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Samenvatting 

Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is er interesse getoond in een tool waarmee 

dagelijks gevoelens van onbehagen en onveiligheid van burgers bijgehouden kan worden.  

Het CBS heeft hiervoor het interactieve dashboard sociale spanningen ontwikkeld. Deze 

experimentele tool geeft op basis van berichten op publiekelijk toegankelijke sociale media en 

nieuws platforms dagelijks een indicatie van de sociale spanning en emoties in de samenleving.  

 

Deze experimentele tool zal in eerste instantie voor een periode van één jaar draaien. Gedurende 

deze periode is het mogelijk om het dashboard uit te proberen om te bepalen of de geleverde 

informatie meerwaarde biedt voor het maken van beleid, en of het bijvoorbeeld helpt in het tijdig 

signaleren hoe bepaalde gebeurtenissen gevoelens van spanning en onbehagen in de samenleving 

beïnvloeden.  

 

In dit rapport worden de diverse functionaliteiten van het dashboard en de gebruikte methodiek 

toegelicht. 
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1. Inleiding 

Binnen verschillende beleidsdirecties van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is er al 

lange tijd belangstelling voor percepties van burgers, met name over de beleving van 

(on)veiligheid. In de Veiligheids Monitor, een grootschalig onderzoek onder de Nederlandse 

bevolking, wordt aandacht besteed aan het onveiligheidsgevoel van burgers en de cijfers uit deze 

monitor worden ook al met regelmaat gebruikt. Met behulp van de cijfers van de 

Veiligheidsmonitor kunnen betrouwbare uitspraken gedaan worden over trends in bijvoorbeeld 

slachtofferschap en onveiligheidsperceptie. Alhoewel dit een zeer waardevol onderzoek is, is het 

ook relatief kostbaar en tijdrovend en kan het slechts periodiek plaatsvinden (vanaf 2018 iedere 

2 jaar).  

 

Het ministerie van JenV heeft aangegeven interesse te hebben in een instrument dat op dagelijkse 

basis zou kunnen rapporteren over gevoelens van onbehagen die spelen bij burgers in Nederland. 

Dit speelt in op de behoefte om meer real time te kunnen bekijken hoe incidenten en fenomenen 

in de samenleving van invloed zijn op de beleving van burgers. Door die kennis zou ook sneller 

ingespeeld kunnen worden op maatschappelijke veranderingen. 

Sociale media lenen zich voor het meten van het sentiment in Nederland. Mensen delen er hun 

mening over maatschappelijke kwesties, spreken hun gevoelens uit, en bespreken hoe het in hun 

ogen gaat met Nederland.  

 

CBS Sociale spanningen indicator 

Het CBS heeft eerder onderzoek gedaan naar het gebruik van berichten op publiekelijk 

toegankelijke sociale media als bron voor het meten van spanningen of onrust in de 

samenleving1,2. Dit heeft geresulteerd in een sociale spanningen indicator die specifiek in kaart 

brengt welk deel van de dagelijkse berichten op sociale media over onrust of soortgelijke 

gevoelens gaat. Dat zegt iets over spanningen, beleving van terrorismedreiging, en gevoelens van 

onbehagen die leven in de maatschappij. De sociale spanningen index onderscheidt zich daarmee 

ook van meer algemene metingen van positief of negatief sentiment via sociale media. Voor de 

indicator is met kwalitatief onderzoek een gevalideerde lijst woorden samengesteld die specifiek 

betrekking hebben op gevoelens van onrust. De sociale spanningen-indicator brengt bovendien 

een ander fenomeen in kaart dan de onveiligheidsgevoelens uit de Veiligheidsmonitor. 

 
WODC JenV thema indicator 

Het WODC heeft in eerder onderzoek ook een vergelijkbare indicator ontwikkeld. Deze indicator 

brengt in kaart welk deel van de berichten op sociale media platforms (met Twitter als 

voornaamste bron) gerelateerd zijn aan gevoelens van onveiligheid in de maatschappij én die 

tegelijkertijd een link hebben met de onderwerpen die te maken hebben met het werkveld van 

het ministerie van JenV. Op basis van een survey onder JenV medewerkers is vastgesteld om welke 

onderwerpen/woorden (en vervoegingen daarvan) het gaat. De meest gebruikte woorden op 

sociale media met betrekking tot onveiligheid vanuit JenV optiek zijn vervolgens gebruikt voor het 

samenstellen van de definitieve woordenlijst en het ontwikkelen van de indicator.  
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Doorontwikkeling sociale spanningen indicatoren 

Het WODC heeft het CBS gevraagd om de bestaande indicatoren verder te ontwikkelen tot een 

interactief dashboard dat toegankelijk is via een webbrowser en dagelijks nieuwe informatie over 

sociale spanningen geeft. Het dashboard moet verder veranderingen in sentiment en basis 

emoties in beeld brengen en de mogelijkheid bieden om extra informatie op te vragen voor dagen 

van verhoogde sociale spanning. 

 

2. Methode 

Het CBS heeft met input vanuit het WODC een interactief dashboard ontwikkeld met de gewenste 

nieuwe functionaliteiten, zoals in de paragraaf hierboven genoemd. Tijdens de 

ontwikkelingsperiode is een conceptversie van het dashboard in een bijeenkomst aan 

geïnteresseerden vanuit het WODC, DGPOL, DGRR en de politie getoond. De feedback die tijdens 

de bijeenkomst werd gegeven is gebruikt om het dashboard te verbeteren tot de uiteindelijke 

versie.  

 

Databron 
Voor het ontwikkelen van de indicatoren is gebruik gemaakt van door Nederlandse gebruikers 

geplaatste en openbaar beschikbare berichten van onder andere Twitter, Facebook en Instagram. 

Daarnaast zijn ook andere bronnen gebruikt zoals openbare nieuws-websites, forums en blogs. 

Het grootste deel (zo’n 60%) van de gebruikte berichten is afkomstig van Twitter.  

De berichten van deze verschillende bronnen worden door het bedrijf Coosto verzameld en de 

inhoud hiervan is via de Coosto API benaderd.  

De indicatoren bevatten data vanaf 1 januari 2011 en worden elke nacht ververst met de data van 

de dag ervoor. De continuïteit van de indicator is afhankelijk van de geleverde data van de data 

leverancier. Door fouten/problemen in de datalevering kan de indicator ongewone uitschieters 

vertonen, zoals bijvoorbeeld te zien is aan het begin van januari 2012. 

 

Selectie van berichten  

Om het totale aantal berichten per dag te bepalen, en onzin/spam berichten globaal te filteren, 

wordt gebruikt gemaakt van een woordenlijst die berichten filtert aan de hand van het gebruik 

van lidwoorden of interpunctie.  

Voor de analyses zijn de teksten van de berichten, plaatjes en emoticons daarentegen niet. 

Reacties op berichten zijn niet meegenomen, doorgestuurde berichten (zoals retweets) wel. 

 

Sociale spanning 

Voor het selecteren van berichten die duiden op sociale spanning is gebruik gemaakt van een 

combinatie van twee woordenlijsten, waarvan het WODC en het CBS ieder verantwoordelijk zijn 

geweest voor het samenstellen van één van de lijsten.  

Voor de CBS woordenlijst is op basis van diepte-interviews vastgesteld welke woorden mensen 

gebruiken als zij onveiligheid beschrijven. Vervolgens is een ranking toebedeeld aan deze woorden 
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(bijv. 1=volledig oneens, 5=volledig eens) en zijn de woorden met de hoogste scores geselecteerd. 

Deze woordenlijst is met synoniemen aangevuld tot een paar honderd woorden die veiligheid of 

onveiligheid beschrijven.  

Aangezien deze woorden niet allemaal gebruikt worden in sociale media en sommige woorden 

ook in verschillende contexten gebruikt worden, zijn vervolgens de meest frequent gebruikte 

woorden op sociale media met betrekking tot onveiligheid gebruikt voor het samenstellen van de 

definitieve woordenlijst (zie bijlage). Alle berichten waarin minimaal één van deze woorden 

voorkomt zijn geteld. Voor de CBS indicator, en ook de uiteindelijke gecombineerde spanningen 

indicator, zijn berichten over sportevenementen en politiek uit de selectie van berichten gefilterd 

omdat deze, door de vaak grote hoeveelheden negatieve berichten, een verstorend effect 

hadden. 

 

Het WODC heeft op een soortgelijke manier ook een woordenlijst samengesteld. In deze lijst staan 

zowel woorden die gerelateerd zijn aan gevoelens van onveiligheid in de maatschappij, als 

woorden die een link hebben met de onderwerpen uit het werkveld van het ministerie van Justitie 

en Veiligheid. 

 

Alhoewel de uiteindelijke spanningen indicator gebruik maakt van een gecombineerde 

woordenlijst (zie bijlage) is het nog wel steeds mogelijk om ook de indicatoren voor de 

afzonderlijke woordenlijsten te bekijken door onderin het dashboard de lijn voor ‘CBS’ of ‘WODC’ 

te selecteren. 

 

Emotie 

Voor het ontwikkelen van de emotie indicatoren zijn losse woordenlijsten gebruikt voor elk van 

de vijf weergeven emoties (angst, blijdschap, verdriet, walging, woede), zie bijlage. Deze emoties 

zijn gekozen omdat ze behoren tot de zes basis emoties 3,4. Hierbij is de emotie “verrassing”  

weggelaten omdat bleek dat deze niet vertaald kon worden naar een goede indicator. Voor de 

emotie ‘blijheid’ zijn berichten die duiden op gelukwensen bij feestdagen (zoals ‘vrolijk Pasen’) 

gefilterd. Dit is gedaan omdat deze berichten de blijheidsindicator dusdanig verstoorden en deze 

gelukwensen veelal niet de huidige emotie reflecteren. 

De woordenlijsten voor emoties zijn samengesteld door gebruik te maken van WordNet5. Dit is 

een tool vanuit Princeton University, waarin gezocht kan worden naar de verschillende 

betekenissen van Engelse woorden en ook alle Engelse woorden die aan een specifieke betekenis 

van het woord gelinkt zijn. Woorden vormen op die manier een soort netwerk, en door alle 

verbindingen van dit netwerk af te lopen zijn de woordenlijsten voor de verschillende emoties 

ontstaan. Deze zijn vervolgens vertaald naar het Nederlands en getest op gebruik in sociale media. 

 

In alle gebruikte woordenlijsten is gebruik gemaakt van een wildcard om meerdere vervoegingen 

van een woord toe te staan. Neem bijvoorbeeld: verniel* – Het sterretje kan vervangen worden 

door een willekeurige hoeveelheid andere tekens, zolang het woord maar met “verniel” begint. 

Denk hierbij aan woorden zoals: “verniel” , “vernielt”, “vernielde(n)”, “vernielen”, “vernieling”, 

etc. Hierdoor is niet met zekerheid te zeggen hoeveel woorden er exact meegenomen worden in 

de verschillende woordenlijsten, maar is wel het minimum aantal woorden bekend (tabel 1). 
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Tabel 1 Minimaal aantal gebruikte woorden per indicator  

Naam woordenlijst Minimum aantal unieke 

filter woorden 

Spanningen Indicator 158 

CBS 77 

WODC 99 

Woede 30 

Angst 19 

Walging 28 

Verdriet 28 

Blijdschap 30 

 

Locatie 

Naast filteren op specifieke woorden is ook geprobeerd om te filteren op berichten die in 

Nederland gepost zijn aan de hand van gps gegevens. Door de gebruikte woordenlijsten zal de 

indicator per definitie al voornamelijk Nederlandse berichten verzamelen, maar tijdens de analyse 

bleek dat er nog berichten vanuit onder andere België en Duitsland in de resultaten aanwezig 

waren. Aangezien niet alle Nederlandse berichten een gps locatie hadden en er veel data verloren 

zou gaan als alleen data met gps locatie gebruikt werd, is ervoor gekozen om berichten met een 

de gps locaties van omliggende landen uit te sluiten. 

 

Berekeningen 

Sentimentfilter 

Na het toepassen van de (woorden)filters, worden alle geselecteerde berichten opgesplitst in 

berichten met een positief, negatief en neutraal sentiment. Dit sentiment wordt door de 

dataleverancier toegekend aan de hand van de inhoud van het bericht.  

Als standaard optie is er voor gekozen om de sociale spanningen indicatoren te berekenen op 

basis van berichten, die als positief of als negatief geclassificeerd zijn én aan het woordenfilter 

voor sociale spanning voldoen. Deze keuze is gemaakt omdat bij gebeurtenissen, die veel sociale 

spanningen opleveren, de indicatoren vaak zowel in het positieve als in het negatieve sentiment 

aanslaan. Hierbij zijn de positieve berichten vaak berichten die bijvoorbeeld medeleven uiten. 

Heftige gebeurtenissen en ook de nasleep ervan blijken met de selectie van zowel positieve en 

negatieve berichten het beste weergegeven te worden. 

Het is ook mogelijk om in het dashboard uitsluitend de indicatoren voor negatieve berichten of 

juist voor alle berichten (neutraal, positief, negatief)  te laten zien.  

Bij de selectie van negatief sentiment berichten worden vooral veel felle reacties gemeten en 

ontstaan bij erge gebeurtenissen hoge pieken. De indicator is door het lagere aantal gebruikte 

berichten minder stabiel.  
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Bij selectie van alle berichten zijn er aanzienlijk meer berichten nodig om een piek buiten het 

betrouwbaarheidsinterval te laten vallen. Hierdoor meet deze variant vooral de allerergste events 

die ook veel besproken zijn geweest. 

De optie om alleen berichten met positief sentiment te selecteren is niet aanwezig omdat het 

relatief lage aantal positieve berichten zorgt voor een instabiele indicator. 

Voor elk van de gekozen sentimentopties wordt de indicator berekend door het aantal 

geselecteerde berichten te delen door het totale aantal berichten met zinnen van die dag. Dit 

totale aantal berichten maakt geen onderscheid tussen de sentimenten en is voor iedere 

sentimentoptie gelijk. 

 

Sentimentindicator 

Er is ook een sentimentindicator zichtbaar in het dashboard. Deze indicator is gebaseerd op het 

verschil tussen het totale aantal positieve en negatieve berichten van de sociale spanningen 

indicator. Hierdoor ontstaat een lijn die de verhouding laat zien tussen deze berichten met deze 

twee soorten sentiment. De berekening van de sentimentindicator verschilt hierdoor ten opzichte 

van de andere indicatorlijnen in het dashboard die immers gebaseerd zijn op een subset van 

berichten ten opzichte van het totaal aantal berichten. 

Doordat de sentiment indicator alleen kijkt naar de verhouding tussen positieve en negatieve 

berichten binnen de indicator, is bijvoorbeeld beter het verschil te zien tussen een aanslag en de 

herdenking van de aanslag. Beide gebeurtenissen zullen soortgelijke woorden gebruiken, 

waardoor de sociale spanningen indicator zal pieken, maar het sentiment is voor beide 

gebeurtenissen wel degelijk anders. 

 

Indexatie 

Voor alle indicatoren in het dashboard is de gemiddelde waarde van 2011, het eerste jaar van de 

gehanteerde dataset, gebruikt om de waardes in de latere jaren te indexeren. Dit is gedaan om 

voor de verschillende indicatoren de trends vanaf dezelfde oorsprong te kunnen meten en 

weergeven. 

 

Detectie van verhoogde sociale spanning 

Om vanuit een tijdreeks van data te bepalen welke punten (pieken) interessant zijn is gebruik 

gemaakt van het Prophet algoritme om de trends te analyseren6. Prophet is ontwikkeld door 

Facebook om tijdreeksen te analyseren. Met behulp van Prophet worden ook jaarlijkse, wekelijks 

en dagelijkse trends gemeten, deze trends zijn weergegeven in het tabblad ‘trends’ in het 

dashboard. Prophet is robuust tegen missende data en grote uitschieters wat het geschikt maakt 

voor gebruik in dit project. 
De analyse met Prophet is gebruikt om een betrouwbaarheidsinterval te genereren rond de 

spanningen indicator. Hiervoor is driemaal de standaarddeviatie gebruikt als de boven- en 

ondergrens, waardoor alles binnen deze grenzen als vuistregel 99.7% van de data zou moeten 

bevatten. In het dashboard wordt het betrouwbaarheidsinterval weergeven als een schaduwband 

rond de lijn. Pieken die buiten het betrouwbaarheidsinterval vallen worden als dagen van 

verhoogde of verlaagde sociale spanning gezien. Tot nu toe zijn voornamelijk dagen met 

verhoogde sociale spanning waargenomen. 
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Woordenwolken  

Een piek in de sociale spanningen indicator geeft op zichzelf geen informatie over de mogelijke 

oorzaak van de toename in sociale spanning. Om de oorzaak te achterhalen zijn voor elke dag de 

meest gebruikte woorden (of combinaties van woorden) in de berichten die duiden op sociale 

spanning verzameld. Dit kunnen andere woorden zijn dan die in de woordenlijsten van sociale 

spanning voorkomen. De 20 meest gebruikte woorden zijn omgezet naar een woordenwolk die 

aan de gebruiker getoond kan worden wanneer deze een specifieke datum (punt op de lijn) 

selecteert. De woordenwolk geeft een indicatie welke gebeurtenis de toename in sociale spanning 

veroorzaakt kan hebben. Zo is bijvoorbeeld door het klikken op de piek van 18 maart 2019 te zien 

dat de in de geselecteerde sociale spanning berichten op die dag vooral de woorden ‘Utrecht’, 

‘tram’ en ‘aanslag’ genoemd werden.  

De woordenwolk is altijd gebaseerd op de woorden uit de geselecteerde berichten van de 

gecombineerde spanningen indicator.  

Voor iedere dag kan een woordenwolk gemaakt worden, maar de woordenwolk zal vooral 

informatief zijn voor dagen waarin een sterke toename in sociale spanningen is te zien.  

Aangezien de verzamelde woorden in de woordenwolk niet dagelijks gemonitord worden, is het 

mogelijk dat er woorden te zien zijn die het CBS normaal in de eigen berichtgeving niet zou 

gebruiken.  

 

Rangschikking 

Om eenvoudig de mate van sociale spanning op een dag te kunnen vergelijken met de mate van 

spanning op dagen in het verleden (tot aan 1 januari 2011) is een rangschikking op te vragen. Deze 

rangschikking wordt, net zoals de woordenwolk, zichtbaar wanneer een gebruiker een specifieke 

datum (punt op de spanningen indicator) aanklikt. De rangschikking wordt alleen berekend voor 

dagen waarop een sociale spanningspiek optreedt; met andere woorden, wanneer de 

spanningsscore boven het betrouwbaarheidsinterval uitkomt. 

 

 

3. Resultaat en discussie 

Het dashboard geeft indicatoren weer op basis van sociale media en nieuws berichten. Het 

voordeel van het gebruik van deze berichten is dat ze direct voor grote groepen mensen 

beschikbaar zijn en dat via deze media vaak belevingen en meningen gedeeld worden.  

De Nederlandse populatie die actief is op de onderzochte media platforms is alleen niet 

representatief is voor de totale bevolking. Eerder CBS-onderzoek heeft echter aangetoond dat 

sociale media bruikbaar kunnen zijn voor het meten van veranderingen in indicatoren, die op 

sentiment zijn gebaseerd. Daarmee vormen sociale media een goede indicatie voor veranderingen 

in sentimenten in de samenleving 7,8.  

Op basis van de indicatoren kunnen geen uitspraken gedaan worden over absolute aantallen 

mensen die op een bepaalde dag sociale spanning ervaren. Wel geeft de indicator een beeld van 

de verandering in spanning en emoties die verschillende gebeurtenissen in de samenleving 
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veroorzaken. Door de actualiteit van de indicatoren is een toe- of afname in sociale spanning snel 

te signaleren.  

 

Het dashboard laat zien welke emoties toe- en afnemen op dagen van verhoogde sociale spanning. 

Als voorbeeld; één van de dagen waarop een hoge piek in de sociale spanningen indicator 

optreedt, is 18 maart 2019. Door in het dashboard te klikken op deze piek, verschijnt extra 

informatie over de meest gebruikte woorden in de sociale spanning berichten op die dag. Hierdoor 

wordt duidelijk dat het gaat om de aanslag in een tram in Utrecht. Er is die dag een sterke toename 

in de emoties verdriet, walging en angst te zien. Omdat lange tijd onbekend was wat er precies 

aan de hand was, terwijl de dader nog vrij rondliep, heeft dit incident zeker angstgevoelens 

veroorzaakt.  

Op 15 maart 2019 vonden aanslagen plaats op moskeeën in Christchurch, Nieuw Zeeland. Ook op 

die dag is er een piek in de sociale spanningen indicator waarneembaar. Er is vooral een sterke 

toename in de emotie walging te zien. De emotie angst lijkt bij de aanslagen in Christchurch 

minder sterk aanwezig dan bij de aanslag in Utrecht, vermoedelijk omdat de gebeurtenissen ver 

verwijderd van Nederland plaatsvonden. 

Het is ook mogelijk om in het dashboard naar het verloop van de positieve emotie blijheid te 

kijken. Als gevolg van het relatief lage aantal positieve berichten in de geanalyseerde media, ligt 

de emotielijn voor blijheid meestal lager dan de andere emotielijnen. Door in het dashboard alleen 

de lijn voor blijheid te selecteren, wordt zichtbaar dat ook hier pieken optreden, bijvoorbeeld op 

7 juli 2019, de dag van de WK finale vrouwenvoetbal. Deze piek laat zien dat men ondanks het 

uiteindelijke verlies van Nederland toch blij was met de prestatie.   

 

Langere termijn trends in sociale spanning zijn ook in het dashboard te zien. Zoals het CBS eerder 

berichtte op basis van sociale media onderzoek1 is vanaf december 2017 een stijging in sociale 

spanning te zien. Ook in deze vernieuwde sociale spanningen indicator en de WODC indicator is 

deze stijging zichtbaar en de stijging zet ook door in 2019, in ieder geval tot het moment van 

schrijven van dit rapport (augustus 2019). Dit komt omdat er relatief gezien steeds meer berichten 

geplaatst worden die betrekking hebben op sociale spanning en onderwerpen binnen het justitie- 

en veiligheidsdomein.  

Het is op basis van de inhoud van de berichten niet goed vast te stellen waardoor de toename 

precies veroorzaakt wordt. Voor een deel komt dit doordat berichten op de geanalyseerde sociale 

media over het algemeen steeds negatiever getint worden. Vooral reacties op berichten zijn vrij 

negatief 9, de reacties worden in onze indicatoren overigens niet meegenomen.  

 

Het CBS publiceert sinds 2017 2-jaarlijks (voorheen jaarlijks) over onveiligheidsgevoelens van 

burgers op basis van de Veiligheidsmonitor. Dit is een landelijke enquête, in een representatieve 

steekproef van de bevolking. Alhoewel de Veiligheidsmonitor een ander fenomeen in kaart brengt 

dan de sociale spanningen indicator zou het interessant zijn om te bekijken in hoeverre daarin 

recente veranderingen in onveiligheidsgevoelens zichtbaar zijn. Het veldwerk van de 

Veiligheidsmonitor 2019 loopt tussen augustus en november 2019 en de resultaten hiervan 

komen maart 2020 beschikbaar. Een vergelijking met deze resultaten kan daarom op dit moment 

nog niet worden uitgevoerd. 



10 

 

4. Privacy  

Voor het ontwikkelen van de indicatoren zijn berichten gebruikt van openbaar beschikbare 

(sociale) media platforms. Voor dit onderzoek zijn de berichten niet gekoppeld aan individuele 

gebruikers. Het CBS weet dus niet wie deze berichten heeft verstuurd; alleen het totaal aantal 

berichten wordt geteld. Er is geen selectie van gebruikers gemaakt, zowel particulieren als 

bedrijven zijn meegenomen. Ook zijn er geen individuele berichten terug te lezen in de indicator, 

noch is op te maken wat er exact door een persoon is getweet.  
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