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1. Inleiding

1.1 Aanleiding

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft Coosto een verkennende studie uitgevoerd 
naar mogelijke nieuwe social media toepassingen voor VenJ. Deze studie beoogt primair 
nieuwe toepassingen in kaart te brengen of bestaande toepassingen te herformuleren zodat 
ze bruikbaar zijn voor VenJ. Het daadwerkelijk ontwikkelen / bouwen van nieuwe toepassingen 
behoort niet tot deze opdracht.

Coosto
Coosto is een bedrijf uit Eindhoven dat tools levert voor het monitoren en analyseren van 
social media data t.b.v. verschillende activiteiten van haar klanten. Zowel (grote) commerciële 
partijen als ook non-profit organisaties en de overheid maken gebruik van haar diensten. Coosto 
biedt onder andere inzichten in conversaties op social media en geeft haar klanten via haar 
engagementmodule de mogelijkheid om direct te kunnen deelnemen aan online discussie/
dialoog. 

Naast webcare zijn ook reputatiemonitoring, crisismonitoring, campagnemonitoring, social 
media marketing, concurrentie analyse en dataonderzoek mogelijke toepassingsgebieden. Voor 
al deze toepassingen is het snel toegankelijk maken van enorme hoeveelheden data van groot 
belang. Coosto geeft toegang tot een webarchief dat zij sinds 2009 heeft opgebouwd en dat 
continu wordt aangevuld met de nieuwste data. Hiertoe worden ruim 400.000 bronnen continu 
gespiderd. Daarnaast beschikt Coosto over een krachtige zoekmachine waarmee deze enorme 
database bevraagd kan worden. 

WODC
Het WODC is een onderzoeks- en kennisinstituut dat beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek 
verricht en laat verrichten ten behoeve van het ministerie van VenJ en haar diverse (keten)
partners. Het WODC is een zelfstandig onderdeel van het ministerie. Onderwerpen van 
onderzoek zijn uit de diverse rechtsgebieden, zoals straf-, civiel-, bestuur-, vreemdelingen- 
en internationaal recht afkomstig, maar grijpen ook aan op (actuele) maatschappelijke 
ontwikkelingen op het veiligheids- en justitieterrein.

Het WODC heeft vijf kerntaken: 
• het uitvoeren van en rapporteren over onderzoek, 
• het uitbesteden en begeleiden van extern uitgevoerd onderzoek, 
• het verzamelen, bewerken, integreren, koppelen en veredelen van  

justitiële- en veiligheidsdata.
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• het genereren van kennis op basis van het onderzoeksprogramma en langlopende projecten. 
• kennisverspreiding en advisering.  

Om haar taken naar behoren uit te kunnen voeren, dient het WODC te beschikken over state of 
the art onderzoeksmethoden en technieken en is het nodig om permanent te blijven zoeken 
naar nieuwe (data)bronnen. Voor de kwantitatieve bronnen wordt er onder andere gebruik 
gemaakt van registerdata en surveydata. Het is voor het ministerie echter zinvol om ook andere 
databronnen te onderzoeken op bruikbaarheid zoals bijvoorbeeld data afkomstig van sociale 
media (zoals Twitter en Facebook).

Social media data
Sociale media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee informatie tussen 
mensen wordt gedeeld op een gebruiksvriendelijke en leuke of meer zakelijke wijze. Het betreft 
informatie in de vorm van  tekst (zoals nieuws), geluid (denk aan podcasts) en beeld (fotografie, 
video) die wordt gedeeld via social media platforms. Bij sociale media draait het vooral om 
user generated content die door de website- bezoekers online wordt gezet. Vervolgens is het 

Figuur 1  | Grafiek analyse van het CBS van het sentiment van online berichten

Voorbeeld
Met social media data zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om bepaalde algemene opinies in de 
samenleving te meten. Bij het CBS heeft men het sentiment van online berichten geanalyseerd 
om onder andere meer te weten te komen over het consumentenvertrouwen (zie figuur 1). 
Het CBS heeft samen met Coosto het sentiment van bijna één miljard social media berichten 
vergeleken met het CBS consumentenvertrouwen en de figuur maakt duidelijk dat er een 
behoorlijk grote samenhang is tussen consumentenvertrouwen en het algemene facebook-
sentiment (zie ook hoofdstuk 4.2.2) . 
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Figuur 2  | Social Profit Formula Social Landscape www.socialprofitformulaz.com

de bedoeling dat er interactie plaatsvindt, mensen beoordelen de content of praten erover met 
andere bezoekers.  

De essentie van sociale media is dat er een online platform is waar de gebruikers, zonder of met 
minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Onder de noemer 
sociale media worden onder andere weblogs, fora, op samenwerking gebaseerde projecten als 
Wikipedia, en sociale netwerken als YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+ geschaard. 
Maar ook Tumblr, Pinterest, Whatsapp, Slideshare, Instagram en Snapchat vallen hieronder. 
Een manier om de diversiteit van wat allemaal onder social media valt samen te vatten, is het 
onderstaande landschap:

Hier zien we dat wat onder social media wordt verstaan nog verder strekt dan eerdergenoemde 
applicaties. 

Nederland behoort tot de top van de EU als men kijkt naar het aantal sociale mediagebruikers, 
zo blijkt uit een rapport van het CBS uit 2013. Uit recentere cijfers van het Nationale Social 
Media Onderzoek 2014 komen de onderstaande cijfers:
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Tabel 1  | Penetratiegraad gebruik social media naar leeftijd

Tabel 2  | Gebruik platformen 2013 en 2014

Nagenoeg iedereen tot 40 jaar maakt gebruik van meerdere social media platformen. 

Facebook heeft het grootste aantal gebruikers en het grootste aantal dagelijkse gebruikers. 
Het dagelijks gebruik van Twitter en Linkedin is sinds 2013 weliswaar afgenomen, het aantal 
Nederlanders dat deze netwerken zegt te gebruiken is wel gestegen. Er maken 3,5 miljoen 
Nederlanders gebruik van Twitter terwijl LinkedIn door 4,1 miljoen Nederlanders wordt gebruikt. 
Door sociale media door zoveel mensen vaak intensief wordt gebruikt, worden er dagelijks 
enorme hoeveelheden data gegenereerd. Omdat het volume berichten op sociale media ook 
nog eens toeneemt, is de verwachting dat het steeds beter mogelijk moet zijn om uitspraken 
te doen over deelpopulaties of over de samenleving in zijn geheel op basis van deze data. Het 
eerder genoemde voorbeeld over consumentenvertrouwen is illustratief. Het is dan ook een 
uitdaging om andere (voor VenJ bruikbare) informatie uit deze constant groeiende verzameling 
data te generen. De social media analysetools van Coosto kunnen daarbij behulpzaam zijn. Door 
het uitvoeren van diverse analyses over de data maakt de tool het mogelijk om ruwe data, te 
vertalen naar geaggregeerde waardevolle informatie. 

Leeftijd in categorie Penetratie Soc. Media % Gemiddeld aantal platformen

15-19 jaar 99 % 4

20-39 jaar 97 % 3

40-64 jaar 84 % 2

65-79 jaar 68 % 1

80+ 63 % 1
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Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en haar diensten en partners gebruiken de 
tool Coosto sinds een aantal jaren voor verschillende toepassingen, denk bijvoorbeeld aan 
webcare. Binnen het veiligheidsdomein zijn bepaalde Coosto-toepassingen relevant die ook 
voor de commerciële markt gangbaar zijn en in de regel al zijn ontwikkeld. Er is echter ook 
een aantal andere toepassingen denkbaar die specifiek ontwikkeld kunnen worden voor VenJ. 
Om na te gaan welke toepassingen er specifiek voor het veiligheidsdomein voorhanden zijn of 
ontwikkeld kunnen worden, is aan Coosto gevraagd om dit (in samenwerking met het WODC) te 
onderzoeken.

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen

Voorafgaand aan dit onderzoek is door het WODC een startnotitie opgesteld waarin uitgebreid 
wordt ingegaan op het doel van deze exercitie. 

Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke mogelijke Coosto-toepassingen 
(ook buiten de reguliere webcare) voorhanden zijn of ontwikkeld kunnen worden die relevant 
zijn voor het ministerie van VenJ en/of haar diensten en partners. Naast het samenstellen van 
een onderbouwde lijst met mogelijke toepassingen dienen ook enkele toepassingen uitgewerkt 
te worden.  Hier vloeit de volgende vraagstelling uit:  

• Welke typen digitale data (beschikbaar vanuit Coosto) zijn mogelijk bruikbaar op het terrein van 
Veiligheid en Justitie?  

• Welke infrastructuur, tools, methoden en technieken die binnen Coosto beschikbaar zijn, zijn 
bruikbaar op het V&J domein?  

• Hoe zouden specifieke toepassingen eruit kunnen zien? Kunnen we bijvoorbeeld opkomende, 
voor V&J belangrijke fenomenen voorspellen? Kunnen we risico’s opsporen / beperken? Kunnen 
we maatschappelijke trends monitoren? 

1.3 Opzet van het onderzoek

Om de bovengenoemde vragen te kunnen beantwoorden, hebben we gebruik gemaakt van 
verschillende methoden.  Allereerst is er een creatieve sessie georganiseerd met deelnemers 
van het Ministerie en van Coosto. Het doel van deze sessie was om vanuit verschillende 
zienswijzen te kijken naar mogelijk te ontwikkelen toepassingen voor het VenJ domein. Ruwe 
ideeën zijn vervolgens verder uitgewerkt en voorgelegd aan het WODC. Dit alles heeft geleid tot 
concrete voorstellen die we in dit rapport zullen presenteren. Bij de uitwerking van de ideeën is 
ook gebruik gemaakt van relevante literatuur en documentatie. 
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2. Creatieve sessie

In dit hoofdstuk geven we in het kort aan hoe de creatieve sessie is vormgegeven en wat deze 
heeft opgeleverd. De bedoeling van de sessie was het samenbrengen van social media expertise 
(Coosto) en VenJ domeinkennis. 

2.1 Hoofddimensies, onderwerpen, presentatie en kwaliteit

Om de discussie over huidige en mogelijk nieuwe toepassingen enigszins te stroomlijnen 
hebben we voorafgaand aan de sessie een figuur samengesteld dat er als volgt uit ziet:

Figuur 3  | Hoofddimensies

Met figuur 3 willen we duidelijk maken op welke niveaus social media data / Coosto iets 
kan betekenen voor VenJ. Allereerst onderscheiden we de dimensie Individueel (micro) ten 
opzichte van Maatschappij (macro). Coosto biedt de mogelijkheid om naar berichten te kijken 
van individuen en eventueel daarop te reageren. Daarnaast is het mogelijk om te kijken naar 
(vooraf samengestelde) groepen of naar iedereen die een bijdrage heeft geleverd (bijvoorbeeld 
op Twitter of Facebook). Het eerder genoemde voorbeeld CBS consumentenvertrouwen is een 
voorbeeld van een analyse op maatschappelijk niveau.

Daarnaast onderscheiden we de dimensie Historie – Nu-Toekomst. Hiermee bedoelen we dat er 
gebruik kan worden gemaakt van historische data vanaf 2009 en we terug kunnen gaan naar 
de events die onze interesse hebben. Maar we kunnen ook real-time kijken naar gebeurtenissen 
die nu plaats vinden en we kunnen daar eventueel direct op reageren. Met toekomst bedoelen 
we dat er (mogelijk) prognoses gemaakt kunnen worden op basis van de data die door Coosto 

Social media 
Data

Maatschappij (macro)

NU

Individueel (micro)

ToekomstHsitorie
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Figuur 4  | Dimensies

wordt verzameld en toegankelijk wordt gemaakt. Het is nu mogelijk om de verschillende 
toepassingen die tijdens de sessie naar voren komen een plek te geven in de twee-dimensionale 
ruimte van de figuur zodat er overzicht ontstaat en eventuele witte vlekken gedetecteerd 
worden.  

Naast bovengenoemde hoofddimensies hebben we een aantal andere categorieën benoemd 
die mogelijk interessant zijn voor VenJ en die zijn betrokken in de sessie (Tijd en Niveau als 
dimensies ook weergegeven in figuur 4).

Allereerst zijn er onderwerpen benoemd die interessant zijn om te behandelen, bijvoorbeeld 
vanwege de impact die ze kunnen hebben op de Nederlandse rechtsorde. Fenomenen zoals 
Ebola of andere ziektes kunnen de samenleving ernstig schaden, niet alleen vanwege de 
gevolgen zelf maar ook vanwege de angst van burgers om getroffen te worden en hun 
gedragingen naar aanleiding van die angst. Terreur is een andere ontwrichtende factor die 

DIMENSIES

ONDERWERPEN
• Georganiseerde misdaad  

(motorclubs)
• Fenomenen (ebola)

• Personen identificeren
• Terrorisme (Jihadistan)

• Groeperingen
• Incidentsignalering  

(geweld)
• Trends  

(consumentenvertrouwen)

KWALITEIT
• Valideit

• Betrouwbaarheid
• Representativiteit

TIJD
• Signalering (vooraf)

• Real-time (nu)
• Analyse (achteraf)

REGIO
• Regionaal
• Nationaal

• Internationaal

NIVEAU
• Inidivdu
• Groepen

• netwerken
• Maatschappij

DG - Directies;
• Communicatie

• Opsporing en vervol-
ging

• NCTV
• Vreemdelingen

• Jeugd
• Preventie

PRESENTATIE
• Cijfers, tabellen

• Maps / GPS
• Grafisch / Heatmaps

• Animatie
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wellicht gemonitord kan worden m.b.v. Coosto. We noemen Directoraten Generaal en Directies 
van VenJ omdat binnen deze organisatie-eenheden mogelijk zaken spelen die we m.b.v. social 
media data kunnen bestuderen. Ten derde noemen we de factor “Presentatie” en daarmee 
bedoelen we de wijze waarop grote hoeveelheden gegevens gepresenteerd kunnen worden, 
zodanig dat ze ook interpreteer baar zijn. Een vierde factor is “Regio” en hiermee bedoelen we 
de mogelijkheid om gegevens regionaal, nationaal of internationaal te bestuderen. “Kwaliteit” 
tenslotte gaat over de mate waarin we vertrouwen kunnen hebben in de uitkomsten van onze 
analyses. Meten we het fenomeen zoals bedoeld? Krijgen we bij herhaling dezelfde uitkomst? 
Kunnen we op basis van de data iets zeggen over de Nederlandse bevolking?

Uit de sessie zijn een aantal wensen qua toepassingen naar boven gekomen die al beschikbaar 
zijn in Coosto. Het gaat dan om het analyseren van data op bericht-, op persoons- of op 
netwerkniveau. Daarnaast zijn er ideeën gegenereerd voor toepassingen die ontwikkeld kunnen 
worden door ons. We noemen een Jihadmonitor, een “alternatieve” Veiligheidsmonitor, monitoren 
om incidenten te volgen en het volgen van berichten in verschillende talen. In de volgende 
hoofdstukken zullen deze bestaande en te ontwikkelen toepassingen worden toegelicht. 
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3. Toepassingen

Coosto biedt momenteel verschillende functies waarmee de gebruiker het social media-
landschap kan doorzoeken en analyseren. Voor al deze functies geldt dat ze een retrospectief 
beeld geven van, onder andere, heersende sentimenten, trending topics en persoons- of 
plaatsgebonden informatie. Om in staat te zijn ook uitgebreidere patroon-analyses of 
voorspellingen te doen aan de hand van social media data, zullen deze functies moeten 
worden uitgebreid. In dit hoofdstuk gaan we kort in op bestaande toepassingen en besteden 
we aandacht aan verschillende analyse niveaus die we kunnen onderscheiden binnen Coosto. 
Daarna besteden we aandacht aan mogelijke nieuwe functies en toepassingen in Coosto 
waarmee we VenJ mogelijk van dienst kunnen zijn. 

3.1 Bestaande toepassingen

De uitingen die mensen doen op sociale media zijn een rijke bron voor allerlei analyses. Zoals 
eerder vermeld behoort Nederland tot de top van de EU als het gaat om sociale mediagebruiker. 
Door het groeiende gebruik, de laagdrempeligheid  en het feit dat gebruikers vaak 
gebeurtenissen, ervaringen of oordelen met elkaar delen, maakt het een interessante bron voor 
onder andere het meten van trends en het ontdekken van nieuwe fenomenen. Het is echter voor 
lang niet iedereen mogelijk om zelf social media data uit diverse bronnen te verzamelen en 
zinvol te doorzoeken. Coosto verzamelt deze data op continue basis, maakt deze doorzoekbaar 
en biedt gereedschappen om gegevens te analyseren, resultaten te presenteren en te reageren 
op berichten. 

Met behulp van Coosto kunnen we het onderwerp van berichten, het sentiment en informatie 
over de mensen die deze berichten posten op social media inzichtelijk maken. De eerste 
stap in dit proces is het verzamelen en opslaan van de datastromen uit social media. Op 
deze datastromen worden vervolgens automatische algoritmen losgelaten, waarna de data 
doorzoekbaar gemaakt wordt. Deze laatste stap zorgt ervoor dat we makkelijk kunnen zoeken 
naar specifieke onderwerpen. Het vervolgens inzichtelijk maken van (bijvoorbeeld) sentimenten, 
vereist andersoortige algoritmen die de inhoud van berichten kunnen analyseren.  

De automatische analyses vallen uiteen in grofweg drie categorieën: analyses op berichtniveau, 
analyses op persoonsniveau en analyses op netwerken van personen. Berichten bevatten veel 
waardevolle informatie die we automatisch kunnen herleiden. Zo kunnen we een inschatting 
maken van het sentiment van een bericht en kunnen we herleiden of er wellicht een 
locatie genoemd wordt in een bericht. Vervolgens kunnen we deze informatie koppelen aan 
eigenschappen van een auteur, of aan het netwerk van een auteur.  
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Vervolgens wordt bepaald hoeveel auteurs bovenstaande berichten hebben geschreven (10.255) 
en kan ook via Coosto geschat worden wat het geslacht is van de auteurs (39% man – 14% 
vrouw – 47% onbekend). 

Ook is het mogelijk om een auteur te selecteren en de directe vrienden op de sociale media te 
visualiseren. Kortom, de analyses vinden plaats op het niveau van berichten, auteurs en groepen 
van auteurs.

Voorbeeld
Een bedrijf of instelling wil meten wat de uitingen zijn van burgers over de organisatie. Het 
bedrijf of de instelling (in dit voorbeeld Veiligheid en Justitie) kan met Coosto zoeken op term 
”Veiligheid en Justitie” en vervolgens nagaan hoeveel berichten met de term “Veiligheid en 
Justitie” (44.839) een positieve (4%), negatieve (6%) of neutrale (90%)  lading hebben in een 
bepaalde periode (02-12-2014 t/m 01-06-2015).

Figuur 5  | Activiteit en sentiment van Ministerie van Veiligheid en Justitie gemeten van 2 december 2014 t/m 1 juni 2015 met Coosto.

Figuur 6  |  Het aantal auteurs en geslacht van Ministerie van Veiligheid en Justitie gemeten van 2 december 2014 t/m 1 juni 2015 met Coosto.
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Iedere bol in deze grafiek is een auteur (Twitterauteur). Hoe groter de invloedscore van de 
auteur, hoe groter zijn bol. Een lijn tussen twee auteurs geeft aan dat ze met elkaar gesproken 
hebben. Hoe meer er is gesproken, hoe dikker de lijn. De kleuren van de bollen worden gebruikt 
om groepjes aan te geven: als twee auteurs dezelfde kleur hebben, dan bevinden ze zich in een 
sub-netwerk van auteurs die onderling veel met elkaar spreken. 

3.1.1 Analyse op berichtenniveau

Een analyse van berichten begint met het formuleren van een zoekopdracht in Coosto, dit kan 
een bepaald woord zijn of een combinatie van woorden. Het resultaat van een zoekopdracht 
is een verzameling berichten die aan de zoekopdracht voldoen en die binnen de aangegeven 
tijdsperiode vallen. Alle berekeningen van Coosto hebben betrekking op deze zoekresultaten.
Social media berichten bevatten vaak uitingen die een expliciet sentiment bevatten. Coosto 
heeft een algoritme ontwikkeld dat in staat is automatisch het sentiment van berichten te 
achterhalen. Dat wil zeggen dat voor elk bericht wordt bepaald of het een uitgesproken negatief 
dan wel positief sentiment bevat of geen van beide (respectievelijk 4% en 6% in bovenstaande 
voorbeeld).  Sentiment, in dit geval, is een uitspraak waaraan een duidelijke sentimentswaarde 
toe te kennen valt (bijvoorbeeld “hele goede maatregel van Veiligheid en Justitie”). De 
sentimentsanalyse stelt de gebruiker in staat het heersend sentiment te meten over een 
bepaald onderwerp.  

Een ander interessant aspect van berichten is de locatie van de auteur of een locatie die 
genoemd wordt in een bericht. De locatie van een auteur kan worden afgeleid uit de GPS-
coördinaten die gekoppeld zijn aan een bericht. Deze coördinaten zijn echter lang niet altijd 

Figuur 7  | Sociaal Koraal van Coosto
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voorhanden. Het is ook mogelijk dat iemand een locatie noemt in een bericht (“ik ga vandaag 
naar Amsterdam”). De genoemde locatie is relevant voor het bericht omdat het een geografische 
context toevoegt. “Project X” is een goede illustratie van een voorval waarbij de locatiecontext 
belangrijk is. Tezamen vormen deze twee analyses een goed beeld van locatie-specifieke 
aspecten van berichten en auteurs. 

Sommige mensen uiten bedreigingen in hun berichten. Vanuit het oogpunt van 
maatschappelijke veiligheid is het wenselijk om deze berichten makkelijk te herkennen. 
De dreigingsmonitor is een specifieke toepassing die door Coosto is ontwikkeld voor 
een opdrachtgever en die de inhoud van berichten analyseert en daar automatisch een 
dreigingsniveau aan toekent. Anders dan de sentimentsanalyse is deze toepassing vooral 
bedoeld om individuele berichten te herkennen en te monitoren.

3.1.2 Analyse op persoonsniveau
De auteurs van de berichten zijn even belangrijk als de berichten zelf. Demografische informatie 
kan ons een beeld verschaffen van maatschappelijke trends of eigenschappen van doelgroepen. 
Een van de demografische kenmerken die Coosto automatisch analyseert is het geslacht van 
auteurs. Auteurs onthullen ook informatie over zichzelf via hun profiel. Deze profielinformatie 
bevat onder andere hints naar demografische eigenschappen, maar ook informatie over 
interesses en werk. Al deze stukjes informatie geven extra context aan de berichten in de 
datastroom.  

3.1.3 Analyse op netwerken
Sociale netwerken zijn het geheel aan sociale relaties dat een persoon omringt. Het gaat om 
naaste contacten, zoals familie en vrienden, maar ook minder hechte relaties met bijvoorbeeld 
kennissen, buren en collega’s. Sociale netwerken werken op basis van verbintenissen die 
algemeen en niet thema gebonden hoeven te zijn. Groepen op social media  bestaan uit auteurs 
die elkaar kennen of dezelfde interesses delen. De structuur en sterkte (of connectiviteit) van 
deze netwerken kan gebruikt worden om, bijvoorbeeld, het aantal mensen te schatten dat een 
bepaald bericht ziet. Of ze kan gebruikt worden om te ontdekken of een bepaalde groep een 
mening deelt. Coosto biedt een tool om deze netwerken en de interacties tussen auteurs in dat 
netwerk te visualiseren. 

3.1.4 Verschillende niveaus
Een trend van de laatste jaren is het gebruik van social media van consumenten om 
commentaar te leveren op een product of service. Producenten spelen hier steeds meer op in 
door het instellen van webcareteams die direct reageren op consumenten. Het voordeel van 
deze manier van werken is dat de consument sneller en persoonlijker te woord wordt gestaan. 
Daarmee is de producent in staat gerichter aan reputatiemanagement te doen en heeft de klant 
sneller antwoord.
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Coosto heeft een speciale engagementtoepassing waarin bedrijven actief kunnen monitoren wat 
er gezegd wordt over hun product of dienst. De toepassing maakt gebruik van de onderliggende 
Coosto zoekmachine om de berichten onder te verdelen in verschillende categorieën. Zo 
kunnen niet alleen klachten worden afgevangen, maar ook complimenten of specifieke vragen 
van klanten. Deze toepassing is een goed voorbeeld van het gebruik van Coosto op bericht- en 
persoonsniveau.

Een andere, toekomstige, toepassing is het automatisch vinden en groeperen van berichten 
gerelateerd aan incidenten. De incidentenmonitor stelt de gebruiker in staat te zoeken naar 
incidenten en alle gerelateerde berichten, of om een incident real-time te volgen. Op deze wijze 
kan de gebruiker een zo compleet mogelijk beeld krijgen van alle dingen die besproken worden, 
inclusief eventuele foto’s of video die omstanders bij een incident maken.   

De incidentenmonitor geeft een goed beeld van alle relevante berichten van een incident 
in zowel plaats als tijd. Op het moment dat er een incident (bijvoorbeeld een brand of een 
ongeluk) plaatsvindt, worden automatisch de plaats en het tijdstip geëxtraheerd uit de eerste 
relevante bericht. De eerste berichten aangaande het incident worden dan gebruikt om nog 
meer gegevens op te halen. Op deze wijze wordt Coosto gebruikt worden om een zo compleet 
mogelijk beeld te krijgen over het betreffende incident op de sociale media.

3.2 Te ontwikkelen toepassingen

Al de genoemde toepassingen stellen de gebruiker in staat analyses uit te voeren op historische 
data uit het social media domein. Nu willen we aan de hand van vijf usecases onderzoeken wat 
de beste uitbreidingen zijn op de al bestaande functionaliteiten. Elk van deze maatschappelijk 
relevante cases  vereisen technische toepassingen die nu nog niet in Coosto zijn opgenomen.  
We bespreken in dit hoofdstuk vijf usecases: Jihadmonitor, veiligheidsmonitor, trendanalyse en 
voorspellingen, verschillende talen en delictherkenning. 

3.2.1 Jihadmonitor
Het detecteren en volgen van mensen met  sympathie voor jihadistische onderwerpen is de 
laatste tijd steeds meer in de belangstelling gekomen. Het is bekend dat bepaalde groepen 
sympathisanten zeer actief zijn op internet en met name op de sociale media. Ook is bekend 
dat een aantal van deze accounts continu veranderen, niet in de laatste plaats omdat Twitter 
en Facebook actief accounts verwijderen als er sprake is van kwalijke content. Een belangrijke 
uitdaging is het vinden van een manier om nieuwe accounts van bekende sympathisanten 
automatisch te herkennen.

Jihadisten gebruiken met succes sociale media als recruteringsmedium (Benschop, sd). 
De afgelopen jaren is de technologie om media te verspreiden steeds toegankelijker geworden. 
Nu is slechts een mobiele telefoon nodig om een video of boodschap binnen enkele seconden 
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te delen met een groot aantal mensen. Met als gevolg dat er een grote hoeveelheid jihadistische 
content te vinden is op de sociale media. De recruteringscampagnes van, bijvoorbeeld IS, 
waren al actief voordat het grote publiek zich bewust was van het bestaan van deze groepering 
(REITMAN, 2015). Met andere woorden, er liggen mogelijkheden om deze data en netwerken 
vroeg te detecteren en te volgen.

Voor het vinden van een dergelijk netwerk is het niet voldoende om te kijken naar de historie 
van de berichten die ze delen. Een aantal van de mensen in zo’n netwerk posten zelf niets, maar 
consumeren alleen maar. Bovendien kunnen we verwachten dat de mensen in het netwerk een 
groot aantal verbindingen in hun netwerk gemeen hebben. En dat deze verbindingen meer 
informatie verschaffen dan de inhoud van de berichten. Met andere woorden, we hebben, 
behalve analyses op berichten, ook geavanceerde netwerkanalyses nodig om dit in kaart te 
kunnen brengen. Een van de belangrijke kenmerken van een dergelijke toepassing is het kunnen 
omgaan met het dynamische karakter van deze netwerken. Dat wil zeggen dat we veranderingen 
moeten kunnen waarnemen, bijvoorbeeld met behulp van een anomalie-detectie-algoritme. 

3.2.2 Alternatieve meting veiligheidsmonitor
De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerende grootschalige bevolkingsenquête, waarin 
zaken als leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap 
van veel voorkomende criminaliteit, het oordeel van de burger over het optreden van de 
politie en preventiegedrag worden onderzocht. Naast de standaardisatie van de vragenlijst 
is ook de methodologische uitvoering van het onderzoek gestroomlijnd. Ook de methode 
van dataverzameling vindt voor iedere deelnemer op dezelfde manier plaats. In 2014 zijn zo 
gegevens verzameld van ruim 86 duizend personen. 

Het voordeel van deze monitor is dat resultaten door de tijd heen zeer goed vergelijkbaar 
zijn omdat de aanpak zeer constant is en gemeten veranderingen echt zijn en niet worden 
veroorzaakt door veranderingen in de onderzoek aanpak. Door de aanpak en de schaalgrootte 
van het onderzoek kunnen uitspraken worden gedaan op landelijk en (sub) regionaal niveau. 
Er zijn echter ook nadelen, het instrument is bijzonder kostbaar, resultaten zijn eens per jaar 
beschikbaar en bovendien niet recent van aard op het moment van publicatie.  Door de aard van 
de cijfers kan niet goed ingesprongen worden op trends en ontwikkelingen in de samenleving 
in het hier en nu en is het bovendien onmogelijk om tussentijds (bijvoorbeeld maandelijks) te 
rapporteren. 

Mogelijk kan met behulp van Coosto worden onderzocht of resultaten uit de veiligheidsmonitor 
(bijvoorbeeld het onveiligheidsgevoelens) gereproduceerd kunnen worden op basis van data uit 
social media. In de inleiding van dit rapport gaven we al aan dat het consumentenvertrouwen 
dat door CBS o.b.v. vragenlijstonderzoek wordt berekend, prima kan worden geschat met  
behulp van Coosto. 
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Meer algemeen is het interessant om te onderzoeken of meningen, opinies of gedragingen van 
burgers die normaal worden vastgelegd met behulp van enquêtes, kunnen worden bepaald 
door social media data te analyseren, overigens is dat geen sinecure. Waar bij survey-onderzoek 
belangrijke parameters (zoals steekproefkader, (non)respons en weging) onder controle zijn en 
in de afgelopen decennia is onderzocht welke fouten we kunnen maken en voorkomen,  is daar 
bij onderzoek met behulp van social media data nog geen sprake van. We weten bijvoorbeeld 
nog niet goed wie er in welke mate actief zijn op de social media en hoe dit zich verhoudt tot 
de gehele Nederlandse bevolking. Maar er zijn ook voordelen, waar bij surveyonderzoek naar 
meningen en opinies hele batterijen met vragen worden gesteld, kijken we bij de analyse van 
social media data naar daadwerkelijk (online) gedrag en kunnen we sociale wenselijkheid 
wellicht uitsluiten.

3.2.3 Trendanalyse en prognoses maken
Het continue karakter van social media zorgt ervoor dat het zich uitstekend leent voor het 
ontdekken en analyseren van trends. We kunnen berichten met een bepaald onderwerp 
aggregeren en op dag-, week- of maandniveau kijken hoe de aantallen zich ontwikkelen in de 
tijd. Een voorbeeld hiervan is de ontdekking dat het consumentenvertrouwen (Dietz, 2013) een 
hoge correlatie vertoont met het algemeen sentiment van  berichten op Facebook. De mogelijke 
toepassingen voor trendanalyse zijn in te delen in drie categorieën: 

• het vinden van verbanden tussen verschillende tijdreeksen;
• het vinden van onderliggende verklaringen voor trends;
• en het gebruik van de trends om prognoses te maken.

Verbanden
Van sommige fenomenen is bekend dat ze (in de tijd) sterk correleren met trends in de sociale 
media berichtgeving of sentiment. Tot nu toe moest Coosto data geëxporteerd worden naar een 
andere analyse-omgeving en vond de zoektocht naar samenhang plaats buiten de Coosto-schil. 
De vraag is nu hoe een dergelijke toepassing zou passen binnen de huidige opzet van Coosto. 
Voor het bepalen van deze correlaties onderscheiden we twee stappen. De eerste is de 
mogelijkheid om een tijdreeks te creëren in Coosto of  een externe tijdreeks te uploaden in 
Coosto. De tweede is het definiëren van een correlatie- of afstandsfunctie die ons in staat stelt 
om de daadwerkelijke verbanden te vinden.

Verklaringen
Aan het patroon van tijdsreeksen op basis van sociale media data liggen soms specifieke 
fenomenen of onderwerpen ten grondslag. Denk bijvoorbeeld aan een weekend met mooi 
weer, Koningsdag of een bericht in de krant/tv. Een manier om te achterhalen welk fenomeen, 
evenement of nieuwsbericht samengaat met de tijdreeks van interesse, is door te kijken naar de 
trending topics in de tijdsreeksen. Coosto ondersteunt wel de visualisatie van tijdsreeksen en 
die van trending topics, maar er is geen automatische manier om de twee over elkaar heen te 
leggen en het temporele karakter bloot te leggen. Dit zou een waardevolle toevoeging zijn aan 
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Coosto.  Maar ook het automatisch toevoegen van nieuwsberichten, meteogegevens en andere 
meer algemene bronnen aan de tijdreeks, zorgt voor meer zicht op mogelijke verklaringen. 

Prognose
De derde toepassing van trendanalyse is het gebruik van deze Coosto-data om fenomenen te 
voorspellen. Een goed voorbeeld hiervan is het voorspellen van de omzet van een nieuwe, nog 
uit te brengen speelfilm aan de hand van de buzz op de sociale media voorafgaand aan de 
première (Asur, 2010). Maar laten VenJ-achtige onderwerpen zich ook wel voorspellen op basis 
van social media data. Coosto heeft immers een groot historisch archief met data vanaf 2009, 
dat ingezet zou kunnen worden voor het bouwen van voorspellende modellen. Zo zou het, door 
temporele patronen te analyseren, mogelijk worden voorspellingen te doen binnen het Coosto-
framework.

3.2.4 Analyse in 150 verschillende talen
Naast het doen van onderzoek met data uit Nederland is buitenlandse data natuurlijk ook 
erg interessant. Een toepassing daarvan zou het analyseren van wat in het buitenland over 
Nederland wordt gezegd kunnen zijn. Een groot deel van de berichten over Nederland gaat over 
voetbal, politiek of het koningshuis en is waarschijnlijk niet relevant voor verder onderzoek in 
het VenJ domein. 

Eerst moeten er dus  relevante onderzoeksgebieden gedefinieerd worden, bijvoorbeeld een 
schatting maken van mensen die overwegen naar Nederland te komen. Daarna kunnen we met 
behulp van al ontwikkelde vertaalprogramma’s buitenlandse data vertalen, en in de vertaalde 
data naar mogelijk relevante berichten zoeken. Vervolgens zouden we geaggregeerde cijfers 
(bijvoorbeeld op maandniveau) af kunnen zetten tegen het aantal asielaanvragen in Nederland 
om mogelijke verbanden te ontdekken.  

Het zoeken naar relevante berichten in de vertaalde data kan op meerdere manieren gebeuren. 
Een valkuil hierbij is dat de vertalingen niet altijd helemaal accuraat zijn en dat sommige 
woorden niet herkend worden door de vertaalmachine, bijvoorbeeld als er een spelfout in zit. 
De simpelste methode om te zoeken in de vertaalde berichten is met een uitgebreide 
zoekopdracht. Een andere methode is het meten van de gelijkheid tussen berichten. In het 
Nederlands (of Engels) worden een aantal standaard zinnen (templates) opgesteld die relevant 
zijn voor het onderzoeksgebied. Vervolgens worden de vertaalde berichten vergeleken 
met de templates, en hun ‘gelijkheid’  berekend. In de literatuur zijn hiervoor verschillende 
gelijkheidsmaten te vinden (Evans, 2005). Berichten die boven een bepaalde drempelwaarde 
gelijk zijn worden vervolgens aangemerkt als relevant.  

3.2.5 Delictsherkenning
In Nederland wordt lang niet van alle delicten aangifte gedaan; denk hierbij aan fietsdiefstal 
of fraude via Marktplaats. Daarom wordt er in de Veiligheidsmonitor aandacht besteed aan 
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slachtofferschap en aangiftebereidheid van dergelijke delicten. Zoals eerder gezegd verschijnt 
de Veiligheidsmonitor eens per jaar en doet zij uitspraken over slachtofferschap van het jaar 
voorafgaand aan de publicatiedatum. Dit is interessant voor beleidsmakers en bewindslieden 
maar er is een groeiende behoefte aan meer recente cijfers over delicten (met lage 
aangiftebereidheid). Recente cijfers zorgen er voor dat er bijvoorbeeld accurater ingesprongen 
kan worden op plotselinge stijgingen van een bepaald soort delict

3.3 Realisatie in Coosto

In de vorige paragraaf presenteerden we vijf mogelijke toepassingstypen. Deze toepassingen 
zullen nieuwe manieren toevoegen aan Coosto om de miljarden uitingen op de sociale media 
te doorzoeken, te analyseren en te visualiseren. In deze paragraaf beschrijven we hoe deze 
toepassingen vorm zouden kunnen krijgen in Coosto. We zullen ze beschrijven vanuit het 
oogpunt van de gebruiker en we zullen kort ingaan op de benodigde technieken. In hoofdstuk 4 
gaan we meer in detail in op de techniek en op de theorieën die daar aan ten grondslag liggen. 

3.3.1 Jihadmonitor
De term “jihadist” verwijst naar een persoon die deelneemt aan het uitdragen van de jihad op 
politieke of militaire wijze. Meestal wordt ermee verwezen naar personen die zich bezighouden 
met islamitisch terrorisme of de ondersteuning ervan. Jihadistische terroristen zijn van mening 
dat ze een heilige oorlog voeren tegen de vijanden van de islam. In hun visie is deze jihad een 
permanente strijd die ook in zichzelf waardevol is en als doel op zich gezien kan worden. Deze 
overtuigingen komen ook naar voren in uitingen op de sociale media.

Een jihadmonitor zou bestaan uit twee componenten: 
(1) een mechanisme om deze jihadistische opinies te herkennen en (2) een mechanisme om 
de opiniehouders en hun directe netwerk in kaart te brengen. Dat wil zeggen, de mechanismen 
moeten de Coosto-gebruiker in staat stellen profielen en groepen van profielen te doorzoeken 
op grond van opinies.
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Opiniemetingen verschillen van sentimentsmetingen in de waarde die ze uitdrukken (zie ook 
hoofdstuk 4). Sentimentsuitingen zijn uit te drukken in een kwantitatieve waarde (zoals “positief” 
en “negatief”), maar opinies hebben, behalve een sentiment, ook een onderwerp.

In de jihadmonitor stellen wij ons voor dat er een verzameling opinies bestaat die zeer 
indicatief zijn voor het jihadistische gedachtengoed. Deze verzameling zou automatisch afgeleid 
kunnen worden, of met hulp van experts op het gebied van jihadisme. Bovendien kunnen we, 
gegeven de opinies, achterhalen welke personen deze opinies uiten. Een gebruiker van Coosto 
zou met deze gegevens in staat moeten zijn de opinies te achterhalen en de personen te vinden 
die bij deze berichten horen.

Op basis van deze personen kan de gebruiker dan de groepen of communities achterhalen 
waartoe ze behoren. Deze communities kunnen worden gevisualiseerd als een graaf of 
een boomstructuur. Momenteel biedt Coosto al de mogelijkheid om de directe netwerken 
te visualiseren. De (nog te ontwikkelen) community visualisatie zal op een aantal punten 
verschillen van de huidige:
• Ten eerste is een community potentieel groter dan het netwerk dat nu gevisualiseerd wordt 

door Coosto;
• Ten tweede moet de netwerkvisualisatie ook navigeerbaar zijn. Dit stelt de gebruiker in staat 

om van persoon naar persoon te navigeren;

Figuur 8  | Het ontdekken en volgen van jihadistische netwerken in Coosto moet worden gerealiseerd in drie stappen: (1) het vinden en 

weergeven van opinies, (2) het vinden van de mensen die deze opinies delen en (3) het vinden van de communities waartoe deze mensen 

behoren. Bovendien kunnen deze uitkomsten zelf ook weer gebruikt worden als query naar Coosto (bijvoorbeeld zoeken naar alle heersen-

de opinies binnen een bepaalde community).
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Figuur 9  | Het ontdekken van temporele patronen met behulp van Coosto vereist (1) het kunnen uploaden van externe tijdsreeksen 

(voorbeeld zwarte lijn), (2) het kunnen zoeken naar overeenkomstige numerieke data (zowel in volume als sentiment) in Coosto en (3) het 

kunnen zien hoe de onderliggende data eruit ziet.

• Ten derde kunnen eventuele hiërarchieën ook worden gevisualiseerd. Personen hebben 
verschillende rollen in netwerken (bijvoorbeeld actieve deelnemers versus deelnemers die 
alleen maar berichten consumeren).  

Op deze wijze kunnen communities op een interactieve manier worden onderzocht en gevolgd.
Niet alleen exploratie, maar ook aggregatie wordt mogelijk als we communities kunnen 
vinden. Als we opinies kunnen toedichten aan mensen (of profielen) dan kunnen we dat ook 
aan de communities waartoe ze behoren. Met andere woorden, we kunnen op zoek gaan naar 
communities (query van communities) op grond van opinies. Op deze manier kan, bijvoorbeeld, 
een lijst worden gemaakt van interessante communities die de Coosto-gebruiker nader kan 
onderzoeken.

De realisatie van de jihadmonitor is afhankelijk van twee technieken die nu nog niet 
geïmplementeerd zijn in Coosto. Zowel opinion mining als het vinden van communities 
(uitgebreide netwerkanalyse) worden verder beschreven in hoofdstuk 5. Tenslotte dient 
er aandacht te zijn voor het automatisch detecteren van veranderingen in netwerken of 
communities. Jihadisten die te expliciet materiaal posten, worden door Twitter geweerd maar 
in de regel verschijnen ze binnen korte tijd weer op dit medium onder een andere naam. 
Automatische detectie van zulke wisselingen is zeer nuttig in een Jihadmonitor.

3.3.2 Tijdsreeksen
Opinies en andere uitingen op de sociale media hebben ook een temporeel karakter. Onder de 
invloed van maatschappelijke trends en veranderingen, veranderen ook de uitingen van mensen. 
Om de relatie tussen maatschappelijk relevante gebeurtenissen en uitingen op de sociale media 
te kunnen onderzoeken  hebben we een mechanisme nodig om temporele variabelen te kunnen 
zoeken in Coosto.
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Figuur 10  | Conceptueel model voor het meten van onveligheidsgevoel

In figuur 10  is in het ovaal de ware score ŋ opgenomen. Dit wordt ook wel de latente 
of ongemeten variabele genoemd, waarmee het gewenste concept (in dit geval 
onveiligheidsgevoel) wordt weergegeven. Deze wordt gemeten door twee verschillende 
meetinstrument af te nemen, Y1 en Y2. Y1 is de itembatterij uit Veiligheidsmonitor en Y2 is een 
aggregatie van relevante berichten uit de social media. Het product van de λ11 en de λ21 is de 
waargenomen correlatie tussen de meetinstrumenten. De e1 en de e2 zijn de meetfouten die 
beide instrumenten met zich mee brengen. 

Anders gezegd: we kunnen gaan zoeken naar bewerkingen van data in Coosto (Y2) die zorgen voor 
een hoge correlatie met de items uit de veiligheidsmonitor (Y1). Dit zouden tellingen kunnen zijn van 
bepaalde woorden maar ook sentimenten van berichten die bepaalde woorden bevatten. 

Hetzelfde is relevant voor andere toepassingen zoals het herkennen en tellen van woorden of 
opinies in verschillende talen of het herkennen van, bijvoorbeeld, delicten. 

Onveiligheidsgevoel
(ware score)

ŋ

Berichten / sentiment
Social media

Y2

λ12

e2
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Enquete
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3.3.3 Nieuwe technologie Veiligheidsmonitor, “150 talen” en delictsherkenning 
We kunnen onderzoeken of het (on)veiligheidsgevoel van burgers gemeten kan worden met 
behulp van social media data. We kunnen deze zoektocht als volgt afbeelden:
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3.3.4 Nieuwe technologieën
Alle bovengenoemde toepassingen vereisen technologieën die (deels) nog niet zijn 
geïmplementeerd in het huidige Coosto framework. In het volgende hoofdstuk zullen we het 
theoretische landschap beschrijven van deze nieuwe  technologieën. De verdeling van de 
theoretische onderwerpen over de toepassingen zijn weergegeven in bovenstaande tabel. 

Tabel 3  | Verdeling van toepassing naar techniek (zoals beschreven in hoofdstuk 5).

Toepassing Theoretisch kader

Jihadmonitor Opinion mining (4.1)

Netwerk analyse (4.3)

Veiligheidsmonitor Opinion mining (4.1)

Trendanalyse en annotatie Tijdsreeks analyses (4.2)

“150 verschillende talen” Opinion mining (4.1)

Delictsherkenning Opinion mining (4.1)
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4. Theoretisch kader

In het vorige hoofdstuk zijn een aantal mogelijke uitbreidingen op de huidige functionaliteiten 
van Coosto beschreven, en zijn we kort ingegaan op toepassingen hiervan. In dit hoofdstuk 
worden de toepassingen in een breder kader geplaatst, we besteden aandacht aan  de 
theoretische achtergronden en aan onderzoeken die eerder zijn uitgevoerd op dit terrein. We 
onderscheiden drie onderzoeksgebieden: opinion mining,  trendanalyse en netwerkanalyse. 

4.1 Opinion mining

De techniek om online sentimenten automatisch te analyseren,  heet Opinion Mining. Mede 
dankzij de groei van social media is ook het onderzoeksgebied opinion mining enorm gegroeid. 
Voor het eerst in de geschiedenis is er een enorme hoeveelheid meningen (met een grote 
diversiteit aan auteurs) digitaal beschikbaar, en hier maken onderzoekers dankbaar gebruik van. 
Zo is het bepalen van het sentiment van berichten één van de meest onderzochte onderwerpen 
binnen het gebied van tekstclassificaties. 

Het boek ‘Sentiment Analysis and Opinion Mining’ (Bing Liu, 2012) geeft een goed overzicht 
van de onderzoeksgebieden op het terrein van opinion mining zoals de gebruikte methodes, 
behaalde resultaten en valkuilen.  Bing Liu maakt duidelijk dat Opinion Mining in drie delen kan 
worden opgesplitst: het vinden van de mening, het detecteren waarover een mening wordt geuit 
en het categoriseren van de mening, bijvoorbeeld als negatief of positief.  

Het vinden van sentimenten en meningen is zeker niet triviaal en kan ook nog op verschillende 
niveaus gedaan worden. We noemen drie niveaus: 
• Documentniveau  

Op dit niveau gaat het om het detecteren van het sentiment of de mening van een heel 
document. Dit werkt alleen goed voor documenten die een mening weergeven over één 
entiteit, zoals een review over een bepaald restaurant. Vaak komen er zowel positieve als 
negatieve meningen voor in het document, en is het aan de analysetool om te bepalen welk 
sentiment overheerst.

• Zinniveau 
Op dit niveau wordt voor iedere zin bekeken of het sentiment of de mening van die zin 
positief, negatief of neutraal is. 

• Entiteitsniveau 
Op entiteitsniveau wordt niet één sentiment bepaald per document, paragraaf of zin, maar 
worden alle meningen in een document herkend, als ook datgene waarover de mening is 
geuit (de ‘entiteit’). 
 
Het is gebaseerd op het idee dat een mening uit een sentiment en een entiteit bestaat. 
De entiteit kan van alles zijn waarover men een mening kan geven, zoals een product, 
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een bedrijf, een persoon of een dienst. Door er op dit niveau naar te kijken, kunnen zinnen 
als “Hoewel de service niet super was, vind ik het restaurant nog steeds geweldig” beter 
geanalyseerd worden. De mening heeft duidelijk een positieve toon, maar is niet volledig 
positief. Het algemene oordeel over het restaurant is positief, maar het aspect service 
is negatief.  Een mening over een entiteit kan dus ook verschillende aspecten van die 
entiteit evalueren. Een ander voorbeeld: “De Iphone heeft een supergoed beeldscherm, 
maar de batterijduur is kort”. Het sentiment over het beeldscherm is positief, over de 
batterijduur negatief. Of “De service van Coolblue is fantastisch, maar die van Bol.com is 
echt verschrikkelijk slecht”; Positief over het ene bedrijf, negatief over het andere. Op basis 
van analyses op dit niveau kan een goed overzicht gegeven worden van de mening over 
een bepaalde entiteit en de aspecten van deze entiteit. Helaas is classificatie op dit niveau 
ook zeer ingewikkeld en brengt het een aantal deelproblemen met zich mee, zoals het 
herkennen van die entiteiten en de aspecten en eigenschappen van die entiteiten. 

Naast het feit dat er op verschillende niveaus naar meningen gekeken kan worden, kunnen er 
ook verschillende soorten meningen onderscheiden worden:
• Directe vs. Indirecte meningen 

Een directe mening heeft directe betrekking op de entiteit, zoals in “De kwaliteit van de foto 
is goed”. Dit in tegenstelling tot een indirecte mening, die bijvoorbeeld een mening geeft 
over vervelende gevolgen op iets anders. De zin “Nadat ik het medicijn genomen had, deden 
mijn benen meer pijn dan daarvoor” beschrijft een ongewenst effect van het medicijn op 
“mijn benen”, dat indirect een negatieve mening geeft over het medicijn.  

• Conditionele meningen 
Een conditionele mening drukt een relatie van gelijkheden of verschillen tussen twee of 
meer entiteiten en/of geeft de voorkeur weer van degene die de mening uit. Voorbeelden 
zijn “Coca Cola is lekkerder dan Pepsi” en “Coca Cola is het lekkerst”. 

• Expliciete en impliciete meningen 
Voorbeelden van expliciete meningen zijn “Het geluid van mijn nieuwe boxen is geweldig” 
en “De klantenservice is erbarmelijk slecht”. Deze meningen bevatten over het algemeen 
woorden die duidelijk een mening of sentiment weergeven, zoals ‘slecht’, ‘goed’ en ‘lekkerst’. 
Een impliciete mening is een objectieve uitspraak die een mening of sentiment impliceert. 
Een ‘kuil’ associeer je normaal niet met een mening, maar in de zin “Binnen een week heeft 
zich een kuil gevormd in mijn nieuwe matras”, geeft  het toch een negatieve mening weer.

• Ironische meningen 
In een ironische mening bedoelt de auteur het tegenovergestelde van wat hij opschrijft. 
In “Wat een geweldige service #sarcasme” geeft ‘Wat een geweldige service’  een 
positieve mening weer, maar door de toevoeging ‘#sarcasme’ weten we dat eigenlijk het 
tegenovergestelde wordt bedoeld en de zin dus een negatieve mening uit. 

De opsomming over de niveaus waarop analyses uitgevoerd kunnen worden en de soorten 
meningen die er zijn geven een goed beeld van de scope van het probleem. Verschillende 
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soorten meningen verlangen ook verschillende methodes om de meningen te detecteren. Zo 
zijn bijvoorbeeld met name impliciete meningen erg moeilijk te detecteren, omdat ze enorm 
contextafhankelijk zijn.  

Tot nu toe is beschreven wat voor soort meningen er allemaal zijn en op wat voor niveaus de 
analyse uitgevoerd kan worden. Dit geeft al een goed inzicht in de omvang van de uitdaging; al 
die verschillende niveaus en verschillende soorten meningen verlangen ook hun eigen aanpak. 
In de volgende paragraaf zullen kort een paar mogelijke technieken om problemen op te lossen 
behandeld worden.

Technieken

• Supervised vs. unsupervised 
Machinelearningtechnieken (Mitchell, 1997) kunnen worden opgesplitst in supervised en 
unsupervised technieken. Supervised technieken proberen aan de hand van bekende data 
met bekende classificaties nieuwe data in te delen in de verschillende categorieën. Voor de 
herkenning van berichten over Jihadisme bijvoorbeeld , zijn er dan een heleboel berichten 
nodig waarvan zeker is dat ze over Jihadisme gaan, én een heleboel berichten waarvan 
zeker is dat ze hier niet over gaan. De algoritmes vinden hier dan bepaalde patronen in 
en daarmee kan het programma berichten over Jihadisme onderscheiden van berichten 
die hier niet over gaan. Bekende technieken hiervoor zijn Naive Bayes en Support Vector 
Machines, en deze heeft Coosto in huis. Het grote nadeel van supervised technieken is dat 
er een hoop (door mensen) gelabelde data voor nodig is. Het met de hand labelen van 
berichten is een erg tijdrovend karwei.  Unsupervised technieken proberen daarentegen aan 
de hand van (veel) beschikbare data te onderzoeken welke categorieën er gecreëerd kunnen 
worden om vervolgens nieuwe data in te delen bij één van deze categorieën. Bekende 
technieken hiervoor zijn LDA (Latent Dirichlet Allocation) en het detecteren en automatisch 
uitbreiden van seeds (een soort prototypes). Het moeilijke aan unsupervised learning is dat 
de computer moeilijk te sturen is en dat er een hoop geschikte data nodig is. Supervised 
en unsupervised learning technieken kunnen ook gecombineerd worden: semi-supervised 
learning. 
 
Voor classificatie op documentniveau zijn alle drie de methodes geschikt, maar classificatie 
op entiteitsniveau is te divers en zal in ieder geval deels met behulp van unsupervised 
methodes opgelost moeten worden 

• Classificatie vs. regressie 
Tot nu toe hebben we het vooral gehad over classificatieproblemen: een document wordt, in 
het geval van sentimentsanalyse, geclassificeerd in één van de klassen positief, negatief of 
neutraal. Iets is positief of niet, en daar zit geen gradatie in. Dit laatste is echter wel mogelijk 
door de sentimentsanlalyse op te vatten als een regressietaak waardoor de berichten een 
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bepaalde ranking krijgen. Zo kunnen we kiezen voor een schaal van 0 tot 100, en bepaald 
het algoritme de waarde van de berichten, waarbij de waarde 0 een zeer negatief bericht 
representeert, en 100 een zeer positief (alle tussengelegen waarden zijn dan mogelijk).  Een 
tussenvorm hierin is dat er meerdere klassen – bijvoorbeeld van zeer positief in 5 stapjes tot 
zeer negatief – gedefinieerd worden. 

• Part-of-Speech Tagging (POS) 
POS tagging (DeRose, 1988) is een methode die woordsoorten en kenmerken toekent 
aan woorden in een zin. Hetzelfde woord kan in verschillende zinnen een andere vorm 
aannemen. Zo kan het woord ‘bij’  een zelfstandig naamwoord zijn (insect), maar ook een 
voorzetsel, en het woord ‘boeken’  kan zowel een zelfstandig naamwoord (‘ik lees boeken’) 
als een werkwoord zijn (‘ik ga deze vlucht boeken’).  Het is aan de POS-tagger om voor 
iedere woord in een zin de woordsoort te bepalen. Met behulp van een POS-tagger kan er 
bijvoorbeeld worden gezocht naar bepaalde syntactische patronen in een zin die met een 
hoge waarschijnlijkheid een mening vormen. Zo kunnen classificaties een stuk nauwkeuriger 
gedaan worden. 

• (Named) Entity recognition 
Named Entity recognition is het vakgebied dat zich bezighoudt met het herkennen en 
classificeren van entiteiten (Singh, 2013) (Ritter, 2011). Dit is nodig om te kunnen detecteren 
waarover een mening gaat. Met entiteiten wordt hier eigenlijk alles bedoeld waarover een 
mening gegeven kan worden: personen, bedrijven, producten, diensten, etc. 

4.1.1 Automatische peilingen op social media 
Een van de toepassingen van Opinion Mining is het automatiseren van opiniepeilingen. Door 
alle meningen over een bepaald onderwerp te verzamelen,  aan iedere mening een waarde (bv. 
negatief of positief) toe te kennen en deze waardes tegen elkaar uit te zetten is het mogelijk om 
een alternatieve opiniepeiling te houden op basis van social media data. 

Life satisfaction
Een voorbeeld hiervan vinden we in het paper van Yang et al. (Yang & Srinivasan, 2014). Hierin 
wordt onderzocht of – en hoe – men ‘Life satisfaction’ kan meten op social media. Het paper 
beschrijft uitgebreid de methodes die gebruikt zijn, en ze trekken de voorzichtige conclusie dat 
dit inderdaad mogelijk is met behulp van social media data.  

Voor het meten van ‘life satisfaction’ zijn in het onderzoek zogenaamde templates opgesteld 
van uitdrukkingen van life satisfaction. Aan een groep van 10 mensen is gevraagd om van vijf 
uitspraken 20 alternatieve zinnen te bedenken.  

De vijf uitspraken zijn bekende stellingen binnen de psychologie om de ‘life satisfaction’ te 
meten :

1. In most ways my life is close to my ideal.
2. The conditions of my life are excellent.
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3. I am satisfied with  my life
4. So far I have gotten the important things I want in life.
5. If I could live my life over, I would change almost nothing. 

Dit resulteerde in een verzameling van 1000 synoniemen voor vijf bovenstaande stellingen. 
Aan de hand van die synoniemen zijn templates opgesteld waaraan zinnen voldoen die life 
satisfaction uitdrukken, zoals: 

TEMPLATE: MY X Y 

X:  
{LIFE’S (LIFE IS) (LIFE HAS) (LIFE HAS BEEN) (LIFE’S BEEN) (LIFE HAS ALWAYS BEEN) (LIFE’S 
ALWAYS BEEN) ETC..} 

Y: 
{AMAZING ADORABLE AWESOME BEAUTIFUL BEST (THE BEST) BLESSED BLISS BLISSFUL 
BRILLIANT COMFORTABLE COMFY CONTENDED DELIGHTFUL DESIRED DREAM ENJOYABLE 
EXEMPLARY EXCELLENT EXCITING FABULOUS FANTASTIC FINE FLAWLESS FULFILLED 
FULFILLING (FULL OF JOY) GLORIOUS GOOD ETC..}

 
Hierna werden manieren bedacht om tweets die aan de templates voldoen te verzamelen. Dit 
werd op strenge en minder strenge manieren gedaan; zo verzamelden ze tweets waarbij er geen 
andere woorden tussen de X en Y in bovenstaand voorbeeld mogen staan, maar lieten ze ook 
gaten toe van een, twee of drie woorden. Tot slot werden nog een aantal filters toegepast om 
irrelevante tweets te verwijderen, zoals tweets die naar de toekomst of het verleden verwijzen.  

De resultaten uit hun onderzoek zijn beter dan vergelijkbare experimenten uitgevoerd met 
andere technieken. De resultaten zijn helaas ook nog niet perfect; de precisie-, en recallscores  
liggen tussen de 59 % en 65 %.  

Zoals beschreven was in het begin van dit onderzoek een hoop handwerk nodig voor het 
bedenken van synoniemen en het bouwen van de templates. Zodra dit eenmaal gedaan is kan 
de ‘life satisfaction’ voor het grootste deel automatisch gemeten worden, en zou dit bijvoorbeeld 
iedere week gedaan kunnen worden. 

Gezondheidsovertuigingen
Een ander voorbeeld is het paper van Bhattacharya et al. (Bhattacharya, Tran, & Srinivasan, 
2012). Hierin wordt een automatische methode beschreven om te detecteren wat voor 

Voorbeeld MY LIFE IS  PERFECT
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gezondheidsovertuigingen mensen hebben. Onder andere de overtuigingen dat ‘smoking 
causes death’, ‘milk causes acne’ en dat ‘tea tree oil treats infection’ werden gedetecteerd. 
Een vergelijkbaar onderzoek zou kunnen worden uitgevoerd naar de angst voor Ebola maar 
bijvoorbeeld ook naar de angst om in de toekomst slachtoffer te worden van een delict.  

(on)Veiligheidsgevoel
Het monitoren van het (on)veiligheidsgevoel van burgers is vergelijkbaar met het 
eerstgenoemde onderzoek naar life satisfaction. Dat mensen hun gevoel van veiligheid uiten 
op social media lijkt inderdaad het geval, zoals te zien is Figuur 11. Hiervoor is er gezocht op 
tweets met de zoekterm “ik (veilig OR onveilig) straat” (zonder retweets). Dit leverde in een 
jaar tijd 352 berichten op. We zien een aantal pieken, bijvoorbeeld in januari 2015, rondom de 
aanslagen op Charlie Hebdo (cirkel 3). Een andere piek is te zien halverwege maart 2014 (cirkel 
1). Dit was rond de gemeenteraadsverkiezingen. Mensen willen dan blijkbaar hun mening over 
bepaalde fenomenen duidelijker uiten. Ook is er een kleine piek te zien in augustus 2014 (cirkel 
2). Deze berichten bleken over het (onveilige) verkeer in een bepaalde straat te gaan. Het is de 
bedoeling dat dit soort patronen uiteindelijk dus automatisch gedetecteerd worden; berichten 
die over het algemene veiligheidsgevoel gaan worden onderscheiden van het veiligheidsgevoel 
omtrent het verkeer, en pieken in het veiligheidsgevoel kunnen gedetecteerd en verklaard 
worden. 

In een jaar tijd zijn er slechts 352 tweets gevonden die voldoen aan de zoekterm “ik (veilig 
OR onveilig) straat”. Dit is te weinig; het lijkt aannemelijk dat mensen wel over hun (on)
veiligheidsgevoel twitteren, maar dit op andere / indirecte manier doen. Naast het goed 
herkennen van meningen moet er dus ook goed nagedacht over hoe mensen hun (in dit geval) 
(on)veiligheidsgevoel overbrengen, en hoe hierover wordt bericht op de social media. 

1 
Precisie- en recall-scores zijn methodes om de performance van een classifier te kunnen meten. 

Hiermee kun je meten welk deel van de berichten relevant is (precisie), en hoeveel relevante 

berichten er zijn die de classifier niet herkent (recall). Hoe hoger dit getal, hoe beter. 

Zie voor een uitgebreidere uitleg http://en.wikipedia.org/wiki/Precision_and_recall 

Figuur 11  | Resultaten van de query “ik (veilig OR onveilig) straat -RT”

http://en.wikipedia.org/wiki/Precision_and_recall 
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Conclusie

Voor het peilen van bepaalde fenomenen (zoals het veiligheidsgevoel en de ‘life satisfaction) 
is in het begin redelijk wat input van experts op die terreinen nodig. Zij moeten bedenken op 
hoeveel en welke verschillende manieren mensen uitingen doen. Dit zagen we ook in het paper 
van Yang et al. (Yang & Srinivasan, 2014): een deel van het onderzoek bestaat uit het vinden 
van manieren van mensen om hun ‘life satisfaction’ te uiten. Als men daarna een onderzoek 
wil doen naar het veiligheidsgevoel, zal er opnieuw gezocht moeten worden; dit keer naar 
synoniemen voor het uiten van het (on)veiligheidsgevoel. Aan deze zoektocht ligt een “small t” 
theorie ten grondslag die in het vooronderzoek expliciet gemaakt dient te worden. Daarna kan 
met behulp van technieken zoals POS-tagging en Named Entity Recognition kan dit deel meer 
geautomatiseerd worden.  

4.1.2 Online radicalisering en jihadisme
Online radicalisering en jihadisme kunnen op verschillende manieren gedetecteerd en 
geanalyseerd worden, bijvoorbeeld door het analyseren van teksten. Naast het onderzoeken van 
onderwerpen gelinkt aan jihad, is het ook interessant om het sentiment en de geuite meningen 
in die teksten te onderzoeken. Een voorbeeld van zo’n onderzoek is dat van Chalothorn et al. 
(Chalothorn & Ellman, 2012). Hierin werden fora met radicale inhoud vergeleken, en is met 
behulp van sentimentsanalyse  gekeken welk forum de meest extreme inhoud had. 
Een ander, uitgebreider, onderzoek is het onderzoek van Bermingham et al. (Bermingham, Conway, 
McInerney, O’Hare, & Smeaton, 2009). Hierin werden netwerk- en sentimentanalyses gebruikt bij 
het onderzoeken van mogelijk online radicalisering. In dit onderzoek ligt de focus op potentiële 
online radicalisering. Veel onderzoeken op dit terrein richten zich met name op (personen op 
actief op) toegewijde jihadistische websites en fora, terwijl bezoekers van deze fora vaak al 
een duidelijke mening gevormd hebben over deze onderwerpen, aldus Bermingham et al. Met 
behulp van het doorzoeken van grotere sociale netwerkplatforms, zoals YouTube, kunnen inhoud 
en interacties gericht op radicalisering ontdekt worden van diegenen die hierin eerder geen 
aanwijsbare interesse toonden.  

Voor de data in het onderzoek zijn eerst gebruikers van Youtube gedetecteerd die betrokken zijn 
bij radicalisering. Hun interacties zijn vervolgens geanalyseerd, en aan de hand daarvan is een 
groep profielen van gebruikers en de commentaren die zij uiten op YouTube samengesteld. Om 
privacy redenen zijn niet meer details over de groep en de methode gegeven. 
Het analyseren van de meningen in de documenten bleek niet eenvoudig; omdat de berichten 
over het algemeen kort zijn, worden meningen niet aangeduid met ‘Ik denk dat …” of “Ik 
vind ..”, maar wordt simpelweg de mening geuit. Een goede tool voor opinion mining en 
sentimentanalyse is dus belangrijk.  

Aan de hand van een lexicale analyse – welke onderwerpen vaak besproken worden in het 
netwerk – , een sentimentsanalyse en netwerkanalyses waren ze in staat een beschrijving van 
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de profielen en interacties te geven. De conclusie die zij trekken is dat de groep discussies voert 
over religies, met name de Islam, en geen radicaliserende functie heeft. Ook vonden ze dat de 
vrouwen in het netwerk over het algemeen extremere en minder tolerante meningen hadden 
over de onderwerpen die veel in het netwerk aan bod kwamen. De netwerkanalyse onthulde 
dat hoe hoger iemands status in de groep is – waarbij dit gemeten is met verschillende 
centraliteitsmaten (zie hoofdstuk 5.3) – hoe minder er bekend is over het geslacht van die 
persoon. Wellicht dat dit met name vrouwen zijn, maar dat zij hun geslacht niet durven 
prijsgeven in de ogenschijnlijk masculiene moslimwereld.  

Het onderzoek van Berminghal et al. heeft wat beperkingen; slechts één netwerk is 
geanalyseerd, er is niet gekeken of er over de tijd iets veranderd is in het netwerk, en de 
gebruikte methodes voor de lexicale en sentiment-analyse zijn vrij beperkt. Toch konden ze al 
wat kenmerken vinden over (de gebruikers in) het netwerk, en uitgebreid onderzoeken zoals 
deze lijken dus zeker waardevol. 

4.1.3 Verschillende talen
Opinion mining is uiteraard niet alleen mogelijk in het Engels of Nederlands, maar kan in 
principe gedaan worden in iedere andere taal. Het grootste probleem hierbij is dat er nog geen 
goede methodes zijn om modellen die gebouwd zijn in één taal, makkelijk in te zetten voor 
andere talen. Iedere taal heeft weer andere, unieke, eigenschappen, wat het enorm lastig maakt 
om bijvoorbeeld een sentimentsanalysetool te bouwen die voor alle talen werkt.   

Het grootste knelpunt in het automatisch extraheren van sentiment of opinies in verschillende 
talen is het lexicon dat nodig is om automatische opinie-extractie mogelijk te maken. In het 
lexicon worden de positieve of negatieve sentimentswaarden voor elk opiniewoord opgeslagen. 
Voor 150 verschillende talen zijn er dus 150 lexicons nodig om dezelfde opiniemeting te 
kunnen uitvoeren. Het maken van deze lexicons is een tamelijk tijdrovend en precies proces. En 
dat maakt het detecteren van opinie in alle talen lastig. 

Het tweede knelpunt is het detecteren van de taal waarin een bericht geschreven is. Huidige 
state-of-the-art automatische vertalers zoals Google Translate zijn in staat om ongeveer 
100 talen te vertalen. We kunnen er dus niet vanuit gaan dat voor elke willekeurige taal 
een machine-vertaler beschikbaar is. Bovendien zijn korte berichten, zoals op Twitter, lastig 
te classificeren. Dit komt vooral door de lengte van de berichten in combinatie met de 
aanwezigheid van ruis (bijvoorbeeld afkortingen en spelfouten). Er kan dus niet vanuit gegaan 
worden dat het automatisch afleiden van de taal altijd mogelijk is.  

Meertalige opinie-extractie is mogelijk met modellen die getraind zijn op parallelle data (Meng, 
2012). Parallelle data, in dit geval, zijn zinnen in verschillende talen die ongeveer dezelfde 
betekenis hebben. De aanname achter deze aanpak is dat woorden in parallelle zinnen ongeveer 
dezelfde indicatoren voor opinie hebben. Een voordeel van deze aanpak is dat je potentieel 
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slechts voor één taal een gelabelde data nodig hebt. Het blijkt echter (zie Meng, 2012) dat de 
beste resultaten worden behaald met gelabelde data voor elke taal. 

Een andere optie is om een methode te verzinnen die automatisch opinie-lexicons genereert 
(Xinfan Meng, 2012). Als het mogelijk is automatisch lexicons te genereren, dan wordt de 
afhankelijkheid van taaldetectie lager. Dat komt doordat we in die gevallen op woordniveau de 
opinie-extractie kunnen doen. Desalniettemin is het hebben van een machine-vertaler dan nog 
steeds noodzakelijk om de lexicons te genereren. 

4.2 Tijdsreeksanalyses 

Coosto heeft een databank van potentieel miljarden tijdsreeksen vergaard uit de sociale media 
gedurende de laatste zes jaar. Deze databank is een rijke bron van maatschappelijke en andere 
fenomenen over die tijdsperiode. De vraag is nu: hoe kunnen we deze informatie gebruiken om  
verbanden te vinden en kennis met voorspellende waarde te genereren? 

De centrale aanname is dat de sociale media een spiegel zijn van de maatschappij. Er zijn 
meerdere aanwijzingen dat deze aanname gerechtvaardigd is (Sakaki, Okazaki, & Matsuo, 
2010), (Valkanas & Gunopulos, 2013). Onder deze aanname zouden we in staat moeten zijn 
maatschappelijke trends (verschuivingen over tijd), belangrijke gebeurtenissen en de onderlinge 
afhankelijkheden te meten. Met andere woorden, we zijn geïnteresseerd in het gedrag en de 
mening van groepen als functie van tijd. 

De analyse van tijdsreeksen is een zeer actief veld in wetenschappelijk onderzoek. De 
digitalisering van de samenleving heeft ertoe geleid dat dit veld zeer divers is geworden. En 
sinds de opkomst van de sociale media is er ook veel aandacht gekomen vanuit de wetenschap 
voor dit domein. Aan de hand van de eerder genoemde usecases (zie hoofdstuk 4) zullen we het 
landschap van relevante technieken bespreken. 

4.2.1 Gebeurtenisdetectie op sociale media
Een veel besproken toepassing is het vinden van gebeurtenissen aan de hand van social media-
data. Het kunnen vinden van gebeurtenissen heeft grofweg twee toepassingen. De eerste is het 
vinden van gebeurtenissen die zich nog aan het ontwikkelen zijn (Osborne, Petrovic, McCreadie, 
& Macdonald, 2012). De tweede is het vinden van gebeurtenissen in retrospectief. Deze laatste 
toepassing kan van belang zijn voor het analyseren van eerdere gebeurtenissen en voor het 
annoteren van tijdsreeksen. Aangezien gebeurtenissen een sterk temporeel karakter hebben, 
maken de meeste technieken gebruik van tijdsreekstechnieken. 

Voordat de sociale media hun intrede deden, was het onderzoek naar gebeurtenisdetectie met 
name gericht op de bekende nieuwskanalen (Xiangmin Zhou, 2014). Deze aanpak verschilt op 
een aantal vlakken aanzienlijk als we hem loslaten op sociale media data. Van nieuwskanalen 
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mogen we aannemen dat de gerapporteerde gebeurtenissen naar echte gebeurtenissen in 
de wereld verwijzen. Op Twitter kunnen we ook uitbarstingen van willekeurige onderwerpen 
verwachten die niets te maken hebben met een echte gebeurtenis (bijvoorbeeld automatisch 
gegenereerde berichten). Verder is het zo dat documenten van nieuwskanalen in het algemeen 
goed gestructureerd en relatief lang zijn, terwijl de berichten in microblogs (zoals Twitter) erg 
kort zijn. Maar microblogs zijn laagdrempelig en een integraal onderdeel van het leven van veel 
mensen en genereren veel volume, inclusief de rapportage van gebeurtenissen.

Een goed voorbeeld van een gebeurtenis die tamelijk wat teweeg bracht in de samenleving 
(en op de sociale media) is het “Project X”- voorval op 21 september 2012 in Haren (Duivestein 
& Bloem, 2012). Op die dag reisden vele mensen naar een verjaardagsfeest in Haren nadat 
een meisje per abuis haar feestje publiek had aangekondigd. In Figuur 12 zien we de activiteit 
van de sociale media rond de bewuste dag. Er zijn duidelijk twee pieken waarneembaar in 
de tijdsreeksen. Gedurende de bewuste dag zijn er veel mensen die naar het dorp reizen 
en daar afwachten wat er gaat gebeuren. Na 20:30 wordt de sfeer grimmiger en breken de 
eerste relletjes uit. Deze ontwikkeling is duidelijk waarneembaar in zowel de activiteit, het 
waargenomen sentiment en de bijbehorende trending topics (zie Tabel 4).    

Het “Project X”-voorbeeld illustreert dat gebeurtenissen op de sociale media zich op meerdere 
manieren manifesteren. Ten eerste gaat een grote gebeurtenis gepaard met een spontane 
uitbarsting in berichten. Ten tweede kan de vorm van de tijdsreeks indicatief zijn voor het type 
gebeurtenis (getuige de twee pieken). Ten derde zijn de gebruikte termen en het algemene 
sentiment een goede indicatie van de aard van de gebeurtenis. Als laatste is er, in dit geval, een 
duidelijke correlatie met een geografische locatie. Veel van het wetenschappelijk onderzoek 
in de literatuur richt zich op een combinatie van bovenstaande factoren: namelijk tekstuele, 
temporele en spatiele eigenschappen.

Figuur 12  | De social buzz van de term “Project X”  op 21 september 2012. De bovenste curve is het volume van berichten dat deze term bevat en de 

onderste de bijbehorende sentimenten. Er zijn duidelijk twee pieken waarneembaar in de curves. De trending topics van elk van deze twee pieken zijn 

weergegeven in Tabel 1. De eerste piek (tot 20:00u)  komt overeen met mensen die praten over het gaan naar Haren en speculaties over het feest. De 

tweede piek (na 20:00u) komt overeen met de periode waarin de rellen beginnen en heeft ookduidelijk een negatiever sentiment dan de eerste. 

Piek 1

Piek 2
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Tabel 4  | Trending topics van “project x” voor en na de start van de rellen. Een trending topic is een 

onderwerp dat vaker gedeeld wordt dan andere onderwerpen binnen een bepaald tijdsvak.

Voor 20:00 (Piek 1) Na 20:30 (Piek 2)

Project Retweet

Haren Jarig meisje

Oke Rellen

Mensen Foto

Gang Beelden

Followers treed Dood

Ik stap Ons relschoppers

Treinproject Upload

Hahaha Pls

Livestream van project Filmpjes

Tekstuele eigenschappen
Het eerste punt dat aangepakt moet worden is het detecteren van soortgelijke berichten in een 
berichtenstroom. Berichten over een gebeurtenis zullen een hoop woorden gemeen hebben in 
hun beschrijving. Dus als we alle berichten zoeken met een soortgelijke verdeling, vinden we 
waarschijnlijk clusters van berichten die ongeveer over hetzelfde gaan. Het probleem, in de 
context van sociale media, is echter dat het aantal mogelijk relevante berichten groot is, en dat 
veel termen volkomen irrelevant zijn.

Een van de manieren om termen in tekst te representeren met een correctie voor irrelevante 
termen is de Term Frequency Inverse Document Frequency (TF.IDF) (Benhardus & Kalita, 2013). 
Deze representatie telt simpelweg de termen relatief aan het aantal documenten (TF), maar 
straft termen af die in het algemeen vaak voorkomen in alle documenten (IDF). Voor relatief 
lange documenten en grote verzamelingen van documenten werkt dit erg goed. Maar een 
medium als twitter staat niet bekend om lange documenten (maximaal 140 karakters). En 
aangezien het aantal relevante termen voor een bepaalde gebeurtenis waarschijnlijk relatief 
klein is, is de TF.IDF-representatie meestal niet de beste oplossing.  

Een andere manier om gerelateerde termen te modeleren is met het gebruik van topic models. 
Het kernidee van topic models is dat een document een mix van onderwerpen is (topics) . De 
onderwerpen zijn groepen termen die vaak samen voorkomen. Topics zijn gedefinieerd als 
verdelingen van termen, dat wil zeggen dat gegeven een topic bepaalde termen een hogere (of 
lagere) kans hebben om voor te komen. Zo zullen de termen “haren” en “rellen” waarschijnlijk 
een hoge kans hebben om voor te komen in het topic gerelateerd aan “project X”. Maar 
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algemene termen als “en” zullen niet expliciet hoge kansen krijgen over de topics heen. Een 
topic-model-algoritme is een algoritme dat in staat is deze verdelingen te extraheren uit een 
verzameling documenten. Het meest populaire algoritme is Latente Dirichlet Allocatie (LDA) 
(Wang, Zhu, Jiang, & Li, 2013).   

Zonder expliciete topics is het ook mogelijk naar de kruiscorrelaties tussen termen te kijken 
(Weng, Yao, Leonardi, & Lee, 2011). De kansen, zoals berekend in topic models, zijn conditionele 
kansen dat bepaalde termen samen voorkomen in een document. Bij kruiscorrelaties wordt 
niet expliciet gekeken naar de onderlinge kansverdelingen, maar naar de mate waarin 
ze samenhangen (correleren). Deze methode wordt met name gebruikt om van een al 
geselecteerde subgroep van termen de significantie te bepalen.   

Deze lijst van modellen en representaties is niet uitputtend, maar laat de meest gebruikte 
manieren zien om tekst te representeren in gebeurtenisdetectie. Dat wil zeggen dat de 
tekst gerepresenteerd kan worden als een verzameling individuele termen, of als groepen 
individuele termen of als paren van termen. Bovendien is het zo dat teksteigenschappen vaak 
in conjunctie met andere eigenschappen worden geanalyseerd. En een belangrijk element in 
gebeurtenisdetectie zijn de temporele eigenschappen van een gebeurtenis.    

Temporele eigenschappen
Een gebeurtenis heeft een locatie en een tijdstip. Als we alle tweets zouden zoeken met de tekst 
“ik ga met de trein naar Haren” zullen we, zonder tijdsbeperking, waarschijnlijk niet schrikken. 
Vinden we echter een significante hoeveelheid van die berichten binnen korte tijd, dan is er 
iets bijzonders aan de hand. Met andere woorden, behalve de termen moeten we ook bepaalde 
temporele eigenschappen van deze termen gebruiken.

Als we de termen kennen, zouden we kunnen kijken naar significante pieken in frequentie van 
deze termen. Dit is een vorm van outlier- of anomalie-detectie op tijdsreeksen. In de meest 
naïeve vorm onderscheidt een anomalie zich van de rest in zin dat er een significante afwijking 
is van het lopende gemiddelde. Aangezien er allerlei verborgen trends en invloeden in een 
tijdsreeks zitten, worden er vaak correcties toegepast voor deze effecten. Een voorbeeld van een 
anomaliedetectiesysteem is “Breakout-detection” van Twitter (Arun, n.d.).

Spontane uitbarstingen in activiteit zijn ook waar te nemen in het frequentiedomein. Een 
dergelijke uitbarsting manifesteert zich als een piek in het frequentiedomein en kan worden 
gebruikt om een gebeurtenis te identificeren door gebruik van een Fourier Transformatie (He, 
Chang, & Lim, 2007) of wavelet-analyse (Weng, Yao, Leonardi, & Lee, 2011).   

Spatiele eigenschappen
In met name evenementdetectie speelt de plaats van een gebeurtenis ook een belangrijke 
rol. De meest voor de hand liggende manier om geografische informatie te gebruiken is het 
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gebruik van de GPS-coördinaten van de auteurs. Het overgrote deel van de auteurs houdt 
de locatiegegevens echter geheim. Een mogelijke manier om dit euvel te omzeilen is door 
geografische termen uit de inhoud van berichten te halen (Becker, Naaman, & Gravano, 2011) 
(Abdelhaq, Sengstock, & Gertz, 2013).  

Tijdsreeksannotatie
Gegeven dat we in staat zijn gebeurtenissen te ontdekken of, in ieder geval, plotselinge 
uitbarstingen, dan kunnen we met behulp van Coosto de reeksen annoteren. Eén voor de 
hand liggende methode is om simpelweg de bijbehorende trending topics te relateren aan de 
gevonden gebeurtenissen.

4.2.2 Correlaties en vergelijkbare tijdsreeksen
Tijdreeksen op basis van sociale media data hebben soms een hoge correlatie met tijdreeksen 
die op een andere manier tot stand zijn gekomen (bijvoorbeeld register- of survey data).  Een 
van de voorbeelden hiervan is het gevonden verband tussen het consumentenvertrouwen en 
het algemene sentiment op de sociale media (zie hoofdstuk 1). In dit CBS-onderzoek zijn de 
twee tijdreeksen met elkaar vergeleken. De vraag is nu of het of het mogelijk is om het  zoeken 
naar correlerende tijdsreeksen te automatiseren.  Of dat er gezocht kan worden naar groepen 
van sterk correlerende tijdsreeksen?

Overeenkomsten tussen fenomenen en trends zullen zichtbaar zijn in de tijdsreeksrepresentatie. 
In Figuur 13 zien we de totale volumes van social media-berichten op de zoektermen 
“zwemmen” en “warm zonnig”. Zoals verwacht vertonen de twee tamelijk overeenkomstig gedrag. 
Tamelijk, want zo zijn er bijvoorbeeld een aantal grote pieken te zien (met name in augustus 
2012 voor “warm zonnig”). Bovendien, als we zouden inzoomen op de tijdsreeksen, zullen we 
zien dat de twee niet geheel synchroon lopen. Dat komt omdat weersvoorspellingen vaak ook 
gedeeld worden voor de dag zelf. De eisen die we stellen aan een vergelijkingsmethode zijn 
dat (1) de methode robuust is ten opzichte van ruis en dat (2) de methode een zekere tolerantie 
heeft voor het verschuiven van signalen.

Om vergelijkbare tijdsreeksen te kunnen vinden in social media-data, moeten ze een mate van 
overeenkomst hebben en een methode om overeenkomsten snel te doorzoeken. De functie die 
de overeenkomsten meet is de afstandsfunctie.
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Figuur 13  | Tijdsreeks over drie jaar voor de zoekterm “zwemmen” (boven) en voor de zoekterm “warm zonnig” (onder)
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Figuur 14  | Gegeven twee tijdsreeksen T1 en T2, is de Euclidische afstand gelijk aan de paarsgewijze Euclidische afstand tussen de datapunten die di-

rect boven en onder elkaar liggen in de tijdsreeksen (zie bijvoorbeeld de blauwe pijl). Maar de interessante pieken liggen niet noodzakelijkerwijs precies 

over elkaar. Eigenlijk zouden we een verschuiving in de tijd willen toestaan (zoals aangegeven met de rode pijl) in de vergelijking tussen datapunten.

De klassieke methode om de afstand te bepalen tussen twee vectoren is de Euclidische afstand. 
De Euclidische afstand tussen twee tijdsreeksen is de lengte van de lijn die de twee vectoren 
verbindt (zie Figuur 14). Het nadeel van deze afstandsmaat is dat deze niet altijd toepasselijk is 
(hoewel dat ook sterk afhankelijk van schaling en representatie is) en de maat staat ook geen 
verschuivingen in tijd toe. Het eerste probleem kan worden opgelost met een generalisatie 
op de Euclidische afstand: de LP-norm (Agrawal, Faloutsos, & Swami, 1993) (Lee, Chun, Kim, Lee, 
& Chung, 2000). Het laatste  probleem kan worden opgelost met het expliciet modeleren van 
vervormingen in de tijd door middel van de Dynamic Timewarping Distance (DTW) (Berndt & 
Clifford, 1996) (Zhu & Shasha, 2003) of de Longest Common SubSequence (LCSS) (Das, Gunopulos, 
& Mannila, 1997) (Vlachos, Hadjieleftheriou, Gunopulos, & Keogh, 2003). Of het kan worden 
opgelost door een andere afstandsmaat te nemen zoals de Pearson correlatie (Vanderkam, 
Schonberger, & Rowley, 2013).

Dat de Euclidische afstand niet altijd toepasselijk is wordt vaak geïllustreerd met een 
taxichauffeur in Manhattan. Voor de chauffeur is de hemelsbrede afstand niet heel informatief, 
aangezien alle straten in Manhattan loodrecht op elkaar staan. Hij zou meer gebaat zijn bij 
een afstand die wordt uitgedrukt in termen van de straten. Uit dit voorbeeld is de naam van 
de Manhattan-afstand afgeleid. De LP-norm is de generalisatie van beide afstanden en is zeer 
populair, onder andere, als afstandsmaat bij tijdsreeksen. Meestal worden deze gebruikt in 
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combinatie met Discrete Fourier Transformatie en Discrete Wavelet Transformatie (Agrawal, 
Faloutsos, & Swami, 1993) (Lee, Chun, Kim, Lee, & Chung, 2000), waarmee temporele patronen 
gemodelleerd kunnen worden. 

Overeenkomsten tussen tijdsreeksen kunnen verschoven zijn ten opzichte van elkaar. 
Denk bijvoorbeeld aan het aantal werkelozen versus het aantal faillissementen, waarbij de 
laatste voorop loopt ten opzichte van de eerste. De Dynamic Timewarping Distance (DTW) is 
uitgevonden om twee audiosignalen met elkaar te vergelijken (Vintsyuk, 1968), maar de laatste 
tien jaar is het ook een populaire methode geworden om andere typen tijdsreeksen met elkaar 
te vergelijken (Berndt & Clifford, 1996) (Zhu & Shasha, 2003). DTW berekent de beste manier om 
twee tijdsreeksen te vervormen zodanig dat de LP-norm tussen de twee geminimaliseerd wordt. 
De vervorming stelt ons in staat tijdsreeksen te vinden die niet noodzakelijkerwijs synchroon 
lopen. DTW zal echter altijd alle datapunten proberen te koppelen en is derhalve wat gevoelig 
voor ruis.

Het vinden van de Longest Common SubSequence is een methode die robuustheid tegen ruis 
combineert met flexibiliteit. Het LCSS probleem is het vinden van de langste subsequence 
(opeenvolging van karakters die gemaakt kan worden door karakters weg te strepen) van twee 
reeksen waarbij de subsequence gaten mag bevatten (zie voorbeeld). Dus, in contrast met DTW, 
is het met een LCSS-algoritme mogelijk om datapunten over te slaan. 

LCSS wordt al langer gebruikt voor, bijvoorbeeld, het vergelijken van DNA-sequences en het 
vergelijken van de code van software. Maar het is makkelijk uit te breiden naar tijdsreeksen met 
continue waardes (i.p.v symbolen) door de vergelijking a == b te vervangen door 0 <= |a - b|  <= d, 
waar a en b de te vergelijken waardes zijn en d een parameter die de maximale afstand tussen 
a en b is. Op deze manier kunnen we gaten, en dus vervormingen, toestaan in de vergelijking 
tussen twee tijdsreeksen. Bovendien is de LCSS-afstandsfunctie robuuster tegen ruis dan DTW 
omdat het mogelijk is infrequente pieken te negeren. De vraag is echter of dit een gewenste 

Voorbeeld

Een voorbeeld : de LCSS tussen twee sequences s1 en s2 is gelijk aan de subsequence die 
ze gemeen hebben zonder dat de afzonderlijke symbolen direct op elkaar hoeven te volgen 
(aaabbb).

 s1 : a a a f b b b

 s2 : a a c a d b a b b
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eigenschap is in de context van het vinden van signalen in socialmedia-data.  

Zoeken naar overeenkomstige tijdsreeksen in social media
Ter illustratie van het vinden van patronen in sociale media, hebben we een experiment 
uitgevoerd op de data in Coosto. Als basis hebben we de 10.000 meest genoemde termen van 
de afgelopen maanden genomen. Voor deze termen hebben we het volume van deze berichten 
van het gehele jaar 2014 geëxtraheerd. Gegeven deze databank kunnen we queries uitvoeren op 
de volume-tijdsreeksen. 

Als voorbeeld-query hebben we de temperatuur voor elke dag in 2014 gebruikt. Deze 
temperatuurdata is verkregen via de KNMI. We hebben alle tijdsreeksen genormaliseerd zodanig 
dat ze van 0 tot 1 lopen. Vervolgens berekenen we de DTW-afstand tussen de temperatuurreeks 
en alle 10.000 reeksen in onze dataset. Voor de twee meest gelijkende termen (“plekjes” en 
“luchtvochtigheid”) hebben we de reeksen geplot in Figuur 15 en 16. Zoals te zien in deze 
figuren vertonen de reeksen inderdaad overeenkomsten.

Als we echter kijken naar de top tien van de meest gelijkende termen (zie Tabel 5) kijken, 
vinden we ook wat minder intuïtieve overeenkomsten. De term “mobile” vertoont een sterk 
seizoensgebonden gedrag dat, toevalligerwijs, overeenkomt met de temperatuur. We hebben 
bij dit experiment slechts 1 jaar aan data gebruikt. Als deze grens zou worden opgerekt 
naar meerdere jaren, wordt het seizoenspatroon sterker en wordt de top 10 ook anders. 
Het interpreteren en formuleren van de query is een taak voor de gebruiker en zal sterk 
contextafhankelijk zijn.

De belangrijkste horde die genomen moet worden in het vinden van correlerende tijdsreeksen 
is het doorzoeken van de data. Bij het samenstellen van de top 10 moesten we alle 10.000 
tijdsreeksen vergelijken met de temperatuurreeks. Bovendien, in het geval van DTW en LCSS, 
moeten we, in het slechtste geval, voor elk datapunt een vergelijking maken met elk ander 
datapunt in de andere tijdsreeks. Dit betekent dat er een relatief groot aantal berekeningen 
moet worden uitgevoerd om de vergelijkingen te berekenen. Dit kan voor een deel worden 
opgelost door de tijdsreeksdata te indexeren.

Tabel 5  | Top tien meest gelijkende tijdsreeksen met de temperatuur.

1. “plekjes” 6. “lekkerste”

2. “luchtvochtigheid” 7. “camper”

3. “mobile” 8. “meiden”

4. “verkennen” 9. “water”

5. “beesten” 10. “beperkt”
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Figuur 15  | De meest gelijkende tijdsreeks van de temperatuurdata over 2014 is de term “plekjes”. De temperatuurdata is verkregen via 

www.knmi.nl en beide series zijn genormaliseerd naar het maximum. De gebruikte afstandsmaat is DTW.

Figuur 16  | De tweede meest gelijkende tijdsreeks van de temperatuurdata over 2014 is de term “luchtvochtigheid”.
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4.3 Netwerkanalyse

In de wetenschap houdt men zich al lange tijd bezig met het onderzoek naar sociale netwerken; 
al in de jaren 30 werd onderzoek gedaan naar sociale structuren (Scott & Carrington, 2011). Hoe 
staan mensen met elkaar in verbinding? Wat betekenen die verbindingen? Wat voor gevolgen 
hebben ze? Met behulp van netwerkanalyses kunnen clusters, patronen en verborgen structuren 
in netwerken geïdentificeerd worden (Berzinji, Kaati, & Rezine, 2012). Zo kan men hiermee de 
hoofdrolspelers of de outliers binnen een netwerk identificeren, of ontdekken om wat voor soort 
netwerk het gaat (familiair, zakelijk, etc.).

Met de komst van sociale media zijn er nieuwe sociale netwerken ontstaan waar mensen deel 
van kunnen uitmaken, en omdat deze netwerken online zijn kan er beter onderzoek naar gedaan 
worden. Neem als voorbeeld Twitter; op Twitter kan je iemand volgen, en mensen kunnen jou 
volgen (followers). Je kan door andere mensen genoemd worden of jij kan andere mensen zelf 
noemen (mentions). De personen met wie je op deze manier in verbinding staat vormen je 
sociale netwerk op Twitter. Dat een persoon en andere persoon volgt zegt niet meteen iets over 
het type relatie dat beide hebben; ze kunnen vrienden zijn, maar het kan ook zijn dat er gevolgd 
wordt vanwege een bepaalde expertise die interessant is. Als dit wat breder getrokken wordt,  
kunnen er toch indicatoren gevonden worden voor een bepaald type relatie. Als iemand erg 
veel volgers heeft, en zelf relatief weinig mensen volgt, kan dit erop duiden dat deze persoon 
een bepaalde kennis heeft die hij met anderen deelt, of dat hij een bekend persoon is. Als vier 
personen elkaar allemaal volgen, kan dit op een vriendengroep duiden. Ook kan een twitteraar 
zelf vrijwel niets posten, maar wel ontzettend veel mensen volgen. Aan de hand van diegenen 
die hij of zij volgt kunnen ook zijn of haar interessegebieden in kaart gebracht worden. 
Kunnen we, gegeven het netwerk van mensen online, afleiden tot welke groepen ze behoren 
(bijvoorbeeld een jihadistisch netwerk)? Ofwel, kunnen we een methode formuleren om 
communities te vinden? Om tot deze formulering te komen beschrijven we eerst de attributen 
die we nodig hebben. Deze attributen bestaan uit (1) de graaf-representatie van netwerken, (2) 
een maat van node-centraliteit, (3) een maat van link-sterkte en (4) tenslotte een overzicht van 
methodes om communities te vinden.

4.3.1 Representatie
Een sociaal netwerk wordt over het algemeen weergegeven met een graaf (zie figuur 17). Een 
graaf is een verzameling punten  (knopen) die al dan niet met elkaar verbonden zijn door lijnen. 
In sociale netwerken stellen de knopen mensen voor, en de lijnen de relaties daartussen. De 
lijnen in zo’n graaf kunnen gericht zijn, wanneer bijvoorbeeld persoon A persoon B wel kent, 
maar persoon B kent A niet. Er kan ook een bepaalde waarde aan toegekend worden; sommige 
relaties zijn belangrijker dan andere. In het voorbeeld bestaat het netwerk uit 5 personen, en 
persoon C heeft bijvoorbeeld slechts één relatie: met A. Dit is een voorbeeld van een ongerichte 
graaf: als C een relatie met A heeft, heeft A ook een relatie met C. Dit hoeft niet altijd het geval 
te zijn. In een gerichte graaf hebben de verbindende lijnen een richting hebben, wanneer de 
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4.3.2 Centraliteit
Het analyseren van netwerken komt vaak neer op het categoriseren en identificeren van de 
rollen die door de deelnemers van het netwerk ingevuld worden. De analyse meet de relatie van 
iedere knoop met alle andere knopen in het netwerk. Hiervoor worden vaak ‘centraliteitsmaten 
‘ gebruikt, die meet hoe belangrijk iedere knoop is in het netwerk. Die centraliteit kan op 
verschillende manieren gemeten worden; wat de meest interessante is, kan van de situatie 
of het netwerk afhangen. We zullen kort drie bekende centraliteitsmaten behandelen: degree 
centrality, betweenness centrality en closeness centrality (Hamers, Husslage, & Lindelauf, 2011), 
(Berzinji, Kaati, & Rezine, 2012).

• Degree centrality 
de ‘degree’ of graad van een persoon in een netwerk is gelijk aan het aantal personen met 
wie deze persoon in het netwerk een relatie onderhoudt. Degene met de meeste directe 
relaties heeft de hoogste degree-centraliteit, en op deze manier kan dus gemeten worden 
hoeveel directe invloed deze persoon heeft. Hoe meer mensen iemand in een netwerk 
kent, hoe belangrijker diegene is. Het berekenen van deze centraliteit is makkelijk, omdat 
je simpelweg voor iedere persoon het aantal directe relaties dat optelt, en dit deelt door 
het totale aantal personen minus 1 (zie ook figuur 18).

• Betweenness centrality 
Belangrijkheid hangt niet alleen af van het aantal mensen dat je kent, maar ook van 
de positie die deze mensen in het netwerk hebben. De betweenness centrality meet 
hoe vaak een persoon onderdeel is van het kortste pad van de connectie tussen andere 
personen.  Dit meet eigenlijk de belangrijkheid betreffende de uitwisseling van informatie, 
en hiermee kunnen personen geïdentificeerd worden die informatiestromen tussen 
verschillende delen van het netwerk kunnen controleren. De betweenness centrality van 
persoon p wordt berekend door het totaal aantal kortste paden te delen door het aantal 
kortste paden dat door p gaat. Dit is  ingewikkelder te berekenen dan de degree centrality. 

Figuur 17
bron: Berzinji, Kaati, & Rezine, 2012

relatie niet symmetrisch is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de relatie tussen een twitteraar en 
een volger, waarbij de twitteraar de volger niet volgt.
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• Closeness centrality 
Deze centraliteit meet de afstand van een persoon in het netwerk tot de andere personen 
in het netwerk. In essentie berekent deze maat hoe snel een persoon toegang heeft tot 
informatie via andere personen in het netwerk. Deze persoon heeft een kort pad naar 
andere personen in het netwerk, kan hen snel bereiken, en heeft een goed overzicht over 
wat er gebeurt in het netwerk. De closeness centrality van persoon p wordt berekend door 
de lengte van het kortste pad van deze persoon naar alle andere personen te berekenen, 
en deze op te tellen. Daarna wordt het totaal aantal personen minus 1 gedeeld door het 
resultaat van deze som. Ook dit is ingewikkelder te berekenen dan de degree centrality. 

• PageRank (Brin, 1998)  
Dit is een algoritme dat de belangrijkheid van een node in een netwerk kan bepalen. Deze 
maat van belangrijkheid is de kans waarmee je in een node terechtkomt, gegeven het feit 
dat je steeds een willekeurige verbinding volgt. De intuïtie achter deze maat is dat nodes 
waarnaar relatief veel verbindingen wijzen ook een relatief hoge belangrijkheid hebben 
in het netwerk. De overgangskansen vormen een kansverdeling over het netwerk en 
PageRank tracht deze te schatten middels een iteratief schattingsproces. 

Door aan een netwerk bovenstaande rollen toe te kennen kan inzichtelijk gemaakt worden 
hoe het netwerk in elkaar zit, en wie de belangrijkste functies onderhouden. In het paper van 
Berzinji et al. (Berzinji, Kaati, & Rezine, 2012) wordt beschreven dat de financieel manager van 
een terroristisch netwerk een belangrijke positie inneemt. Hij staat immers in direct contact 
met zowel de ‘baas’ van het netwerk, als de uitvoerenden. Deze persoon zou relatief hoog 
moeten scoren op alle drie de centraliteitsmaten, en zou met behulp van de berekeningen dus 
goed gedetecteerd kunnen worden. 
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Figuur 18  |  Centraliteitsmaten in een netwerk. bron: (Berzinji, Kaati, & Rezine, 2012)
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4.3.3 Sterkte van relaties 
De aard van relaties tussen mensen is zeer indicatief voor het soort netwerk dat ze vormen. 
Tot nu toe hebben we de relaties tussen mensen beschreven als binaire relaties (afwezig 
of aanwezig). Maar niet alle relaties zijn hetzelfde. Uit onderzoek weten we, bijvoorbeeld, 
dat mensen de neiging hebben vriendschappen aan te gaan met anderen die op hen lijken 
(McPherson, 2001) (homophily). Deze eigenschap wordt onder andere uitgebuit in het 
voorspellen van, bijvoorbeeld, voorkeuren (Domingos, 2001). Ook  het werk van (Granovetter, 1973) 
is afhankelijk van een onderscheid tussen sterke en zwakke verbindingen tussen mensen. Met 
andere woorden, we willen de sterkte van verbindingen kunnen kwantificeren.

Het goede nieuws is dat de sociale media legio aanwijzingen bieden om de sterkte van de 
verbindingen in te schatten. Afgezien van de expliciete links die er bestaan tussen mensen 
(friends en followers) zijn er ook zeer veel gerichte interacties te vinden op sociale media. Op 
Facebook, bijvoorbeeld, kunnen mensen berichten en commentaar posten op de tijdlijn van een 
ander. De vraag is hoe we deze informatie kunnen gebruiken om een uitspraak te doen over de 
sterkte van relaties. 

Binnen de sociale wetenschappen is men al geruime tijd bezig de dimensies te vinden die 
het meest indicatief zijn voor de sterkte van relaties (Burt, 2009) (Wellman, 1990). De vraag is 
nu hoe deze dimensies zich verhouden tot de data die we uit de sociale media kunnen halen. 
(Gilbert, 2009) heeft een vrij uitgebreid onderzoek gedaan naar deze relatie. De uitkomst 
van dit onderzoek is dat er inderdaad indicatoren zijn te vinden zoals beschreven in de 
sociologische literatuur (bijvoorbeeld de hoeveelheid gemeenschappelijke vrienden, hoe vaak ze 
communiceren en de intensiteit van de communicatie) en dat deze een hoge correlatie vertonen 
met de sterkte van de relatie. Dat betekent dat deze direct toepasbaar zijn op social media-data.

Kunnen we de sterkte van relaties tussen mensen online dan ook voorspellen? Het blijkt dat 
het inderdaad mogelijk is (Kahanda, 2009) (Xiang). Maar het blijkt ook dat alleen de directe links 
niet voldoende zijn. Als we de sterkte van de relatie tussen persoon A en B willen voorspellen 
hebben we ook de communicatie van A en B naar andere personen in het directe netwerk 
nodig. Samengevat kunnen we stellen dat voor het afleiden van relatiesterkte, er meetbare 
sociologische factoren te vinden zijn in de social media-data. Wat rest is het vinden van groepen 
(of communities) gebaseerd op de netwerkeigenschappen en de aard van de verbanden in deze 
netwerken.

4.3.4 Communities vinden
Communities zijn groepen of clusters van mensen (of nodes in een netwerk) die een samenhang 
vertonen in ofwel de connecties dan wel eigenschappen die ze delen. Communities zijn een 
natuurlijke manier om netwerken op te delen en te visualiseren. Met name in sociale media, 
waar het aantal nodes erg hoog is, is het een nuttige manier om grote hoeveelheden data 
inzichtelijk te maken.   
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Methodes om communities te vinden vallen grofweg uiteen in twee categorieën: clusteren 
gebaseerd op gebruikerseigenschappen en community-detectie gebaseerd op netwerkanalyses. 
De rationale van de eerste aanpak is dat meetbare online eigenschappen van mensen een 
afspiegeling zijn van hun echte activiteiten en interesses. Onder deze aanname zouden we 
bijvoorbeeld alle mensen die publiceren over netwerkanalyse kunnen vinden en clusteren als 
een community. Deze methodes maken echter (a-priori) geen gebruik van de eigenschappen 
van het netwerk. Het tweede type aanpak maakt wel gebruik van de netwerkstructuur. In het 
algemeen proberen deze methodes een groot sociaal netwerk te segmenteren (of clusteren) 
in communities op grond van de connectie-eigenschappen van de nodes (zoals centraliteit 
en verbindingen tussen communities). Recent onderzoek naar het vinden van communities 
concentreert zich echter op de combinatie van deze twee technieken.

Het basisidee van communitydetectie op grond van netwerken is het vinden van groepen die 
relatief sterk met elkaar verbonden zijn. Doorgaans wordt een community gedefinieerd als een 
groep nodes in een netwerk die relatief meer interne verbindingen heeft dan het aangrenzende 
netwerk. Eigenlijk proberen deze algoritmes zwakke intergroep-verbindingen te vinden zodanig 
dat als deze verwijderd worden er natuurlijke groepen ontstaan. Een manier om dit te meten is 
met de zogenaamde modulariteit van een groep:

Modulariteit(i) = (aantal verbindingen in groep i) – (verwacht aantal verbindingen in groep i)

De modulariteit is een maat die weergeeft of het aantal verbindingen in een groep aan toeval 
toe te wijzen is. Hoe hoger de  modulariteit is, hoe kleiner de kans dat dit het geval is en hoe 
groter de kans dat er sprake is van een community. Vervolgens kunnen we deze maat gebruiken 
in een  optimalisatieprobleem. Door de modulariteit te maximaliseren zullen we groepen vinden 
die een sterke samenhang hebben (Spielman, 1996) (Girvan, 2002). 

Ook de verbindingsverdelingen (zoals berekend kunnen worden met PageRank) zijn informatief 
bij het zoeken naar communities. Een voorbeeld van een dergelijke maat is de conductance 
(Gleich & Seshadhri, 2011):

 S : community of groep
 S ̅ : complement van S
 cut(S) : het aantal verbindingen van S naar S ̅
 vol(S) : de som van de degree van alle nodes in S
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De conductance geeft, net als de modulariteit, weer hoe een groep met elkaar samenhangt ten 
opzichte van de directe buren. Wat conductance meet is de kans dat je buiten de community 
uitkomt als je een willekeurige verbinding volgt (vanuit een node in de community). Hoe 
lager de conductance hoe sterker de interne samenhang is in de community. Met dit 
optimalisatiecriterium (het minimaliseren van de conductance) kunnen we vervolgens een 
algoritme, zoals Personalised PageRank (PPR) (Whang, 2013), loslaten op het netwerk om de 
beste communities te extraheren.

Op sociale media hebben we echter toegang tot veel meer data dan alleen de links tussen 
mensen. Er zijn dan ook state-of-the-art methodes ontwikkeld om ook deze informatie 
te gebruiken in het vinden van communities. Zo gebruiken (Qi, 2012) eigenschappen van 
verbindingen (zoals beschreven in 4.3.3)  in combinatie met modulariteitsoptimalisatie 
om communities te vinden. In (Yang J. J., 2013) wordt de aanname gebruikt dat de node-
eigenschappen (bijvoorbeeld de tags die iemand achterlaat op een medium als Instagram) 
zowel de communities als het netwerk bepalen. 

4.3.5 Criminele netwerken  
De wereldwijde groei van terroristische dreigingen heeft ervoor gezorgd dat de interesse in het 
efficiënt analyseren van criminele en terroristische netwerken enorm gegroeid is. Zo kunnen 
potentiële dreigingen eerder herkend of onderschept worden. 

Criminele netwerken zijn vaak hiërarchisch opgebouwd, en de actoren binnen zo’n netwerk 
hebben verschillende rollen. Van uitvoerenden, tot financiële managers, tot de baas van het 
netwerk. Met behulp van de centraliteitsmaten kunnen de belangrijkste personen binnen die 
netwerken gevonden worden. 

Onderzoek op het gebied van criminele of terroristische netwerken kan op verschillende niveaus 
gebeuren:

1. Netwerken in kaart brengen. 
Op dit niveau is alleen een tool nodig die netwerken in kaart kan brengen. Dat wil zeggen 
dat er getracht wordt het netwerk onder te verdelen in communities. Is bijvoorbeeld van 
bepaalde personen bekend dat zij het jihadistisch gedachtegoed verspreiden, dan kan hun 
netwerk in kaart gebracht worden en dat kan nieuwe interessante informatie opleveren. 
Bovendien kunnen we gebruik maken van inhoudelijke eigenschappen (bijvoorbeeld de 
inhoud van berichten) om het type netwerk te detecteren. Ook zouden we van bepaalde 
fora of blogs de aanwezige communities kunnen onderzoeken. Wel dient dan rekening 
gehouden te worden met het feit dat de netwerkstructuren op fora en blogs minder 
manifest zijn dan op twitter of facebook, waar mensen expliciete vrienden en volgers 
hebben.

2. Netwerken analyseren. 
Op dit niveau zoomen we in op de gevonden community. Hier analyseren we de 
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interacties tussen de mensen in het netwerk en de onderwerpen die besproken worden. 
Op basis hiervan kunnen we zoeken naar onderwerpen die te maken hebben met Jihad of 
radicalisering. Hiervoor moet er naast een tool die netwerken in kaart brengt, ook een tool 
gemaakt worden die automatisch topics kan extraheren. Niet alleen de onderwerpen, maar 
ook de rollen van personen in de groep kunnen we hier nader analyseren. Hierbij kunnen 
we gebruik maken van de eerder besproken centraliteitsmaten.

 

5. Haalbaarheid toepassingen
 
De haalbaarheid van elk van de voorgestelde toepassingen is afhankelijk van de theoretische 
beperkingen en risico’s en de aanwezigheid van de benodigde data en infrastructuur. Ten 
aanzien van de theoretische beperkingen en risico’s is het van belang dat we de resultaten 
kunnen valideren. Wat betreft de data en infrastructuur zijn rekenkracht en implementatie van 
nieuwe functionaliteiten de voornaamste beperkende factoren. 

5.1 Theoretische risico’s en randvoorwaarden

Elk van de besproken technieken heeft zijn eigen beperkingen en risico’s. De centrale vraag 
voor elk van de gepresenteerde toepassingen is nu: wat zijn deze beperkingen en welke invloed 
hebben ze op de haalbaarheid van deze toepassingen? 

5.1.1 Jihadmonitor
De jihadmonitor moet jihadnetwerken kunnen vinden, in kaart brengen en volgen. Onze visie 
is dat het ontdekken van jihadnetwerken gebeurt door middel van de content of opinies die 
heersen binnen dergelijke netwerken. En dat we, voor het in kaart brengen en volgen van 
dergelijke netwerken, graafanalyses toepassen. Met name deze laatste stap kan behoorlijk wat 
rekenkracht kosten. Het grootste knelpunt voor de jihad monitor is het volgen van de netwerken. 
De technieken die we hebben beschreven om netwerken in kaart te brengen zijn, hebben 
allemaal een iteratief karakter en het aantal verbindingen tussen mensen is groot.

5.1.2 Alternatieve Veiligheidsmonitor
De alternatieve veiligheidsmonitor moet het (on)veiligheidsgevoel van een populatie kunnen 
meten en aggregeren zodanig dat er uitspraken gedaan kunnen worden op landelijk en 
regionaal niveau. Deze toepassing verschilt in opzet niet heel veel met de al bestaande 
toepassingen binnen Coosto.

De grootste uitdaging van de alternatieve veiligheidsmonitor is het verkrijgen van een 
representatieve set basisdata. Om een model te kunnen maken dat gebruikt gaat worden 
om opinies te extraheren, hebben we een set data nodig waarvan we de opinies al weten. 
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Doorgaans is dit een tijdrovend proces omdat het mensenwerk is en we een set nodig hebben 
die groot genoeg is om de modellen mee te maken.  

5.1.3 Tijdsreeksanalyse
De analysetool voor tijdsreeksen moet de gebruiker in staat stellen te zoeken naar 
gelijkwaardige of correlerende tijdsreeksen in de sociale media. Dat wil zeggen dat er vanuit 
de Coosto interface (1) een eventuele externe tijdsreeks moet kunnen worden geïmporteerd 
en (2) de gebruiker vervolgens deze data als zoekopdracht kan gebruiken. Het wil ook zeggen 
dat de zoekopdracht niet offline (voordat de gebruiker interactie heeft met Coosto) kan worden 
afgehandeld.

Het grootste knelpunt van deze toepassing is het online kunnen ophalen van tijdsreeksen. Zoals 
gezegd in hoofdstuk 5 is het vergelijken van tijdsreeksen relatief kostbaar (in termen van tijd). 
Die kosten komen voort uit het feit dat er meerdere datapunten uit de tijdsreeksen met elkaar 
vergeleken moeten worden en uit het feit dat er potentieel heel veel tijdsreeksen met elkaar 
vergeleken moeten worden.

5.1.4 150 verschillende talen
Als uitgangspunt voor opinie-extractie in een willekeurig aantal talen hebben we genomen “de 
taak om uit vinden wat mensen denken over Nederland”. Zoals gezegd in sectie 4.1.3 is opinie-
extractie over zoveel verschillende talen geen makkelijke opdracht. Het vinden en vertalen 
van lexicons is een arbeidsintensieve taak zelfs als dit automatisch gedaan wordt. We kunnen 
echter, in eerste instantie, de taak versimpelen tot een kleinere set van talen (sommige talen 
zijn interessanter dan andere) of door de daadwerkelijke extractie eerst met een query te 
modelleren.

5.2 Praktische uitdagingen

De totale haalbaarheid om elk van deze projecten te realiseren is afhankelijk van (1) de 
beschikbaarheid van databronnen, (2) de beschikbaarheid van infrastructuur en (3) de verwachte 
ontwikkelkosten. Daarbij moet worden opgemerkt dat onder infrastructuur ook de software 
wordt gerekend die nodig is om, bijvoorbeeld, de verschillende systemen aan elkaar te knopen. 
We zullen nu voor elk van deze benodigdheden uiteen zetten waar de grootste risico’s en 
knelpunten zitten.

Voor elk van deze projecten zijn de benodigde databronnen beschikbaar bij Coosto. Voor de 
jihadmonitor hebben we, behalve de berichten, ook de links tussen profielen nodig. Voor Twitter 
kunnen we gebruik maken van mentions en voor andere platformen kunnen we gebruik maken 
van discussies. Beide typen data zitten in het databestand van Coosto. Voor het meten van 
opinies hebben we, in beginsel, genoeg aan sociale media berichten. Ook voor de tijdsreeks 
analyses hebben we de benodigde data.
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Bronnen Gelabeld Infrastructuur

Opninion mining Aanwezig Niet 

Aanwezig

Aanwezig

Tijdsreeks

analyse

Aanwezig Niet 

Nodig

Gedeeltelijk  

aanwezig

Netwerk 

analyse

Aanwezig Niet 

Aanwezig

Gedeeltelijk  

aanwezig

Onderzoeks-

kosten

Ontwikkelkosten

(backend)

Ontwikkelkosten

(frontend)
Totaal

Opninion 

mining

Aanwezig Niet 

Aanwezig

Aanwezig 8

Tijdsreeks

analyse

Aanwezig Niet 

Nodig

Gedeeltelijk  

aanwezig

7

Netwerk 

analyse

Aanwezig Niet 

Aanwezig

Gedeeltelijk  

aanwezig

7

Tabel 6

Tabel 7  | De genoemde kosten zijn in maanden.

Gelabelde data gebruiken we om onze methodes in te leren en om ze te evalueren. Voor zowel 
opinion mining als het meten in 150 verschillende talen zullen we gelabelde data nodig 
hebben. Aangezien deze nog niet aanwezig is zullen we deze moeten genereren, hetgeen een 
arbeidsintensief proces is. 

De benodigde infrastructuur is deels aanwezig. Voor de taken als opinion mining en het 
vinden van jihadgangers op grond van (de inhoud van) berichten kunnen we de bestaande 
infrastructuur gebruiken. Het extraheren van sociale netwerken wordt ook al deels gedaan, maar 
moet uitgebreid worden om de analysetechnieken zoals we die besproken hebben te kunnen 
implementeren. Het analyseren van tijdsreeksen zal hoogstwaarschijnlijk enige aanpassingen 
vereisen in de infrastructuur. Om tijdsreeksen doorzoekbaar te maken, moeten ze indexeerbaar 
gemaakt worden. Alhoewel we de data wel hebben,  doen we dat nog niet  voor tijdsreeksen.

De ontwikkelkosten bestaan uit de kosten nodig voor de interface en de kosten nodig voor het 
ontwikkelen van de modellen en algoritmes. Voor alle drie de toepassingen geldt dat er in ieder 
geval een verandering moet plaats vinden in de interface. Met name bij de tijdsreeksanalyse is 
dat het geval. De ontwikkeltijd voor de modellen zal voor de tijdsreeksanalyse relatief laag zijn 
en voor de andere twee toepassingen relatief hoog.
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Tabel 9  | De genoemde kosten zijn in maanden.

Onderzoeks-

kosten

Ontwikkelkosten

(backend)

Ontwikkelkosten

(frontend)
Totaal

Jihadmonitor 7 6 1 14

Trend analyse 2 4 1 7

Veiligheids-

monitor

4 3 1 8

“150 talen” 9 3 1 10

Delict-

herkenning

4 3 1 8

In tabel 6 en 7 worden de verwachte knelpunten en kosten van het ontwikkelen van de 
besproken technieken weergegeven. In tabel 8 en 9 hebben we hetzelfde gedaan, maar dan 
voor de toepassingen. Daarbij geldt dat aan de kosten van de toepassingen de kosten van de 
te ontwikkelen technieken ten grondslag liggen (bijvoorbeeld voor de jihadmonitor gaan we 
uit van het ontwikkelen van een netwerk analyse en opinion mining techniek). Voor de “150 
talen” toepassing hebben een onzekerheidsfactor toegevoegd van 3 maanden aangezien deze 
toepassing vereist in zeer veel talen te worden uitgevoerd (hetgeen niet a priori voor de andere 
toepassingen geldt).

De kosten voor hardware wordt niet genoemd in dit rapport. We kunnen wel aangeven dat voor 
zowel netwerkanalyses en tijdsreeksanalyses zeker extra hardware nodig is. Voor opinion mining 
geldt dat niet.

Bronnen Gelabeld Infrastructuur

Opinion mining Aanwezig Niet aanwezig Gedeeltelijk  

aanwezig

Tijdsreeks analyse Aanwezig Niet nodig Gedeeltelijk  

aanwezig

Netwerk analyse Aanwezig Niet aanwezig Aanwezig

“150 talen” Aanwezig Niet aanwezig Aanwezig

Delictherkenning Aanwezig Niet aanwezig Aanwezig

Tabel 8
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