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In dit verslag worden enkele activiteiten besproken die bij het WODC en in samen-

werking met anderen in het kader van Research en Development op het terrein van 

big data zijn uitgevoerd. Van verschillende activiteiten zijn documenten beschikbaar 

die via een link op de site van het WODC zijn te vinden en te downloaden. 

 

We bespreken achtereenvolgens: 

 Toepassing Social Media Data-Analytics voor het ministerie van Veiligheid en 

Justitie, toelichting, beschrijving en aanbevelingen (Coosto m.m.v. WODC), 

inclusief het gebruik van (Arabische) Google zoektermen om asielstromen beter 

te voorspellen (J. Bakker, H. Tops en D. Nonahal (Coosto Eindhoven) m.m.v.  

F. Willemsen, WODC).  

 Monitoring Crime-Related Feelings of Unsafety with Social Media Data. 

Masterthesis van M. Bollwerk (stagiair WODC). 

 Big Data, big consequences? Een verkenning naar privacy en big-datagebruik 

binnen de opsporing, vervolging en rechtspraak. A.R. Lodder. Vrije Universiteit, 

Amsterdam. 

 Big Data: technologie verkenning voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. T. 

Busker, J. Kroon, M. Shoae Bargh. Hogeschool Rotterdam. 

Toepassing Social Media Data Analytics voor het Ministerie van Veiligheid 

en Justitie: toelichting, beschrijving en aanbevelingen 

J. Bakker, H. Tops en D. Nonahal (Coosto1 Eindhoven) m.m.v. F. Willemsen (WODC)  

Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke mogelijke Coosto-toe-

passingen (buiten haar reguliere webcare werk ) voorhanden zijn of ontwikkeld 

kunnen worden die relevant zijn voor het ministerie van VenJ en/of haar partners. 

De volgende vragen worden beantwoord: 

 Welke typen digitale data (beschikbaar vanuit Coosto) zijn mogelijk bruikbaar op 

het terrein van Veiligheid en Justitie en welke infrastructuur, tools en methoden 

en technieken zijn daar voor nodig? 

 Hoe zouden specifieke toepassingen eruit kunnen zien? Kunnen we bijvoorbeeld 

opkomende, voor VenJ belangrijke fenomenen voorspellen, risico’s opsporen/ 

beperken of maatschappelijke trends monitoren? 

 

Samenvatting 

Allereerst is er een creatieve brainstormsessie georganiseerd met deelnemers van 

het ministerie van VenJ en van Coosto. Het doel van deze sessie was om vanuit 

verschillende zienswijzen te kijken naar mogelijk te ontwikkelen toepassingen bin-

nen het VenJ-domein. Uitkomsten zijn vervolgens verder uitgewerkt (gebruikma-

kend van relevante literatuur en documentatie) en voorgelegd aan het WODC.  

 

Dit onderzoek heeft geleid tot een vijftal concreet uitgewerkte projectvoorstellen. 

Niet ieder voorstel is even realistisch. Sommige onderdelen zijn lastig realiseerbaar 

                                                
1 Coosto is een bedrijf uit Eindhoven dat tools levert voor het monitoren en analyseren van social media data ten 

behoeve van. verschillende activiteiten van haar klanten. 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. Zowel (grote) commerciële partijen als ook non-profit organisaties en de overheid 

(waaronder de directie voorlichting VenJ) maken gebruik van haar diensten. Naast webcare zijn ook reputatie-

monitoring, crisismonitoring, campagnemonitoring, social media marketing, concurrentie analyse en dataonder-

zoek mogelijke toepassingsgebieden.  

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2559-social-media-data-analytics.aspx
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2559-social-media-data-analytics.aspx
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vanwege technische uitdagingen terwijl soms ook privacy issues maken dat een 

project in de voorgestelde vorm niet kan worden uitgevoerd.  

Het gaat dan om de volgende potentiële producten: 

 

1 Jihadmonitor 

Een jihadmonitor zou bestaan uit twee componenten namelijk (1) een mecha-

nisme om jihadistische opinies te herkennen en (2) een mechanisme om de 

opiniehouders en hun directe netwerk in kaart te brengen. De jihadmonitor  

moet jihadnetwerken kunnen vinden, in kaart brengen en volgen.  

 

2 Alternatieve meting van kentallen uit de Veiligheidsmonitor (VM) 

De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerende grootschalige bevolkingsen-

quête, waarin zaken als leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheids-

beleving, 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. Door de aanpak en de schaal-

grootte van de VM kunnen uitspraken worden gedaan op landelijk en (sub)regio-

naal niveau. 

Er zijn echter ook nadelen, de VM is kostbaar, resultaten zijn eens per jaar be-

schikbaar 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 ontwikke-

lingen 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 VM 

(bijvoorbeeld onveiligheidsgevoelens) gereproduceerd kunnen worden op basis 

van data uit social media. 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 ana-

lyseren. Overigens is dat geen sinecure. Waar bij surveyonderzoek belangrijke 

parameters (zoals bijvoorbeeld steekproef, (non-)respons en weging) onder 

controle zijn en in de afgelopen decennia veel onderzoek is gedaan naar meet-

fouten bij surveyonderzoek, is daar bij onderzoek met behulp van social media 

data nog geen sprake van.  

 

3 Module Trendanalyse en prognoses  

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. 

De analysetool voor tijdsreeksen moet de gebruiker in staat stellen te zoeken 

naar gelijkwaardige of correlerende tijdsreeksen in de sociale media. 
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4 Module analyse in 150 verschillende talen 

Naast het doen van onderzoek met data uit Nederland is analyse op buitenlandse 

social media data ook interessant. Een toepassing daarvan zou het analyseren 

van wat in het buitenland over Nederland wordt gezegd kunnen zijn, bijvoor- 

beeld om een schatting te maken van mensen die overwegen naar de EU of  

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 asiel-

aanvragen in Nederland om mogelijke verbanden te ontdekken. 

 

5 Delictsherkenning 

In Nederland wordt lang niet van alle delicten aangifte gedaan; denk hierbij 

bijvoorbeeld aan fietsdiefstal of fraude via Marktplaats. Daarom wordt er in de 

Veiligheidsmonitor aandacht besteed aan slachtofferschap en aangiftebereidheid 

van dergelijke delicten. Zoals eerder gezegd, verschijnt de Veiligheidsmonitor 

eens per jaar en doet zij uitspraken over slachtofferschap van het jaar vooraf-

gaand aan de publicatiedatum. Dit is interessant voor beleidsmakers en bewinds-

lieden 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. 

 

(Voorgenomen) benutting 

Met een aantal van de hierboven beschreven projectvoorstellen zijn WODC-onder-

zoekers verder aan de slag gegaan. We bespreken in deze nota de uitkomsten van 

afgeronde trajecten en tussentijdse resultaten van nog lopende exercities. 

Het gebruik van (Arabische) Google zoektermen om asielstromen beter te 

voorspellen  

F. Willemsen (WODC) 

In het verlengde van thema drie en vier uit het Coosto-rapport (trends en prog-

noses, vreemde talen) is getracht om (mede op verzoek van DGVZ/IND) een 

voorspellingsmodel te maken van de instroom van vluchtelingen in de EU op basis 

van fluctuaties in het gebruik van bepaalde Google zoektermen. Via de applicatie 

Google Trends is het mogelijk om na te gaan hoe vaak er relatief gezien wordt 

gezocht op bepaalde zoektermen in bepaalde landen of regio’s. Door fluctuaties in 

zoekgedrag te relateren aan daadwerkelijke instroomcijfers kunnen interessante 

samenlopen ontdekt worden die bruikbaar zijn in voorspellingsmodellen.  
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Figuur 1 Instroom vluchtelingen in de EU (bron: Eurostat) en fluctuaties 

in de zoekterm (bron: Google Trends)  

 
 - betekent asiel اللجوء 

 

Figuur 1 laat duidelijk zien dat er sprake is van een hoge correlatie tussen de in-

stroom van vluchtelingen uit Syrië en de relatieve omvang van het zoekwoord ‘اللجوء’ 

in Google. Anders gezegd: naarmate meer mensen in het Arabisch zoeken naar het 

woord ‘asiel’ in de Syrische regio, neemt de instroom van het aantal vluchtelingen  

in de EU ook toe. Verdere analyse maakt duidelijk dat de pieken in de Google trend 

(groene lijn) één à twee maanden voorlopen op de EU-instroomcijfers (blauwe lijn).  

 

Dit maakt dat de Google-tellingen enige voorspellende waarde hebben, zeker als  

we melden dat de Eurostat-cijfers over de asielaanvragen in de regel pas na drie 

maanden worden gepubliceerd. Google-gegevens zijn daarentegen real-time voor-

handen.  

We denken nu verder na over een model waarmee we historische instroomgegevens 

van Eurostat gebruiken kunnen om voorspellingen te maken die we vervolgens cor-

rigeren met Google-tellingen. Het achterliggende idee is dat historische reeksen zelf 

geen recente veranderingen in de context bevatten. In de historie zitten echter wel 

seizoenseffecten en langjarige trends verborgen die we in voorspellingen mee kun-

nen nemen. Recente veranderingen (bijvoorbeeld het sluiten van grenzen of een 

verheviging van de oorlog) zouden we mee kunnen nemen door te veronderstellen 

dat mensen minder vaak of juist vaker naar bepaalde zoektermen gaan zoeken en 

dat deze fluctuaties (voor een deel) worden ingegeven door veranderende omstan-

digheden in het hier en nu. Een voorspellingsmodel kunnen we dan op de onder-

staande manier vormgeven: 
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Figuur 2 Modelopties voorspelling instroom Syriërs in de EU 

 
 

De stippellijn geeft de waargenomen instroom van Syriërs in de EU weer per maand. 

De rode lijn in de voorspelling van die instroom op basis van alleen de waargeno-

men reeks. De groene, paarse en blauwe lijn laten zien wat de voorspelling doet op 

het moment dat we stijgende, constante of dalende Google-tellingen in het model 

incorporeren.  

 

Verdere ontwikkeling van het model 

Thans loopt er een onderzoek naar het online zoekgedrag van Syrische statushou-

ders voorafgaand, tijdens en na hun vlucht. Dit onderzoek dat uitgevoerd wordt 

door de Erasmus Universiteit in opdracht van het WODC geeft mogelijk andere 

bruikbare Google zoektermen en dient ook als ondersteunend materiaal dat zoek-

gedrag gerelateerd is aan instroom. Ten slotte zouden we soortgelijke modellen 

willen maken voor andere herkomstlanden in andere talen.  

Monitoring Crime-Related Feelings of Unsafety with Social Media Data  

Masterthesis M. Bollwerk (stagiair WODC)2 

Mede naar aanleiding van uitkomst 2 – Alternatieve meting van kentallen uit de 

Veiligheidsmonitor – van het Coosto-onderzoek heeft het WODC een stageopdracht 

geformuleerd voor het Research Master's programme Methodology and Statistics for 

the Behavioural, Biomedical and Social Sciences van de Universiteti Utrecht. Vanuit 

het WODC is Michael Bollwerk (UU) begeleid door Frank Willemsen; hij heeft twee 

producten afgeleverd: 

 masterthesis; 
 Prototype voor een real-timemonitor onveiligheidsgevoel dashboard, zie: 

https://public.tableau.com/profile/michael.bollwerk#!/vizhome/fearofcrime/Dash

board1.  

                                                
2 Vanuit de Universiteit Utrecht werd deze scriptie/stage begeleid door prof. dr Peter van der Heijden.  

https://public.tableau.com/profile/michael.bollwerk#!/vizhome/fearofcrime/Dashboard1
https://public.tableau.com/profile/michael.bollwerk#!/vizhome/fearofcrime/Dashboard1
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Doelstelling 

Het samenstellen van een real-time informatiebron op basis van social media data 

(zoals facebook en twitter) die met behulp van fluctuaties in crime related content 

een uitspraak doet over het onveiligheidsgevoel van Nederlanders.  

 

Samenvatting 

Allereerst is in de literatuur uitgebreid gezocht naar theorie over relaties tussen 

berichtgeving over criminaliteit in de massamedia en de sociale media enerzijds en 

de angst van burgers om slachtoffer te worden van criminaliteit anderzijds. Daarna 

is een woordenlijst samengesteld met 140 relevante, aan veiligheid en justitie ge-

relateerde woorden. Vervolgens is in de Coosto-database gezocht naar berichten  

die één of meerdere woorden uit deze lijst bevatten, dit zijn er bij benadering 83 

miljoen sinds 2012. Deze berichten zijn geanalyseerd en de geaggregeerde uitkom-

sten zijn op dagniveau aangelegd tegen de manifestatie van ‘echte’ gebeurtenissen. 

Ten slotte is aandacht besteed aan de visualisatie van de uitkomsten in de vorm van 

een interactief dashboard. 

 

Conclusies 

Er is in de literatuur veel te vinden over de wijze waarop risicoperceptie en angst-

gevoelens worden beïnvloed door berichtgeving in de massamedia en sociale media 

maar ook over de behoefte van burgers om meer informatie te vergaren over cri-

minaliteit naarmate de angst om slachtoffer te worden toeneemt. Daarom zou het 

volgen van fluctuaties in het aantal VenJ gerelateerde berichten door de tijd wellicht 

als proxy kunnen dienen voor gepercipieerd slachtofferschap of onveiligheidsgevoel.   

 

Vanaf 2012 is er een duidelijke toename te zien van het aantal berichten met één  

of meer woorden uit de VenJ-woordenlijst3. Ook zien we dat er sprake is van 

enorme uitschieters in het gebruik van bepaalde woorden als zich ernstige inciden-

ten voordoen zoals de aanslagen in Parijs of de crash van de MH17. We kunnen 

veronderstellen dat de hoogte van deze uitschieters ten opzichte van elkaar iets 

zeggen over de impact van de betreffende gebeurtenissen.  

Ook kunnen we met behulp van het dashboard zien welke clusters van woorden 

vaker samen voorkomen in een bepaalde periode waardoor gebeurtenissen beter 

geduid kunnen worden. De onderstaande schermafbeelding laat zien hoe het dash-

board is vormgegeven maar het dashboard kan ook getest worden via de volgende 

link: https://public.tableau.com/profile/michael.bollwerk#!/vizhome/fearofcrime/ 

Dashboard1  

 
  

                                                
3 Er is gecorrigeerd voor de toename van het gebruik van sociale media sinds 2012. 

https://public.tableau.com/profile/michael.bollwerk#!/vizhome/fearofcrime/Dashboard1
https://public.tableau.com/profile/michael.bollwerk#!/vizhome/fearofcrime/Dashboard1
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Dashboard (schermafbeelding) 

 

 
 

 

Verdere ontwikkeling van de tool 

Indien er vanuit het beleid behoefte is aan deze inzichten dan zou een near real-

time dashboard gebouwd kunnen worden, eventueel aangevuld met andere 

relevante termen. 
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Big Data, big consequences? Een verkenning naar privacy en big data 

gebruik binnen de opsporing, vervolging en rechtspraak 

A.R. Lodder, Vrije Universiteit, Amsterdam 

Doelstelling 

Het doel van de verkenning is inzicht te bieden in met welke juridische uitgangs-

punten, met name inzake privacy, rekening moet worden gehouden bij de inzet van 

big-datatoepassingen binnen het VenJ-domein. 

 

Samenvatting 

Vanwege het verkennende karakter is gekozen voor een combinatie van literatuur-

onderzoek en interviews met deskundigen. 

 

Conclusies 

Het lijkt de gouden graal van de informatiesamenleving: uit een grote berg onge-

structureerde informatie allerhande niet voorziene verbanden en samenhang ont-

dekken. Aan de hoeveelheid informatie hoeft het niet te liggen, die is er in over-

vloed. De mogelijkheden van de technologie, zowel qua opslag als rekencapaciteit, 

vormen ook steeds minder een belemmering. Niets lijkt aan een glorieuze toekomst 

van big-data-analyse in de weg te staan. Ook binnen het domein van veiligheid en 

justitie zijn er mogelijkheden.  

 

De taak van juristen is om de randvoorwaarden aan te geven waarbinnen de moge-

lijkheden van de technologie kunnen worden benut. In een democratische samen-

leving is het van belang dat burgers de overheid vertrouwen. In deze verkenning is 

ingegaan op de privacy aspecten van big data analysis binnen het VenJ-domein. 

Besproken zijn toepassingen binnen de rechtspraak zoals voorspellen van uitspraken 

en gebruik in rechtszaken. Met betrekking tot opsporing is onder andere ingegaan 

op predictive policing en internetopsporing.  

 

Na een uiteenzetting van de privacy normen en toepassingsmogelijkheden, zijn de 

volgende zes uitgangspunten voor big data toepassingen voorgesteld: 

1 bepaal te analyseren probleem en definieer doel voor verwerking; 

2 selecteer data en beperk verzamelen; 

3 bewaar niet langer dan noodzakelijk; 

4 wees transparant; 

5 beveilig informatie; 

6 evalueer de uitkomsten kritisch. 

 

Deze zes uitgangspunten komen ook terug in het WRR-rapport (nr. 95) Big Data in 

een vrije en veilige samenleving dat begin 2016 verscheen. In dat rapport wordt ook 

dieper ingegaan op mogelijkheden om het gebruik van big data door de overheid 

beter te reguleren.  

Big Data: technologie verkenning voor het Ministerie van Veiligheid & 

Justitie 

T. Busker, J. Kroon, M. Shoae Bargh (Hogeschool Rotterdam) 

Doelstelling 

Bij het ministerie van Veiligheid en Justitie leeft een aantal vragen over mogelijk 

toekomstig gebruik van big data. Duidelijk moet worden welke big-data-infrastruc-

turen, tools en skills binnen het wetenschappelijk onderzoek en binnen het bedrijfs-

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2394-big-data.aspx
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2394-big-data.aspx
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2394a-big-data-techniek.aspx
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2394a-big-data-techniek.aspx
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leven ook relevant zijn voor de toepassing binnen het VenJ-domein. Tevens is van 

belang aan te geven wat VenJ op de korte termijn zou kunnen doen om werk te 

maken van big-data toepassingen. 

 

Samenvatting 

Aan deze verkenning liggen literatuuronderzoek en interviews met enkele deskun-

digen ten grondslag. 

 

Conclusies 

Groot verschil met het tijdperk van voor big data is dat lang niet alle data meer uit 

eigen systemen komen, en de kwaliteit van de data zeer wisselend zijn. Data nemen 

bovendien allerlei vormen aan waardoor deze niet meer in traditionele relationele 

(SQL-)databases passen. De technologie voor gegevensopslag en gegevensverwer-

king is nog volop in ontwikkeling. Het is inmiddels wel duidelijk dat alleen traditio-

nele SQL-databases niet meer volstaan.  

Het is bijvoorbeeld gebruikelijk om voor bepaalde type gegevens key-value stores, 

document-databases of graph-databases te benutten. Voordeel van dit type data-

bases is dat de opslagstructuur beter aansluit bij de manier waarop de gegevens in-

memory verwerkt worden. Hierdoor wordt een belangrijke snelheidswinst bij weg-

schrijven en teruglezen van gegevens behaald en die winst is belangrijk op het 

moment dat databestanden exponentieel groeien. Voor verwerking van massale 

hoeveelheden gegevens worden HDFS-clusters van duizenden nodes ingezet. Op 

deze HDFS-infrastructuur kunnen verschillende soorten Map Reduce software 

draaien. De trend, ingezet door Spark, is dat de gegevens in-memory verwerkt 

worden.  

 

De keuze voor de juiste big-datatechnologie is momenteel lastig omdat tientallen 

startups slimme, maar vaak nog onbewezen technologie ontwikkelen om een deel 

van de Big Data Analytics te realiseren.  

Tot slot  

Naast het verder uitwerken van de initiatieven die hierboven besproken zijn, zijn er 

nog enkele andere activiteiten waarin Bbg data centraal staan.  

 

Criminaliteit (WODC) en het weer (KNMI) 

Het KNMI en WODC zijn als partners in het Netwerk van Rijkskennisinstituten doen-

de met een project dat bestaat uit het koppelen van aangiftedata (gegevens over 

misdrijven) van het WODC aan relevante weervariabelen (KNMI). De omvangrijke 

datasets worden gekoppeld op de kenmerken ‘plaats delict’ en ‘datum delict’. Alhoe-

wel het hoofddoel niet het ontdekken van nieuwe verbanden is maar het opdoen van 

kennis en vaardigheden die nodig zijn om dit en soortgelijke projecten tot een suc-

ces te maken, ligt het wel in de lijn der verwachting dat nieuwe verbanden tussen 

weer en criminaliteit ontdekt worden. Verwachte publikatiedatum is najaar 2016.  

 

Inbedding van de WODC big-data-activiteiten in de VenJ-brede big-data-

initiatieven 

Het WODC participeert in de totstandkoming van het Living Lab bij het ministerie 

van Veiligheid en Justitie.  

 

 


