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Inleiding
De sociale wetenschappen zijn decennialang gegijzeld door de tegen-

stelling tussen onderzoekers die kwantitatieve methoden gebruiken en

zij die kwalitatief te werk gaan. Hoewel de discussie daarover wel zal

voortduren, lijkt er door de komst van allerlei nieuwe technologieën

veel meer variëteit te komen in methoden van wetenschappelijk

onderzoek. Big Data, Google Trends, smartwatches, smartphones,

internet en social media openen mogelijkheden voor onderzoek die

tot dusver niet bestonden. Alle aanleiding dus om een themanummer

te wijden aan nieuwe en vernieuwende onderzoeksmethoden.

Het eerste artikel, geschreven door Bart Custers, gaat in op de vraag

wat Big Data kan betekenen voor wetenschappelijk onderzoek. Het

vernieuwende van Big Data-onderzoek is niet alleen de omvang van

de gegevens die mogelijk bruikbaar zijn voor onderzoek, maar ook het

vinden van onverwachte (statistische) verbanden. Het probleem daar-

bij is onderscheid te maken tussen verbanden die daadwerkelijk

nieuwe inzichten bieden en correlaties die triviaal zijn. De conclusie

luidt dat Big Data mogelijkheden opent voor onderzoek die tot dusver

onmogelijk waren en zo een waardevolle aanvulling kan zijn voor

onderzoekers, maar ook dat het gebruik van Big Data zijn eigen beper-

kingen heeft en in bepaalde situaties meer of minder bruikbaar is.

Een voorbeeld van een toepassing van Big Data is te vinden in de bij-

drage van Bastiaan Leeuw over de bestrijding van illegaal downloa-

den. De auteur onderzoekt de effectiviteit van de zogeheten graduated

response-interventie, die begint met waarschuwingen aan internet-

gebruikers, maar die kan uitlopen op het verminderen van internet-

snelheden of het beëindigen van het internetabonnement. De auteur

maakt voor zijn betoog gebruik van gegevens over zoekgedrag van

internetgebruikers in de Verenigde Staten vóór en na de invoering van

het Copyright Alert System (CAS) in 2013. Deze gegevens worden door

Google Trends verzameld. Hoewel er veranderingen in online zoek-

gedrag zijn opgetreden, blijft onduidelijk of deze toe te schrijven zijn

aan de invoering van CAS. Niettemin kan Big Data volgens de auteur

dienen als een nieuw instrument om snel en gemakkelijk de potentiële

effecten van beleidstoepassingen na te gaan, voordat wordt over-

gegaan tot duurder en tijdrovender onderzoek.

Vervolgens gaat de aandacht uit naar het gebruik van onderzoeks- en

analysemethoden in de Nederlandse criminologie. Catrien Bijleveld

doi: 10.5553/JV/016758502016042001001
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schetst de trends in kwantitatieve benaderingen sinds de jaren tachtig

van de vorige eeuw en staat daarnaast stil bij meer recente ontwikke-

lingen, zoals de groeiende populariteit van fixed-effects-methoden en

de propensity score matching-techniek. De auteur maakt onderscheid

tussen methoden die bruikbaar zijn om de omvang van criminaliteit te

meten en methoden die de oorzaken van criminaliteit in beeld bren-

gen. De vraag waarom mensen overgaan tot crimineel gedrag kan niet

enkel met behulp van kwantitatieve methoden worden beantwoord,

aldus de auteur. Diepgravend kwalitatief onderzoek kan op dit punt

een belangrijke bijdrage leveren.

De bijdrage van Robby Roks is een verslaglegging van een langdurig

etnografisch onderzoek onder (ex-)leden van de Haagse jeugdbende

Rollin 200 Crips. Gedurende het veldwerk heeft de auteur de mogelijk-

heden van sociale media verkend. Hij laat zien dat de activiteiten van

deze jongeren zich in toenemende mate op social media afspelen en

dat de grens tussen offline en online steeds moeilijker te trekken is.

Posts en foto’s op social media kunnen op eenvoudige wijze door

criminologen worden gebruikt voor dataverzameling, terwijl social

media ook kunnen dienen als platform om contact te leggen en te

communiceren met informanten. Ten slotte staat de auteur stil bij de

ethische dilemma’s en beperkingen die gepaard gaan met het gebruik

van deze nieuwe, andersoortige methoden van dataverzameling.

Ook de bijdrage van Jean-Louis van Gelder gaat in op de inzet van

nieuwe technologieën voor de bestudering van criminaliteit. Sociale

media, virtual reality, internet en smartphones worden nog weinig

benut. De auteur bespreekt een recent onderzoeksinitiatief, CRIME

Lab (Crime Research, Innovative Methods and Experimentation), dat

zich ten doel stelt gebruik te maken van deze mogelijkheden en de

ambitie heeft bij te dragen aan een nieuwe generatie criminologisch

onderzoek. Bijzondere aandacht wordt besteed aan virtual reality, die

momenteel haar commerciële doorbraak beleeft en volgens de auteur

bij uitstek geschikt is voor criminologisch onderzoek.

Katy de Kogel en Liza Cornet verkennen het gebruik van nieuwe tech-

nologie voor de strafrechtspraktijk in hun artikel over Quantified Self-

data. Zelfmonitoring met behulp van smartphones, smartwatches en

elektronische sensoren wordt steeds populairder. Het geeft individuen

inzicht in allerlei biometrische gegevens, zoals: Hoeveel uren slaap ik?

Hoe fysiek actief ben ik? Wat is mijn gemiddelde hartslag in rust? Ook

zijn er al toepassingen in de medische praktijk, waar bijvoorbeeld de

doi: 10.5553/JV/016758502016042001001
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reactie van patiënten op medicatie op deze wijze kan worden gemoni-

tord. In dit artikel wordt vooral aandacht besteed aan het meten van

huidgeleiding bij gedetineerden in forensisch psychiatrische inrichtin-

gen. Wellicht kan deze ‘biofeedback’ uitbarstingen van agressie voor-

komen en kan de gedetineerde deze informatie gebruiken ter verbete-

ring van het eigen gedrag of functioneren. Wel moeten de betrouw-

baarheid en validiteit van de nieuwe lichte zelfmeetapparatuur beter

worden geborgd en zal ook het eigenaarschap van de meetgegevens

moeten worden geregeld.

Vervolgens schetst Gabry Vanderveen de toepassingsmogelijkheden

van visuele methoden in (criminologisch) onderzoek. De auteur staat

stil bij de verschillende definities van visuele methoden en bij de rede-

nen voor het gebruik ervan: het verkrijgen van betere data en het meer

betrekken van deelnemers bij het onderzoek en de resultaten. Onder-

zoeksdeelnemers blijken visuele methoden te waarderen, waardoor

uitval van respondenten gedurende het onderzoek tot een minimum

wordt beperkt. Ook kunnen bepaalde visuele methoden het gemakke-

lijker maken om toegang te krijgen tot moeilijk bereikbare groepen of

plekken. Door deelnemers een camera te geven krijgt een onderzoeker

ook zicht op wat anders verborgen blijft of minder goed toegankelijk

is. Ten slotte wordt stilgestaan bij enkele dilemma’s die het gebruik

van visuele methoden oproept.

In het laatste artikel, geschreven door Daan Andriessen, staat de prak-

tische relevantie van politiegerelateerd onderzoek centraal. De auteur

legt een verband tussen dit vraagstuk en de toegepaste methodologie.

Hij signaleert dat zowel ontwerpgericht als actieonderzoek weinig

wordt toegepast, terwijl deze onderzoeksmethoden beduidend zou-

den kunnen bijdragen aan de praktische relevantie van politiegerela-

teerd onderzoek. Hij draagt vervolgens argumenten en voorbeelden

aan die deze stelling onderbouwen en bespreekt tevens de problemen

die zich kunnen voordoen bij het gebruik van deze methoden.

Marit Scheepmaker

doi: 10.5553/JV/016758502016042001001
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Big Data in wetenschappelijk
onderzoek

B.H.M. Custers *

‘Bigger is better’ is een gevleugelde uitspraak in de Verenigde Staten.

Hoewel meer van iets natuurlijk niet altijd beter is, wordt de laatste

jaren veel gesproken over een nieuw fenomeen in onze informatie-

maatschappij: Big Data. Big Data zou op allerlei terreinen kansen en

mogelijkheden bieden. Deze inleidende bijdrage gaat specifiek in op

de mogelijkheden van Big Data in wetenschappelijk onderzoek. In de

tijd van informatieovervloed zouden klassieke statistische problemen,

zoals grote inspanningen om data te vergaren, discussies over mini-

male omvang van steekproeven en de representativiteit van verza-

melde data, kunnen worden omzeild. Dat klinkt allemaal veelbelo-

vend, maar wat is er van waar? De centrale vraag in deze bijdrage is:

‘Wat kan Big Data betekenen in wetenschappelijk onderzoek?’ Ten-

einde deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt in deze bijdrage

achtereenvolgens besproken wat Big Data is, wat er nieuw is aan Big

Data, welke onderzoekstoepassingen er zijn voor Big Data in weten-

schappelijk onderzoek en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. De

conclusie is dat Big Data mogelijkheden opent voor onderzoek die tot

dusver onmogelijk waren en zo een waardevolle aanvulling kan zijn

voor onderzoekers, maar ook dat het gebruik van Big Data zijn eigen

beperkingen heeft en in bepaalde situaties meer of minder bruikbaar

is.

Een voorbeeld van het gebruik van Big Data

Als producent van navigatiesystemen wil je je gebruikers de kortste

route kunnen wijzen naar hun bestemming. Daarvoor kopen mensen

* Mr. dr. ir. Bart Custers is hoofd van de onderzoeksafdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving
en Sancties van het WODC. Daarnaast is hij als onderzoeksmanager werkzaam voor eLaw,
het Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Universiteit Leiden. Met dank aan
Frans Leeuw, Frank Willemsen en Nikolaj Tollenaar voor hun suggesties en opmerkingen
bij een eerdere versie.

doi: 10.5553/JV/016758502016042001002
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immers een navigatiesysteem. Echter, als er files staan op een

bepaalde route, kan het zijn dat een andere route, waarbij je een klein

beetje moet omrijden, sneller is. Navigatiesystemen zijn daarbij wel

afhankelijk van goede filemeldingen: er moet een seintje komen van

de verkeerspolitie dat ergens een file staat en met die input zou het

navigatiesysteem de snelste route moeten heroverwegen. Dat maakt

dat je als producent van navigatiesystemen afhankelijk bent van goede

afspraken met de filemelders en ook van de snelheid waarmee ze

informatie verzamelen en doorsturen. Immers, komt de melding te

laat, dan staat de automobilist al in de file, terwijl die op een eerder

moment, bijvoorbeeld bij een eerdere snelwegafslag, nog te vermijden

was geweest.

Daarnaast is er nog een ander probleem met de snelste route in geval

van files. Als je alle automobilisten adviseert een B-weg te nemen wan-

neer op de snelweg een file staat, ontstaat al snel ook een file op de B-

weg. In dat geval kan het weer beter zijn om toch de snelweg te nemen

of een ander alternatief. Daarmee krijg je dus een soort self-fulfilling

prophecy (Merton 1968): als iedereen om de file heen wordt geleid,

staat nog iedereen in de file, maar dan op een andere plek.

Toen fabrikanten van navigatiesystemen tegen dit soort problemen

aanliepen, bedachten ze het volgende. Eigenlijk hebben we geen ver-

keerspolitie nodig voor filemeldingen. Immers, onze systemen zijn

gebaseerd op de locaties van voertuigen en als onze systemen aange-

ven dat er enkele tientallen of honderden auto’s achter elkaar op de

snelweg staan en niet harder rijden dan 5 kilometer per uur, dan kun-

nen we op grond van die informatie ook wel concluderen dat er een

file is. Daarvoor zijn geen camerabeelden of mensen die files telefo-

nisch melden meer nodig. Het enige dat nodig is, is het realtime aggre-

geren van locatiegegevens van onze navigatiesystemen. Daarmee kan

ook meteen worden uitgerekend hoeveel mensen in de file staan, hoe-

veel er nog in willen gaan rijden en hoeveel er (dus) het beste een

andere route kunnen nemen. Het realtime verwerken van zulke grote

hoeveelheden gegevens kan worden gemodelleerd als een zogeheten

Complex Adaptive System (Miller & Page 2007) en is een typisch voor-

beeld van het gebruik van Big Data. Bovengenoemde modellen zijn

ook daadwerkelijk ontwikkeld voor navigatiesystemen, maar omdat

niet iedereen het op prijs stelt dat zijn of haar voertuiglocatie voortdu-

rend wordt opgeslagen, bestaat voor gebruikers doorgaans de moge-

doi: 10.5553/JV/016758502016042001002
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lijkheid om het realtime terugkoppelen van locatiegegevens aan of uit

te zetten.

Over Big Data wordt momenteel zeer veel geschreven, maar uit boven-

staand voorbeeld mag blijken dat Big Data ook in de praktijk wordt

toegepast. Big Data is niet alleen een hype, maar een fenomeen dat de

komende decennia nog verder centraal zal komen te staan in onze

informatiemaatschappij (zie bijvoorbeeld Ayres 2007). Volgens Mayer-

Schönberger en Cukier (2013) lag bij het begrip informatietechnologie

de nadruk voorheen op technologie, maar tegenwoordig steeds meer

op informatie, al is en blijft de technologie onontbeerlijk voor het

genereren, opslaan en analyseren van Big Data. Deze inleidende bij-

drage gaat specifiek in op wat Big Data kan betekenen in wetenschap-

pelijk onderzoek. Big Data wordt in deze bijdrage benaderd als hulp-

middel bij onderzoek en niet als doel of object van onderzoek.

Wat is (er nieuw aan) Big Data?

Big Data gaat over grote datasets. Er is geen eenduidigheid over hoe

omvangrijk data moet zijn om van Big Data te spreken, maar wel dui-

delijk is dat het om vele terabytes en petabytes gaat (Gandomi & Hai-

der 2015). Veel organisaties, zeker grote organisaties, hebben zeer

grote databanken. Bijvoorbeeld de Amerikaanse supermarktketen

Walmart, de grootste werkgever ter wereld (ruim 2 miljoen medewer-

kers en meer dan 10.000 winkels) heeft enorme databanken. Geschat

wordt dat er informatie over ongeveer 150 miljoen klanten in haar

bestanden staat (Berman 2013). Maar ook in Nederland zijn er organi-

saties met zeer grote databanken. Denk bijvoorbeeld aan de Belasting-

dienst, die een van de grootste databanken van Europa beheert (onder

meer bijna 9 miljoen aangiften in 2014).1 Ook de databanken bij het

ministerie van Veiligheid en Justitie zijn zeer groot. Zo zijn er onder

meer het Justitieel Documentatiesysteem (JDS) en de daaruit afgeleide

Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD), met

data over 4,6 miljoen personen die met justitie in aanraking zijn geko-

men vanwege een misdrijf of overtreding. Een ander justitieonderdeel,

het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), registreerde in 2014 ruim

8,3 miljoen verkeersovertredingen.2

1 Zie https:// belastingdienst -in -beeld. nl/ feiten -en -cijfers.
2 Zie www. cjib. nl/ Over -het -CJIB/ Cijfers -in -Beeld.

doi: 10.5553/JV/016758502016042001002
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Toch is Big Data meer dan alleen maar grote datasets of een gestage

groei in de hoeveelheden data die beschikbaar zijn. Deze groei is in

veel gevallen namelijk exponentieel, onder meer door dataficatie.

Neem bijvoorbeeld het Internet of Things. Hiermee wordt gedoeld op

het feit dat apparaten tegenwoordig ook vaak onderling met elkaar

communiceren (in plaats van met mensen). Wanneer een gebruiker

met drie apparaten communiceert (data uitwisselt), zijn er drie data-

stromen, maar wanneer de apparaten ook onderling met elkaar com-

municeren, zijn er opeens zes datastromen. Ook in bovengenoemd

voorbeeld over navigatiesystemen communiceren verschillende appa-

raten (apparatuur in het voertuig, zendmasten, satellieten, centrale

databanken, enz.) onderling met elkaar teneinde de optimale routebe-

schrijvingen op het gebruikersscherm te krijgen. Naarmate het aantal

variabelen toeneemt in datasets kunnen exponentieel meer verban-

den worden gevonden (mits aanwezig uiteraard), die bij kleinere aan-

tallen onontdekt zouden blijven. Kortom, Big Data betreft niet alleen

grote datasets, maar ook nieuwe concepten. Veelal wordt pas gespro-

ken van Big Data als aan meerdere van de zogeheten 3 V’s is voldaan

(Laney 2001):3

– Volume: Big Data gaat om grote hoeveelheden data, er worden geen

steekproeven genomen.

– Velocity (snelheid): Big Data is doorgaans realtime.

– Variety (verscheidenheid): Big Data betreft tekst, cijfers, beelden

(fotobeelden en camerabeelden) en geluid.

De eerste twee eigenschappen van Big Data zijn al aan bod gekomen

in het voorbeeld over navigatiesystemen. Big Data kan ook historische

data betreffen in plaats van real-time analytics. De derde eigenschap,

Variety/verscheidenheid, brengt nog andere uitdagingen met zich

mee. Waar gewone (relationele) databanken vaak nog doorzoekbaar

zijn met query’s en syntaxen, is Big Data vaak afkomstig uit diverse,

ongestructureerde bronnen die niet altijd eenvoudig verwerkbaar en

koppelbaar zijn. Het gaat vaak om meer ‘fuzzy’ data, waarvoor andere

verwerkingstechnieken nodig zijn. Dat maakt dat big-data-analyses

vaak lastiger zijn dan data-analyses in relationele databanken. In veel

gevallen moeten dus eerst oplossingen worden gevonden om gege-

3 Aan deze 3 V’s worden soms nog toegevoegd: Veracity (doelend op de inherente onbe-
trouwbaarheid van sommige bronnen), Variability (doelend op fluctuaties in de omvang
van datastromen) en Value (doelend op de geringe toegevoegde waarde die onbewerkte
data heeft in relatie tot het volume ervan).

doi: 10.5553/JV/016758502016042001002
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vens zinvol te bewerken en te combineren. Ook hier zijn steeds meer

tools beschikbaar om andersoortige databronnen te analyseren. Denk

bijvoorbeeld aan text mining voor ongestructureerde tekstdocumen-

ten en gezichtsherkenning voor foto’s en videobeelden.

Onderzoekstoepassingen voor Big Data

Big Data is een populair begrip. Ook in onderzoeksland is er veel aan-

dacht voor. De afgelopen jaren zijn er veel wetenschappelijke tijd-

schriften op het terrein van Big Data gelanceerd, waaronder Big Data

Research (Elsevier), Big Data & Society (Sage), Journal of Big Data

(Springer), EPJ Data Science (Springer) en Intelligent Data Analysis

(IOS Press). Maar op welke manieren is Big Data bruikbaar in weten-

schappelijk onderzoek?

Bij het gebruik van Big Data ligt vaak de nadruk op een data-driven

benadering. Daarmee wordt bedoeld dat gekeken wordt naar wat de

data te vertellen heeft (vergelijkbaar met exploratieve data-analyse).

Dit in tegenstelling tot de meer traditionele verklarende onderzoeks-

aanpak, die hypothesis-driven of theory-driven kan zijn. Bij deze aan-

pak wordt op basis van theorie een hypothese opgesteld (soms enkel

in de vorm van een vraagstelling), die vervolgens wordt getoetst aan de

hand van de beschikbare gegevens (die soms eerst nog moeten wor-

den verzameld). Wanneer iemand bijvoorbeeld stelt dat mensen die

veel vlees eten vaker agressief gedrag vertonen, dan kan data worden

verzameld over mensen die wel/niet veel vlees eten en die wel/niet

agressief gedrag vertonen en kan worden getoetst of de hypothese

wordt bevestigd of moet worden verworpen. Het gebruik van hypothe-

ses en bevragingen vereist doorgaans enige intuïtie en voorkennis/

theorie over doelgroepen of personen waarnaar men op zoek is.4 Bij

Big Data is zulke intuïtie veel lastiger toe te passen, omdat de data

vaak minder structuur heeft,5 theoretisch inhoudelijk belangrijke vari-

abelen mist en lastiger doorzoekbaar is. Met behulp van data mining

tools (Fayyad e.a. 1996) zou kunnen worden gezocht welke eigen-

schappen in een database samenhangen met de eigenschap wel/niet

agressief gedrag vertonen. Via zoekalgoritmen kunnen alle andere

4 Bovendien is onderzoekscapaciteit doorgaans beperkt, waardoor niet eindeloos veel hypo-
theses getoetst kunnen worden.

5 Gandomi en Haider (2015) schatten dat 95% van de Big Data ongestructureerd is.
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beschikbare attributen, van schoenmaat tot strafblad, tegen dit attri-

buut (agressief gedrag) aan worden gehouden om te kijken waar ver-

banden liggen. Dat kan uiteraard ook in combinaties van attributen

en/of met bayesiaanse ‘als-dan’-benaderingen. Ook andere bronnen

zouden kunnen worden gekoppeld, bijvoorbeeld camerabeelden

waaruit een bepaalde mate van agressie zou kunnen blijken en super-

marktdatabases en Facebook- en Twitterberichten waaruit iemands

voedingspatroon zou kunnen blijken.

In bovenstaande voorbeelden wordt nog steeds gezocht naar een

bepaald verband tussen agressie en voeding. Met behulp van Big Data

kan zelfs helemaal ongericht worden gezocht. Dan worden attributen

als agressie en voeding niet eens geselecteerd, maar worden met

behulp van zoekalgoritmen robuust alle beschikbare attributen naast

elkaar gelegd om te zien of er verbanden zijn. Op die manier kan wor-

den gezocht naar patronen in de data, bijvoorbeeld via clusterings-

technieken, en voorspelmogelijkheden op grond van de data, bijvoor-

beeld via regressietechnieken en machine learning (Gandomi & Hai-

der 2015). Dat kan allerlei onverwachte statistische verbanden opleve-

ren die soms niet verklaarbaar of aantoonbaar causaal zijn, bijvoor-

beeld wanneer blijkt dat verkeersovertreders meer dan gemiddeld

groente eten of dat fietsendieven meer dan gemiddeld rode truien dra-

gen. Zulke verbanden kunnen tot op zekere hoogte wel bruikbaar zijn

voor voorspellingen en het nemen van beslissingen.

Aangezien veel wetenschappelijk onderzoek gericht is op het vinden

van verbanden, kan Big Data daaraan bijdragen. Met behulp van

(soms onverwachte) statistische verbanden kan inzicht worden ver-

kregen in de samenhang tussen parameters. Daarenboven kan het ook

een opstap zijn naar verklarende mechanismen en het leggen van cau-

sale verbanden (Mayer-Schönberger & Cukier 2013), hetgeen ook tot

theoretische vernieuwing kan leiden.

Data mining tools zijn verschillend van aard. Afhankelijk van hoe de

zoekalgoritmen zijn ontworpen, kan bijvoorbeeld worden gezocht

naar patronen (bijvoorbeeld met lineaire of non-lineaire regressie-

methoden), classificaties (bijvoorbeeld met decision trees) of clustering

(bijvoorbeeld met hiërarchische clustering, k-means-clustering en

neurale-netwerkclustering).6

6 Voor nadere toelichting op deze en andere technieken, zie Calders & Custers 2013;
Adriaans & Zantinge 1996; Hand e.a. 2001.
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Op basis van verbanden die met behulp van datamining worden

gevonden (vooral via clustering en classificaties), kunnen ook profie-

len worden opgesteld voor zowel individuen als groepen. Daaruit kun-

nen bijvoorbeeld voor bepaalde groepen hogere risico’s blijken voor

bepaalde ziekten of bepaalde vormen van criminaliteit. Zo kunnen Big

Data en risicoprofielen bijdragen aan het ontwikkelen van risicotaxa-

tie-instrumenten en helpen bij het evalueren van best practices en

bepaalde interventies (bijvoorbeeld medische interventies of justitiële

interventies). Waar een randomized controlled trial (Farrington e.a.

2002) te kostbaar is of niet kan worden ingezet om ethische of prakti-

sche redenen, kunnen met behulp van Big Data wel steeds beter ach-

teraf controlegroepen worden samengesteld voor een quasi-experi-

menteel design. Naarmate de omvang van datasets toeneemt, kunnen

er bijvoorbeeld meer ‘twins’ (individuen of groepen die in alles op

elkaar lijken behalve het attribuut dat wordt onderzocht) worden

gevonden. Ook doordat interventies gefaseerd worden ingevoerd, kun-

nen groepen ontstaan die met elkaar vergeleken kunnen worden.

Daarmee wordt de zeggingskracht van evaluaties aanzienlijk sterker

en dat kan weer bijdragen aan beleid of handelwijzen die evidence-

based zijn.

Interessante ontwikkelingen vinden ook plaats op het terrein van

Legal Big Data (Leeuw 2015). Met behulp van Big Data kunnen de toe-

gankelijkheid en transparantie van (voorheen papieren) dossiers

enorm worden vergroot. Daarnaast kan Big Data worden gebruikt om

meer inzicht te verkrijgen in gedragsreacties op voorgenomen wet- en

regelgeving en actuele kennis te verkrijgen over hoe voorstellen wor-

den ontvangen door (delen van) de maatschappij. Verder liggen er

kansen voor Big Data op het gebied van quantitative legal predictions,

waarbij de uitkomsten van bijvoorbeeld rechtszaken kunnen worden

voorspeld en kan worden afgewogen of procederen wel zinvol is.

Soms staat ter discussie of al deze technieken wel echt nieuw zijn,

omdat ze toch ook een voortzetting zijn van al veel langer bestaande

statistische methoden (Hand 1998). Het vernieuwende van Big Data-

onderzoek zit onder meer in de omvang van de gegevens die mogelijk

bruikbaar zijn voor onderzoek en in het vinden van onverwachte (sta-

tistische) verbanden. In veel operationele omgevingen zijn statistische

verbanden voldoende om beslissingen te nemen of voorspellingen te

maken. Wanneer in bepaalde wijken meer wordt ingebroken, kan dat

reden zijn voor de politie om er vaker te surveilleren, ook al is de
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onderliggende reden verder niet bekend. In bepaalde situaties kan dit

nuttig zijn, maar het kan ook symptoombestrijding blijken te zijn.

Daarnaast biedt Big Data mogelijkheden om datastromen realtime te

verwerken en ingewikkelde interactie-effecten te analyseren.

Bij datagedreven onderzoek dient wel te worden opgemerkt dat hele-

maal doelloos zoeken in grote datasets ook zoveel verbanden kan

opleveren dat het nog steeds lastig blijft te doorgronden welke verban-

den bruikbaar zijn. Zo kan er spurious correlation opduiken, waarbij

niet-gerelateerde variabelen toch gecorreleerd lijken (Gandomi & Hai-

der 2015). Vandaar dat in veel gevallen toch theorie en enige mense-

lijke intuïtie nodig blijven om (vooraf) de juiste zoekalgoritmen te kie-

zen en deze los te laten op de juiste datasets en om (achteraf) aan de

resultaten de juiste duiding te geven. Willemsen en Leeuw (2016) laten

zien dat juist het werken met ‘small-t theories’ verrijkend kan zijn bij

het gebruik van Big Data in wetenschappelijk onderzoek (zie ook Lem-

pert 2011). In dat opzicht vormt het gebruik van Big Data en bijbeho-

rende instrumenten voor data-analyse vaak een aanvullende en niet

per se een vervangende aanpak.

Voor-/nadelen

Het gebruik van Big Data kan dus een waardevolle aanvulling vormen

in wetenschappelijk onderzoek. Maar om te weten of het gebruik van

Big Data zinvol is, is het nodig te weten wat er wel en niet mee kan.

Hieronder worden de voor- en nadelen van het gebruik van Big Data

besproken, vooral in vergelijking met andere benaderingen.

Het eerste voordeel van Big Data in vergelijking met de meer traditio-

nele statistische benadering is het niet hoeven trekken van steekproe-

ven. Bij het nemen van steekproeven kan discussie ontstaan over de

minimale omvang en de representativiteit ervan. Zulke discussies kun-

nen worden vermeden wanneer zeer grote hoeveelheden data in ogen-

schouw worden genomen.7 Daarnaast kan het in de statistiek een pro-

bleem zijn hoe om te gaan met outliers (uitbijters), data die niet bij de

overige data lijken te passen. Deze kunnen het gevolg zijn van onder

meer meetfouten of de verkeerde modelkeuze. Bij Big Data kan het

7 Merk op dat dit nog steeds gebaseerd is op alle beschikbare data. Een probleem kan zijn
dat de populaties waarover data beschikbaar is, in verschillende bronnen net niet over-
eenkomt met de populatie waarin onderzoekers geïnteresseerd zijn.
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zijn dat, door de enorme omvang, uitbijters nauwelijks gewicht in de

schaal leggen, waardoor dit probleem niet aan de orde is. Bij Big Data

kan bovendien, bijvoorbeeld via interpolaties, ontbrekende data wor-

den ingevuld of worden nagegaan of de data onjuist is, bijvoorbeeld

door voorspelde waarden te vergelijken met aanwezige waarden.

Een tweede voordeel is te zien wanneer Big Data wordt vergeleken met

het gebruik van singuliere bronnen. Wanneer mensen bijvoorbeeld via

interviews of vragenlijsten worden bevraagd (bijvoorbeeld in sociaal-

wetenschappelijk onderzoek), is een van de methodologische aan-

dachtspunten altijd in hoeverre mensen antwoorden geven die objec-

tief juist zijn. Er kan immers sprake zijn van bijvoorbeeld sociaal wen-

selijke antwoorden of van in de steek latende of vervormende geheu-

gens. Wanneer data wordt uitgelezen uit mobiele telefoons of sociale

media, kan dit een orthogonale/onafhankelijke informatiebron zijn

die gelegd kan worden naast hetgeen mensen aangeven in bijvoor-

beeld vragenlijsten of interviews. Omdat zulke bronnen weer hun

eigen beperkingen hebben, zit de meerwaarde vooral in het combine-

ren van bronnen.

Andere voordelen van het gebruik van Big Data zijn gerelateerd aan

het werken zonder (al te strikte) hypotheses: door het gebruik van

attributen die op basis van bestaande theorieën wellicht nooit gekozen

zouden zijn, kunnen onverwachte verbanden en interacties worden

aangetroffen. In veel gevallen zullen hypotheses worden gevormd op

basis van bestaande wetenschappelijke kennis, waardoor het toetsen

van hypotheses tot incrementele kennisgroei zal leiden. Dat is een

beproefde en uiterst waardevolle eigenschap van het bedrijven van

wetenschap. Tegelijkertijd zijn kenteringen in het denken en geheel

nieuwe inzichten op deze manier niet altijd te bereiken. Die kunnen

soms wel voortvloeien uit het aantreffen van volkomen onverwachte

verbanden.

Nadelen van Big Data in wetenschappelijk onderzoek zijn er ook. Mis-

schien wel het belangrijkste nadeel van Big Data is dat menselijke

intuïtie niet (direct) kan worden gebruikt. Doordat de datasets zo

groot en volatiel zijn, is het niet eenvoudig om inzicht en overzicht te

krijgen. Vandaar dat er andere instrumenten voor data-analyse zijn

ontwikkeld, zoals hierboven beschreven. Door het gebrek aan mense-

lijke intuïtie is het lastig te duiden welke verbanden er mogelijkerwijs

in de data zitten, welke zoekalgoritmen moeten worden toegepast en

hoe gevonden verbanden moeten worden geduid.
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Daarnaast kan een probleem zijn dat veel data ook veel verbanden

oplevert. Veel verbanden is, net als veel zoekresultaten op een inter-

netbrowser, iets dat niet verder helpt wanneer een onderzoeker op

zoek is naar iets specifieks. Bovendien is er het risico dat veel van de

gevonden verbanden triviaal zijn en geen nieuws bevatten. Zo kunnen

er correlaties komen bovendrijven tussen lichaamslengte en schoen-

maat (in het geval van regressie) en zullen alle hardrijders doorgaans

in de categorie 18+ vallen (in het geval van classificatie), maar opzien-

barend is dat allemaal niet. Bij veel van zulke triviale ontdekkingen

kan het lastig blijken de echte nieuwigheden te onderscheiden.

Als het gaat om Big Data in wetenschappelijk onderzoek kan het een

probleem zijn dat de data verzameld is voor volstrekt andere doelen

dan de doelen van het betreffende onderzoek. Big Data wordt dan

gebruikt om op zoek te gaan naar proxy’s van fenomenen waarover

onderzoekers iets willen zeggen. Wanneer zulke data snel beschikbaar

en omvangrijk is, kan het interessante data zijn. Maar in tegenstelling

tot bijvoorbeeld surveyonderzoek, waarin de data gericht wordt verza-

meld voor het onderzoeksdoel, kan bij Big Data het meetinstrument

niet door onderzoekers naar hun hand worden gezet.

Een ander bezwaar is dat van self-fulfilling prophecies. Stel dat uit het

ongericht zoeken naar verbanden in politiegegevens blijkt dat mensen

met een bril vaker crimineel gedrag vertonen dan mensen zonder bril.

Dat zou nuttige informatie kunnen zijn voor de politie om haar toch al

beperkte capaciteit gerichter in te zetten op plekken waar veel brildra-

gers wonen. Als ze daar vervolgens gaan surveilleren, zullen ze op die

plekken ook vaker mensen met een bril aanhouden. Daarmee komen

de brildragers vaker in de politiesystemen terecht en is de cirkel rond:

uit analyses zal naar voren komen dat brildragers vaker crimineel zijn.

De data kan dus allerlei verborgen vooronderstellingen en keuzes

bevatten.8

Het bovenstaande illustreert niet alleen de afhankelijkheid van de

beschikbare data en de risico’s van een eenzijdige blik, maar ook dat

er discriminatoire verbanden naar boven kunnen komen (Custers e.a.

2013). Immers, van bepaalde attributen kan het onwenselijk of zelfs in

strijd met antidiscriminatiewetgeving zijn om ze te gebruiken als

selectiecriteria. Daarbij gaat het om sensitieve persoonlijke attributen,

zoals godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en

8 Merk op dat dit probleem niet altijd opgelost wordt door grotere hoeveelheden data: het
principe blijft ‘garbage in = garbage out’.
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geslacht (zie artikel 1 van de Grondwet). Artikel 1 van de Algemene wet

gelijke behandeling voegt daaraan toe dat zowel direct als indirect

onderscheid maken op grond van zulke attributen verboden kan zijn.

Met indirect onderscheid wordt gedoeld op onderscheid dat wordt

gemaakt op basis van een ogenschijnlijk neutraal attribuut, maar dat

de facto dezelfde gevolgen heeft als onderscheid op basis van een van

de genoemde sensitieve attributen. Met Big Data en profiling kan het

in voorkomende gevallen betrekkelijk eenvoudig zijn om triviale attri-

buten te vinden die statistisch verbonden zijn met sensitieve attribu-

ten. Het meest bekende voorbeeld is redlining: dan worden op stads-

kaarten wijken geïdentificeerd voor bijvoorbeeld de kredietwaardig-

heid van de bewoners. Omdat postcodes een sterke indicator kunnen

zijn voor de etnische achtergrond van personen, kan redlining een

vorm van discriminatie by proxy zijn en is derhalve verboden. In de

praktijk is indirecte discriminatie echter lastig aan te tonen. Door de

grote hoeveelheden data en de geavanceerde analysetechnieken ver-

mindert de inzichtelijkheid van het tot stand komen van beslissingen.

Solove (2004) geeft aan dat dit tot kafkaëske problematiek kan leiden:

mensen kunnen worden geconfronteerd met beslissingen waarvan

voor hen onduidelijk is waarop die zijn gebaseerd.

Een ander aandachtspunt bij het gebruik van Big Data is privacy.

Doorgaans is het zo dat in wetenschappelijk onderzoek (a) toestem-

ming wordt gevraagd van individuen om hun gegevens te mogen ver-

werken of (b) gegevens zodanig worden geanonimiseerd dat ze niet tot

individuen herleidbaar zijn. In de context van Big Data is het echter zo

dat toestemming vragen aan elk datasubject afzonderlijk doorgaans

onmogelijk is vanwege de omvang van de datasets (Custers 2016) en

dat anonimisering betrekkelijk eenvoudig ongedaan kan worden

gemaakt (Ohm 2010). Een typisch voorbeeld is het uitdelen van zoge-

heten likes op Facebook: Kosinski e.a. (2013) laten zien hoe op basis

van enkele Facebook-likes (waarmee gebruikers aangeven welke films,

muziek, spelletjes, opmerkingen, enz. ze leuk vinden) tal van sensi-

tieve persoonlijke attributen zeer nauwkeurig kunnen worden voor-

speld. Zo konden deze onderzoekers onder meer de seksuele voor-

keur, etniciteit, religie, politieke voorkeur, persoonlijkheidskenmer-

ken, intelligentie, geluk, drugsgebruik en echtscheiding van ouders

voorspellen met hoge nauwkeurigheid. Zelfs als mensen zulke eigen-

schappen niet (willen) prijsgeven, zijn ze dus te voorspellen op grond

van de gegevens die anderen wel prijsgeven (Custers 2012).
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Conclusie

Op het internet gaat de volgende opmerking rond over Big Data: ‘Big

Data is like teenage sex: everyone talks about it, nobody really knows

how to do it, everyone thinks everyone else is doing it, so everyone

claims they are doing it…’ (Woodcock 2014). Waar sprake is van grote

datasets, is niet vanzelfsprekend ook sprake van Big Data, dus claims

daarop moeten inderdaad kritisch worden benaderd. Toch is het niet

waar dat niemand zou weten hoe Big Data werkt. Veel grote bedrijven,

in het bijzonder grote internetbedrijven als Google en Facebook,

weten steeds beter hoe ze moeten omgaan met grote hoeveelheden

data die ook nog eens uit verschillende bronnen komen en realtime

worden doorgestuurd. Ook wetenschappers bij onderzoeksinstellin-

gen vinden in toenemende mate toegang tot Big Data en gebruiken die

in hun onderzoek.

Het gebruik van Big Data verschilt op bepaalde punten aanzienlijk van

andere aanpakken en kan daarmee verrassende resultaten opleveren

en bezwaren bij het gebruik van singuliere bronnen en meer traditio-

neel statistische benaderingen omzeilen. Tegelijkertijd zal het gebruik

van Big Data andere aanpakken zeker niet overbodig maken, eenvou-

digweg omdat het gebruik van Big Data zijn eigen tekortkomingen

kent. Geconcludeerd kan worden dat Big Data mogelijkheden opent

voor onderzoek die er tot dusver niet waren en zo een waardevolle

aanvulling kan zijn voor onderzoekers, maar ook dat het gebruik van

Big Data zijn eigen beperkingen heeft en in bepaalde situaties meer of

minder bruikbaar is.
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De evaluatie van digitaal beleid:
een Big Data case study

H.B.M. Leeuw *

Lang is er in Nederland gesproken over de wenselijkheid en effectivi-

teit van een verbod op illegaal downloaden1 (Leeuw 2012). Het leek

erop dat een dergelijk verbod er nooit zou komen. In 2014 heeft een

uitspraak van het Europees Hof van Justitie ertoe geleid dat er ook in

Nederland een downloadverbod van kracht is.2 De situatie is nu dui-

delijk: het downloaden van content, zoals muziek, films en software,

uit illegale bron is nu echt verboden. Tot op heden heeft dit verbod

niet geleid tot handhavingsacties tegen individuele illegale downloa-

ders (piraten). In andere landen is dat wel het geval.

In bijvoorbeeld Duitsland ontvangen piraten schadeclaims en schik-

kingsvoorstellen van advocatenkantoren die handelen namens de

rechthebbenden. De piraten kunnen ervoor kiezen om te schikken of

om naar de rechter te stappen, met alle mogelijke kosten en gevolgen

van dien. Met regelmaat kiezen Duitsers er dan ook voor om te schik-

ken buiten de rechter om (Schmitz & Ries 2012). Elders neemt de strijd

tegen illegaal downloaden weer een andere vorm aan.

Onder andere Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland

maken gebruik van de zogeheten graduated response-interventie.

Deze interventie bestaat uit monitoren van het internetgebruik van

abonnees en als blijkt dat dezen content downloaden uit illegale bron,

worden verschillende maatregelen getroffen. Dit zijn in eerste instan-

tie waarschuwingen, waarin gewezen wordt op het feit dat hun gedrag

illegaal is en dat er verschillende manieren zijn om op legale wijze toe-

gang te krijgen tot deze content. Als blijkt dat de abonnee zijn gedrag

niet aanpast, worden de waarschuwingen herhaald, waarbij de toon

steeds strenger wordt. Wanneer het illegaal downloaden ondanks deze

waarschuwingen gewoon doorgaat, wordt overgegaan tot concrete

* Bastiaan Leeuw, LLM, MCrim is als PhD-onderzoeker verbonden aan de afdeling
Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit
Maastricht. Deze bijdrage is gebaseerd op het promotieonderzoek van de auteur.

1 Het downloaden van digitale content, zoals muziek, films en software, uit illegale bron.
2 HvJ EU 10 april 2014, C-435/12.
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maatregelen, zoals het afknijpen van de internetsnelheden of het

beëindigen van het internetabonnement. De belangrijkste assumptie

achter deze interventies is dat deze afschrikkend zouden werken en

dat via die weg het aantal illegale downloaders zal afnemen.

Sinds begin 2013 maken de Verenigde Staten (VS) ook gebruik van een

graduated response-interventie: het Copyright Alert System (CAS).3 De

effectiviteit van dit type interventie is echter nog niet empirisch aange-

toond (Bridy 2012; Giblin 2014; Ranaivoson & Lorrain 2012). De vraag

dringt zich op hoe deze mogelijke effecten vastgesteld kunnen worden.

Gezien de digitale aard van illegaal downloaden kan hiervoor gebruik

worden gemaakt van nieuwe inzichten op het gebied van methoden

en technieken van onderzoek.

Deze bijdrage zal eerst kort verwoorden waar de graduated response-

aanpak uit bestaat en wat er vernieuwend aan is. Vervolgens wordt de

genoemde CAS-interventie als case study besproken. Daarbij zal het

gebruik van Google Trends om veranderingen in zoekgedrag bij illegaal

downloaden op te sporen, centraal staan. Alvorens tot een algemene

conclusie te komen, worden de voor- en nadelen en beperkingen van

de aanpak aangestipt.

Digitale voetsporen

Internetgebruikers laten in essentie ‘voetsporen’ achter wanneer zij

gebruik maken van zoekmachines zoals Google. Hun zoekgedrag,

bestaande uit (onder andere) gebruikte zoektermen en informatie over

locatie en tijdstip van de zoekhandeling, wordt opgeslagen en kan

geanonimiseerd geraadpleegd worden door onderzoekers en beleids-

makers, via bijvoorbeeld Google Trends. Dit zoekgedrag is in essentie

een reflectie van de interesses en preferenties van de gebruikers van

deze zoekmachine. Zo kan via deze weg, om een actueel voorbeeld te

geven, in kaart worden gebracht welke presidentskandidaten in de VS

populair zijn, in welke regio’s én hoe uitlatingen van deze kandidaten

invloed hebben op hun populariteit. Dankzij de veelzijdigheid van

instrumenten zoals Google Trends worden deze inzichten bijna in real

time verzameld. Deze veranderingen kunnen door selectie van geogra-

fische eenheden ook per regio in kaart worden gebracht. Google

3 In de volksmond bekend als de ‘Six Strikes’-aanpak.
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Trends geeft de onderzoeker toegang tot een grote hoeveelheid aan

bruikbare informatie over de wensen, voorkeuren en interesses van

alle gebruikers van Google. Het ontginnen van deze grote hoeveelheid

data zet de deur open voor het ontwikkelen van nieuwe methoden

voor onderzoek naar (digitaal) gedrag en het blootleggen van ver-

nieuwende (wetenschappelijke) inzichten en maatschappelijke trends.

Het gebruik van data afkomstig uit bronnen zoals Google Trends is

zodoende vernieuwend binnen het sociaalwetenschappelijk vakge-

bied.

Zo hebben Ayers e.a. (2014; 2011b) veranderingen in online zoekge-

drag gebruikt om de gevolgen van een accijnsverhoging voor tabaks-

producten in kaart te brengen, de effecten van een specifiek tabaks-

voorlichtingsprogramma te duiden (Ayers e.a. 2012), veranderingen in

de populariteit van e-sigaretten weer te geven (Ayers e.a. 2011a) en na

te gaan wat de invloed is van de seizoenen op zoekgedrag naar infor-

matie over geestelijke gezondheid (Ayers e.a. 2013). De koppeling tus-

sen online zoekgedrag en de evaluatie van beleid is een vrij nieuwe

toepassing van Big Data, en dat geldt zeker voor het beleidsterrein van

het ministerie van Veiligheid en Justitie. Tot nog toe is namelijk het

meeste onderzoek naar online zoekgedrag gericht op de lichamelijke

of geestelijke gezondheid van internetgebruikers.

In het hier beschreven onderzoek naar de effectiviteit van het CAS

wordt zoekgedrag dat voorspellend is voor illegaal downloaden in

kaart gebracht, om vervolgens te analyseren of dit gedrag veranderd is,

en zo ja, op welke wijze, na implementatie van het CAS. Ongeveer 20%

van de piraten maakt gebruik van Google of andere zoekmachines om

het illegaal aanbod te kunnen vinden (MPAA 2013). Eventuele veran-

deringen zijn dus in ieder geval inzichtelijk voor dit segment van de

illegale downloaders, maar het is ook mogelijk dat deze bevindingen

representatief zijn voor de gehele populatie.

Werkwijze

Het is ten eerste van belang om een afbakening te creëren door middel

van het selecteren van een geografische eenheid, zoals een land of

regio. Daar het CAS gelijktijdig in de gehele VS is geïmplementeerd,

was het noodzakelijk om het zoekgedrag van internetgebruikers in de

gehele VS te analyseren. Ten tweede dient een tijdbestek te worden

doi: 10.5553/JV/016758502016042001003



De evaluatie van digitaal beleid: een Big Data case study 25

gekozen om de omvang van de data overzichtelijk te houden.4 Daarbij

is het belangrijk dat een meting zowel vóór als na de implementatie

mogelijk is, omdat anders geen vergelijking kan worden gemaakt. De

voormeting biedt een ijkpunt (of een nulmeting), terwijl de nameting

zorgt voor het contrast met dit ijkpunt. Vervolgens kunnen de veran-

deringen ná implementatie in kaart worden gebracht. Uit praktische

overwegingen is besloten om het zoekgedrag van één jaar voor imple-

mentatie tot één jaar na implementatie te selecteren, omdat de inter-

ventie slechts één jaar geïmplementeerd was op het moment van data-

verzameling.5

Om uitspraken te kunnen doen over de veranderingen in het zoekge-

drag van gebruikers is het van belang om voldoende zoektermen te

hebben. Deze worden ingevoerd in Google Trends. Per zoekterm dient

namelijk te worden geanalyseerd of internetgebruikers deze term

meer of minder zijn gaan gebruiken. Op deze wijze wordt niet alleen

inzicht verkregen in de veranderingen van de individuele zoekterm,

maar juist ook in het algemene zoekgedrag. Ik beschrijf dit proces hier

kort.

Handmatig zijn zestien zoektermen (root queries) ingevoerd in Google

Trends.6 Google Trends presenteert vervolgens de daaraan meest

gecorreleerde zoektermen. Hieruit dient de onderzoeker de belang-

rijkste zoektermen te selecteren voor nadere analyse. Na selectie kan

het geaggregeerde gebruik per term van zowel vóór als na implemen-

tatie van het CAS worden gedownload. Deze zoektermen zijn, om de

analyse zo inzichtelijk mogelijk te houden, verdeeld over drie clusters:

1. zoektermen om illegaal te downloaden via P2P-programma’s;7

2. zoektermen voor andere vormen van illegaal downloaden; en

3. zoektermen die juist gebruikt worden door internetgebruikers wan-

neer zij zoeken naar legaal aanbod.

4 De regel is dat hoe langer het selecteerde tijdsbestek is, hoe meer data er verzameld
wordt en hoe langer het duurt om de analyse uit te voeren.

5 Om de kortetermijneffecten van de implementatie te kunnen analyseren is er ook voor
gekozen om het zoekgedrag van één maand voor en één maand na implementatie mee te
nemen in de analyse.

6 Deze zoektermen worden door internetgebruikers gebruikt wanneer zij zoeken naar ille-
gaal aanbod en komen voort uit inzichten van de relevante wetenschappelijke literatuur.

7 P2P-netwerken staat voor ‘peer-to-peer’. Dit is een netwerk waarbinnen computers via het
internet met elkaar verbonden zijn. De gebruikers van dit netwerk kunnen snel en eenvou-
dig bestanden met elkaar delen. Het bekendste P2P-netwerk dat gebruikt wordt om con-
tent met elkaar te delen is BitTorrent.
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Afnames in de eerste twee clusters zijn te verwachten als het CAS het

gewenste effect zou sorteren, terwijl een toename binnen de derde

cluster wijst naar (gewenste) neveneffecten: een toename van inte-

resse in legaal aanbod. De laatste stap in de gebruikte aanpak betreft

het nader analyseren van veranderingen in zoekgedrag. Hiertoe wordt

gebruik gemaakt van de zogeheten relative search volume (RSV). De

RSV wordt gerapporteerd door Google Trends op een schaal van 0 tot

100 per zoekterm, waarbij een score van 100 verwijst naar het moment

waarop een specifieke zoekterm het meest is gebruikt tijdens de gese-

lecteerde periode. Vergelijkingen hebben zowel op het niveau per

zoekterm als op het niveau per cluster plaatsgevonden. In deze bij-

drage concentreert de bespreking zich op veranderingen per cluster.

Wat levert de methode op voor onderzoek naar illegaal downloaden?

Het analyseren van veranderingen binnen de verschillende clusters

van zoektermen heeft waardevolle inzichten opgeleverd ten aanzien

van de vraag hoe internetgebruikers naar illegaal aanbod zoeken. Zo

valt het op dat tijdens de feestdagen (en met name rond de kerstperi-

ode) er duidelijk een piek is te zien. Deze piek kan zijn veroorzaakt

door het feit dat internetgebruikers tijdens deze dagen meer vrije tijd

hebben en dus meer tijd hebben om muziek, films of software illegaal

te downloaden en te gebruiken.

Als het specifiek gaat om de effecten van het CAS, is het nuttig om

enkele aspecten van de analyse aan te stippen, waarbij de nadruk ligt

op de veranderingen op iets langere termijn, namelijk één jaar voor en

één jaar na implementatie. Deze veranderingen bieden meer inzich-

ten over het functioneren van de interventie. Daarbij valt ten eerste op

dat het zoekgedrag binnen de eerste cluster aanzienlijk is afgenomen

(-22,51%) en ook de cluster die betrekking heeft op andere vormen van

illegaal aanbod laat een afname zien (-11,65%). De zoektermen die

gebruikt worden door internetgebruikers om naar legaal aanbod te

zoeken, zijn juist toegenomen (+9,92%). Dit zijn de gemiddelde veran-

deringen als het gehele jaar in ogenschouw wordt genomen. Figuur 1

laat zien dat de veranderingen vlak na de implementatie het grootst

zijn. Na verloop van tijd worden deze kleiner. Wellicht nemen de

effecten van het CAS af naarmate internetgebruikers wennen aan de
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interventie of merken dat weinig familieleden, vrienden en kennissen

getroffen worden door de maatregel.

Deze bevindingen zijn op het eerste oog vrij veelbelovend en lijken,

ondanks onduidelijkheden over de blijvende kracht van de interventie,

te pleiten voor verdere invoering van interventies zoals het CAS. Maar

toch is voorzichtigheid geboden bij het trekken van conclusies op

basis van deze bevindingen.

Het attributievraagstuk

Vooropgesteld moet worden dat de beschreven onderzoeksmethode

een aantal voordelen met zich meebrengt. Onderzoekers kunnen een-

voudig meerdere meetmomenten selecteren en analyseren, met als

enige voorwaarde dat Google Trends de data heeft opgeslagen (vanaf

2004 tot heden). De data is gratis toegankelijk en de aanpak is eenvou-

dig en snel toe te passen. Ook is het mogelijk om controlegroepen te

gebruiken, mits het beleid slechts in delen van een land of jurisdictie

geïmplementeerd is. Afgezet tegen ‘klassieke’ onderzoeksmethoden

om illegaal downloaden te verklaren zijn de voordelen nog duidelijker.

Van oudsher maken onderzoekers binnen dit vakgebied gebruik van

vragenlijsten, die vaak ingevuld worden door studenten. De meeste

studies meten vaak enkel de intentie van de respondenten om illegaal

Figuur 1 Zoekgedrag op internet voor en na de implementatie
van CAS in de VS
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te downloaden, in plaats van het daadwerkelijk gedrag. Zodoende

dreigen er sociaal wenselijke antwoorden en is het de vraag of de

bevindingen wel representatief zijn voor de gehele populatie. Omdat

controlegroepen veelal ontbreken of geen voor- en nametingen zijn

uitgevoerd, wordt het vaak onvoldoende duidelijk welke gedragsver-

anderingen een interventie teweeg heeft gebracht. Dit kan tot onbe-

vredigende uitkomsten leiden en bovendien duurt het lang voordat de

data is verzameld en geanalyseerd. De nieuwe aanpak, zoals beschre-

ven in deze bijdrage, kan juist deze nadelen het hoofd bieden en heeft

daarom duidelijk toegevoegde waarde voor onderzoek naar illegaal

downloaden.

De genoemde voordelen ten spijt blijft één vraag prangend: zijn de

geobserveerde veranderingen in zoekgedrag wel toe te schrijven aan

het CAS? Omdat de interventie gelijktijdig in de gehele VS is geïmple-

menteerd, kan geen gebruik worden gemaakt van een natuurlijke con-

trolegroep om deze vraag te beantwoorden. Indien dit wel het geval

was geweest, zou het met Google Trends eenvoudig zijn om bepaalde

geografische locaties te selecteren of juist uit te sluiten van analyse en

de (mogelijke) verschillen vervolgens te vergelijken. Omdat daarnaast

de geanalyseerde data het niet mogelijk maakt om andere mogelijke

verklarende variabelen uit te sluiten, blijkt het in deze case study lastig

om de oorzaak (of oorzaken) van de geobserveerde veranderingen te

kunnen identificeren.

De onderzoeksgroep van Ayers, die de zojuist beschreven methode

veelvuldig heeft toegepast, zwijgt helaas over het attributievraagstuk.

Inspiratie moet dus elders worden gezocht. Om dit probleem te onder-

vangen is een counterfactual-studie uitgevoerd, waarbij de bevindin-

gen in de VS worden vergeleken met het zoekgedrag afkomstig uit een

vergelijkbaar land waar CAS-achtige interventies niet geïmplemen-

teerd zijn. Ten tweede is gebruik gemaakt van een meer theoretische

insteek, waarbij een contributieanalyse is gedaan om verder te onder-

bouwen waarom de interventie wel (of juist niet) geleid heeft tot de

veranderingen in online zoekgedrag. In dit artikel wordt enkel het

counterfactual-onderzoek besproken.
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Aanvulling van de methode: gebruik van een counterfactual-
onderzoek

Canada lijkt op de VS als het gaat om toegang tot het internet, de

beschikbaarheid van legaal aanbod en sociodemografische variabelen

en kan daarom als counterfactual dienen. Omdat Canada tot op heden

geen CAS-gelijkende interventie heeft geïmplementeerd, kunnen we

de analyse van het Canadese zoekgedrag gebruiken om te analyseren

of de veranderingen die in de VS zijn blootgelegd uniek zijn voor die

jurisdictie. Zo ja, dan is dit (steun)bewijs voor de effecten van het CAS.

Als het Canadese zoekgedrag soortgelijke af- en toenames laat zien,

dan wijst dit juist naar het tegenovergestelde. De veranderingen die in

eerste instantie in de VS zijn geobserveerd, hebben dan waarschijnlijk

een andere oorzaak. Om de vergelijking tussen deze twee landen uit te

kunnen voeren zijn dezelfde zoektermen gebruikt voor dezelfde tijds-

periode, na controle of deze zoektermen ook relevant zijn in Canada.

Het verschil ligt in beginsel enkel in de selecteerde jurisdictie: Canada

in plaats van de VS. Data is verzameld van één jaar voor en één jaar na

de implementatie van het CAS in de VS.

Al met al zijn de resultaten duidelijk en brengen slecht nieuws met

zich mee voor aanhangers van het CAS. De in de VS geobserveerde

veranderingen zijn ook terug te zien in de Canadese data, zoals figuur

2 bij wijze van voorbeeld laat zien. Dit is in ieder geval zo in relatie tot

de veranderingen in zoekgedrag naar P2P-varianten van illegaal

downloaden. Hoewel de RVS voor deze cluster in Canada al op een

lager ijkpunt ligt bij de start van de meting, zijn soortgelijke verande-

ringen en trends te zien. In beide jurisdicties worden de effecten klei-

ner na verloop van tijd. Wel is de afname in de VS iets groter dan in

Canada (-22,51% en -15,97% respectievelijk).

Voor de resterende twee clusters zijn soortgelijke conclusies te trek-

ken. Wanneer het gaat om veranderingen in zoekgedrag naar legaal

aanbod is de toename in Canada een stuk groter dan in de VS

(+24,31% vergeleken met +9,92%). Ook zoekgedrag naar alternatieve

vormen van illegaal downloaden laat gelijkaardige veranderingen zien,

met afnames die dicht bij elkaar liggen (-9,78% voor Canada en

-11,65% voor de VS).

Wat betekent dit nu voor het CAS als antipiraterijmaatregel? Eén inter-

pretatie stelt dat het CAS niet geleid heeft tot de geobserveerde veran-
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deringen, daar er in Canada soortgelijke veranderingen hebben plaats-

gevonden. Als deze gedachtegang wordt doorgetrokken, werpt de

vraag zich op of deze veranderingen ook hadden plaatsgevonden zon-

der de implementatie van het CAS. Hebben de veranderingen van

nature plaatsgevonden? Een mogelijke verklaring voor een potentieel

ineffectieve werking van de interventie is de erg lage pakkans waar het

CAS mee dient te functioneren. De toename in beschikbaarheid van

goedkoop of gratis legaal aanbod van muziek, films en televisieseries

zou juist een verklaring kunnen zijn voor de toegenomen interesse in

legaal aanbod in beide landen. Deze mogelijke verklaringen moeten

echter nader worden onderzocht. De gebruikte aanpak biedt geen

inzichten in de evidentie van deze twee mogelijke verklaringen.

Tot slot: online zoekgedrag als een indicator voor
gedragsveranderingen

Duidelijke voordelen van de hier geschetste onderzoeksmethode zijn

de eenvoud en snelheid van gebruik, het feit dat voor- en nametingen

uitgevoerd kunnen worden, controlegroepen gebruikt kunnen worden

én, in contrast met het gebruik van questionnaires, dat de data een

weerspiegeling is van daadwerkelijk gedrag. Maar het voornaamste

pijnpunt is de attributiekwestie. Hoewel aanvullende onderzoeks-

methoden, zoals het gebruik van counterfactuals, nuttig zijn om deze

kwestie deels het hoofd te kunnen bieden, blijft de attributie proble-

matisch.

Figuur 2 Trends in zoekgedrag op internet in Canada en de VS
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Toch verdient deze methode een plaats in de gereedschapskist van

menig onderzoeker, vooral wanneer deze geïnteresseerd is in online

gedrag of juist in de werking van (e-)interventies. Wanneer bijvoor-

beeld onderzoek wordt gedaan naar de werking van (e-)interventies

die juist bedoeld zijn om bewustwording over bepaalde maatschappe-

lijke problemen of kwesties onder de bevolking te stimuleren, is deze

methode geschikt. Zo zouden, ter wijze van illustratie, toenames in

online zoekgedrag betreffende gezonder en fitter leven een indicator

zijn van de uitkomsten van een (e-)interventie die juist poogt te wijzen

op de gevaren van een ongezond leven. De term indicator is hier

belangrijk, daar de beschreven aanpak op zichzelf geen definitief

bewijs kan geven over de effecten van specifieke interventies. Het

gebruik van Big Data als een bron van informatie zal dan altijd een

eerste stap zijn in het onderzoeksproces.

Meer specifiek kan Big Data over zoekgedrag op internet het mogelijk

maken om snel en goedkoop een eerste screening te doen van beleid

of specifieke interventies. Afhankelijk van de uitkomsten van zo’n eer-

ste verkenning kan vervolgens een uitgebreidere, maar ook kost-

baardere, vervolgstudie worden overwogen. Het feit dat in deze bij-

drage al een aanvullende methode is gebruikt om de bevindingen

beter te kunnen duiden, onderschrijft deze conclusie. Interessante en

toch relevante bevindingen kunnen dus worden verkregen door

gebruik te maken van Big Data als databron en die is zodoende een

aanvulling op het bestaande arsenaal van onderzoekers en beleids-

makers. Dit is zeker het geval wanneer het beleid raakvlakken heeft

met online gedrag.
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Analysemethoden en technieken
voor criminologisch onderzoek

Oude trends en nieuwe ontwikkelingen

C.C.J.H. Bijleveld *

Criminologie is nogal een aparte wetenschap. Een eerste reden daar-

voor is dat criminologie een objectwetenschap is. Wat criminologen

bindt, is niet hun verklaringsmodel van de empirie, maar het object

dat ze bestuderen. Zo vinden we sociologen, juristen, psychologen,

wiskundigen, econometristen en nog anderen, die allemaal op hun

manier misdaad bestuderen. Een tweede reden is dat criminologen

een fors meetprobleem hebben: zij kunnen hun centrale afhankelijke

variabele, misdaad, eigenlijk niet goed meten. Daders lopen nu een-

maal niet te koop met hun gedrag, en de politie lost lang niet alle mis-

drijven op. Een derde probleem is dat causaliteitsonderzoek veel lasti-

ger lijkt dan in andere disciplines: anders dan bijvoorbeeld de arts-

onderzoeker die zelf zijn of haar patiënten medicatie kan toedienen

(en daarbij bestuderen of die medicatie werkzaam is), bestudeert de

criminoloog nogal eens interventies waarbij anderen bepalen aan wie

en hoe die worden uitgedeeld.

Het bonte gezelschap van multidisciplinaire onderzoekers van crimi-

naliteit importeert een veelheid van onderzoeksmethoden en technie-

ken het veld van de criminologie in. Econometristen draaien fancy

tijdreeksmodellen, antropologen gebruiken kwalitatieve methoden,

psychologen zijn degenen die van nature graag met latente variabelen

werken, en sociologen zijn vermaard om panelmodellen. Die crimino-

logen met verschillende disciplinaire achtergronden zijn het lang niet

altijd met elkaar eens over de gewenste onderzoeksmethode: hoewel

het woord ‘controverse’ mogelijk te zwaar is en de indeling in de prak-

tijk niet zo scherp gemaakt kan worden, is er jarenlang nogal een

* Prof. dr. mr. Catrien Bijleveld is directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit
en Rechtshandhaving (NSCR) en hoogleraar Criminologie aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam.
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tegenstelling geweest tussen de kwantitatieve en kwalitatieve crimino-

logen. Zoals ik verderop in deze bijdrage zal laten zien, lijkt het erop of

de twee typen onderzoekers elkaar steeds meer zullen gaan opzoeken.

In deze bijdrage zal ik een overzicht proberen te geven van ontwikke-

lingen in het gebruik van onderzoeks- en analysemethoden in onder-

zoek op het gebied van de criminologie in Nederland. Ik haak aan bij

een overzichtsartikel dat in 2009 verscheen over hetzelfde onderwerp

(Van der Leun & Bijleveld 2009), dat verslag deed van trends in crimi-

nologische onderzoeksmethoden sinds 1983. Ik zal die bevindingen

aanvullen met observaties aan onderzoek dat niet in het Tijdschrift

voor Criminologie (TvC) verscheen, en recenter onderzoek. Mijn over-

zicht zal ongetwijfeld niet compleet zijn, en enige persoonlijke kleu-

ring hebben. Zo zal ik mij vooral op kwantitatieve methoden richten.

Nederland had tot het begin van deze eeuw een klein aantal crimino-

logievakgroepen. Vaak verzorgden deze vakgroepen een of twee vak-

ken binnen een Rechtenopleiding. Alleen aan de VU was er een afstu-

deerrichting Criminologie. De staf was klein. Eind jaren tachtig van de

vorige eeuw werd er flink gesaneerd bij deze vakgroepen, en het

onderzoek kwam daarmee onder druk te staan. Mede daarom vestigde

NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek,

in 1992 het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshand-

having (NSCR). In de beginjaren speelde het instituut nog geen grote

rol nationaal of internationaal, maar vanaf 2000 kwam daar met een

vernieuwd programma en een uitgebreide staf verandering in. Vrijwel

tegelijkertijd richtten de universiteiten van Leiden en Rotterdam en de

Vrije Universiteit opleidingen Criminologie op. Hoewel de verwach-

ting was dat deze opleidingen kleine studentenaantallen zouden krij-

gen, bleek het omgekeerde het geval. Binnen een aantal jaren stelden

de opleidingen zelfs een numerus fixus in. De staf groeide navenant,

en daarmee bloeide het onderzoek op.

Sindsdien heeft de criminologie in Nederland een enorme stimulans

gekregen, kwalitatief en kwantitatief. Het WODC, dat altijd al een

sterke speler op het gebied van onderzoek naar en voor criminaliteits-

beleid was, positioneerde zich in deze jaren ook steeds nadrukkelijker

als onderzoeksinstituut en beheerde steeds meer data-infrastructuur,

waarmee Nederland een unieke internationale datapositie inneemt.

De Nederlandse criminologie is op internationale congressen inmid-

dels goed vertegenwoordigd en blaast een aardig deuntje mee in de

internationale tijdschriften.
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Trends in gebruikte methoden

Van der Leun en Bijleveld beschreven in 2009 in TvC trends in het

gebruik van methoden, van 1983 tot en met 2007. Een van hun bevin-

dingen was dat in de kwantitatieve studies in het begin van de jaren

tachtig veel klassieke multivariate technieken werden toegepast, zoals

(M)AN(C)OVA, canonische correlatieanalyse en LISREL. Ook zien we

in die jaren nogal eens factoranalyses en principale componenten-

analyses (zie voor de technieken Bijleveld & Commandeur 2012; voor

een recente toepassing zie bijvoorbeeld Van den Berg e.a. 2011). De

gebruikte technieken in die periode van afbraak van de criminologi-

sche vakgroepen hadden daarmee in zekere zin een empirische en

‘ambachtelijke’ signatuur. De technieken zijn die technieken die in

ieder geval in die jaren in de psychologie nieuw waren en destijds veel

werden gebruikt.

Van der Leun en Bijleveld constateren daarnaast dat kwalitatieve stu-

dies een redelijk stabiel deel uitmaken van de publicaties in TvC over

de onderzochte periode. Van daderstudies en etnografische methoden

werd in 2003 gemeld dat die nu definitief hun entree hadden gemaakt

in de Nederlandse criminologie (Kleemans 2003, p. 329). Studies die

‘mixed methods’ gebruiken vormden een kleiner deel van het palet

aan methoden.

Nieuwe multivariate technieken

Na een periode vanaf eind jaren tachtig waarin meer beschrijvende en

correlationele analyses de overhand hadden, verschenen eind van de

vorige eeuw nieuwe multivariate technieken. In 2005 werd voor het

eerst in Nederland een techniek in het tijdschrift gepubliceerd die dui-

delijk aan de criminologie is ontsproten: het gaat om trajectenanalyse,

een techniek die probeert om de gemiddelde ontwikkeling in crimi-

neel gedrag in een groep personen te ontbinden in een klein aantal

subgroepen. De techniek kan worden gezien als een methodisch ant-

woord op een paradigma dat een aantal jaren zeer dominant was bin-

nen de criminologie. Moffitt (1993) postuleerde dat de gemiddelde

ontwikkeling in delinquent gedrag over de levensloop (de bekende

age-crime curve) een composiet is van het delinquent gedrag van twee

verschillende soorten daders, namelijk een kleine groep life-course

persistent daders (chronische daders, die hun hele leven crimineel
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actief zijn) en een veel grotere groep adolescence-limited daders (per-

sonen die alleen in de adolescentie tijdelijk delinquent gedrag verto-

nen). Deze twee soorten daders hebben niet alleen een verschillende

ontwikkeling in crimineel gedrag, maar de etiologie van dat gedrag is

ook anders. Er is dus alle reden om als we op zoek zijn naar de oorza-

ken van crimineel gedrag niet een gemiddelde curve te analyseren,

maar om te proberen die curve te ontbinden in een kleiner aantal

homogene subgroepen, en per subgroep analyses uit te voeren.

Nagin en Land (1993) ontwikkelden de trajectentechniek op basis van

modellen die eerder door Vermunt waren ontwikkeld (1993, 1997).

Daarmee zijn deze trajectenanalyses in zekere zin echte criminologi-

sche technieken, want ontwikkeld om een typisch criminologisch ver-

schijnsel te analyseren. Trajectenanalyse zoekt clusters van personen

die een ontwikkelingstraject gemeenschappelijk hebben; het is moge-

lijk om twee clusters te zoeken, maar meer clusters kan ook. De onder-

zoeker kan ook zelf aangeven of hij/zij zoekt naar groepen met een

lineair, kwadratisch, kubiek, enzovoort verloop van crimineel gedrag

over de levensloop. De techniek geeft met behulp van een fitmaat

richtlijnen voor de keuze van een oplossing die de data het beste

samenvat. In de praktijk blijkt overigens wel dat die fitmaat niet lei-

dend genoeg is, en dat een enigszins soft criterium als interpreteer-

baarheid ook ingezet moet worden om te bepalen welke oplossing de

beste is. Interessant aan de techniek is dat het ook mogelijk is om bin-

nen de trajecten te zoeken naar variabelen die het ontwikkelingsver-

loop verklaren.

Van der Geest (Van der Geest e.a. 2007) analyseerde de criminele car-

rières van 270 mannen met hoog risico op crimineel gedrag. Trajec-

tenanalyse genereerde een oplossing met vijf groepen (zie figuur 1).

De oplossing in figuur 1 laat een aantal opvallende zaken zien. Om te

beginnen bevindt slechts iets meer dan een derde van de mannen zich

in de adolescence-limited groep. Nu is dit mogelijk te verklaren uit het

feit dat Van der Geest een hoogrisicogroep onderzocht. Opvallender is

dan echter des te meer dat geen van de groepen als echt chronisch

gekwalificeerd kan worden. Zowel bij de late starters als bij de hoog

actief chronische daders, de hoog actief dalende en de laag actief

dalende daders neemt de frequentie van delict plegen met het klim-

men der jaren onmiskenbaar af.
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Trajectenanalyse is een beschrijvende, exploratieve techniek, die in

het eerste decennium van deze eeuw zeer populair werd. De techniek

heeft ook voor theoretische vernieuwing gezorgd: zo bleken slechts

weinig analyses een twee-groepenoplossing te genereren, en lieten

veel toepassingen zien dat, tegengesteld aan wat veel theorieën veron-

derstellen, een aanmerkelijk deel van de daders pas in de volwassen-

heid start met de criminele carrière (zie bijvoorbeeld Van Koppen

2013). Die bevindingen hebben tot bijstellingen van bestaande theo-

rieën geleid. Trajectenanalyse lijkt in Nederland inmiddels enigszins

over haar hoogtepunt heen. De redenen daarvoor zijn mogelijk aller-

eerst conceptueel: de techniek beschrijft slechts verbanden. De tech-

niek is daarnaast mogelijk te (boter)zacht voor onderzoek dat stellige

conclusies wil trekken. Afhankelijk van het aantal mede door de

onderzoeker op subjectieve, inhoudelijke gronden gekozen aantal

groepen kunnen de inhoudelijke conclusies fors verschillen.

Methoden om de omvang van criminaliteit te meten

Vanaf medio jaren zeventig van de vorige eeuw worden in Nederland

slachtofferenquêtes uitgevoerd om te onderzoeken hoeveel criminali-

teit heeft plaatsgevonden. Deze enquêtes worden niet gehouden

omdat we bijzonder geïnteresseerd zijn in hoe het slachtoffers vergaat,

Figuur 1 Trajectenanalyse: vijf dadergroepen
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maar omdat we in de criminologie nu eenmaal een bijzonder en

eigenlijk levensgroot meetprobleem hebben. Dat probleem is niet

helemaal uniek voor de criminologie, ook in de verkeersveiligheid

heeft men het bijvoorbeeld, maar het lijkt wel ernstiger in de crimino-

logie. Het houden van slachtofferenquêtes biedt niet volledig soelaas:

slachtofferloze delicten (zoals drugshandel en de vernieling van bus-

hokjes) kunnen we er niet mee meten. Slachtoffers van bepaalde delic-

ten vinden het onaangenaam daarover bevraagd te worden.

Naast slachtofferenquêtes bestaan dan in beginsel ook daderenquêtes,

enigszins eufemistisch ‘self-report’-enquêtes genoemd. Die lijken ech-

ter een minder grote vlucht te hebben genomen, en in de praktijk wor-

den veelal jongeren bevraagd. Het is niet zo vreemd dat het in beginsel

lastiger is om informatie van daders over hun gedrag te verzamelen:

daders lopen nu eenmaal niet te koop met hun strafwaardige gedrag,

gedrag waar zij mogelijk ook niet trots op zijn. In de loop der jaren zijn

er manieren verzonnen om daders te verleiden om toch informatie los

te laten over hun gedrag, maar dan op zo’n manier dat risico’s zijn

afgedekt en schaamte wordt geminimaliseerd. Ook zijn technieken

toegepast om op vernuftige wijze een schatting te maken van de

omvang van een populatie daders of slachtoffers. Hoewel allebei deze

technieken relatief oud zijn, zien we ze in Nederland pas recentelijk

toegepast. De toepassing is ook nog niet wijdverbreid.

In de zogeheten randomized response-methode (Warner 1965) kan een

dader veilig toegeven dat hij een delict begaan heeft, zonder angst

voor repercussies, en dus ook zonder schaamte. De methode werkt als

volgt. Stel dat we willen weten hoeveel burgers het afgelopen jaar hun

bejaarde moeder hebben geslagen. We geven iedere respondent in een

representatieve steekproef een muntje en vragen hem of haar om dat

muntje, buiten het zicht van ons als onderzoeker, op te werpen. Valt er

‘kop’, dan antwoordt de respondent ‘Ja, ik heb mijn moeder geslagen.’

Valt er munt, dan geeft de respondent eerlijk antwoord. Omdat we

weten dat in onze steekproef naar verwachting de helft van de respon-

denten ‘kop’ zal gooien, kunnen we in het aantal ‘ja’-antwoorden die

50% verdisconteren, en dan hebben we een schatting van de prevalen-

tie waar we naar op zoek zijn.1 In deze opzet is een dader afgedekt: de

1 Stel dat we de bevraging bij 100 respondenten doen, en dat 60% ‘ja’ antwoordt. Dan heb-
ben van de 60 mensen die ‘ja’ zeggen naar verwachting 50 dat gedaan omdat zij kop had-
den, en 10 ‘ja’ gezegd als echt antwoord op de vraag. We schatten dus dat 20% van de
respondenten (10 van de 50 echte antwoorden) hun bejaarde moeder het afgelopen jaar
geslagen heeft.
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onderzoeker weet immers niet of een respondent die ‘ja’ antwoordt

kop of munt gooide, en of het dus een echt of een geforceerd antwoord

is.

Randomized response

Valideringsstudies hebben laten zien dat de randomized response-

methode beduidend betere resultaten oplevert dan directe bevra-

gingsmethoden (Lensvelt-Mulders & Hox 2004; Lensvelt e.a. 2005).

Voor die winst wordt echter wel een prijs betaald: de antwoorden van

50% van de respondenten worden weggegooid, die antwoorden die-

nen alleen ter afscherming van de daders die echt antwoord geven (al

lieten Elffers e.a. (2003) zien dat de winst in termen van betere schat-

tingen ruim opweegt tegen de kosten van de grotere steekproef). Daar

is wel iets aan te doen door het onderzoek zo in te richten dat het aan-

tal gevallen waarin ‘ja’ gezegd moet worden optisch even groot lijkt als

het aantal gevallen waarin echt antwoord wordt gegeven. Zo kan men

respondenten vragen met twee dobbelstenen te gooien, en hun vragen

‘ja’ te zeggen als de som van de ogen tussen de 2 en 4 ligt, ‘ja’ te zeggen

als de som tussen de 10 en 12 ligt, en een antwoord naar waarheid te

geven als de som tussen 5 en 9 ligt. Optisch lijkt dit redelijk gelijk ver-

deeld, maar de kans op een geforceerde ‘ja’ is dan 12/36 en de kans op

een echt antwoord 24/36. In zo’n opzet hoeven er dus minder gefor-

ceerde ‘ja’s’ te worden gebruikt, en springen we zuiniger met onder-

zoeksmiddelen om.

Het is overigens niet zeker dat alle respondenten de techniek begrij-

pen, of vertrouwen. Zo is wel in onderzoek gebleken dat respondenten

die ‘kop’ gooiden en dus een geforceerd ‘ja’ moesten zeggen, voor de

zekerheid toch maar ‘nee’ als antwoord gaven. Als dat gebeurt, werkt

de techniek niet meer. Een simpeler variant van de techniek is de

unmatched count-methode (Raghavarao & Federer 1979). Hier geeft

men de respondenten at random twee varianten van een lijstje met

activiteiten. Van dat lijstje moeten de respondenten aangeven hoeveel

van die activiteiten zij het afgelopen jaar gedaan hebben. In de eerste

variant bevat de lijst k-activiteiten. In de tweede variant bevat de lijst

dezelfde k-activiteiten met nóg een activiteit: namelijk het plegen van

het delict waar we in geïnteresseerd zijn. Enig verschil in prevalentie

tussen de lijst met k-activiteiten en die met k+1-activiteiten is alleen

toe te schrijven aan het delict. Zonder uit de doeken te doen hoe dat
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precies in zijn werk gaat, is duidelijk dat ook met deze techniek een

schatting gemaakt kan worden van het vóórkomen van het delict waar

we in geïnteresseerd zijn, en dat de daders – mits de vragenlijst ano-

niem wordt teruggegeven – zijn afgedekt.

Capture-recapture

De tweede methode die gebruikt kan worden om met het probleem

om te gaan dat het zo lastig is omvangsschattingen van criminaliteit te

maken, is de zogeheten capture-recapture-methode. Deze methode

(die ook wel vangst-hervangstmethode wordt genoemd) is afkomstig

uit de biologie en wordt daar gebruikt om schattingen te maken van de

populatie dieren in een bepaald gebied. We leggen de methode uit met

een voorbeeld. Stel dat ik wil weten hoeveel vissen er in een vijver zit-

ten. Ik hengel en vang 10 vissen, die ik allemaal een merkje geef (‘tag’)

en dan terugzet. Vervolgens vis ik na enige tijd weer, en vang weer 10

vissen. Stel dat ik dan een gemerkte vis terugvang. Ik schat op basis

van dat resultaat dat het totaal aantal vissen in de vijver 100 is. De

intuïtieve redenering die ik daarbij gebruik, is als volgt: ik weet dat er

nog 9 gemerkte vissen rondzwemmen in de vijver. Ik zou dus nog 9

keer moeten hengelen en 90 vissen vangen om alle gemerkte vissen

terug te hebben. Dan heb ik 100 vissen gevangen. Een en ander is ook

in formule op te schrijven.

Deze zeer simpele methode werd gebruikt om het aantal illegalen in

Nederland te schatten (Engbersen e.a. 2003). Van der Heijden e.a.

(2003) maakten schattingen van het aantal dronken rijders en het aan-

tal mensen dat een wapen bezit. De methode is erg simpel en mogelijk

ook te simpel voor toepassingen in de criminologie. Een aanname bij

capture-recapture-methoden is bijvoorbeeld dat de populatie vissen in

de vijver constant is. Zeker bij illegalen die worden aangehouden, mag

men zich afvragen of niet een deel wordt uitgezet. Dan kloppen de

schattingsmethoden niet meer. Een andere aanname is dat de kans

om de tweede keer gevangen te worden niet beïnvloed wordt door een

eerdere keer gevangen zijn: de kansen moeten onafhankelijk zijn. Het

zou echter zo kunnen zijn dat illegalen na een eerste politiecontact

meer kans lopen opnieuw in de kraag gevat te worden: de politie kent

hen nu immers. Het omgekeerde kan ook het geval zijn. Hoewel voor

dit soort schendingen van de assumpties oplossingen gevonden zijn

(zie Ball e.a. 2002, die de methode gebruikten om het aantal slachtof-
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fers in een bepaalde periode in de Joegoslavische burgeroorlog te

schatten), hebben ze in ieder geval in Nederland nog geen brede toe-

passing gevonden. Een recenter voorbeeld is de studie van Van der

Veen en Bogaerts (2010) om de omvang van huiselijk geweld te meten.

Methoden om de oorzaken van criminaliteit te achterhalen

Ik noemde al dat het in de criminologie relatief lastig is om causali-

teitsuitspraken te doen. Het lijkt vooral op dit terrein dat we de meeste

methodische ontwikkelingen zien de afgelopen jaren. Hoewel het aan-

tal pleitbezorgers van experimenten of randomized controlled trials

(RCTs) in de criminologie onverminderd is, en de consensus eveneens

onverminderd is dat alleen met dit soort krachtige designs intern

valide causale uitspraken kunnen worden gedaan, blijkt de praktijk

van dit soort onderzoek weerbarstig. Een gedragsinterventie is een-

voudigweg niet als een pil met één dosering, die wel of niet doorgeslikt

kan worden. Hoe groter het experiment, des te lastiger is het om het

design volgens de opzet uit te voeren (zie Weisburd e.a. 1988). En het

opzetten en uitvoeren van RCTs in een niet-onderzoeksomgeving is

een niet te onderschatten klus.

Het is waarschijnlijk om die reden dat onderzoekers meer hun toe-

vlucht hebben genomen tot methoden die het mogelijk maken om

met niet-experimentele data toch zo goed mogelijk de vinger achter

het causale mechanisme te krijgen. Voor een deel zijn dat geavan-

ceerde kwantitatieve methoden, voor een ander deel betreft het de

tegenpool van hardcore kwantitatief en zijn het kwalitatieve metho-

den.

In het kwantitatieve domein zien we de afgelopen jaren sterk de

opkomst van meer sociologisch geënte fixed-effects-methoden. Stel

dat we willen weten of werk criminaliteit verlaagt. Het probleem is

echter dat als we werkenden met werklozen vergelijken op hun crimi-

neel gedrag, we niet zeker weten of als we verschil zien tussen die twee

groepen, dat effect ook door het werk veroorzaakt wordt. Het is

immers zo dat het wel of niet vinden en houden van werk samenhangt

met kenmerken van personen die ook weer verband houden met het

wel of niet plegen van criminaliteit – zoals impulscontrole en intelli-

gentie. Het kan dus zijn dat een eventueel lagere intensiteit van crimi-

neel gedrag onder de werkenden komt door het werk, maar het kan
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ook toe te schrijven zijn aan de andere kenmerken van de werkenden.

Fixed-effects-methoden lossen dit probleem op door iedere persoon

met zichzelf te vergelijken: in tijden waarin hij werk heeft en in tijden

waarin hij geen werk heeft. Zo is iedere persoon eigenlijk controleper-

soon voor zichzelf; aangezien zijn intelligentie en impulscontrole

constant mogen worden verondersteld, kunnen die niet verklaren

waarom hij in de perioden met werk minder delicten pleegt dan in de

periode zonder werk. Beijers e.a. (2012) lieten met behulp van derge-

lijke analyses zien dat mannen minder delicten plegen als zij getrouwd

zijn dan als zij niet getrouwd zijn.

Om hetzelfde probleem op te lossen worden sinds een aantal jaren

steeds vaker technieken als propensity score matching gebruikt. Met

behulp van een dergelijke techniek worden onvergelijkbare personen

(bijvoorbeeld diegenen die wel en niet een behandeling hebben gekre-

gen) zo veel mogelijk gelijkgemaakt (gematcht), waarna een zuiverder

vaststelling van het effect van een interventie kan worden gedaan.

Wermink e.a. (2009) matchten zo justitiabelen die een vrijheidsstraf en

een werkstraf hadden ondergaan. Ze konden daarmee laten zien dat

werkgestraften minder recidiveerden dan justitiabelen die gevangenis-

straf hadden ondergaan. De geavanceerde kwantitatieve technieken

die zo de laatste jaren steeds vaker worden ingezet om beter causale

uitspraken te kunnen doen, komen na een periode van veel beschrij-

vende analyses, veelal op registerdata (Van der Leun & Bijleveld 2009).

De context in beeld brengen

Waar kwantitatieve methoden hard bewijs kunnen leveren, in die zin

dat representatieve steekproeven onderzocht worden en getoetst kan

worden of relaties als ‘niet toevallig’ mogen worden beschouwd, zijn

kwalitatieve methoden veel beter in staat dan kwantitatieve methoden

om de ‘waarom’-vraag te stellen. Veel gedrag vindt plaats in context:

cultureel, ruimtelijk, relationeel, en zo nog meer. Een deel van de ach-

tergronden van gedrag is waarschijnlijk niet of slecht meetbaar, en

niet interpreteerbaar als die context niet in beschouwing wordt geno-

men. Die context komt voor een deel in beeld door kwalitatief hoog-

waardig en gedetailleerd materiaal over misdrijven en daders te bestu-

deren, bijvoorbeeld zoals in strafdossiers wordt neergelegd (zie bij-

voorbeeld Van de Bunt & Van Wingerde 2015). En zulk materiaal wordt

ook verzameld als men daders vraagt waarom zij bepaalde keuzes
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maken en maakten, waarom hun leven toen de wending nam die het

nam. Met behulp van dit soort diepgravende, gecontextualiseerde

gegevens is te achterhalen en te duiden waarom crimineel gedrag

werd vertoond. Steeds meer nemen onderzoekers daarom kwalitatieve

methoden in de arm, om erachter te komen wat de patronen die hun

kwantitatief onderzoek laat zien, verklaart. Onderzoek waar daders

gericht hierop worden bevraagd, komen we wel tegen als ‘offender-

based research’. Mogelijk is het zo dat na alle beschrijvende onderzoe-

ken waar met behulp van strafbladen of registerdata de belangrijkste

patronen zijn beschreven en relaties aangetoond, de criminologie

steeds nadrukkelijker wil weten waarom die relaties er zijn.

Tot slot

Combinaties van kwantitatief en kwalitatief onderzoek worden als

mixed-method research aangeduid, maar ook als vorm van triangulatie

gezien: onderzoek waar de twee typen methode elkaar ondersteunen,

elkaars zwakheden aanvullen, en daarmee de kracht van de bevindin-

gen versterken. Tot voor kort was dat soort onderzoek in Nederland

relatief schaars. We zien recentelijk dat vooral traditioneel kwantitatief

onderzoekers steeds meer aanvulling, duiding en kleuring van hun

resultaten zoeken met behulp van kwalitatieve methoden. Dat is,

naast de nadrukkelijke kwantitatieve vernieuwingen die de afgelopen

jaren hebben plaatsgevonden, een goede ontwikkeling. Het is nog te

vroeg om te kunnen bepalen hoeveel vaker dit soort ‘mixed methods’

nu gebruikt worden. Het ‘naar elkaar toe kruipen’ van onderzoekers

van verschillende pluimage lijkt echter onmiskenbaar. Het is een ont-

wikkeling die we alleen maar kunnen toejuichen, omdat dat soort

gevarieerd onderzoek nodig is om ons begrip verder te brengen en

theorievorming te stimuleren. Het is te verwachten dat de grootste

sprongen voorwaarts worden gemaakt als de twee soorten van metho-

den worden gecombineerd, en hun krachten bundelen.
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In de h200d: een eigentijdse
etnografie

R.A. Roks *

Juan: ‘Twitter tripple OG’S’ (11-08-2013 17:06)

Fernando: @Juan: ‘hahahah Rollin Twitter Crips’ (11-08-2013 17:10)

De bovenstaande ‘tweets’ zijn afkomstig van twee jongeren die ik in

het kader van het veldwerk voor mijn promotieonderzoek vanaf 2011

tot en met 2013 heb gevolgd. Juan en Fernando, twee gefingeerde

namen, hebben allebei deel uitgemaakt van de Rollin 200 Crips, een

Nederlandse ‘gang’ naar Amerikaans voorbeeld die sinds de jaren

negentig in de media geregeld van zich heeft laten horen.1 Hun tweets

verwijzen naar de toenemende virtualisering van de Nederlandse

straatcultuur. OG, oftewel ‘Original Gangster’, is slang die afkomstig is

uit de Verenigde Staten, maar als gevolg van de mondiale verspreiding

van Amerikaanse gang- en straatstijlen ook onderdeel is geworden van

het vocabulaire van jongeren in Nederland. Op Twitter wordt volgens

Juan geclaimd dat mensen ‘Tripple OG’ zijn: een term die gebruikt

wordt als verwijzing naar een hoge hiërarchische en respectabele posi-

tie op straat. Fernando lacht uitbundig om de opmerking van Juan en

maakt van Rollin 200 Crips de ‘Rollin Twitter Crips’, implicerend dat

de activiteiten van de Crips zich in toenemende mate op social media

afspelen.

In deze bijdrage wil ik laten zien dat social media een relatief onont-

gonnen bron van criminologisch relevante data kunnen opleveren. In

het bijzonder wil ik daarbij het belang van deze online praktijken illus-

treren voor eigentijds etnografisch onderzoek. Ten slotte sta ik stil bij

de ethische dilemma’s en beperkingen die gepaard gaan met het

* Drs. Robby Roks is als universitair docent verbonden aan de sectie Criminologie van de
Erasmus Universiteit Rotterdam.

1 O.a. in de documentaire Strapped ’n strong uit 2009 (te bekijken via: www. npo. nl/ crips -
strapped -n -strong/ POMS_ S_ BNN_ 097359), maar ook in het boek Crips.nl van Saul van
Stapele (Van Stapele 2003) en diverse artikelen in het tijdschrift Nieuwe Revu (o.a. Van
Stapele 1998; 2009).
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gebruik van deze nieuwe, andersoortige methoden van dataverzame-

ling.

Etnografisch onderzoek

Sinds de Chicago School kent etnografisch onderzoek een stevige ver-

ankering in de historie van de criminologie. Door de jaren heen lijkt er

een wisselende belangstelling te bestaan voor deze onderzoeksbena-

dering, mede als gevolg van discussies over ethiek (Adler & Adler 1998)

en het tijdsintensieve proces van dataverzameling. In toenemende

mate wordt echter gewezen op de meerwaarde van dit methodologi-

sche perspectief voor de criminologie (Ferrell & Hamm 1998), ook in

Nederland (Schuilenburg e.a. 2011, p. 13-14).

Etnografisch onderzoek vormt niet zozeer een methode van onder-

zoek, maar dient gezien te worden als een onderzoeksbenadering die

meerdere methoden behelst. Naast participerende observatie, wordt

veldwerk gekenmerkt door het gebruik van diverse methoden en tech-

nieken, zoals interviewen, maar ook het verzamelen en analyseren van

allerlei persoonlijke documenten. De kern van het verrichten van

etnografisch veldwerk is gelegen in het ‘being there’: het langdurig

deelgenoot worden van een gemeenschap, cultuur of setting om deze

leefwereld van binnenuit te begrijpen en te beschrijven (Zaitch e.a.

2010, p. 262-274). Er valt een aantal ontwikkelingen waar te nemen die

inwerken op het centrale uitgangspunt van ‘being there’. Allereerst

hebben processen van mondialisering invloed op de betekenis die

wordt gehecht aan de notie van lokaliteit (Wittel 2000). Hannerz pleit

om die reden voor zogenaamde ‘multi-sited ethnographies’ om recht

te doen aan het feit dat personen, verhalen en objecten steeds mobie-

ler worden (Hannerz 2003). Een hieraan verwante ontwikkeling betreft

de komst van het internet en de toenemende virtualisering van het

dagelijks leven.

Het internet biedt voor onderzoekers interessante uitdagingen, vooral

in methodologische zin. Ook binnen de criminologie is aandacht voor

het gebruik van internet bij het verrichten van kwalitatief onderzoek

(vgl. Flick 2010). In een themanummer van het Tijdschrift voor Crimi-

nologie (2013) wordt daarbij onder andere gewezen op het gebruik van

online dader- en slachtofferenquêtes, de opkomst van Big Data, digi-

tale of virtuele vormen van participerende observatie of het gebruik
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van computertechnologie als aanvullend hulpmiddel waarmee res-

pondenten aan virtuele situaties kunnen worden blootgesteld (Van

Erp e.a. 2013, p. 332-333). Wat opvalt wanneer de mogelijkheden van

de gedigitaliseerde wereld worden verkend, is dat er over het alge-

meen een (te) strikte scheiding wordt aangebracht tussen het verrich-

ten van online en offline onderzoek. Het is de vraag of een dergelijke

binaire scheiding voldoende recht doet aan de werkelijkheid (vgl. o.a.

Leander & McKim 2003; De Jong & Schuilenburg 2006; Murthy 2008;

Ferrell e.a. 2015). Online en offline praktijken raken immers in toene-

mende mate verweven met elkaar, een ontwikkeling die nadrukkelijke

consequenties heeft voor het ‘being there’. Etnografisch onderzoek

zou anno 2016 niet enkel aandacht moeten hebben voor wat respon-

denten offline doen en zeggen, maar tevens proberen te incorporeren

wat zij online doen en zeggen. De mogelijkheden en moeilijkheden die

daarmee gepaard gaan, wil ik illustreren aan de hand van mijn veld-

werk ‘in de h200d’ (Roks 2016).

Offline in de h200d

Het startpunt voor mijn onderzoek naar de inbedding van criminali-

teit en identiteit was een kleine wijk in Den Haag, die in de volksmond

bekendstaat als het Vergeten Dorp. Sinds eind jaren tachtig van de

vorige eeuw claimen de Haagse Crips deze buurt als hun territorium

en noemen ze het hun ‘h200d’.2 In januari 2011 begon ik mijn veld-

werk in de h200d met het intensiveren van de contacten die ik daar

had opgedaan in een eerder onderzoek (Roks 2007). Omdat mijn gate-

keeper Keylow, de leider en oprichter van deze Haagse Crips, op dat

moment in detentie verbleef, zocht ik naar plekken in de buurt waar

het sociale leven zich afspeelt. In navolging van anderen (o.a. Van

Gemert 1998; De Jong 2007) begon ik in het lokale buurthuis. Daar

bezocht ik, na overleg met de jongerenwerker, een paar keer per week

de inloop van het jongerenwerk. Ongeveer vijftig jongeren tussen de

12 en 20 jaar uit het Vergeten Dorp en omringende buurten kwamen

daar op vaste tijden bijeen in een kleine ruimte van het buurthuis.

2 ‘H200d’ (uitgesproken als ‘hood’) vormt een verbastering van het Engelse ‘neighborhood’.
Het vervangen van de letters ‘O’ in het woord door het getal ‘200’ vormt een verwijzing
naar de volledige naam van deze Haagse Crips, de Rollin 200 Crips. Het gebruik van de
term ‘h200d’ dient te worden gezien als een manier waarmee de Rollin 200 Crips de
fysieke ruimte van het Vergeten Dorp claimen als hun territorium.
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Omdat deze inloop alleen werd bezocht door jonge buurtbewoners,

besloot ik ook contact te zoeken met de actieve bewonersorganisatie

die het Vergeten Dorp van oudsher kent. Een halfjaar en een flink aan-

tal e-mails later kwam ik in contact met de voorzitter en penning-

meester en werd ik uitgenodigd om de maandelijkse vergaderingen

van de bewonersorganisatie bij te wonen.

Toen Keylow een halfjaar na de start van mijn veldwerk weer in vrij-

heid werd gesteld, besloot ik meer te investeren in het opbouwen van

relaties met leden van de Crips. Een direct gevolg hiervan was dat ik

minder tijd stak in het onderhouden en uitbouwen van contacten met

jongeren uit de buurt en oudere buurtbewoners. Omdat het buurthuis

bovendien in de zomermaanden gesloten bleef, zorgde dit voor een

extra complicerende factor voor mijn relaties met jongeren uit de

buurt. Ook het contact met de Crips verliep in het begin moeizaam,

ook al had ik al enkele jaren geleden het vertrouwen van mijn gatekee-

per Keylow weten te winnen. Bij afwezigheid van Keylow in de h200d

werd ik niet gegroet en op tijden zelfs opzichtig genegeerd wanneer ik

een gesprek probeerde aan te knopen. Het duurde bij sommige res-

pondenten meer dan een jaar, waarin ik de buurt meermaals per week

bezocht, voordat ze mijn aanwezigheid in hun nabijheid tolereerden

en mij actief betrokken in gesprekken. Na een jaar waarin vooral de

nadruk op observeren lag en ik bewust niemand van de Crips heb

geïnterviewd, was ik gedurende de zomermaanden van 2012 in staat

om mezelf te midden van de Crips te begeven. Langzaamaan begon ik

met het systematisch verzamelen van informatie over de individuele

leden van de Crips. Mijn rol verschoof hierbij gradueel richting partici-

perende vormen van onderzoek in de vorm van gezamenlijke sportac-

tiviteiten en het luisteren van muziek, maar hoofdzakelijk het hele

dagen rondhangen in de h200d.

Het leggen van contacten in het buurthuis verliep in het begin even-

eens uiterst moeizaam. Tijdens mijn bezoeken aan het buurthuis trof

ik dezelfde jongeren die ik eerder in 2007 had gezien in de buurt, maar

die toen nog hooguit 10 of 11 jaar waren. Bovendien herkende ik een

deel van de bezoekers van het buurthuis van gezicht omdat zij naar

voren komen in de documentaire Strapped ’n strong (2009) over de

Rollin 200 Crips. Naarmate ik vaker in het buurthuis kwam, werd het

contact met sommige jongeren beter. In de periode dat ik meer tijd op

straat met de Crips doorbracht, zag ik deze jongeren echter steeds
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minder. Slechts sporadisch trof ik ze nog op straat of in de wijk en het

contact met een deel van hen dreigde te verwateren.

Online in de h200d

Tijdens mijn eerste bezoeken aan de inloop sprong in het oog hoezeer

de jongeren gebruik maakten van sociaalnetwerksites als Hyves en

Twitter via de internetverbinding op de vaste computers in het buurt-

huis of op hun mobiele telefoons. Op momenten dat ik niet in het Ver-

geten Dorp of in het buurthuis was, probeerde ik de jongeren online te

vinden. Een probleem daarbij was dat lang niet iedereen onder zijn of

haar eigen naam actief is op social media. Na het nodige zoekwerk en

het systematisch doorzoeken van zogenaamde ‘followlijsten’ en hun

online ‘vrienden’ vond ik het grootste deel van de jongeren uit de

buurt online. Uiteindelijk heb ik van veertig jongere respondenten die

actief gebruik maken van social media als Twitter, Facebook en Insta-

gram gedurende drie jaar hun online activiteiten gemonitord, opgesla-

gen en geanalyseerd.

Social media bieden mogelijkheden voor verschillende rollen, analoog

aan de methode van participerende observatie in bredere zin. De

nadruk tijdens mijn bezoeken aan de inloop in het buurthuis lag op

observeren. Onder de noemer ‘lurking’ (Leander & McKim 2003) of

‘cyberstealth’ (Murthy 2008) is dit ook mogelijk online. De socialme-

dia-accounts van de jongeren uit de buurt bevatten een scala aan rele-

vante informatie. Demografische gegevens, zoals leeftijd, afkomst en

woonplaats, waren te vinden op de openbare profielen. Op ‘timelines’

op Twitter stond daarnaast informatie over school, bijbanen, werk,

hobby’s en andere activiteiten in hun vrije tijd. De interactie tussen

jongeren op social media leerde mij bovendien veel over welke jonge-

ren met elkaar in contact staan en online veel contact met elkaar

onderhouden.

Door het volgen van hun online praktijken op social media kreeg ik op

een eenvoudige manier veel te weten over deze jongeren. Enigszins tot

mijn verbazing stuitte ik op social media bovendien op informatie

waarvan ik op voorhand niet direct had verwacht deze online te vin-

den. In het buurthuis en op straat gingen gesprekken tussen jongeren

onderling geregeld over hun criminele betrokkenheid of hun aanra-

kingen met politie. In het begin vonden dergelijke conversaties niet in

doi: 10.5553/JV/016758502016042001005



52 Justitiële verkenningen, jrg. 42, nr. 1, 2016

mijn aanwezigheid plaats en vielen jongeren stil of deden ze geheim-

zinnig wanneer ik in staat was om delen van een gesprek op te vangen.

Met de jongeren sprak ik hoofdzakelijk over meer neutrale onderwer-

pen, in het bijzonder omdat ik door enkele jongeren uitgemaakt was

voor ‘po-po’ of ‘scotoe’. Dezelfde jongeren leken op social media veel

minder bezig met het afschermen van hun activiteiten op straat. Ster-

ker nog: social media werden expliciet gebruikt om de indruk te wek-

ken van criminele betrokkenheid.

Het eerste thema dat op social media valt waar te nemen, is geweld, in

het bijzonder in de vorm van het tonen van (vuur)wapens of kogels

(zie figuur 1 en 2).

Figuur 1
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Figuur 1 is een beeldfragment dat afkomstig is uit de documentaire

Strapped ’n strong (2009), waarop twee jongeren uit de buurt, gehuld

in de voor de Crips kenmerkende blauwe kledingstijl, een volautoma-

tisch machinegeweer dragen. Het onderschrift ‘hoodmovement’ ver-

hult bovendien de mate van trots en identiteit die ontleend wordt aan

het feit dat de jongen afkomstig is uit de wijk waar de Crips hun wor-

tels hebben. Ondanks de symboliek van de Crips die hier gecommuni-

ceerd wordt, maakt de jongen in kwestie geen onderdeel uit van de

Rollin 200 Crips. Sterker nog: tijdens mijn onderzoek stond hij lange

tijd op gespannen voet met enkele jongere leden van de Crips.

Figuur 2 is een voorbeeld van een post waarop een vuurwapen wordt

getoond. Er bestaan hierbij verschillen tussen jongeren wat betreft

Figuur 2
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hun herkenbaarheid wanneer ze afbeeldingen met vuurwapens of

kogels plaatsen op social media. Gedurende mijn veldwerk viel hierin

een ontwikkeling waar te nemen en verschenen de jongeren steeds

minder met hun gezicht in beeld. Deels was dit het gevolg van verha-

len die er op straat verteld werden over jongeren die door de politie

opgepakt werden vanwege het posten van dergelijke foto’s. Bovendien

bleven afbeeldingen met vuurwapens over het algemeen slechts een

beperkte tijd online staan en werden ze vaak nog dezelfde dag, nadat

de foto’s tientallen likes hadden gekregen, weer verwijderd.

Een tweede veelvoorkomend thema betreft het tonen van grote hoe-

veelheden contact geld. Railey toont op figuur 3 dat hij in zijn zak een

‘bom’ heeft bestaande uit diverse gekleurde bankbiljetten.

Figuur 3
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Reynaldo plaatste een video op Instagram, waarvan figuur 4 een

snapshot vormt, waarop hij gedurende enkele seconden demonstra-

tief een stapel geld aan het tellen is. Naast het tentoonspreiden van

hun weelde, laat een deel van deze jongeren er op social media geen

misverstand over bestaan wat de herkomst van deze verdiensten is. In

tweets bieden zij onder andere scooters, televisies, tablets of telefoons

te koop aan, maar wordt er eveneens geadverteerd met diensten op

het gebied van de verkoop van drugs.

Social media worden ook gebruikt om uitdrukking te geven aan het

feit dat de politie op straat beschouwd wordt als ‘de natuurlijke vijand’

Figuur 4
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(De Jong 2007, p. 67). Met tweets als ‘Fuck the Cops’, ‘Fucc a popo’ en

‘Fuck de 5’0’3 presenteren sommige jongeren op wekelijkse basis – en

een enkeling zelfs dagelijks – hun aversie tegen de politie. Een enke-

ling heeft dit in de vorm van een tatoeage met ‘FTP’ – oftewel Fuck The

Police – zelfs vereeuwigd op zijn lichaam. Een specifiek thema waarin

de relatie met de politie naar voren komt, is ‘snitchen’: het geven van

belastende verklaringen bij de politie over anderen, onder andere tij-

dens verhoren (Roks 2015). Naast scheldkanonnades richting het

adres van politie, plaatsen de jongeren foto’s online van vrienden die

staande worden gehouden, worden gearresteerd, vrienden die vastzit-

ten en zich laten fotograferen tijdens hun gevangenisstraf van achter

de tralies (figuur 5), en ook verdachte vrienden worden tijdens rechts-

zaken in de beklaagdenbank op de gevoelige plaat vastgelegd.

Figuur 5

Ook de afwikkeling van strafzaken valt online te volgen. Zo doet Jack

eigenhandig verslag van zijn rechtszaak. Hij begint op 11 mei 2011 met

3 Over de ontstaansgeschiedenis van deze denigrerende termen voor de politie doen op
internet diverse verhalen de ronde (http:// en. wikipedia. org/ wiki/ List_ of_ police -related_
slang_ terms). Door populaire Amerikaanse films, series en (rap)muziek hebben deze ter-
men een mondiale verspreiding gekregen.
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de tweets ‘Dood zenuw8tig main’, gevolgd door ‘Morgen voorkomen’.

Een dag later brengt hij uitvoeriger verslag uit:

‘@paleis van justesie’ (12-05-2011 08:49)

‘Fuck rechtzaken’ (12-05-2011 09:55)

‘Fuck werk school allleS !’ (12-05-2011 09:55)

‘Nu rechtzaak’ (12-05-2011 10:33)

‘Nu w8ten op uitspraak’ (12-05-2011 11:14)

‘Vrij kkk gesproken mossssssss !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!’ (12-05-2011 13:00)

‘Moss eerst 90 dagen zitten nu gewooon vrygesproken’ (12-05-2011

13:08)

De eerdergenoemde Fernando plaatst eerst ‘OMW rechtzaak’, om ver-

volgens figuur 6 op Instagram te plaatsen. De foto, genomen voor het

Paleis van Justitie in Den Haag, is zo bewerkt dat er staat ‘Eis van Justi-

tie’, terwijl de print op de rode trui van Fernando leest: ‘FOKDEM-

COPS’.

Naast inhoudelijk relevante informatie bieden social media eveneens

mogelijkheden tot het benaderen en werven van respondenten. Zo

werden telefoonnummers en e-mailadressen genoemd in berichten,

geplaatst onder afbeeldingen of gepubliceerd op gebruikersprofielen.

Daarnaast maakten veel jongeren gebruik van social media om met

elkaar af te spreken. Op die manier kreeg ik zicht op locaties in de stad

of buurt waar respondenten zich bevonden of openbare plekken waar

zij veel tijd doorbrachten. Bovendien bieden diverse sociaalnetwerk-

sites functies die gebruikers in staat stellen om privéberichten of een

zogenaamde ‘DM’ (Direct Message) te sturen. Deze mogelijkheden

gebruikte ik om af te spreken met jongeren die ik offline langere tijd

niet had gezien of die ik wat langer een-op-een wilde spreken. Toch

was deze laagdrempelige manier van het leggen van contacten niet

altijd even succesvol en heeft een aantal respondenten nooit gerea-

geerd op mijn verzoeken, ondanks herhaaldelijke berichten. In die

gevallen probeerde ik hen offline te benaderen.4

4 Ook offline verliep het benaderen van respondenten niet zonder problemen. De centrale
bevindingen in mijn proefschrift baseer ik op een netwerk van 150 respondenten. Van zes-
tig van deze respondenten heb ik gedetailleerde informatie verzameld, ofwel op basis van
één (of meerdere) interview(s), ofwel omdat ik ze gedurende drie jaar meermaals op infor-
mele basis heb gesproken en heb geobserveerd.
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Beperkingen en dilemma’s: selectie, het gebruik van beelden en
performance

Social media bieden diverse mogelijkheden voor criminologisch

onderzoek, maar het gebruik van deze data dwingt ook tot een reflec-

tie op de beperkingen en brengt bovendien een aantal ethische

dilemma’s met zich mee. Een aantal van deze methodologische verte-

keningen is vergelijkbaar met de problemen en dilemma’s die inhe-

rent zijn aan de meer klassieke, offline kwalitatieve methoden. Etno-

grafisch onderzoek kent als evident nadeel dat de nadrukkelijke aan-

wezigheid van de onderzoeker en zijn of haar ‘selectieve oog’ invloed

kunnen hebben op de resultaten van de studie. Naast de beperkte

externe validiteit, gaat het gebruik van deze onderzoeksbenadering

Figuur 6
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gepaard met diverse morele, juridische en ethische dilemma’s (Zaitch

e.a. 2010, p. 282-284). De toevoeging van een online dimensie aan

offline praktijken roept een aantal nieuwe vragen op.

De eerste beperking ten aanzien van online vormen van kwalitatief

onderzoek betreft selectiviteit. Tussen de respondenten in mijn studie

bleek een verschil te bestaan in de mate waarin zij actief waren op

social media. Vrijwel iedere jongere maakte gebruik van (meerdere)

social media en plaatste dagelijks meerdere foto’s of berichten. De

online praktijken van respondenten boven de 30 vielen veel minder

goed waar te nemen.5 Daarnaast bestond er een duidelijk verschil tus-

sen welke informatie online werd geplaatst. Sommigen plaatsten aller-

lei facetten van hun dagelijks leven online, inclusief (de suggestie van)

hun criminele betrokkenheid, terwijl anderen zich beperkten tot het

reageren op berichten en foto’s van anderen. Als onderzoeker heb ik

hierdoor (slechts) zicht gekregen op een deel van de activiteiten van

deze veertig respondenten op social media. Dit geldt overigens even-

eens voor de offline praktijken van mijn respondenten: ondanks dat ik

getracht heb zo veel mogelijk deelgenoot te worden van hun dagelijks

leven, is er onherroepelijk een deel aan mijn oog onttrokken gebleven.

Het is immers onmogelijk om altijd en overal in het veld aanwezig te

zijn. Daarnaast hebben respondenten, ongeacht hoe hecht of vriend-

schappelijk onze relatie in de loop der jaren werd, ook altijd een deel

van hun leven voor mij weten af te schermen.

Een bijkomende uitdaging op social media was dat jongeren zich in

toenemende mate6 bewust leken van hun zichtbaarheid en privacy op

internet en zodoende hun profielen en accounts afschermden met de

mogelijkheden die sociaalnetwerksites daartoe bieden. Om toch toe-

gang te krijgen tot de inhoud van iemands online profiel of timeline,

dient dan een vriendschaps- of volgverzoek te worden verstuurd. Aan

de veertig respondenten die ik op social media gedurende drie jaar

heb gevolgd, heb ik allemaal een vriendschaps- of volgverzoek ver-

stuurd.7 Op een enkel geval na werden deze verzoeken vrijwel direct

geaccepteerd, naar alle waarschijnlijkheid omdat ik hen, op een enke-

5 Wel viel er een opmerkelijke gelijkenis waar te nemen tussen wat jongere respondenten
op social media plaatsten en de profielfoto’s op BlackBerry ‘Ping’ en WhatsApp van
oudere respondenten.

6 Rond de start van mijn veldwerk was hier nauwelijks sprake van. Tegen het einde van mijn
onderzoek leken respondenten echter veel meer gebruik te maken van de mogelijkheden
die sociaalnetwerksites bieden om hun profielen af te schermen.

7 Daarbij kwam het overigens ook voor dat respondenten mij een vriendschaps- of volgver-
zoek stuurden.
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ling na, ook offline ken of wel eens ontmoet heb. Daarbij was ik online

transparant over mijn identiteit als onderzoeker. Naast persoonlijke

foto’s valt in de profielen van mijn eigen socialmedia-accounts te

lezen dat ik als criminoloog verbonden ben aan de Erasmus Universi-

teit Rotterdam.

Het gebruik van de berichten, afbeeldingen en video’s op social media

roept vervolgens de vraag op hoe deze informatie gebruikt kan wor-

den, in het bijzonder als het gaat om publicatie. Een dergelijk dilemma

doet zich ook voor als het gaat om offline vormen van etnografisch

onderzoek. Het gaat daarbij om ethische afwegingen rondom herken-

en herleidbaarheid, waarbij het de taak van de onderzoeker is om er zo

veel mogelijk zorg voor te dragen dat respondenten geen nadelige

gevolgen ondervinden van hun participatie aan het onderzoek (Van de

Bunt 2015). Op social media spelen deze overwegingen evenzeer,

maar wordt het complexer vanwege de visuele component: veel jonge-

ren maken immers foto’s en video’s van zichzelf, en elkaar, en plaat-

sen deze in veel gevallen op openbaar toegankelijke profielen op inter-

net. Over de manier van het gebruiken van visuele data woeden dis-

cussies over ethiek (Vanderveen 2010, p. 406-408). Allen (2015) werpt

de terechte vraag op of het anonimiseren van afbeeldingen, iets dat

gemeengoed is als het gaat om de verslaglegging van offline onder-

zoek, geen farce maakt van de visuele dimensie van het onderzoek,

omdat het de respondent diens ‘stem’ ontneemt wanneer foto’s wor-

den geretoucheerd of ‘geblurd’. In deze bijdrage, en in mijn proef-

schrift, heb ik tweets geanonimiseerd en gezichten onherkenbaar

gemaakt. Een belangrijke overweging daarbij was dat het gaat om

afbeeldingen waarop strafbare feiten worden gepleegd, afgebeeld of

verbeeld. Ik heb ervoor gekozen om wel de verbeelding van deze

gedragingen, zoals wapens, kogels, grote hoeveelheden contant geld,

drugs en gestolen goederen te tonen, maar zonder gebruikersnaam of

gezicht. Herkenbaarheid van de respondent in kwestie had in derge-

lijke gevallen geen meerwaarde of functie.

Een laatste beperking hangt samen met het voorgaande thema. Op

social media is het lang niet altijd duidelijk of afbeeldingen ‘echt’ of

authentiek zijn. Van Erp e.a. stellen daarnaast de terechte vraag ‘of

online beweringen ook offline worden waargemaakt’ (Van Erp e.a.

2013, p. 333). Social media bieden een dankbaar podium voor vormen

van ‘impression management’ (Goffman 1959), iets dat in het bijzon-

der zichtbaar wordt als het gaat om online uitingen van straatcultuur
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(Van den Broek 2013). In het geval van de voorbeelden in deze bijdrage

is het moeilijk om te achterhalen of we van doen hebben met echte

wapens of echt geld en of diegene die de afbeelding plaatst ook die-

gene is die gefotografeerd is, behoudens de gevallen waarin gezichten

of andere duidelijk herkenbare persoonskenmerken zichtbaar zijn. De

informatie op social media lijkt in eerste instantie meer te zeggen over

de indrukken die respondenten willen overbrengen. Dit vormt een

beperking in het analyseren van online praktijken, maar dit geldt in

het bijzonder wanneer enkel wordt afgegaan op wat respondenten

online doen. Over het algemeen is kwalitatief onderzoek in staat om

zicht te geven op het bestaan van verschillen tussen wat mensen zeg-

gen en wat ze doen. In het geval van etnografisch onderzoek kan dit

bijvoorbeeld door het combineren van gesprekken met het observeren

van gedrag. Social media kunnen hierbij een extra dimensie aanbren-

gen, die de onderzoeker in staat stelt om een inschatting te maken van

de manier waarop posts en poses zich verhouden tot offline praktij-

ken, maar ook andersom.

Conclusie

De prominente plaats van internet in ons dagelijks leven dwingt tot

een reflectie op de rol van online praktijken in wetenschappelijk

onderzoek. Het centrale punt dat ik in deze bijdrage heb willen maken,

is dat social media diverse relatief laagdrempelige, aanvullende moge-

lijkheden bieden voor het verzamelen van data en het leggen van con-

tacten met respondenten. De toenemende mobiliteit en virtualisering

van het dagelijks leven hebben gevolgen voor het klassieke etnografi-

sche uitgangspunt van ‘being there’. Het gebruik van social media

kent daarbij beperkingen die in het verlengde liggen van discussies

rondom selectiviteit en ethiek die opgeld doen in offline vormen van

etnografisch onderzoek. Maar bovenal hoop ik dat deze bijdrage heeft

laten zien dat het incorporeren van online praktijken onderzoekers in

staat stelt om beter recht te doen aan het gegeven dat verhalen, ook

criminologisch relevante verhalen, zich niet langer enkel offline afspe-

len.
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CRIME Lab: pleidooi voor een
nieuwe en vernieuwende
criminologie

J.L. van Gelder *

Criminologie wordt ook wel een objectwetenschap genoemd waarin

het object van studie, criminaliteit, vanuit verschillende disciplines

wordt benaderd. Zij kent eigenlijk geen eigen onderzoeksmethode,

maar bedient zich daarentegen van methoden en inzichten uit andere,

overwegend sociaalwetenschappelijke, disciplines zoals de psycholo-

gie, sociologie en antropologie. Dit gegeven maakt de criminologie een

veelzijdige tak van wetenschappelijke sport. De keerzijde van de

medaille is echter dat het vakgebied relatief archaïsch is gebleken.

Nieuwe inzichten en theorieën uit andere gedragswetenschappen

bereiken de criminologie meestal relatief laat, terwijl ‘oude’ ideeën die

verjaard zijn verklaard in deze andere wetenschappelijke domeinen,

nog springlevend kunnen zijn onder criminologen.

Vernieuwing is niet het primaat van de criminologie gebleken en dit

probleem laat zich in het bijzonder gelden in combinatie met een

ander fundamenteel kenmerk van de discipline: het feit dat zij gedrag

bestudeert dat zich bijna per definitie aan het oog van de waarnemer

onttrekt (Van Gelder & Van Daele 2014). Een crimineel heeft er over

het algemeen alle baat bij dat zijn wetovertredende gedrag niet wordt

opgemerkt en zal er derhalve ook alles aan doen om ervoor te zorgen

dat dit het geval is. Ter vergelijking heeft een sociaal psycholoog die

gedrag in het lab kan manipuleren en observeren het bijvoorbeeld een

stuk makkelijker. Voor zover crimineel gedrag ‘in het wild’ kan worden

waargenomen, is dit zelden op een systematische manier mogelijk,

zeker in het geval van zwaardere delicten. Zelfs in gevallen dat obser-

vatie van delinquent gedrag praktisch mogelijk is, zijn er nog steeds

veel en vaak zwaarwegende ethische overwegingen die zich hiertegen

verzetten. Het gevolg is dat het overgrote deel van onze kennis over

* Mr. dr. Jean-Louis van Gelder is als onderzoeker verbonden aan het NSCR. Hij is initiator
en coördinator van NSCR’s CRIMElab.

doi: 10.5553/JV/016758502016042001006



66 Justitiële verkenningen, jrg. 42, nr. 1, 2016

crimineel gedrag gebaseerd is op indirecte en/of retrospectieve

methoden, zoals registratiedata, surveys en interviews, en dat deze

kennis hoofdzakelijk zogenaamde ‘criminal involvement’ betreft, dat

wil zeggen de keuze om crimineel gedrag te vertonen.1 Onze kennis

van het eigenlijke criminele proces, dat wil zeggen hoe crimineel

gedrag daadwerkelijk plaatsvindt, is een stuk beperkter. Ter illustratie,

terwijl we inmiddels zo ongeveer alles lijken te weten over de relatie

tussen zelfcontrole en de keuze voor crimineel gedrag – het standaard-

werk van Gottfredson en Hirschi (1990) heeft bijvoorbeeld maar liefst

8.172 citaties in Google Scholar2 – weten we vrijwel niets over de rela-

tie tussen zelfcontrole en gedrag tijdens de criminele gedraging.

CRIME Lab

Recente technologieën stellen onderzoekers in staat het ideaal van

observatie van crimineel gedrag terwijl het plaatsvindt dichter te bena-

deren dan voorheen mogelijk was. Gecombineerd met de juiste ideeën

en benadering, zo betoog ik in deze bijdrage, kunnen deze technolo-

gieën een nieuwe generatie van criminologisch onderzoek inluiden.

Het CRIME Lab-onderzoeksinitiatief (www. nscr. nl/ crimelab), een

acroniem dat staat voor Crime Research, Innovative Methods and

Experimentation, probeert vraagstukken op nieuwe manieren te bena-

deren en richt zich daarbij op het gebruik van recente technologieën

en innovatieve methoden. Echter, in plaats van het simpelweg zoeken

van nieuwe technologieën om een bestaande onderzoeksvraag te

beantwoorden, streeft CRIME Lab ook een andere wetenschappelijke

benadering van criminaliteitsgerelateerde problematiek na. Het bij-

dragen aan preventie, reductie of rehabilitatie moet meer leidend wor-

den zonder daarbij concessies te doen aan fundamentele wetenschap

of theoretische ontwikkeling. CRIME Lab streeft dan ook expliciet

samenwerkingen met professionals en wetenschappers uit andere dis-

ciplines na om dit doel te bereiken.

In het resterende deel van deze bijdrage bespreek ik voorbeelden van

CRIME Lab-onderzoek dat gebruik maakt van virtual reality (VR). Hoe-

wel het gebruik van VR tot voor kort nog beperkt was tot grote onder-

1 Zie bijv. Clarke (2013) voor een bespreking van het onderscheid tussen ‘criminal involve-
ment’ en ‘criminal process’-beslissingen.

2 Geraadpleegd op 27 januari 2016.
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zoekslaboratoria, heeft zij inmiddels haar intrede gedaan op de consu-

mentenmarkt en komt de inzet van VR voor onderzoeksdoeleinden

ook binnen handbereik van wetenschappers met een beperkt onder-

zoeksbudget.3 Hoog tijd dus voor een introductie voor niet-ingewij-

den. Ik beschrijf in deze bijdrage de drie verschillende onderzoekslij-

nen en geef daarbij aan op welke punten ze verder gaan dan conventi-

onele onderzoeksmethoden die worden gebruikt binnen de criminolo-

gie, en hoe ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het vakge-

bied. Hieronder volgt echter eerst een beknopte uitleg van wat VR pre-

cies is, gevolgd door enkele illustraties van hoe zij al enige tijd wordt

toegepast in andere sociaalwetenschappelijke disciplines.

Wat is virtual reality?

Virtual reality verwijst naar een interactieve, computergegenereerde,

driedimensionale representatie van de werkelijkheid die zintuiglijk

wordt ervaren. Simpeler gezegd simuleert VR een omgeving waar een

gebruiker zintuiglijk in wordt gezet. Een virtuele omgeving is de digi-

tale ruimte waarin dit gebeurt en waarin de bewegingen van de

gebruiker visueel gerepresenteerd worden. Eenvoudige virtuele omge-

vingen worden door de meeste mensen bewust of onbewust al regel-

matig, zo niet dagelijks gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een virtuele

toer door een museum, een game op de Wii, Playstation of Xbox,

Angry Birds op de telefoon, online platforms zoals Second Life of

World of Warcraft, of de 3D-keukenplanner op de IKEA-website. Bij

zogenaamde immersive virtual reality (IVR) is er geen sprake meer van

plat beeld, zoals een computerscherm, maar wordt een gebruiker zin-

tuiglijk (visueel, auditief) omringd door de virtuele omgeving en wordt

input uit de echte wereld geblokkeerd. Je wordt als kijker als het ware

ondergedompeld in de virtuele omgeving. Dit kan op verschillende

manieren worden bereikt, maar het meest gebruikelijk is door middel

van een speciale VR-bril, zoals de inmiddels al redelijk bekende Ocu-

3 Schattingen van exacte kosten zijn moeilijk te geven omdat veel afhangt van de complexi-
teit en afwerking van de virtuele omgeving, maar als vuistregel kan gesteld worden dat
een eenvoudige omgeving al voor enkele duizenden euro’s kan worden ontwikkeld (inclu-
sief softwarelicenties). Meer complexe omgevingen kunnen enkele tienduizenden euro’s
kosten. Uiteraard zijn duurdere omgevingen ook mogelijk, maar de vraag is of deze voor
criminologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Qua hardware zijn een computer met een
sterke processor en een goede grafische kaart en een VR-bril nodig. Kosten van een der-
gelijke computer liggen momenteel lager dan € 2.000 en van een VR-bril onder de € 1.000.
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lus Rift (www. oculus. com). Belangrijk bij het gebruik van VR voor soci-

aalwetenschappelijk onderzoek is het genereren van presence bij de

gebruiker, dat wil zeggen het gevoel dat deze zich daadwerkelijk in de

virtuele omgeving bevindt en de reële omgeving waar het fysieke

lichaam zich bevindt, wordt vergeten. Naarmate de ervaren presence

hoger is, wordt het waarschijnlijker dat gedrag vertoond in een virtuele

omgeving lijkt op gedrag dat ook in de echte wereld plaatsvindt.

Virtual reality in sociaalwetenschappelijk onderzoek

Sinds de eerste onderzoeken begin jaren negentig al blijk gaven van de

potentie voor onderzoek wordt VR-technologie steeds meer gebruikt

door sociale wetenschappers. Met name in de sociale psychologie en

de klinische psychologie bestaan gevestigde onderzoekstradities die

gebruik maken van VR als methode om de effectiviteit ervan op

gedragsverandering te onderzoeken. Een voorbeeld van dat laatste is

klinisch onderzoek naar de behandeling van mensen die lijden aan

specifieke fobieën. Virtuele omgevingen worden hier ingezet om men-

sen bloot te stellen aan het object of de situatie van de fobie, zoals

vliegangst, hoogtevrees of angst voor spinnen. Uit meta-analyses blijkt

dat deze vorm van behandeling, zogenaamde ‘virtual reality expo-

sure’-therapie, net zo effectief is als traditionele ‘in vivo exposure’

(Parsons & Rizzo 2008; Powers & Emmelkamp 2008). Met andere

woorden, dit onderzoek laat zien dat behandelingen in de virtuele

wereld cognitieve en gedragsmatige gedragsveranderingen op de

lange termijn in de echte wereld kunnen bewerkstelligen.

Een relevant voorbeeld uit de sociale psychologie waarin gebruik

wordt gemaakt van virtuele omgevingen als onderzoeksmethode is het

onderzoek van Slater en collega’s (2006). Deze onderzoekers wilden

Milgrams klassieke gehoorzaamheidsexperiment (1963) repliceren in

een virtuele omgeving. In het originele experiment poogde Milgram

gehoorzaamheid te begrijpen door te laten zien dat gewone burgers

bereid waren pijnlijke en gevaarlijke schokken toe te dienen aan een

onbekende als ze hiertoe werden aangezet door een individu in een

autoriteitspositie. Deelnemers werd doen geloven dat zij deelnamen

aan een experiment naar de invloed van straf bij het leren van een

taak. Daartoe dienden zij in de rol van ‘leraar’ schokken toe te dienen

aan een andere deelnemer, de ‘leerling’ (in werkelijkheid een acteur
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die betrokken was bij het experiment), elke keer dat deze een onjuist

antwoord gaf. Geleidelijk werd het voltage van de schok aan de leerling

verhoogd. Ondanks protesten van de leerling waren veel deelnemers

bereid door te gaan met het geven van schokken tot een potentieel

dodelijk voltage. In de VR-replicatie van het Milgram-experiment door

Slater en collega’s (2006) werd een vergelijkbare opzet gevolgd, maar

gaven de deelnemers de elektrische schokken aan een virtuele ‘leer-

ling’, een avatar. Ondanks het feit dat de deelnemers zich ten volle

bewust waren van het feit dat noch de schokken, noch de leerling echt

waren, gaven ze blijk van ongemak bij het toedienen van de schokken

en reageerden ze op de avatar alsof deze echt was (bijvoorbeeld door

een verhoogde hartslag of zich terug te willen trekken uit het experi-

ment). Dit onderzoek illustreert met andere woorden dat mensen op

vergelijkbare wijze kunnen handelen in een virtuele omgeving als in

een reële setting en dat virtuele omgevingen dus zinvol voor onder-

zoek kunnen worden ingezet als een reële setting niet tot de mogelijk-

heden behoort.

De potentie van VR voor criminologie

Zoals eerder vermeld, is een van de belangrijkste uitdagingen van de

criminoloog dat deze een activiteit bestudeert die vanwege het illegale

karakter ervan maar zelden door onderzoekers wordt waargenomen.

Het gevolg is dat veel van onze kennis over crimineel gedrag gebaseerd

is op indirect bewijs, zoals interviews, surveys en registratiedata. Deze

soorten databronnen hebben, naast hun sterke kanten, belangrijke

beperkingen. Het reconstructieve karakter van interviews en surveys

met daders over hoe ze hun strafbare feiten pleegden, kan er bijvoor-

beeld toe leiden dat ze bedoeld of onbedoeld hun ervaringen overdrij-

ven, bagatelliseren, of anderzijds vervormen of simpelweg vergeten

(Elffers 2010; Kearns & Fincham 2005). Bovendien vindt veel gedrag

automatisch plaats, waardoor de bewuste herinnering hiervan per

definitie onmogelijk is (Kahneman 2010; Van Gelder 2013). Het gevolg

is dat veel van onze kennis over criminaliteit gebaseerd is op indirect

empirisch bewijs of op data met belangrijke beperkingen. Hieronder

bespreek ik drie voorbeelden van CRIME Lab-onderzoek die gebruik

maken van VR en waarin wordt gepoogd deze beperkingen te onder-

vangen.
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Voorbeeld 1: het Virtual Burglary Project

VR stelt onderzoekers in staat om het ideaal van het bestuderen van

crime in action te benaderen. Een voorbeeld hiervan is het CRIME Lab

Virtual Burglary Project. Voor dit project is een virtuele woonwijk ont-

wikkeld (zie figuur 1). Deelnemers kunnen in de wijk rondlopen, een

huis uitkiezen en er vervolgens inbreken. Het systeem registreert alle

handelingen van de deelnemer, hoelang hij/zij over zijn/haar inbraak

doet, welke kamers worden bezocht, waar wordt gekeken, en welke

goederen op welk moment worden gestolen. Met andere woorden,

nagenoeg alle handelingen van een inbreker kunnen worden geobser-

veerd en gemeten. Deze virtuele omgeving stelt ons dus in staat het

gedrag en de werkwijze van inbrekers tot in het kleinste detail te

bestuderen. Het doel van het Virtual Burglary Project is om meer te

leren over hoe (actieve of ex-)inbrekers hun doelwitten selecteren, hun

zoekpatronen, welke strategieën ze gebruiken, en wat optimale pre-

ventie- en afschrikkingsstrategieën zijn.

In het Virtual Burglary Project uit zich ook een ander kenmerk van VR,

dat haar bij uitstek geschikt maakt voor onderzoek: de mogelijkheid

tot het aanbrengen van experimentele variatie in studiedesigns. De

huizen en de wijk kunnen op alle mogelijke manieren worden aange-

past (type hang-en-sluitwerk, alarm, tekenen van aan- of afwezigheid

van bewoners of buren, licht of donker, enz.) om experimenteel te

onderzoeken waar inbrekers precies op aanslaan en welke maatrege-

len het meest effectief zijn. Ook kunnen ‘avatars’, dat wil zeggen digi-

tale representaties van personen zoals buren of voorbijgangers, wor-

den toegevoegd om het effect van guardianship op inbraak te meten.

Op termijn verwachten we ook eye tracking in te kunnen zetten, waar-

mee we zelfs de oogbewegingen van inbrekers kunnen volgen.

Kortom, de resultaten die het Virtual Burglary Project zal opleveren,

kunnen niet alleen antwoord geven op fundamentele theoretische vra-

gen, maar tevens bijdragen aan de ontwikkeling van concrete preven-

tiestrategieën. Een pilotonderzoek (Van Gelder e.a. 2016) dat de Vir-

tual Burglary-omgeving testte onder studenten laat zien dat deelne-

mers een hoge mate van presence ervaarden in deze virtuele omgeving

en op fysiologisch niveau op de inbraak reageerden met een ver-

hoogde hartslag. Recentelijk is de eerste dataverzameling onder ver-

oordeelde inbrekers in twee gevangenissen in Engeland van start
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gegaan. We verwachten in 2016 te starten met onderzoek onder inbre-

kers in Nederland.

Voorbeeld 2: de 360° Visual Scenario Method

Een tweede voorbeeld waarbij VR nieuwe perspectieven voor onder-

zoek biedt, betreft scenario- of vignettenonderzoek. Bij dit type onder-

zoek dient een lezer zich in te leven in een situatie die kort beschreven

is en er vervolgens vragen over te beantwoorden, zoals hoe hij/zij de

situatie interpreteert en wat hij/zij zou doen in die situatie. Deze vaak

gebruikte methode kent enkele belangrijke beperkingen. Zo zijn reac-

ties van deelnemers in belangrijke mate afhankelijk van hun vermogen

om zich in te leven in de hypothetische situatie en zullen mensen ver-

schillen in hoe ze zich een bepaalde situatie voorstellen aan de hand

van een stuk tekst. Uit onderzoek blijkt tevens dat mensen op basis

van een stuk tekst maar beperkt in staat zijn te voorspellen hoe ze ‘in

het echt’ zullen reageren, zeker als het gaat om nieuwe, stressvolle of

onethische situaties (Exum & Bouffard 2010). Ook kan er maar een

zeer beperkte hoeveelheid informatie worden weergegeven in een stuk

tekst. Een beter alternatief is deelnemers zo dicht mogelijk bij de

beoogde situatie te brengen.

De 360° Visual Scenario Method is een CRIME Lab-project waarin

wordt gepoogd een alternatief te bieden dat de onderzoeker in staat

stelt om deelnemers door middel van het gebruik van VR zintuiglijk in

een bepaalde situatie te plaatsen zonder daarbij de experimentele

controle te verliezen.4 Het project betreft de ontwikkeling en validatie

van een visuele scenariomethode waarin in plaats van een beschrij-

ving voor te leggen aan deelnemers, gebruik wordt gemaakt van 360°-

video. Dit betreft een vorm van video die wordt opgenomen met

meerdere camera’s tegelijk, die tezamen het volledige 360°-gezichts-

veld registreren vanuit het perspectief van de actor (figuur 2). Een kij-

ker kan hierdoor met een VR-bril vrij rondkijken en zintuiglijk in de

situatie worden geplaatst. Hij kan deze met andere woorden waarne-

4 Dit project is tot stand gekomen dankzij een NWO-KIEM-subsidie (dossiernummer
314-98-026) en in samenwerking met Justin Karten en Yori van Gerven van videoproduc-
tiebedrijf Scopic (www. scopic. nl) en regisseur Malte Huthoff.
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Figuur 1 De Virtual Burglary-omgeving
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men alsof het de echte wereld betreft vanuit het perspectief van de ik-

persoon in het scenario. Naast de mogelijkheid om veel meer informa-

tie aan te bieden en een sterker gevoel van presence te generen dan in

het geval van een geschreven scenario, is er een belangrijk additioneel

voordeel aan deze alternatieve scenariomethode. Doordat alle deelne-

mers het scenario op dezelfde manier en met dezelfde timing ervaren,

bestaat de mogelijkheid van het gebruik van fysiologische maten, zoals

hartslagmetingen, om te onderzoeken op welke specifieke elementen

van het scenario ze het sterkst reageren (zie ook Van Gelder e.a. 2014).

Momenteel wordt gewerkt aan de validatie van de 360° Visual Scenario

Method.5 Het streven is om op korte termijn het eerste scenario, het in

de criminologie vaker gebruikte ‘barfight’-scenario (zie bijvoorbeeld

Schoepfer & Piquero 2006; Mazerolle e.a. 2003), beschikbaar te maken

voor onderzoekers.6

Voorbeeld 3: meet your future self

Een van de meest robuuste bevindingen van criminologisch onder-

zoek is dat delinquenten ertoe neigen zich te richten op de korte ter-

5 Voor meer informatie, zie www. nscr. nl/ crimelab.
6 Voor vragen hierover kan contact worden opgenomen met de auteur.

Figuur 2 360°-video in het Barfight-onderzoek.
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mijn. Ze zoeken ‘snel’ geld, status of seksuele bevrediging en denken

niet of nauwelijks na over de mogelijke gevolgen van hun gedrag op

langere termijn, zoals het krijgen van een strafblad, sancties of het ver-

lies van werk. Een belangrijke uitdaging voor criminologen is derhalve

het vergroten van de neiging om meer toekomstgericht te denken en

te handelen. Van Gelder e.a. (2013) gebruikten VR om deelnemers aan

hun onderzoek in contact te brengen met hun toekomstige zelf en hen

op deze manier meer toekomstgericht te maken. Met behulp van spe-

ciale software werden portretfoto’s van deelnemers, studenten van de

Vrije Universiteit Amsterdam, gedigitaliseerd en verouderd (experi-

mentele groep). Vervolgens gingen zij een virtuele kamer binnen. Ze

kregen daarbij de opdracht goed naar zichzelf te kijken in de spiegel

die in de virtuele kamer was opgehangen. Deelnemers uit de experi-

mentele groep zagen niet hun huidige zelf in de spiegel maar keken

hun toekomstige, oudere, zelf in de ogen. Deelnemers in de controle-

groep waren niet verouderd en zagen derhalve hun huidige, onveran-

derde, zelf in de spiegel. Na de VR-ervaring maakten de deelnemers in

een aparte ruimte een korte quiz. Bij het behalen van een hoge score

op de quiz konden ze € 7 winnen (een verdubbeling van de reguliere

beloning van € 7 voor het experiment). Deelnemers konden na het

invullen zelf hun score controleren en bij een hoge score de envelop

waar de € 7 in zat meenemen, waardoor de mogelijkheid tot fraude

ontstond. De quiz was echter zo ontwikkeld dat het onmogelijk was

om de hoge score te behalen (zie Nagin & Pogarsky 2003). Indien een

deelnemer toch het geldbedrag claimde, kon er dus van worden uitge-

gaan dat hij/zij had valsgespeeld en dus gefraudeerd. Uit de resultaten

van het experiment bleek dat deelnemers die met hun virtuele toe-

komstige zelf waren geconfronteerd, significant minder vaak onte-

recht het geldbedrag claimden dan de controlegroep. Mensen bloot-

stellen aan hun oudere zelf heeft met andere woorden een reducerend

effect op delinquentie.

Deze studie bevestigt niet alleen het idee dat een beperkt vermogen

om zichzelf in de toekomst voor te stellen kan bijdragen aan delin-

quentie, het laat ook zien dat nieuwe technologieën zoals VR ons in

staat stellen om iets te bereiken wat vrijwel onmogelijk is met conven-

tionele methoden: een visualisatie van en interactie met de toekom-

stige zelf (voor een toepassing waarin gebruik wordt gemaakt van

Facebook, zie Van Gelder e.a. 2015). Voorts zijn deze bevindingen niet

alleen theoretisch gezien relevant, maar kunnen deze ook bijdragen
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aan de ontwikkeling van effectievere preventie- en interventiepro-

gramma’s, waarin veroordeelde delinquenten in contact worden

gebracht en interacteren met hun toekomstige zelf.

Conclusie

Praten over VR is zoiets als dansen over architectuur zei iemand

onlangs. Je moet VR inderdaad zelf ervaren om te begrijpen wat het is

en de potentie ervan te kunnen beseffen. Ik hoop desalniettemin dat

deze bijdrage duidelijk heeft gemaakt dat VR nieuwe mogelijkheden

biedt voor criminologisch onderzoek en dat criminologen in Neder-

land het in hun eigen onderzoek zullen gaan toepassen. Zoals eerder

vermeld, biedt VR een alternatief voor (of aanvulling op) gevestigde

onderzoeksmethoden en mogelijkheden om fenomenen te onderzoe-

ken die vanwege praktische, financiële of ethische bezwaren niet of

lastig te onderzoeken zijn in de echte wereld. Door de snelle ontwikke-

lingen op het gebied van VR-technologie worden virtuele omgevingen

in toenemende mate realistischer en toegankelijker en daardoor

steeds krachtiger en gebruiksvriendelijker voor onderzoeksdoelein-

den. In Nederland, waar de creatieve industrie sterk is ontwikkeld,

biedt dit bij uitstek kansen.

Hoewel de nadruk in deze bijdrage op VR lag, zijn veel van de

gemaakte observaties ook van toepassing op andere recente ontwikke-

lingen, zoals sociale media, gps, internet en smartphones. Al deze

technologieën raken in rap tempo geïntegreerd in ons dagelijkse

leven. Soms is die integratie zelfs zo rap dat nauwelijks meer kan wor-

den gesproken van ‘nieuwe’ technologieën. Smartphones bijvoorbeeld

zijn standaard uitgerust met gps en bieden de mogelijkheid van inter-

actie met gebruikers, het afnemen van vragenlijsten, het gebruik van

apps en sociale media, en het versturen van beeldmateriaal, waardoor

ze een veelzijdig onderzoeksinstrument kunnen zijn (Miller 2012).

Smartphones kunnen zelfs met een stuk karton en twee lenzen die

tezamen € 15 kosten, worden omgetoverd tot een rudimentaire VR-bril

(zie www. googlecardboard. com). Omdat smartphones inmiddels

onderdeel vormen van het dagelijkse leven van de meeste mensen,

jongeren in het bijzonder, kan het gebruik ervan sterk bijdragen aan

de ecologische validiteit van onderzoeksdesigns. Vergelijk deze moge-

lijkheden met de mogelijkheden van surveys, interviews en scenario’s

doi: 10.5553/JV/016758502016042001006

http://www.googlecardboard.com


76 Justitiële verkenningen, jrg. 42, nr. 1, 2016

en het zal duidelijk zijn dat we wel degelijk aan het begin staan van

een nieuwe generatie van onderzoeksmethoden.

Een open uitnodiging

Ik wil deze bijdrage afsluiten met enkele algemene observaties met

betrekking tot CRIME Lab en een open uitnodiging. Zoals ik eerder

vermeldde, is een zinvolle toepassing van VR en andere technologieën

voor onderzoek meer dan het louter inzetten van een nieuwe methode

ter beantwoording van een bestaande onderzoeksvraag. Het gaat in de

kern om een alternatieve benadering van het onderwerp van onder-

zoek. De huidige ontkoppeling van de wetenschappelijke bestudering

van criminaliteit en wat er in de praktijk aan gedaan wordt, is groot.

Wetenschappers geven zich over het algemeen maar beperkt reken-

schap van wat er vanuit de praktijk van hen wordt verlangd en wat ze

aan deze praktijk kunnen bijdragen. Tegelijkertijd beseft de praktijk

zich mogelijk nog te weinig wat ze kan hebben aan wetenschappelijk

onderzoek. Ik denk dat de criminologie een graad van empirische vol-

wassenheid heeft bereikt waarin ze de praktijk tot dienst kan zijn op

een manier die voorheen niet mogelijk was. Dit vormt een van de uit-

gangspunten, of beter gezegd aspiraties, van CRIME Lab. De toevoe-

ging ‘Lab’ in de naamgeving verwijst in die zin naar de manier waarop

dit dient te worden vormgegeven: een ontmoetingsplek, virtueel en

reëel, van gelijkgestemde onderzoekers, criminologen en niet-crimi-

nologen, en professionals. Niet een lab in de strikte zin dus, maar een

groep wetenschappers en professionals die nieuwe ideeën genereert,

bespreekt en toepast. CRIME Lab bevindt zich momenteel nog in de

opstartfase, maar de eerste concrete resultaten zijn geboekt en veelbe-

lovend. Dit is een open uitnodiging aan wetenschappers en professio-

nals om nieuwe manieren te bedenken om oorzaken, gevolgen en

bestrijding van criminaliteit te onderzoeken.
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Toepassingsmogelijkheden van
Quantified Self-data

Enkele voorbeelden uit de forensisch psychiatrische praktijk

C.H. de Kogel en L.J.M. Cornet *

Hoeveel stappen neem ik per dag? Wat is het tempo van mijn hartslag?

Hoelang doe ik er elke nacht over om in slaap te vallen? Hoeveel weeg

ik? Wat is het CO2-gehalte in mijn werkkamer nadat ik daar drie uur

heb zitten schrijven? Hoe is mijn stemming vandaag op een schaal van

1 tot 6? Het idee van Quantified Self (QS) is om gegevens over jezelf of

je omgeving te verzamelen met behulp van draagbare elektronische

sensoren (wearables) of mobiele applicaties (apps) op bijvoorbeeld

smartphones.1

De term Quantified Self is in 2007 in de Verenigde Staten bedacht door

Gary Wolf en Kevin Kelly, die ook een gelijknamige website introdu-

ceerden.2 Het verzamelen van persoonlijke gegevens is niet nieuw, dat

gebeurt al sinds mensenheugenis. Wel nieuw is het gemak waarmee

zelfmeting, ook wel ‘self-tracking’ genoemd, kan worden gedaan en de

grote hoeveelheid gegevens die in continumetingen afgetapt kan wor-

den. Nog niet zo lang geleden waren we voor het meten van bijvoor-

beeld beweging, hartslag of huidgeleiding afhankelijk van vaak grote

en onhandige apparaten. Wat toen vooral het domein was van zorg-

professionals en wetenschappers, is nu in toenemende mate voor een

groot publiek beschikbaar.

Wolf en collega’s zien QS als een culturele en technologische beweging

(Wolf 2010). Zij startten ‘meet-ups’ voor self-trackers om ervaringen te

* Dr. Katy de Kogel is als senior wetenschappelijk medewerker verbonden aan het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van
Veiligheid en Justitie. Dr. Liza Cornet is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan
het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie
van Veiligheid en Justitie.

1 Lees meer: https:// decorrespondent. nl/ 3745/ Een -dag -uit -het -leven -van -een -man -die -alles -
kwantificeert -maar -dan -ook -echt -alles/ 154899544030 -d857578f.

2 Zie http:// quantifiedself. com en ook www. ted. com/ talks/ gary_ wolf_ the_ quantified_ self ?
language= nl voor een kort informatief filmpje over Quantified Self door Gary Wolf.
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delen en van elkaar te leren. Anno 2014 zijn er meer dan 300 lokale ‘QS

meet-up’-groepen over de hele wereld. Ze werken steeds met de vol-

gende vragen: ‘Wat heb je gedaan? Hoe heb je het gedaan? Wat heb je

geleerd?’ Ook in Nederland zijn dit soort QS-groepen opgericht.3

Het unieke van QS is dat het om ‘me’ gaat en niet om een gemiddelde

groep ‘users’. Het is persoonlijke, ‘eigen’ data. Hierdoor heeft QS de

potentie om een vernieuwende bijdrage te leveren aan de gezond-

heidszorg (Timmers e.a. 2014; Hengst e.a. 2014). Waar de gezond-

heidszorg veelal uitgaat van de gemiddelde mens en daarvoor behan-

delingen ontwikkelt, staan bij QS juist de gegevens van het individu

centraal. Door de meetinstrumenten is het, in tegenstelling tot vroe-

ger, beter mogelijk om gegevens die patiënten zelf verzamelen te

objectiveren. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om persoonlijke data te

integreren in de gezondheidszorg voor een meer gepersonaliseerde

behandeling. Maarten den Braber, adviseur digital health,4 noemt als

voorbeeld: ‘Als je er via self-tracking achter zou kunnen komen dat je

lichaam slecht reageert op een bepaald medicijn, dan is dat voor jou

belangrijke informatie. Het maakt dan niet uit dat bij 99 procent van

de mensen dat medicijn wel goed aanslaat.’

Zelfmeting kan patiënten ‘empoweren’, bewustmaken, meer het heft

in handen geven van hun eigen behandeling. Een illustratie daarvan is

het verhaal van een patiënt met diabetes type 2 (Norris 2012). Het

lukte de patiënt niet om zijn bloedsuiker onder controle te krijgen op

basis van het algemene advies van zijn arts (dieet, beweging). Met een

continue bloedglucosemeter kon hij echter direct zien wanneer zijn

bloedsuiker steeg. Dit hielp hem zijn dieet aan te passen, geen brood

en granen meer, en daardoor zijn bloedsuiker laag te houden, waar-

door het risico op allerlei complicaties van de diabetes beperkt werd.

Al met al kan een verhoogd ziekte-inzicht van de patiënt met behulp

van QS potentieel leiden tot een daling van het beroep dat wordt

gedaan op de gezondheidszorg. De politiek zet ook in op deze ontwik-

kelingen. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn schrijven in

juli 2014 in de Kamerbrief ‘eHealth en zorgverbetering’ dat binnen vijf

jaar 75% van de chronisch zieken zelfmetingen moet kunnen doen. Dit

varieert van een simpele hartslagmeting thuis tot een op de huid aan-

gebrachte ‘pleister’ om de bloedsuikerspiegel te meten.5

3 Zie www. meetup. com/ qsamsterdam en www. quantifiedself. nl.
4 Geïnterviewd door Bloemink (2013).
5 Zie www. medtronic -diabetes. nl/ minimed -systeem/ continue -glucose -monitoring.
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Een heel ander toepassingsgebied is de justitiële sector. Door weten-

schappelijk onderzoek in de biologische psychiatrie en biocriminolo-

gie is er de laatste decennia veel meer bewustwording gekomen van de

notie dat bij psychische fenomenen als stressproblematiek of gedrags-

problemen, zoals agressie, fysiologische processen van belang zijn.

Echter, in de (forensische) geestelijke gezondheidszorg en op het ter-

rein van justitie is het gebruik van technische meetinstrumenten voor

fysiologische processen veel schaarser dan in de reguliere gezond-

heidszorg. In deze bijdrage verkennen wij mogelijk gebruik van QS in

de context van (onderzoek binnen) Justitie en Veiligheid, met name

voor agressieproblematiek in de forensische psychiatrie. We kijken

welke zelfmeetmethoden bruikbaar zouden kunnen zijn, bespreken

enkele voorbeelden van onderzoek, en gaan tot slot in op de beloftes

en beperkingen van QS binnen de justitiële context.

Wat houdt de methode in?

Er zijn verschillende categorieën zelfmeetapparatuur: ‘wearables’

(draagbare accessoires zoals een polsband), ‘carrieables’ (in mobiele

apparaten zoals een telefoon), ‘insideables’ (bijvoorbeeld een chip die

in het lichaam ingebracht wordt) en ‘domotica’ (apparaten voor in

huis of kantoor zoals lampen die reageren op beweging) (Beekers

2014). Onze verwachting is dat de wearables en carrieables gericht op

het in kaart brengen van psychofysiologische processen in relatie tot

agressie en stress relevant zijn voor de justitiële setting, met als uitein-

delijke doelstellingen een effectievere bejegening en/of behandeling,

een effectievere taxatie van het agressierisico en een veiliger klimaat

binnen de inrichting. Te denken valt bijvoorbeeld aan het gebruik van

hartslag-, hartslagvariabiliteit- en huidweerstandgegevens in therapie

met het doel een gedetineerde meer bewust te maken van oplopende

spanning. Hierdoor zou bijvoorbeeld een agressiehanteringstherapie

wellicht beter kunnen werken. Een ander doel kan zijn om te onder-

zoeken of het mogelijk is om agressieve incidenten met behulp van

dergelijke fysiologische maten eerder te voorspellen dan op basis van

observeerbaar gedrag. Dit zou mogelijk kunnen helpen om het klimaat

binnen de instelling veiliger te maken. Ook meters van gezondheids-

en fitheidsgerelateerde aspecten, zoals bewegingsmeters, slaapmoni-

tors, apps of armbanden die de ingenomen voedingsstoffen bijhou-
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den, kunnen relevant zijn in relatie tot zelfredzaamheid en fysieke

gezondheid van gedetineerden en reclassanten.

In deze beknopte verkenning focussen we op ‘elektrodermale activi-

teit’, omdat daar in de justitiële context al eerste ervaringen mee zijn.

Onder ‘elektrodermale activiteit’ wordt verstaan alle elektrische ver-

schijnselen op de huid. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gemeten

als huidgeleiding of huidweerstand. Veranderingen in huidgeleiding

komen tot stand door de activiteit van de zogeheten eccrine zweetklie-

ren. Concentraties van deze zweetklieren komen vooral in de handpal-

men en voetzolen voor. In tegenstelling tot andere typen zweetklieren

reageren ze eerder op psychische prikkels dan op bijvoorbeeld tempe-

ratuursveranderingen. Ze gaan dan vocht produceren en door de toe-

nemende vochtspiegel op de huid krijgt deze een hoger elektrisch

geleidingsvermogen. Dit kan worden gemeten met bijvoorbeeld elec-

troden op de huid. Al sinds begin 1900 wordt huidgeleiding in psycho-

logisch wetenschappelijk onderzoek betrokken (Boucsein 2012). Er

zijn goede aanbevelingen voor het meten van huidgeleiding beschik-

baar (een standaardwerk op dit gebied is Boucsein 2012).

Huidgeleiding weerspiegelt vooral de activiteit van het sympathische

zenuwstelsel, zo wordt aangenomen. Dit deel van ons zenuwstelsel

wordt ook wel het ‘gaspedaal’ van het lichaam genoemd omdat het in

actie komt ten tijde van stress of bedreigende situaties.

Er kan op verschillende manieren naar huidgeleiding worden gekeken.

Zo is er het ‘basale’ huidgeleidingsniveau, bijvoorbeeld gemeten in

rust. Dit zou een afspiegeling zijn van het ‘arousalniveau’: de mate

waarin het sympathische zenuwstelsel actief is. Daarnaast kan ook

verandering van het huidgeleidingsniveau worden gemeten, bijvoor-

beeld tijdens een inspannende taak. Ook kunnen snelle, veelal kortdu-

rende reacties optreden. Het gaat dan om pieken in de huidgeleiding

die groot of klein in hoogte kunnen zijn en meer of minder frequent

kunnen optreden. Bij de meeste mensen treden pieken in de huid-

geleiding op als zij ineens een onverwacht geluid horen. Dit is in psy-

chologisch onderzoek bekend als de ‘oriëntatiereactie’.

Huidgeleiding kan worden beïnvloed door een veelheid aan prikkels.

Een pijnprikkel zoals een speldenprik kan een reactie uitlokken, erva-

ren stress voor bijvoorbeeld een tentamen, positieve emoties bij het

winnen van een wedstrijd, hevige verliefdheid, maar ook boosheid,

schrikken of angst en mentale werkbelasting tijdens bijvoorbeeld een

lastige taak. Allemaal hebben ze effect op de huidgeleiding. Dit impli-
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ceert dat er niet zomaar conclusies op gedragsniveau gekoppeld kun-

nen worden aan wisselingen in de huidgeleiding. Het is daarom ook

belangrijk om bij beoogd gebruik in de praktijk, bijvoorbeeld om

agressie te voorspellen, wetenschappelijk te onderzoeken of en hoe de

metingen voor dat doel valide en betrouwbaar kunnen worden opge-

zet. In Nederland loopt dergelijk onderzoek met betrekking tot huid-

geleiding (zie voorbeelden in de volgende paragraaf). Verderop in dit

artikel gaan we nader in op de beperkingen van deze methode.

Onderzoek laat zien dat er ook verschillen in huidgeleiding of huid-

geleidingsreactie bestaan die geassocieerd zijn met psychische stoor-

nissen en/of gedragsproblematiek. Zo vindt Lorber (2004) dat conduct

disorder en psychopathie samenhangen met een verlaagde huidgelei-

ding in reactie op stress, en dat (impulsief) agressief gedrag juist

samenhangt met een verhoogde huidgeleiding in reactie op stress ver-

geleken met controlegroepen. Het lijkt dus van belang om bij psycho-

fysiologisch onderzoek individuen met psychopathische trekken en

meer koelbloedige agressie te onderscheiden van individuen met

emotionele overreacties en reactieve, impulsieve agressie. Zie ook

Patrick (2008) en Davidson e.a. (2000) over reactief agressief gedrag,

waarbij ze de wetenschappelijke onderbouwing voor een ‘breakdown’

van de normale regulatie van emoties als onderliggend mechanisme

beschrijven.

Ook is er de bevinding dat individuen met posttraumatische stresspro-

blematiek op prikkels zoals onverwacht geluid juist reageren met een

verhoogde huidgeleiding (Pitman e.a. 2012), terwijl een deel van de

patiënten met schizofrenie geen of weinig huidweerstandreactie laat

zien (Merckelbach e.a. 1995).

Zoals eerder gezegd, verwachten we dat ‘wearables’ en ‘carrieables’

die psychofysiologische processen kunnen meten relevant zijn voor de

justitiële setting. Een voorbeeld van een ‘wearable’ die onder meer

huidgeleiding kan meten, is de Empatica-polsband6 (Garbarino e.a.

2014). Dit instrument is geschikt voor continumetingen en heeft vier

verschillende sensoren met de volgende meetpretenties. Een ‘photo-

plethysmography’-sensor meet de bloedvolumepuls, waaruit onder

meer hartslag en hartvariabiliteit kunnen worden afgeleid. Een ‘elek-

trodermale activiteit’-sensor pretendeert sympathische arousal te

6 Zie www. empatica. com/ e4 -wristband.
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meten. Verder heeft de polsband een bewegingsmeter en een thermo-

meter die de temperatuur van de huid aangeeft.

Het instrument is te verbinden met een smartphone via de Empatica

Realtime App. De grafieken en getallen van de sensorgegevensstromen

zijn dan continu te volgen op het scherm. De gegevens kunnen door

de polsband te verbinden met de computer worden geüpload en via

de Empatica Manager-software bewaard en bewerkt worden. Voor de

realtime visualisatie en de analyse van de gegevens stuurt het instru-

ment de ruwe gegevens van de gebruiker naar de ‘cloud’ van de fabri-

kant Empatica.

Hoewel vooral huidgeleidingsapparatuur het meest in beeld is binnen

de justitiële sector, zijn er natuurlijk ook andere ‘wearables’ die poten-

tieel ingezet kunnen worden. Eén zo’n andere wearable is de

emWave2.7 Dit is een apparaatje ter grootte van een mobiele telefoon

dat informatie geeft over de hartcoherentie van de drager. Het patroon

van onze hartslag staat onder invloed van emoties. Een meer coherent,

stabiel, golvend patroon van het hart is te zien tijdens positieve emo-

ties. Door eenvoudig de duim op het apparaatje te leggen krijgt men

inzicht in de eigen hartcoherentie. De emWave laat direct zien hoe het

patroon van de hartslag eruitziet en vertelt daarmee indirect hoe het

met ons lichaam en onze emoties staat.

Praktische toepassingsmogelijkheden/voorbeelden

Huidgeleiding wordt in het medische domein en in de psychologie ook

wel gebruikt in biofeedbacktherapie. Biofeedback is het proces waarin

een gebruiker informatie krijgt over zijn eigen biologische processen

en deze kan gebruiken om diezelfde biologische processen te beïn-

vloeden, of die informatie op een andere manier kan gebruiken ten

gunste van de eigen lichamelijke of psychische gezondheid of ter ver-

7 Zie www. heartmathbenelux. com/ index. php ?id= 55.
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betering van het eigen gedrag of functioneren.8 Enkele voorbeelden

mogen dat illustreren. In een onderzoek met een kleine groep patiën-

ten met medicatieresistente epilepsie leek biofeedback op basis van

huidgeleidingsreacties te werken (Nagai e.a. 2004; Scrimali e.a. 2015).

Epilepsieaanvallen worden gekenmerkt door een toename van sympa-

thische arousal. De biofeedback was erop gericht de patiënten te leren

om die arousal te verlagen. Het resulteerde in een terugdringen van de

frequentie van epilepsieaanvallen in de interventiegroep ten opzichte

van de controlegroep. Ook was binnen de interventiegroep het effect

groter bij patiënten die beter hadden gepresteerd in de biofeedback-

training. In een andere studie werd huidgeleiding ingezet als indicator

van de stressreacties van de patiënt, met als doel om hem te helpen de

stress of angst onder controle te krijgen, maar ook om iemand bewust

te maken van zijn emoties (Moss 2005; Yucha & Montgomery 2008).

Op een dergelijke manier kan biofeedback wellicht ook worden inge-

zet om een patiënt of cliënt te helpen zijn agressie te reguleren.

In Nederland is recent binnen de forensische psychiatrie en de zorg

voor gedragsgestoorde verstandelijk gehandicapten onderzoek gestart

naar de mogelijkheden om met behulp van continumetingen van de

huidgeleiding acute agressieve incidenten bij patiënten tijdig te voor-

spellen. Daarmee kan agressief gedrag mogelijk tijdig en met meer

succes worden gereguleerd. In een casusbeschrijving illustreren Kuij-

pers en collega’s (2011) de potentiële waarde van psychofysiologische

metingen voor de preventie van agressie. Zij deden een pilotstudie in

een gesloten psychiatrische afdeling voor intensieve zorg, waarbij 38

patiënten zestien uur lang een polsband droegen die huidgeleiding

registreerde (Budy e.a. 2014). In dezelfde periode werd de patiënt

geobserveerd en werd elk halfuur met behulp van een observatielijst

(de Sociale Dysfunctie en Agressie Schaal, SDAS) de mate van agressie

van de patiënt gescoord door de observator. Bij de genoemde patiënt

steeg de huidgeleiding sterk in de periode voorafgaand aan het agres-

sieve gedrag, en nog voordat de eerste tekenen van agressief gedrag

8 Een meer uitgebreide definitie die wordt gehanteerd door de Association for Applied Psy-
chophysiology and Biofeedback (AAPB) (www. aapb. org) is: ‘Biofeedback is a process that
enables an individual to learn how to change physiological activity for the purposes of
improving health and performance. Precise instruments measure physiological activity
such as brainwaves, heart function, breathing, muscle activity, and skin temperature.
These instruments rapidly and accurately “feed back” information to the user. The presen-
tation of this information – often in conjunction with changes in thinking, emotions, and
behavior – supports desired physiological changes. Over time, these changes can endure
without continued use of an instrument.’

doi: 10.5553/JV/016758502016042001007

http://www.aapb.org


86 Justitiële verkenningen, jrg. 42, nr. 1, 2016

zichtbaar waren. De onderzoekers concluderen dat als deze bevinding

in grootschaliger onderzoek bevestigd zou worden, het gebruik van

continue fysiologische metingen nieuwe mogelijkheden opent voor de

preventie van agressie.

Dergelijk grootschaliger onderzoek begint momenteel bij verschil-

lende sectoren van de grond te komen.

Agressie voorspelbaar maken

De Twentse Zorgcentra en de Universiteit Twente ontwikkelen en

onderzoeken de bruikbaarheid van ‘Buienradar-DAVID’, een app voor

detectie van oplopende spanning op basis van fysiologische signalen

bij cliënten met een ernstige verstandelijke handicap9 (Noordzij e.a.

2012). De elektrodermale activiteit wordt gemeten met behulp van een

polsband. De cliëntengroep heeft ernstige gedragsproblemen, waarbij

agressie en zelfbeschadiging op de voorgrond staan. Begeleiders wor-

den vaak verrast door schijnbaar plotseling optredende agressie

(Noordzij e.a. 2012). De smartphoneapp vertaalt de signalen naar een

punt op een schaal van groen (weinig) naar rood (kritiek). De bedoe-

ling is dat begeleiders en cliënten de gegevens kunnen gebruiken om

agressie meer voorspelbaar te maken en ruimte te scheppen om posi-

tief te interveniëren en zo agressie te voorkomen.10 Bij de begeleiders

worden eveneens fysiologische signalen in kaart gebracht, onder meer

om te onderzoeken of zij, in de context van fysiologische arousal, min-

der goed letten op relevante signalen van cliënten en uit de omgeving.

Ook bij De Borg, een samenwerkingsverband van de vier door de over-

heid erkende instellingen voor sterk gedragsgestoorde licht verstande-

lijk gehandicapten (SGLVG), vindt onderzoek plaats.11 Dit richt zich op

de relatie tussen stress (verhoogde arousal) en agressie van cliënten en

mogelijke verbanden met arousal en werkgerelateerde stress bij de

sociotherapeuten.

In een andere populatie, terbeschikkinggestelden, gaat binnenkort een

proeftuin Quantified Self van start van de Dienst Justitiële Inrichtingen

9 Zie www. congresonlinehulp. nl/ archief/ 2013 -2/ parallelsessies -2013/ 2 -hoe -is -het -nu -met -
daydream -en -buienradar.

10 Zie www. digitalezorggids. nl/ blog/ buienradar -met -een -app -de -zorg -minder -spannend -
maken.

11 Informatie over het onderzoek is te vinden op: www. de -borg. nl/ onderzoek/ agressie en
www. de -borg. nl/ images/ stories/ algemeen/ 2015 -12 -21%20Update%20Onderzoek
%20Agressie. pdf. Zie ook het filmpje gemaakt door onderzoeker Peter de Looff op
www. youtube. com/ watch ?v= FlZyJjdLzJg.
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en de Forensisch Psychiatrische Instelling (FPI) Oostvaarderskliniek,

gevolgd door onderzoek van het WODC. De FPI denkt aan het uitpro-

beren van biofeedback binnen agressiebehandeling.

Agressiebehandeling

Fysiologische maten kunnen mogelijk ook een rol gaan spelen in de

(agressie)behandeling. Ze kunnen wellicht worden gebruikt bij de trai-

ning in het omgaan met acute moeilijke situaties, zoals provocatie en

frustratie, maar ook om de patiënt via biofeedback te leren om zijn

stressreacties tot rust te brengen. Interessant hieraan is dat de behan-

deling op deze manier gepersonaliseerd kan worden, omdat deze

gebaseerd wordt op iemands individuele fysiologische reacties. Dit in

tegenstelling tot de ‘one size fits all’-mentaliteit in bestaande groeps-

behandelingen.

In de toekomst kunnen psychofysiologische maten mogelijk ook een

rol spelen bij subtypering, zoals het onderscheiden van patiënten/cli-

enten met een hoge of juist een lage fysiologische arousal of reactivi-

teit. Onderzoek laat zien dat agressie bij personen met een fysiologisch

stresssysteem dat weinig op allerlei prikkels reageert, zoals psychopa-

ten, en bij personen met een hoog reactief stresssysteem een andere

bejegening en interventie vergt (o.a. Patrick 2008; Lorber 2004; Scarpa

e.a. 2010). Zo laat een overzichtsstudie zien dat een laag arousalniveau

samenhangt met een minder goede behandelrespons op gedragsthe-

rapie (Cornet e.a. 2014). Wellicht dat interventies gericht op het fysio-

logisch gevoeliger maken van patiënten voor stimuli uit de omgeving

in de toekomst perspectief kunnen bieden op meer succesvolle behan-

deling van koelbloedig antisociaal gedrag. Daarnaast zou kunnen wor-

den onderzocht of die informatie een aanvulling kan zijn op de in de

terbeschikkingstellingssector verplichte risicotaxatie bij onder meer

verlofmachtigingsaanvragen en verlengingszittingen.

Ten slotte verwachten self-trackers dat het aantal ‘losse’ devices zal

afnemen en QS-apparaten steeds meer geïntegreerd zullen worden in

andere gebruiksproducten. Zo zouden shirts ingebouwde hartslagme-

ters kunnen krijgen, matrassen kunnen worden gevuld met slaapsen-

soren en calorieëntellers kunnen worden ingebouwd in je bord.12

12 Zie De Correspondent 11 december 2015.
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Wat zijn de beperkingen/nadelen van de methode?

Nog veel onbekend over validiteit en betrouwbaarheid

Bij de grotere psychofysiologische laboratoriumonderzoeksappara-

tuur, zoals de VU-AMS,13 is van de validiteit en betrouwbaarheid van

de metingen vrij veel bekend (o.a. De Geus e.a. 1995). Van de nieuwe,

lichte, draagbare zelfmeetapparaten zijn er zeer veel verschillende

merken en versies in de handel. Er is nog veel onbekend over de validi-

teit en betrouwbaarheid van de metingen. Er zijn echter wel wat initia-

tieven om dat in kaart te brengen.14 Zo laat een kleinschalige validi-

teitsstudie zien dat een hartslagmeterapp voor de smartphone (de

iPhysiometer) vergelijkbare resultaten geeft als meer complexe hart-

slagapparatuur (Matsumura & Yamakoshi 2013). Daarnaast heeft het

Nictiz15 verkend wat nodig is voor het gebruik van zelfmeetapparatuur

in de reguliere gezondheidszorg (Hengst e.a. 2014). Zij zien veel kan-

sen voor efficiëntere zorg door het inbrengen van zelfmetingen in het

reguliere zorgproces. Certificering van de verschillende zelfmeetappa-

raten (sensoren, wearables, carrieables en apps) is noodzakelijk, zodat

de betrouwbaarheid van gegevens voldoende wordt gegarandeerd.

Ook geven zij aan dat er een noodzaak is tot standaardisering, zodat

informatie op dezelfde manier kan worden opgeslagen en gegevens

afkomstig van verschillende apparaten uitwisselbaar zijn. In de hui-

dige zelfmeetindustrie zouden (internationale) standaarden nog gro-

tendeels ontbreken.

Voor Nederland wil het Nictiz een actueel, betrouwbaar en transpa-

rant overzicht hebben van de kwaliteit van zelfmeetproducten en

-diensten, zodat deze inzichtelijk worden voor thuis- en professioneel

gebruik. Specifiek bij het meten van elektrodermale activiteit is er bij-

voorbeeld discussie over of huidgeleiding in relatie tot psychische

fenomenen wel meetbaar is op de pols (Noordzij e.a. 2012). Er zijn op

de pols aanzienlijk minder eccrine zweetklieren dan op bijvoorbeeld

de handpalm. Daardoor zou de gevoeligheid voor detectie van een

13 Zie www. vu -ams. nl.
14 Het naar eigen zeggen tot nu toe enige Quantified Self Instituut ter wereld, dat sinds 2012

gevestigd is in de Hanzehogeschool Groningen, gaat hier onderzoek naar doen
(www. quantifiedself. nl; Den Braber & De Groot 2015).

15 Nictiz coördineert en ondersteunt in opdracht van het ministerie van VWS de ontwikkeling
en implementatie van informatie(-uitwisseling) en faciliteert de standaardisatie van infor-
matie(-uitwisseling) in de gezondheidszorg .
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elektrodermale reactie op de pols een stuk minder kunnen zijn. Aan de

andere kant is er onderzoek dat vond dat de resultaten bij meting op

de pols vergelijkbaar zijn met die bij meting op de handpalm (Poh e.a.

2010). Indien nodig zou een sensorpleister die huidgeleiding meet op

de handpalm of voetzool een alternatief kunnen zijn. Ook wordt op dit

moment onderzoek gedaan naar sensoren in bijvoorbeeld sokken.16

Zoals eerder aangegeven, zijn fysiologische maten niet specifiek voor

een bepaalde emotie of een bepaald gedrag. Dit betekent dat het

belangrijk is om bij beoogd gebruik in de praktijk, bijvoorbeeld om

agressie te voorspellen, wetenschappelijk te onderzoeken of en hoe

voor het beoogde doel en in de specifieke context een valide en

betrouwbare metingsopzet ontwikkeld kan worden.

Risico’s en beperkingen

Volgens hoogleraar sociale wetenschappen Christien Brinkgreve (geïn-

terviewd in Bloemink 2013) kan het gekwantificeerde zelf mensen

bevrijden van de persoonlijke reductie tot het gemiddelde. Dit lijkt ons

iets heel positiefs, niet alleen voor de gezondheidszorg, maar ook voor

de justitiële setting. Tegelijk draagt het volgens haar echter het risico

in zich van een reductie van het zelf tot wat (gemakkelijk) meetbaar is

met de technische devices en appjes. Moeilijk te meten zaken blijven

buiten beschouwing. Dit illustreert het volgende voorbeeld.

Zijn complexe zaken niet in QS-metingen te vatten? Of toch wel? De

app ‘pplkpr’, een app ‘die je sociale leven regelt’, wil je daarover aan

het denken zetten.17 Het gaat om een ‘smartwatch’, een polsband met

bijbehorende app voor de smartphone. De app belooft je fysieke en

emotionele reacties op de mensen om je heen (via hartslagvariabili-

teit) te meten. Vervolgens gebruikt de app die gegevens om je relaties

te ‘managen’ en zo je sociale leven te optimaliseren. De app beslist

voor je welke mensen wel en welke niet goed voor je zijn en stuurt je

daarover boodschappen. ‘Toxic friends’ worden uit je netwerk

gegooid. Pplkpr is ontwikkeld door de kunstenaars Lauren McCarthy

en Kyle McDonald. Zij hebben dit ontwikkeld als een uitdaging of grap

waarvan zij hopen dat die aanzet tot kritisch nadenken: ‘(…) a provo-

16 Zie www. smarthealth. nl/ trendition/ 2014/ 06/ 05/ slimme -pleisters -een -medische -revolutie.
17 Zie http:// pplkpr. com/ en www. frankwatching. com/ archive/ 2015/ 02/ 02/ pplkpr -de -app -die -

de -baas -is -over -je -gevoelsleven.
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cation, a taste of where we may be heading with our quantified living

and algorithmic decisionmaking (…).’

Ook in de justitiële setting moet het gebruik van QS natuurlijk niet

doorschieten. Wij zien het gebruik van ‘wearables’ en ‘carrieables’ die

fysiologische processen in kaart brengen vooral als een vernieuwende

aanvulling op het bestaande instrumentarium.

Op een Quantified Self Public Health Symposium in de Verenigde Sta-

ten werd een aantal risico’s van QS benoemd (San Diego 3 april 2014;

in Timmers e.a. 2014).

Het hoofdpunt betreft de vraag wie zeggenschap heeft over de gege-

vens die verzameld worden. Is dat degene die de gegevens verzamelt

over zichzelf, de eigenaar van het apparaat, of degene wiens platform

gebruikt wordt? Als voorbeeld mag een door de werkgever aan werk-

nemers ter beschikking gestelde iPhone dienen. Deze meet standaard

je stappen, een onderdeel dat automatisch aanstaat. Gaan daarmee

alle fitheidsgegevens automatisch naar Apple? En naar de werkgever?

Mag de laatste de gegevens van de werknemers gebruiken om een

inschatting van de gezondheid van (delen van) het bedrijf te maken?

Ook de data van een Empatica-polsband gaan automatisch naar de

fabrikant.

Dit heeft consequenties voor de privacy van de gebruikers. Hoe weet

een gebruiker waar zijn gegevens zich bevinden en wat als een gebrui-

ker zijn gegevens wil verwijderen? Wat betreft de stappenteller, die kan

alleen uit via de algemene ‘privacy’-instellingen.18 Een vraag is ook op

welke basis mensen kunnen worden gestimuleerd om mee te doen

met het verzamelen van informatie. Om redenen van kosten(bespa-

ring), gezondheidsinzicht? Kunnen of moeten mensen worden aange-

zet tot zelfmetingen die kunnen bijdragen aan een hoger gezondheids-

doel voor de samenleving?

Een laatste punt betreft mogelijke veiligheidsrisico’s voor de nieuwe

QS-apparatuur en -apps. Leeuw e.a. (2014) noemen er enkele, waar-

onder malware, geïnfecteerde bestanden die zich bijvoorbeeld via

gedownloade applicaties in het apparaat weten te nestelen, en gege-

vensdiefstal. Daarnaast melden zij dat de eerste gevallen bekend zijn

van gehackte ‘smart pacemakers’ en insulinepompen, die daardoor

volledig ontregeld kunnen raken, met alle gevolgen van dien. Er wordt

18 Zie www. appletips. nl/ ios -conditie -bijhouden -uitschakelen -voor -gezondheid.
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in dit verband gesproken van de opkomst van de ‘medical cyber-

crimes’.

Tot slot

Samenvattend kan worden gezegd dat de belofte van zelfmeting is:

meer individueel maatwerk en empowerment door meer invloed op

de eigen (psychische) gezondheid of behandeling en op het eigen

gedrag. De psychofysiologische invalshoek biedt daarnaast een extra

dimensie voor een psychologische behandeling en bejegening in de

forensische psychiatrie, het gevangeniswezen en de reclassering. Er

liggen vele uitdagingen voor wetenschappelijk onderzoek op dit

nieuwe terrein. Daarnaast zijn er ontwikkelpunten op het gebied van

de certificering wat betreft betrouwbaarheid en validiteit van de

nieuwe lichte zelfmeetapparatuur en de visie op en het regelen van

eigenaarschap van de gegevens.
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Zal ik je eens wat laten zien?

Over visuele onderzoeksmethoden

G. Vanderveen *

Magisch. Magisch was het moment waarop ik, in de doka van de mid-

delbare school, langzaam het door mij gemaakte beeld op het fotopa-

pier zag verschijnen. Ik denk dat in die tijd mijn liefde voor het beeld

en de fotografie stevig verankerd raakte. Dat beeldmateriaal en beel-

den ook goed in onderzoek verwerkt zouden kunnen worden, was

voor mij lange tijd een blinde vlek. Pas zo’n vijftien jaar geleden

maakte ik kennis met visuele sociologie en visuele methoden.

Magisch zijn visuele onderzoeksmethoden niet. Maar ze dóén wel iets,

ze werken. Niet in de laatste plaats omdat deelnemers aan onderzoek

ze waarderen. Zoals bijvoorbeeld Ton, een veertiger die uit huis werd

gezet, op straat heeft geleefd en ten tijde van het onderzoeksproject in

een sociaal pension woonde. Aan het einde van het laatste interview

zegt hij spontaan: ‘Ik vond het leuk om foto’s te maken. Ik heb er een

hoop van geleerd.’ Ik heb gezien hoe mensen enthousiast opveren bij

het zien van door mij geselecteerde foto’s, ik heb gemerkt hoe door

onderzoeksdeelnemers gemaakt beeldmateriaal schroom en afstande-

lijkheid kan overbruggen en het makkelijker maakt in te gaan op

thema’s die voor hen belangrijk zijn. Juist vanwege mijn over het alge-

meen positieve ervaringen met visuele methoden, die ik ook teruglees

in de literatuur, verbaast het me dat er relatief weinig gebruik van

wordt gemaakt in de criminologie.

Maar hier lijkt verandering in te komen. Na een vliegende start dankzij

Lombroso en Bertillon (zie figuur 1) was het weliswaar lang wat stiller

rondom het visuele in de criminologie, maar de laatste jaren is de

zogenoemde visuele criminologie wakker geschud (vrij naar Rafter

2014, p. 131). Diverse auteurs koppelen deze hernieuwde aandacht

* Dr. Gabry Vanderveen is universitair docent Criminologie aan de Erasmus School of Law
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is zij eigenaar van Recht op Beeld, dat
onderzoek, training en advies verzorgt op het gebied van visuele data en methoden in het
algemeen en beeldmateriaal in de strafrechtsketen in het bijzonder.
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voor verbeelding en beeldmateriaal aan de opkomst van de culturele

criminologie (zie De Haan & Van Swaaningen 2014; Ferrell & Van de

Voorde 2010). Maar de toename van de aandacht voor het beeld heeft

ook te maken met de toename van de aantallen en de soorten beelden

in de maatschappij dankzij de snelle ontwikkelingen in technologische

mogelijkheden. De manieren waarop beelden gemaakt en verspreid

kunnen worden, zijn uitgebreid dankzij digitale technieken en de

opkomst van social media als bijvoorbeeld Twitter, Facebook, You-

Tube en Flickr. Ook in de verschillende fasen van de forensische

opsporing en de strafrechtspleging wordt de toename in aantallen en

soorten beelden gesignaleerd (Feigenson & Spiesel 2009; Vanderveen

2011).

Figuur 1

Signalementskaart volgens de methode van Bertillon, gedateerd 27 juli 1895. Afgebeeld in

Wilder & Wentworth (1918, p. 350).

doi: 10.5553/JV/016758502016042001008



Zal ik je eens wat laten zien? 97

Dit artikel gaat over visuele methoden in (criminologisch) onderzoek:

studies waarbij gewerkt wordt met beeld. Dat kan en gebeurt op vele

manieren en op vele terreinen (zie Margolis & Pauwels 2011), waarvan

ik er een aantal bespreek. De grote variatie wordt weerspiegeld in de

verschillende definities van visuele methoden, ook wel (afwisselend)

visual research genoemd (bijv. Stanczak 2007; Pauwels 2010) of image-

based methodologies (bijv. Prosser & Loxley 2008; Prosser 1998). Voor

Banks (2001, p. ix) zijn visuele methoden: ‘the use of visual materials

as one among several research methods that may be employed by a

social researcher during the course of an investigation’. Pauwels (2010,

p. 575) lijkt onder visuele methoden te verstaan: ‘[t]he use of the visual

as a data source, or as a medium for capturing, processing, and

expressing social scientific knowledge’. Kortom, visuele methoden zijn

onderzoeksmethoden waarbij gewerkt wordt met beeld als data, waar-

bij beeldmateriaal als middel of manier fungeert om data te verzame-

len en essentieel is in het onderzoeksproces of -design dan wel waarbij

beelden onderzoek en bevindingen presenteren (conform Pauwels

2010). Eerst ga ik in op de redenen om met beeld te werken in onder-

zoek.

Visuele onderzoeksmethoden: redenen om te werken met beeld in
onderzoek

De redenen waarom onderzoekers kiezen voor visuele onderzoeksme-

thoden zijn divers, maar kunnen grofweg worden ingedeeld in twee

categorieën: het verkrijgen van betere data en het meer betrekken van

deelnemers bij het onderzoek en de resultaten (Pain 2012). Hieronder

geef ik daarvan voorbeelden uit eigen onderzoek, onderzoek waarbij ik

betrokken was of uit de literatuur.

Verbetering dataverzameling: meer, rijkere data

De eerste categorie redenen om te kiezen voor een visuele onder-

zoeksmethode is dat de data dan wel dataverzameling verbeterd

wordt; dat meer en rijkere data verzameld kan worden, omdat visuele

methoden mensen helpen om zich zo uitgebreid en volledig mogelijk

te uiten.
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Ten eerste worden visuele methoden gekozen omdat ze helpen bij het

opbouwen van een prettige, harmonieuze relatie tussen de onder-

zoeksdeelnemer en onderzoeker (rapport building) en zo de dataver-

zameling te vergemakkelijken. Meo (2010, p. 152) hoopt dat het

gebruik van foto’s in interviews met studenten ‘would smooth the pro-

cess of interaction’. Dit bleek ook zo te zijn; niet alleen duurden inter-

views met foto’s langer, ze waren ook plezieriger en meer ontspannen:

‘I asked questions to students about the images, participants, and situati-

ons. The familiarity of this act favored comments from the interviewees,

jokes, laughter, authorized me to ask details questions about different top-

ics and areas (…) and enhanced rapport between interviewees and me.’

(Meo 2010, p. 155)

Ook mijn ervaring is dat het gebruik van beeldmateriaal, zoals het

laten zien van een foto of plattegrond, een respondent op zijn of haar

gemak stelt, het ijs breekt. Niet alleen aan het begin van het onder-

zoek, maar zeker ook gedurende de dataverzameling, of het nu een

interview, vragenlijst of een experimentele survey verwerkt in een vir-

tuele omgeving betreft. Blommaert e.a. (2013) schrijven over de erva-

ringen met het gebruik van foto’s in interviews met jongeren met een

licht verstandelijke beperking:

‘Bij het benaderen van de respondenten voor het onderzoek werd direct

gemeld dat het ging om een gesprek waarbij foto’s werden bekeken. Dit

wekte interesse op. Zodra de foto’s op tafel kwamen was te zien dat de

houding van de respondenten veranderde. Respondenten gingen rechtop

zitten, begonnen meer te praten en keken geïnteresseerd naar de foto’s die

voor hen op de tafel werden uitgestald.’ (Blommaert e.a. 2013, p. 3)

Deelnemers blijken visuele methoden te waarderen. Dat is van belang

omdat onderzoekers vaak afhankelijk zijn van de medewerking,

bereidheid en openheid van deelnemers. Dat mensen deelname aan

een onderzoek als positief ervaren, maakt dat zij gemotiveerder zijn

deel te (blijven) nemen (zie Vanderveen & Koemans 2012). Uitval van

respondenten gedurende de dataverzameling kan zowel de validiteit

als de betrouwbaarheid bedreigen. Visuele methoden kunnen deze

uitval tegengaan. Dit bleek uit een experiment dat we deden waarbij

we zowel een virtuele wijk gebruikten als een vragenlijst met omschrij-
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vingen van specifieke graffiti die (traditioneel) alleen uit tekst bestond,

uit foto’s en tekst of alleen uit foto’s (Vanderveen & Jelsma 2011). Res-

pondenten haakten sneller af bij de tekstvariant van de vragenlijst.

Deze kreeg bovendien het laagste waarderingscijfer . Ook het gebruik

van een virtuele wijk werd door veel respondenten expliciet gewaar-

deerd, zo blijkt uit opmerkingen (zie Vanderveen & Jelsma 2011):

‘Dit is het aller-leukste onderzoek waar ik in al die jaren aan heb mogen

deelnemen!’

En:

‘Het onderzoek in de virtuele wijk is zeker leuker dan het eenvoudigweg

invullen van een vragenlijst!’

De waardering van respondenten voor visuele methoden hangt nauw

samen met een andere reden: visuele methoden faciliteren de com-

municatie tussen onderzoekers en deelnemers (Pain 2012). Beeldma-

teriaal kan als aanmoediging (prompt) werken, beeldmateriaal helpt

om abstracte ideeën te verduidelijken, en een beeld kan gebruikt wor-

den als toevoeging bij (of zelfs alternatief van) verbale, tekstuele infor-

matie, zoals een interviewvraag of vragenlijst. Beelden kunnen helpen

doordat ze een gemeenschappelijke referentie vormen en het makke-

lijker kunnen maken om het ‘ergens’ over te hebben. Mijn ervaring is

dat vooral in interviews beeldmateriaal een overduidelijke meer-

waarde heeft op dit gebied, ook met groepen deelnemers of mensen

die misschien minder hoogopgeleid en eloquent zijn (zie Van de Velde

e.a. 2013; Vanderveen & Kaal 2010). Zoals ook bleek uit de interviews

met jongeren met een licht verstandelijke beperking:

‘Verder viel op dat de respondenten zelf richting gaven aan het gesprek,

waarbij zij foto’s oppakten of ernaar verwezen. Hieruit was te merken dat

de respondenten met de foto’s op tafel gemakkelijk praatten.’ (Blommaert

e.a. 2013, p. 3)

Een andere reden door onderzoekers genoemd om voor een visuele

methode te kiezen, is dat het makkelijker wordt om het over ‘moei-

lijke’ of meer onderbewuste onderwerpen te hebben (Pain 2012). In

een eerder artikel beschreef ik een door een onderzoeksdeelnemer
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gemaakte foto van zijn blote onderbeen met wondjes, bloeddruppels

en een wit verbandje of zakdoekje (Vanderveen 2008, zie figuur 2). Hij

vertelt aan de interviewer dat hij had getwijfeld of hij deze foto wel

wilde maken en laten zien, maar besloot om dat toch te doen. Hij wil

aan de interviewer duidelijk maken dat hij het zichzelf snijden nodig

heeft om rustig te worden in zijn hoofd:

‘Je wil de waarheid, dus toch ja. Ik zat nog te twijfelen, maar dacht laat ik

het maar doen. Het is het eerlijkste. Zo zit mijn leven dus in elkaar.’

Figuur 2

Door onderzoeksdeelnemer gemaakte foto van eigen been (zie Vanderveen 2008).
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Gemaakte foto’s, tekeningen of collages kunnen de onderzoeker (en

de onderzoeksdeelnemer) helpen om visual clues, aanwijzingen, te

vinden voor vervolgvragen. Het gebruik van plattegronden en de deel-

nemer daarop laten tekenen geeft bijvoorbeeld meer inzicht in hoe

hij/zij zich verhoudt tot de ruimtelijke omgeving, hoe hij/zij daar

gebruik van maakt en welke afwegingen op het gebied van overlast en

risico-inschatting of onveiligheidsbeleving daarbij een rol spelen (bijv.

McConnell e.a. 2011). Ook in interviews met daders kunnen kaarten

worden gebruikt, zowel zelfgetekende als voorgedrukte (topografi-

sche) kaarten (zie Summers e.a. 2010; Polišenská 2010).

Een andere door onderzoekers genoemde reden is dat bepaalde visu-

ele methoden het makkelijker maken om toegang te krijgen tot moei-

lijk bereikbare groepen of plekken. Door deelnemers een camera te

geven krijgt een onderzoeker ook zicht op wat anders verborgen blijft

of minder goed toegankelijk is. Via de foto’s die dak- en thuislozen met

een door ons gegeven wegwerpcamera maakten, kregen we toegang

tot hun privéomgevingen: de kamer waar ze sliepen, de televisiehoek

en andere ruimten binnen de verschillende opvanginstellingen waar

zij terechtkonden. Ook kregen we via de gemaakte foto’s makkelijker

zicht op het dagelijkse (privé)leven. Een foto met daarop ook babyvoe-

ding zichtbaar leidt het gesprek naar de zoon van onderzoeksdeelne-

mer Daniel, ondanks dat de foto niet goed gelukt is:

‘Het zal mijn zoon zijn die hier zit. Ja, hij is toch een deel van mijn dag. Mis-

schien is dat zijn hand ofzo of zijn dinges … nou ja, ze zijn mislukt want die

flits deed het gewoon niet. (…) Voordat mijn zoon was geboren, ik

gebruikte wel. Toen hoorde ik krijg een zoon, ik stopte gelijk. Ik ben er

helemaal vanaf. (…) Niks is belangrijker. Zelfs ik ben niet belangrijker, mijn

vrouw is niet belangrijker, dat heb ik gezegd, als ik moet kiezen tussen jou

en hem, ja het is mijn zoon. Je vrouw kan niet altijd, misschien je hele leven

je vrouw zijn. Je zoon is altijd je zoon. Dat verandert nooit. Ja, hij is de

belangrijkste.

En ook als ik zit bij [noemt de naam van een opvang; GV], en gezeik en

gezeur, en dan ben je het zat. Maar dan loop ik binnen en daar staat hij.

Dat is dan [fluitgeluid] je vergeet het. Zelfs als hij chagrijnig is, dan vergeet

je het ook. Dat is dan zeg maar het belangrijkste punt van de dag. Als ik

mijn zoon zie.’
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Een laatste reden kan zijn dat het (eventuele) maken en bekijken van

beeldmateriaal helpt bij het reflecteren op wat nu eigenlijk afgebeeld

is en op de eigen ervaringen of ideeën. Door eenzelfde foto voor te leg-

gen aan verschillende respondenten worden verschillende ideeën,

invalshoeken en associaties meteen duidelijk.

In interviews met graffitimakers werden bijvoorbeeld enkele foto’s

getoond, zoals ook de foto in figuur 3:

‘(…) ik denk eigenlijk dat het [beveiligingsmaatregelen, zoals een camera;

GV] het eigenlijk toch wel juist veel spannender maakt. Ik denk dat het wel

aanmoedigt. Zoals hier ook juist met dit fotootje [de foto in figuur 3; GV] is

het hier heel mooi dat je hier je naam hebt staan, bij wijze van. En dat je

ziet dat het hier ook nog juist extra beveiligd is, wat dan toch wel een

drempel is en dat maakt het juist extra stoer soort van. Dus ik denk dat

sommigen daarom wel echt dit soort plekjes nemen om te laten zien van:

kijk ik sta hier en niemand anders en kijk eens hoe moeilijk en een hek en

met camera’s en dergelijke.’

Figuur 3

Graffiti met een zichtbare beveiligingscamera. Foto gemaakt door een toenmalige student van

de opleiding Criminologie en gebruikt in interviews met graffitimakers.
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Een andere graffitimaker noemt de plek door de camerabewaking ook

‘uitdagend’, maar de foto roept bij weer een andere respondent een

andere reactie op:

‘[A]ls de camera je niet ziet dan hoef je je geen zorgen te maken (…) ik ga

niet onnodig risico lopen op boetes en zo. (…) ik vermijd camera en politie.

Vooral Rotterdam centrum is niet te doen, alles wordt bewaakt, waar we nu

zijn, is echt de grens, hier wordt niks meer gefilmd. Jullie zijn de hele weg

hierheen gevolgd met camera’s, fucking smerig maar het is wel zo.’

Bovenstaande diverse en niet altijd sterk van elkaar te onderscheiden

redenen stellen dat door visuele methoden te gebruiken rijkere en

meer data verkregen wordt. Maar net als Pain (2012) heb ik ook gesig-

naleerd dat een visuele methode niet bij iedereen of in elk onderzoek

werkt. Sommige mensen zijn comfortabeler met het zelf tekenen,

schilderen of zelf aanvullen van een schema dan andere. En hoewel

dataverzameling met visuele methoden tot meer en rijkere data kan

leiden, heeft dit wel gevolgen voor hoe resultaten worden gepresen-

teerd: beeld en tekst complementeren elkaar.

Betrekken van onderzoeksdeelnemers bij onderzoek

Een tweede categorie die op basis van Pain (2012) onderscheiden kan

worden, omvat redenen om visuele methoden te gebruiken vanwege

het participatieve karakter. Dit participatieve karakter houdt in dat de

onderzoeksdeelnemers niet slechts respondenten zijn, maar medeon-

derzoekers. Het gaat bij deze categorie redenen dus niet zozeer om de

relatie teneinde de dataverzameling te versoepelen of te verbeteren,

zoals eerder besproken, maar om een meer ideologische of theoreti-

sche houding (Pain 2012, p. 310). Een aantal onderzoekers kiest dus

voor visuele methoden om meer ideologische en politieke argumen-

ten, zoals het veelgenoemde ‘stem geven’ aan onderzoeksdeelnemers

of het uitgangspunt om deelnemers als experts op hun eigen gebied te

beschouwen. Zij kunnen het beste over hun eigen ervaringen en

ideeën vertellen, op hun eigen manier dankzij visuele methoden, zoals

bijvoorbeeld de dak- en thuislozen in eerder onderzoek. Visuele

methoden worden genoemd als middel om onderzoeksdeelnemers
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meer macht te geven (empowerment) en zo ook meer balans te krijgen

tussen de macht van de onderzoeker en de macht van de deelnemers.

Vooral photovoice, waarbij deelnemers een (video)camera krijgen en

zelf beslissen wat zij filmen of fotograferen, wordt om die reden

gebruikt. De invloed van de onderzoeker wordt zo kleiner. Deelnemers

hoeven zich bijvoorbeeld niet te houden aan de eigenlijke opdracht,

maar kunnen daarvan afwijken.

Met bijvoorbeeld photovoice werken onderzoekers en deelnemers

meer samen en ook dit collaboratieve element is voor onderzoekers

een reden te kiezen voor visuele methoden. Een andere reden om voor

visuele methoden te kiezen is het bewerkstelligen van verandering.

Naast mogelijke verandering in de deelnemer zelf, door empowerment

en samenwerking binnen een onderzoeksproject, ambiëren en rap-

porteren onderzoekers soms ook meer een verandering op grotere

schaal, door een toename van zelfvertrouwen en het informeren van

beleidsmakers en door het agenderen van problemen binnen een

bepaalde gemeenschap of buurt bijvoorbeeld. Dergelijke methoden

worden dus niet alleen voor ‘strikte’ onderzoeksdoeleinden ingezet.

Bovendien zijn er diverse organisaties (bijv. photovoice.org, Oxfam)

die deze methoden gebruiken, maar eerder maatschappelijke veran-

deringen tot doel hebben en niet zozeer het doen van onderzoek. Dit

maakt ook dat de rollen van de mogelijk betrokken onderzoeker en de

andere personen niet altijd even scherp zijn afgebakend: fuzzy boun-

daries kunnen het voor onderzoekers, en ethische commissies die

onderzoeksvoorstellen beoordelen, lastig maken (Cox e.a. 2014, p. 15).

Tot dusverre ben ik ingegaan op de verschillende redenen om te wer-

ken met visuele onderzoeksmethoden, waarbij de voorbeelden laten

zien dat dit op verschillende manieren kan: de rol van het beeld vari-

eert. Hier ga ik daar kort op in, aan de hand van de driedeling die Pau-

wels (2010) voorstelt. Ten eerste kunnen beelden de data vormen,

waarbij de oorsprong en aard van het beeldmateriaal van belang zijn.

Ten tweede kan beeldmateriaal worden gebruikt bij de dataverzame-

ling en tot slot kunnen beelden onderzoek en bevindingen presente-

ren waarbij het format, de rol en het doel van de beelden kunnen

variëren.
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Beelden als data: oorsprong en aard van het beeldmateriaal

Visueel materiaal (beeldmateriaal) kan de data vormen en onderwerp

zijn van analyse. Het beeldmateriaal kan onafhankelijk van het onder-

zoek bestaan hebben (zogenoemde found data of found visuals), of op

initiatief van de onderzoeker geproduceerd zijn. Meestal gaat dit dan

om een aantal of serie beelden, maar dat hoeft niet. Een voorbeeld

waar de focus ligt op een enkel al bestaand beeld is te vinden in een

themanummer van het Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, dat

gaat over de relatie tussen beeldende kunst en criminologie. Het arti-

kel concentreert zich op een schilderij, Het leven van de jager (ook wel:

Straf van een jager) van Paulus Potter (± 1647). Dit schilderij bestaat uit

veertien kleinere taferelen en vertelt diverse verhalen die deels een

omgekeerde wereld laten zien: het is de jager die door dieren wordt

gevangen, die wordt berecht en aan het spit geregen, om zo geroosterd

en opgegeten te worden (figuur 4). De auteurs duiden dit werk in het
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licht van veranderende attitudes ten aanzien van dieren, misbruik en

hun relatie met mensen (Beirne & Janssen 2014).

Vaak zijn studies met bestaand beeldmateriaal gericht op analyses van

meerdere beelden, die al dan niet systematisch zijn verzameld. De

‘voor’- en ‘na’-foto’s in een Amerikaanse antimethamphetamine-cam-

pagne, genaamd ‘Faces of Meth’, staan bijvoorbeeld centraal in het

betoog van Linnemann en Wall (2013). De foto’s tonen hoe mensen er

(kennelijk) na het gebruiken van crystal meth uit zien: misvormde en

verouderde gezichten met littekens, blaren en wondjes en met slechte

gebitten. Zij laten zien hoe de foto’s in dienst staan van een (politieke)

tactiek die zij pedagogical policing noemen, waarbij specifieke drugs

(metamphetamine) gekoppeld worden aan specifieke groepen met een

bepaalde (lees: lage) sociale status. Daarmee worden al bestaande

ideeën of constructies van white trash op het platteland van Amerika

gereproduceerd en bekrachtigd.

Het beeldmateriaal kan ook bestaan uit foto’s zoals gepubliceerd in

traditionele media en op internet, aangevuld met ander materiaal

Figuur 4

Het leven van een jager door Paulus Potter, rond 1647. Onderwerp van analyse in Beirne &

Janssen (2014).
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zoals bijbehorende artikelen of reacties op social media. Door middel

van dit beeldmateriaal, zoals video’s geplaatst op YouTube en Twitter,

onder andere van protesten en politieoptreden, geven onderzoekers

toegang tot de Occupy-beweging en verslagen van ooggetuigen (zie

Thorson e.a. 2013). Historisch criminologisch onderzoek kan gebruik

maken van de diverse fotoarchieven die (online) beschikbaar zijn. Het

doorzoekbare Internet Archive Book Images maakt miljoenen afbeel-

dingen én de tekst voor en na de afbeelding toegankelijk, zoals de

afbeelding in figuur 1.1 De afbeeldingen zijn afkomstig uit allerlei ver-

schillende collecties en zijn vrij van auteursrechten.

Wanneer beelden de input vormen voor een onderzoek, kan dit dus

bestaand beeldmateriaal zijn. Maar dat hóéft niet, de beelden kunnen

ook door of op verzoek van de onderzoeker gemaakt worden. Wij

gaven in een studie naar fotografie op een plaats delict de opdracht

aan forensisch rechercheurs en forensisch medewerkers om een gesi-

muleerde plaats delict te onderzoeken en vast te leggen als ware het de

dagelijkse praktijk (Vanderveen & Roosma 2013, zie figuur 5 hieron-

der). De gemaakte foto’s werden van de camera’s gekopieerd en

geanalyseerd. Daarna maakten de deelnemers op verzoek een proces-

verbaal met daarin (een selectie van) hun gemaakte en al dan niet

bewerkte foto’s. Ook deze processen-verbaal inclusief foto’s werden

geanalyseerd. Naast afkomst en context van het beeldmateriaal, zijn

ook het medium of de techniek en het subject of referent (datgene wat

is afgebeeld of waar in visuele zin naar wordt gerefereerd) van belang

voor het beeldmateriaal dat als input van een onderzoek gebruikt

wordt.

Niet alleen foto’s worden gebruikt, in andere studies wordt ook

gewerkt met tekeningen, schilderijen of videoproducties van onder-

zoeksdeelnemers. Dit gebeurt vooral in meer actiegericht, participatief

of collaboratief onderzoek waarbij deelnemers een (veel) grotere rol

hebben in het vormgeven, uitvoeren en presenteren van het onder-

zoeksproject. Deze grotere betrokkenheid is vaak ook deels de doel-

stelling en reden om voor visuele methoden te kiezen, zoals hierboven

uiteen is gezet. Nadeel van deze methode, of in ieder geval een punt

waar de onderzoeker rekening mee moet (kunnen) houden, is dat het

zelf maken van bijvoorbeeld een schilderij of tekening kan leiden tot

1 Zie www. flickr. com/ photos/ internetarchivebookimages.
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weerstand: ‘Ik kan niet tekenen’ of ‘Ik weet niet waar ik moet begin-

nen.’ Hoewel visuele methoden vaak deelnemers kunnen enthousias-

meren om mee te (blijven) doen aan een onderzoek, kan deze ook ver-

bazing of weerstand oproepen (bijv. Guillemin & Drew 2010; Brann-

Barrett 2013). In zo’n geval moet de onderzoeker genoeg tijd en vaar-

digheden hebben om de deelnemer in het onderzoeksproces te bege-

leiden.

Beeldmateriaal in het onderzoeksproces: dataverzameling

Ten tweede kan visueel materiaal onderdeel zijn van de manier

waarop onderzoeksdata verzameld wordt en essentieel is in het onder-

zoeksproces – of design. Een voorbeeld is een onderzoek naar de vraag

hoe slachtoffers met een licht verstandelijke beperking (LVB) onder-

steund kunnen worden in het effectueren van hun rechten en

beschermd worden tegen secundaire victimisatie (Spaan & Kaal 2015).

Daarvoor werden professionals werkzaam in de strafrechtsketen geïn-

terviewd met behulp van schematische stroomschema’s van de justiti-

Figuur 5

Door een forensisch rechercheur gemaakte foto op een (gesimuleerde) plaats delict (zie

Vanderveen & Roosma 2013).
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ele keten (figuur 6). De stroomschema’s lieten de verschillende trajec-

ten zien die een slachtoffer zou kunnen doorlopen, samen met de rele-

vante rechten en de door het slachtoffer te maken keuzes om die rech-

ten te effectueren. De schema’s maakten het makkelijker de respon-

denten te vragen naar knelpunten bij het effectueren van slachtoffer-

rechten en het vóórkomen van secundaire victimisatie. Een schema,

grafiek of diagram kan dus worden gebruikt als stimulusmateriaal; dit

wordt graphic elicitation of diagrammatic elicitation genoemd (zie

Crilly e.a. 2006; Umoquit e.a. 2011). Bekender is het gebruik van foto’s

in interviews, gemaakt door de deelnemer zelf (het eerdergenoemde

photovoice) of door de onderzoeker gemaakt of geselecteerd (photo-

elicitation).

Beeldmateriaal in de outputfase: presenteren van bevindingen

Een derde manier waarop beeld een rol kan spelen in onderzoek is in

de outputfase: de vorm van de output, de manier waarop bevindingen

worden gepresenteerd. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een docu-

mentaire of fotoboek, zoals Jan Bannings recente boek Law and order,

waarin mensen werkzaam binnen de strafrechtsketen en de verschil-

lende instanties (zoals gevangenissen) in Colombia, Frankrijk,

Oeganda en de Verenigde Staten worden geportretteerd.2

Mijn collega Timo Peeters werkt momenteel aan de afronding van een

boek over twee verschillende wijken, een rijke gated community en

een arme sloppenwijk, in Quito, Ecuador. Inhoudelijke thema’s zijn de

rol van angst voor criminaliteit en sociale ongelijkheid in het dagelijks

leven van bewoners van beide wijken. Peeters en fotograaf Phelim

Hoey proberen door de combinatie van tekst en foto’s de straten van

Quito tot leven te wekken (Peeters & Hoey, nog te verschijnen). De rol

van de foto’s is in een dergelijk fotoboek of documentaire groot, wat

Pauwels (2010) de status van de beelden noemt. In de traditionele aca-

demische wereld lijkt dit echter niet gebruikelijk of geaccepteerd,

vaker hebben beelden een kleinere rol in de vorm van enkele foto’s, en

vooral figuren (zoals eye tracking-patronen, schema’s) of grafieken.

2 Zie voor nadere informatie over deze publicatie: www. janbanning. com/ nl/ gallery/ law -and -
order.
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Dilemma’s

In dit stuk is ingegaan op de redenen om voor visuele onderzoeksme-

thoden te kiezen, en de vele manieren waarop beeldmateriaal een rol

kan spelen in onderzoek. Terloops zijn al enkele (mogelijke) nadelen

genoemd en tijdens het schrijven herinnerde ik me diverse dilemma’s.

In het domein van visuele methoden en de visuele sociologie en antro-

Figuur 6 Stroomschema justitiële keten

Deel van het stroomschema dat is gebruikt als kapstok tijdens interviews met professionals

(zie Spaan & Kaal 2015, p. 35-36).
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pologie zijn diverse overzichtelijke stukken te vinden op het gebied

van ethiek (bijv. Pauwels 2006, 2008). De werkelijkheid is echter

meestal een stuk minder overzichtelijk en een onderzoeker moet ver-

schillende waarden en belangen afwegen. Dit is op zich niet anders

dan bij (empirisch) onderzoek waarbij geen visuele methoden worden

ingezet. Toch brengen visuele methoden (soms) andere dilemma’s

met zich mee en roept de relatieve onbekendheid van visuele metho-

den extra vragen op bij ethische beoordelingscommissies en peer

reviewers (Miller 2015). Overigens spelen diverse dilemma’s en afwe-

gingen ook bij journalisten en officieren van justitie. Ook zij moeten

geregeld beslissingen nemen over beeldmateriaal, wanneer zij bijvoor-

beeld kiezen dat bepaalde beelden al dan niet in een dossier worden

opgenomen, bewerkt worden of verspreid worden via traditionele en

nieuwe media. Zo zeiden officieren van justitie in interviews over foto-

grafie op de plaats delict voorzichtig te zijn met het opnemen van

bepaalde foto’s in het dossier (bijv. sectiefoto’s van slachtoffers) en

met het verspreiden van foto’s die geen deel uitmaken van het (uitein-

delijke) dossier (Vanderveen & Roosma 2013, p. 70).

Cox e.a. (2014) schetsen een aantal (deels overlappende en aan elkaar

gerelateerde) gebieden waarop een onderzoeker met dilemma’s en

afwegingen te maken kan krijgen. Een eerste gebied zal geen enkele

onderzoeker onbekend voorkomen: vertrouwelijkheid en de bescher-

ming van privacy. Dit levert voor onderzoekers die onderzoeksdeelne-

mers zelf beeldmateriaal laten produceren bijvoorbeeld dilemma’s op

wat betreft de anonimiteit van geportretteerden. Aan de ene kant wil

de onderzoeker ‘stem’ geven, aan de andere kant dient zij/hij de ano-

nimiteit van geportretteerden te beschermen. Dat kan wel eens bijten;

het simpelweg anonimiseren van gezichten bemoeilijkt weliswaar de

herleidbaarheid, maar interfereert ook met wat de onderzoeksdeelne-

mer wilde laten zien, vertellen, en kan vervreemdend of criminalise-

rend werken (zie Allen 2015). Dat kritische commentaar kreeg ik zelf

ook, toen ik op een van mijn eerste congressen op het gebied van visu-

ele sociologie en visuele methoden een foto liet zien, gemaakt door

een student in het kader van een vak. Op de foto was een man te zien,

die overduidelijk poseerde, en van wie ik het gezicht onherkenbaar

had gemaakt omdat ik geen toestemming had gevraagd aan de man.

Een aantal aanwezigen vond dat ik hiermee hem zijn gezicht en stem

ontnam, juist omdat hij poseerde en wist dat een foto gemaakt werd.

Maar niet iedereen was het hiermee eens. Ondertussen zou ik daar
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waarschijnlijk een andere afweging in maken vanwege het minimale

risico op schade (vgl. Miller 2015). Ook maatschappelijk veranderen

anonimiseringspraktijken; het bekende zwarte balkje wordt in media

zeker niet meer altijd gebruikt en ideeën over de bescherming van pri-

vacy veranderen. Dit wordt ook geïllustreerd door het wetsvoorstel

opgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie dat het makkelij-

ker maakt voor burgers en bedrijven camerabeelden te verspreiden.3

De onderzoeker zal zoals in elk onderzoek zijn/haar uiterste best moe-

ten doen om (toekomstige) schade te voorkomen dan wel te minimali-

seren. In veel visueel (en criminologisch) onderzoek worden kwets-

bare groepen betrokken, wat de verantwoordelijkheid van de onder-

zoeker des te groter maakt. Ook het tonen of presenteren van beeld-

materiaal dat voor mensen kwetsend, ongemakkelijk of onthutsend

kan zijn, vraagt om zorgvuldige afwegingen en (intercollegiaal) overleg

en dat geldt ook voor het kijken naar beelden (Vanderveen 2014).

Consent, instemming, is een ander gebied dat Cox e.a. (2014) beschrij-

ven. Voor toestemming bij onderzoek met visuele methoden is niet

alleen toestemming voor deelname vereist, maar ook voor de analyse,

presentatie en verdere verspreiding van beeldmateriaal. Cox e.a.

(2014) pleiten dan ook voor het beschouwen van toestemming als pro-

ces, als een serie van beslissingen op verschillende momenten gedu-

rende het onderzoek, in plaats van het eenmalig, aan het begin van het

onderzoek, vragen en geven van toestemming alsof het een alles-of-

nietsbeslissing betreft van de deelnemer. Steel e.a. (2009, p. 7) reflecte-

ren hierop naar aanleiding van twee studies waarin kinderen en jonge-

ren zelf foto’s maken. Ook zij stellen

‘dat informed consent niet reduceerbaar is tot een eenmalig contractueel

gegeven bij de start van het onderzoek op basis van een formulier, maar

een proces is dat start bij de introductie van het onderzoek en loopt tot en

met de verspreiding van de onderzoeksresultaten’.

De blijvende reële ongelijkheden tussen onderzoekers en deelnemers

worden voorwerp van onderhandeling; de kinderen kunnen onder-

handelen over de voorwaarden waaronder ze deelnemen. Dat bete-

kent ook dat de onderzoeksdeelnemers hun toebedeelde rol (en

3 Voor het wetsvoorstel, zie www. rijksoverheid. nl/ documenten/ kamerstukken/ 2015/ 04/ 23/
wetsvoorstel -camerabeelden. Zie ook www. rijksoverheid. nl/ actueel/ nieuws/ 2015/ 04/ 23/
camerabeelden -van -burgers -en -bedrijven -gebruiken -bij -opsporing -van -criminaliteit.
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opdracht) op een andere manier kunnen invullen dan verwacht en

gepland.

Naar de troebele grenzen tussen onderzoek en activisme, onderzoek

en kunst en de niet altijd even scherp afgebakende rollen van de

onderzoeker verwees ik al eerder. Dergelijke fuzzy boundaries vragen

erom dat belangen en doelen expliciet door deelnemers, onderzoekers

en andere belanghebbenden benoemd en besproken worden. Ook de

auteursrechten (in brede zin) en het eigenaarschap van het beeldma-

teriaal verdienen aandacht: wie is eigenaar van de beelden en wie

beslist over wat ermee gaat en mag gebeuren? Een laatste gebied van

dilemma’s en uitdagingen waar een onderzoeker mee te maken krijgt,

betreft representatie en mogelijk (toekomstig) publiek. De onderzoe-

ker moet nadenken over welke beelden hoe, waar, wanneer en in

welke context getoond worden, en aan welk publiek. Ook hier spelen

dan weer het auteursrecht, toestemming van degene(n) die is (zijn)

afgebeeld en het al dan niet anonimiseren van gezichten en/of set-

tings.

Tot slot

Het is niet altijd gemakkelijk om empirisch onderzoek te doen naar

criminologische of rechtssociologische vraagstukken, en dat geldt wel-

licht in grotere mate voor empirisch onderzoek waarbij gebruik

gemaakt wordt van visuele methoden. Door de relatieve onbekend-

heid en onervarenheid met visuele methoden in de (Nederlandse) cri-

minologie lijkt er nog geen body of knowledge – best practices – te zijn,

vooral niet op het gebied van de afwegingen en dilemma’s waarmee

een onderzoeker te maken krijgt. Visuele methoden zijn niet altijd

mogelijk, bijvoorbeeld vanwege gevaar voor de fotograferende onder-

zoeker of deelnemer. Ze liggen ook niet altijd voor de hand, omdat niet

elk onderwerp een duidelijke visuele dimensie heeft. Maar zelfs heel

abstracte onderwerpen kunnen met visuele methoden worden onder-

zocht, de mogelijkheden zijn ‘virtually limitless’ (Pauwels 2010,

p. 559).

Hoe dan ook is het visuele veld volop in beweging, zoals ik in dit artikel

heb willen laten zien. Om die ontwikkeling gaande te houden is het
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belangrijk om over de grenzen van ons land en de eigen (criminologi-

sche) discipline te kijken.4
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Via een andere methodologie
naar een grotere relevantie van
onderzoek

D.G. Andriessen *

In dit artikel wordt een lans gebroken voor het gebruik van twee

onderzoeksmethodologieën waarin de praktische relevantie centraal

staat zonder dat dit afbreuk doet aan de methodologische grondig-

heid. Het gaat om ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek en

actieonderzoek. Al jaren vindt er discussie plaats over de beperkte

relevantie van politiegerelateerd onderzoek.1 Sindsdien is het thema

regelmatig aan de orde. In deze publicaties wordt een aantal factoren

benoemd die ervoor zorgen dat onderzoek onvoldoende relevant is

voor de praktijk. Het heeft te maken met (1) kenmerken van het onder-

zoek, de onderzoekers en van hun context, (2) kenmerken van de

interactie tussen onderzoekers en de gebruikers, en (3) kenmerken van

de gebruikers en hun context.

Echter, de invloed van de methodologische keuzes van de onderzoeker

op de relevantie van onderzoek blijven tot nu toe onderbelicht. De

keuze van het onderzoeksdesign heeft invloed op de mate waarin de

praktijk bij het onderzoek wordt betrokken en het soort kennis dat het

onderzoek oplevert. Dat geldt vooral voor ontwerpgericht weten-

schappelijk onderzoek en actieonderzoek. Deze onderzoeksmethodo-

logieën worden besproken aan de hand van twee voorbeelden. Hoe-

wel deze methodologieën al langer bestaan, laat onderzoek van

Andriessen e.a. (2015) zien dat dit voor onderzoek naar de politie rela-

tief nieuw is.

Het artikel is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt een overzicht gege-

ven van onderzoeksmethodologieën die op dit moment dominant zijn

in het politiegerelateerd onderzoek in Nederland. Hieruit blijkt dat

* Dr. Daan Andriessen werkt als lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek bij de
Hogeschool Utrecht.

1 Justitiële verkenningen wijdde er in 1998 al een themanummer aan. Zie Bruinsma & Van
der Vijver 1998; Muller 1998; Straver 1998, maar ook Ponsaers 2010; Van der Vijver 2012;
Van Reenen 2012; Vlek 2012; Huberman 1994; Landry e.a. 2003.
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onderzoek waarin oplossingen worden ontwikkeld en onderzoek

waarin de praktijk mede de rol van onderzoeker heeft allebei nauwe-

lijks voorkomen. Dat vormt de opmaat naar een beschrijving van ener-

zijds ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek en anderzijds actie-

onderzoek als alternatieve methodologieën waarin veel aandacht is

voor doorwerking. Van beide wordt een voorbeeld besproken en wor-

den voordelen en uitdagingen benoemd.

Stand van zaken methodologie van Nederlands politiegerelateerd
onderzoek

Recent is onderzoek gedaan naar de methodologische kenmerken van

Nederlands politiegerelateerd onderzoek (Andriessen e.a. 2015). De

onderzoekers hebben een representatieve steekproef getrokken uit

twee jaargangen (2013 en 2014) politiegerelateerd onderzoek van

Nederlandse bodem. Politiegerelateerd onderzoek is geoperationali-

seerd als (1) onderzoek dat uitgevoerd wordt in opdracht van Politie &

Wetenschap, (2) onderzoek van de lectoraten van de Politieacademie

(voor zover niet al gevat onder 1) en (3) ander relevant (qua strekking

en omvang) onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Veilig-

heid en Justitie of de Nationale Politie is uitgevoerd (voor zover niet

onder 2). In opdracht van de onderzoekers heeft de mediatheek van de

Politieacademie een inventarisatie gemaakt van onderzoekspublica-

ties uit 2013 en 2014 die aan bovenstaande kenmerken voldoen. Het

resultaat was een lijst van 342 openbaar toegankelijke publicaties.

Uit de 342 openbare publicaties zijn 117 publicaties gecodeerd op hun

methodologische kenmerken op basis van een scoringsprotocol. Er is

gekeken naar kenmerken van de betrokkenheid van de politiepraktijk

bij het onderzoek, kenmerken van de onderzoeksvraag, kenmerken

van het onderzoeksdesign en kenmerken van de dataverzamelingsme-

thoden.

Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat in Nederland in de

onderzochte jaren vooral gebruik gemaakt is van crosssectiedesigns

(metingen op één tijdstip van een beperkt aantal variabelen, bijvoor-

beeld met interviews of vragenlijsten) en casestudies. De operationali-

satie van de variabelen is daarbij vooral kwalitatief. Er is weinig sprake

van experimenten en er wordt weinig gebruik gemaakt van meta-ana-

lyse als onderzoeksdesign. Data wordt vooral verzameld via inter-
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views, analyse van documenten en via bestaande registraties van de

politie.

In het onderzoek is ook gekeken naar het soort vragen dat de publica-

ties beantwoorden. Als analysekader hiervoor gebruiken de auteurs

een indeling van Oost en Markenhof (2002), die stellen dat er zes soor-

ten onderzoeksvragen mogelijk zijn: beschrijvende, vergelijkende,

definiërende, evaluerende, verklarende en ontwerpende vragen. 36%

van de publicaties beantwoordt een evaluerende vraag en 24% een

verklarende vraag. Het evalueren van bestaande werkwijzen en beleid

van de politie voor de praktijk kan heel leerzaam zijn, maar de praktijk

is er daarnaast in geïnteresseerd welke aanpakken verzonnen kunnen

worden die werken. Dat is waar ontwerpende onderzoeksvragen naar

vragen: op welke manier kan doel X of Y worden bereikt? Een ontwer-

pende vraag werd echter slechts in 14% van de publicaties gesteld.

Meer onderzoek in Nederland waarin een ontwerpende vraag centraal

staat, kan dus de doorwerking van het politiegerelateerd onderzoek

vergroten.

In het onderzoek van Andriessen e.a. (2015) is ook gekeken naar de

samenwerking met de praktijk tijdens het onderzoek. Dat kan op ver-

schillende manieren. De praktijk kan opdrachtgever zijn of in een

stuurgroep zitten, de praktijk kan worden geconsulteerd tijdens het

onderzoek, of de praktijk kan worden ingezet als onderzoeker. Alle

drie de vormen van betrokkenheid blijken weinig voor te komen. Man-

agement en werkvloer zijn zelden zelf opdrachtgever, zijn relatief wei-

nig vertegenwoordigd in stuurgroepen en de praktijk wordt slechts in

een kwart van de publicaties geconsulteerd. In slechts iets meer dan

10% van de publicaties voeren praktijkmensen een deel van het onder-

zoek zelf uit. En in slechts 5% van de publicaties wordt gerapporteerd

over onderzoek waarin politiemensen door onderzoek te doen hun

eigen praktijk verbeteren.

Er lijken dus kansen te zijn om via de methodologie de doorwerking

van het politiegerelateerd onderzoek in Nederland te vergroten en wel

(a) door vaker ontwerpende vragen te stellen en (b) door de samen-

werking met de praktijk tijdens het onderzoek te intensiveren. In het

vervolg van dit artikel worden beide opties uitgewerkt via twee speci-

fieke methodologieën voor sociaalwetenschappelijk onderzoek: (1)

ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek en (2) participatief actie-

onderzoek.
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Alternatief 1: ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek

Uitgangspunten

Ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek (OWO) is onderzoek

waarin onderzoekers op wetenschappelijke wijze een oplossing voor

een veldprobleem ontwerpen en testen (Van Aken & Andriessen 2011).

Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van Scholtens e.a. (2014) naar

een goede commandostructuur bij crisisbeheersing. In dit ontwerpge-

richt onderzoek staat de vraag centraal hoe een commando- en infor-

matiestructuur kan worden ingericht zodat deze voldoet aan de eisen

van snelheid en optimale besluitvorming.

In OWO staat dus een ontwerpende vraag – een ‘hoe kan’-vraag – cen-

traal. Het soort theorie dat dergelijk onderzoek in de sociale weten-

schappen oplevert, is prescriptieve kennis in de vorm van handelings-

theorie. Er wordt gestreefd naar het formuleren van een handelings-

theorie in de vorm van zogenaamde ontwerpstellingen die in meerdere

situaties waarin een bepaald probleem speelt, kunnen worden

gebruikt. In een ontwerpstelling wordt informatie gegeven over vier

aspecten (Denyer e.a. 2008):

1. in welke situatie en voor welk soort probleem de ontwerpregel een

oplossing biedt (de Context);

2. de handelingen die dan zouden kunnen werken (Interventies);

3. de resultaten die dat oplevert (Outcomes); en

4. de verklaring waarom de handelingen tot de resultaten leiden (de

werkzame Mechanismen).

Het acroniem voor dit format is de CIMO-regel (Context, Interventie,

Mechanisme, Outcome).

Een van de uitgangspunten van OWO is dat de ontwerpstelling geen

mechanistische wetmatigheid is die overal effectief zal zijn. Daarvoor

is de sociale werkelijkheid te complex en speelt de menselijke hande-

lingsvrijheid een te grote rol. Een ontwerpstelling biedt een algemene

template voor de aanpak van een bepaalde klasse van problemen. De

template moet door een geschoolde professional worden vertaald naar

een specifieke situatie. De stelling is dus niet generaliseerbaar, maar

wel transfereerbaar naar andere contexten.

Een ander uitgangspunt van OWO is dat de validiteit van een ontwerp-

stelling wordt onderzocht door deze te testen. Het doel is dus de prag-
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matische validiteit (‘werkt het?’) te bepalen. Echter, in de sociale wer-

kelijkheid is het vaak zo dat iets wél werkt in de ene situatie en niet in

de andere. Daarom probeert een OWO-onderzoeker een stelling in

verschillende situaties te testen, om zo steeds meer kennis te verzame-

len over de context en de randvoorwaarden waarbinnen de stelling

werkt.

Het streven in OWO om ontwerpstellingen in concrete situaties te tes-

ten leidt ertoe dat er altijd gewerkt wordt op twee niveaus: het niveau

van de generieke kennisontwikkeling waarin de ontwerpstellingen

worden ontwikkeld en het niveau van individuele casussen waarin op

locatie de ontwerpstellingen worden uitgeprobeerd. Het eerste niveau

wordt door Andriessen (2011) de kennisstroom van het onderzoek

genoemd en het tweede niveau de praktijkstroom. De OWO-onderzoe-

ker pendelt voortdurend tussen deze stromen in een iteratief proces.

Aanpak

De aanpak van een OWO kunnen we illustreren aan de hand van het

onderzoek van Scholtens e.a. (2014) naar commandostructuren voor

crisisbeheersing. OWO start veelal met een diagnose van wat er in de

praktijk in een bepaalde situatie misgaat. Dit is het evaluerende en

verklarende deel van het onderzoek. Scholtens e.a. constateren dat het

Nederlandse drielagencommando- en informatiesysteem – bestaande

uit een gemeentelijk of regionaal beleidsteam (GBT/RBT), het regio-

naal operationeel team (ROT) en het commando plaats incident

(COPI) – niet kan voldoen aan de eisen die aan een commando- en

informatiestructuur moeten worden gesteld. Dit komt onder andere

door de lange communicatielijnen, het feit dat communicatie naar de

samenleving vaak geen eerste prioriteit heeft, het systeem uitgaat van

centrale besluitvorming en bepaalde functionarissen op twee plaatsen

tegelijk moeten zijn.

Vervolgens wordt in OWO op basis van literatuur en vaak ook op basis

van kennis uit het werkveld een ontwerp gemaakt voor een oplossing.

Scholtens e.a. ontwerpen een nieuwe structuur voor de regio Drenthe

bestaande uit twee lagen met een set van spelregels. Een van de regels

is dat monodisciplinaire bevelvoering altijd prioriteit heeft boven mul-

tidisciplinaire bevelvoering. De leider van het COPI mag bijvoorbeeld

altijd de operationeel leider storen in zijn vergadering met het crisis-

team.
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Daarna wordt de ontworpen oplossing getest. Scholtens e.a. (2014)

hebben het systeem vijfmaal daar getest door het houden van een

oefening in aanwezigheid van de onderzoekers. Bij OWO wordt dit de

α-test genoemd. Dit is een test waarbij de ontwerper zelf de test uit-

voert of erbij aanwezig is. Het risico van dergelijke tests is dat de werk-

zaamheid van de oplossing deels zou kunnen worden veroorzaakt

door de aanwezigheid van de ontwerper. Deze kan beschikken over

bepaalde vaardigheden of over een bepaalde charismatische uitstra-

ling. Om dergelijke rivaliserende verklaringen (Yin 2000) uit te sluiten

pleit de OWO-literatuur voor het aanvullen van de α-test met een

β-test (Stam 2011). Dat is een test waarbij de ontwerper zelf niet is

betrokken. Scholtens e.a. doen zo’n test ook. Het systeem is twee keer

in werking geweest bij een echt incident waarbij de onderzoekers niet

aanwezig waren. Hierna is een interne evaluatie gehouden. Ook zijn er

in 2013 twee grootschalige oefeningen gehouden waarbij onafhanke-

lijke observators waren betrokken. Ook dat is een voorbeeld van een

β-test.

Een volgende stap in OWO kan zijn dat een test kan leiden tot bijstel-

len van het ontwerp, waarna het in een volgende situatie wordt getest.

Dit wordt herhaald totdat een volgende test geen nieuwe informatie

meer oplevert over de werkzaamheid van het ontwerp en de condities

waaronder die werkt, en er theoretische verzadiging is bereikt (Eisen-

hardt 1989). Scholtens e.a. (2014) hebben dat gedaan in de regio

Twente (Scholtens, persoonlijke communicatie, 26 januari 2016).

Voordelen en uitdagingen

De kracht van OWO is het soort kennis dat het oplevert: handreikingen

voor professionals hoe te handelen in bepaalde situaties. Wanneer

OWO goed wordt uitgevoerd, is deze kennis enerzijds goed verankerd

in wat er al over het vraagstuk bekend is: de kennis is ‘evidence-

based’. Anderzijds is de kennis ook praktisch valide omdat zij in de

praktijk is getest. Er wordt in OWO kennis verzameld over de omstan-

digheden en randvoorwaarden waaronder de handreikingen kunnen

worden toegepast. Hiermee wordt erkend dat er in de praktijk meestal

geen ‘one size fits all’-oplossingen bestaan.

OWO goed uitvoeren is niet eenvoudig. Het vereist vaak vaardigheden

van de onderzoeker op het gebied van onderzoeken, ontwerpen én

veranderen (Akkerman e.a. 2011). Het eist ook een goede rolscheiding
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wanneer die rollen door één en dezelfde persoon worden uitgevoerd

(Stam 2011). Voor het vergroten van de navolgbaarheid van dit soort

onderzoek dient de onderzoeker extra kwaliteitsmaatregelen te tref-

fen, zoals het werken met meerdere databronnen voor hetzelfde ver-

schijnsel (triangulatie), het werken met een ‘audit trail’ om de weg van

data naar conclusie transparant te maken (Akkerman e.a. 2008) en het

terugleggen van bevindingen naar betrokkenen (member check, zie

Opdenakker 2012).

Het vinden van geschikte casussen is vaak een probleem. Het moeten

situaties zijn waarin eenzelfde probleem zich voordoet als waarvoor

de interventie is ontworpen. Om dit vast te stellen is eerst een gron-

dige diagnose nodig (Andriessen 2004). Daarbij komt dat een ontwerp

in één situatie uitproberen nog niet zoveel zegt. In het voorbeeld van

Scholtens e.a. (2014) wordt de bewijskracht voor het commando-

systeem sterker wanneer dat ook in andere regio’s wordt getest. Dan

ontstaat ook meer zicht op de randvoorwaarden.

Een ander lastig punt is het voldoende uitsluiten van rivaliserende ver-

klaringen. Kan onomstotelijk worden aangetoond dat de geconsta-

teerde verbeteringen zijn toe te schrijven aan de interventies en niet

aan andere, rivaliserende factoren? Bij OWO worden de ontwerpen

getest in de praktijk en de testen zijn meestal geen gecontroleerde

experimenten, waardoor het moeilijker is (maar niet onmogelijk) om

rivaliserende verklaringen zoals deze uit te sluiten. Aanvullende gege-

vens zijn nodig over de processen die zich precies hebben afgespeeld.

Een voorbeeld van een rivaliserende verklaring bij Scholtens e.a.

(2014) doet zich voor wanneer zij constateren dat het commando-

systeem niet altijd optimaal werkte. Op alle niveaus hadden besluit-

vormers moeite om te prioriteren, heldere orders te geven en goed te

monitoren of de orders werden uitgevoerd. Dan dringt te vraag zich op

waardoor dat komt: is het ontworpen systeem niet goed of is het niet

goed toegepast? Door nader onderzoek te doen kunnen de auteurs

constateren dat dit kwam door gebrek aan gewenning en aan vaardig-

heden van de deelnemers. Mensen hebben jarenlang procedures

geleerd en komen daar maar moeilijk los van. Het meenemen van de

hele organisatie kost veel inspanning.

Het ontwerpen van oplossingen is veelal pas mogelijk als eerst gede-

gen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de aard van het op te lossen

probleem, hoe dat probleem door betrokkenen wordt ervaren, wat

oorzaken zijn van het probleem en welke oplossingen ergens anders in
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de wereld (zowel in de wetenschap als in de praktijk) al zijn ontwik-

keld. OWO moet dus voortbouwen op onderzoek dat meer beschrij-

vend, evaluerend en verklarend van aard is. Is dergelijke kennis nog

niet voldoende voorhanden, dan is het gevaarlijk om oplossingen te

gaan ontwerpen. Deze zouden dan tot symptoombestrijding of tot

averechtse effecten kunnen leiden.

Tot slot bestaat het risico dat de onderzoekers de oplossingen die ze

ontwerpen te veel vanachter het bureau ontwerpen en proberen te

implementeren. Het gevaar van een ‘blauwdruk’ veranderaanpak

(Caluwe 1998) is reëel. Dat is een punt waar actieonderzoek juist heel

sterk in is.

Alternatief 2: actieonderzoek

Uitgangspunten

De term actieonderzoek is als eerste gebruikt door Lewin (1946) in een

essay waarin hij zich ernstig zorgen maakte over onderzoek dat ‘alleen

maar boeken oplevert’ (p. 35). Hij betoogt dat onderzoek gericht op

het vinden van algemene wetmatigheden moet worden aangevuld met

onderzoek naar lokale situaties waarin onderzoek, actie en training

hand in hand gaan. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er een omvang-

rijke actieonderzoekstroming ontstaan met vele varianten. Gemeen-

schappelijke kenmerken zijn dat het onderzoek direct probeert bij te

dragen aan het verbeteren van de lokale situatie van betrokkenen door

nauwe samenwerking tussen onderzoekers en de betrokkenen zelf.

Kennis wordt gezamenlijk ontwikkeld door acties uit te denken, uit te

voeren en te evalueren, waarbij een belangrijk doel is dat betrokkenen

leren en zich ontwikkelen.

Hierbij staat het perspectief van de betrokkenen centraal, niet dat van

de onderzoeker (Kieser & Leiner 2012). Onderzoeker en betrokkenen

reflecteren samen op de situatie van de betrokkenen en proberen deze

betekenis te geven. Uitgangspunt daarbij is dat elke situatie uniek is

(Susman & Evered 1978). Op basis daarvan ontwikkelen ze samen een

plan om verandering te realiseren. Daarna ondernemen de betrokke-

nen actie en reflecteren daarop met de onderzoeker. Voorwaarde is

dat de onderzoeker zich de situatie van de betrokkenen goed eigen
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maakt. Dit wordt vaak gerealiseerd door als onderzoeker een tijdje te

participeren in de praktijk van de betrokkenen.

Aanpak

Een voorbeeld van actieonderzoek op het gebied van politie is het

onderzoek van Meurs en Kreulen (2014). Hun onderzoek naar het

functioneren van de wijkagent heeft zes jaar geduurd, waarvan een

deel is besteed aan het doen van actieonderzoek. In het onderzoek zijn

zeven lokale situaties in Nederland bestudeerd, zoals jeugdoverlast op

een plein, een schimmig tankstation en een notoire overlastpleger.

Deze casussen worden niet afstandelijk geanalyseerd, maar vanuit de

focus van de wijkagenten en hun handelen.

In het onderzoek zijn veelvoorkomende stappen van actieonderzoek

goed te herkennen. Een eerste stap is de stap van het inleven van de

onderzoekers in de leefwereld van de betrokkenen. Meurs en Kreulen

doen dit door mee te lopen met de wijkagenten als ‘onwetende passa-

gier die passief luistert en blij is als hij even in de cockpit mag zitten’

(Meurs & Kreulen 2014).

In de tweede stap is de onderzoeker niet langer passief, maar gaat

samen met de betrokkenen op zoek naar een afgebakend vraagstuk

dat benut kan worden om aan te pakken. Dat betekent het gezamen-

lijk interpreteren van de situatie en het bedenken van handelingsalter-

natieven. Hierbij brengt de onderzoeker vaak theoretische modellen

en concepten in, en de betrokkenen de lokale wijsheid. Meurs en

Kreulen beschrijven bij deze stap de rol van de onderzoeker als een

luchtverkeersleider die de piloot een aanvullend perspectief aanbiedt.

In de derde stap voeren de betrokkenen de handelingen uit, al dan

niet samen met de onderzoeker, en reflecteren daarop onder begelei-

ding van de onderzoeker. Bij Meurs en Kreulen is de onderzoeker in

deze stap een copiloot die samen met de wijkagenten het vraagstuk

aanpak, waarbij de piloot leidend is en de copiloot bijspringt als het

nodig is, ‘maar de copiloot heeft een reflecterende taak, waardoor hij

met iets meer afstand naar de materie kijkt’.

Het principe in actieonderzoek dat perspectieven van betrokkenen

centraal staan, wordt door Meurs en Kreulen mooi uitgewerkt. Het

gaat volgens hen namelijk niet om één perspectief, maar om drie per-

spectieven. Elke casus wordt beschreven vanuit een vogelvluchtper-

spectief, dat voortkomt uit de aard van de politieorganisatie en de
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manier waarop daar vanuit de buitenwereld naar wordt gekeken. Het

is een perspectief dat weinig nuance toelaat en waarin problemen snel

worden gelabeld als ‘jeugdoverlast’ of ‘verkeersprobleem’.

Vervolgens wordt ook gekeken vanuit een top-down perspectief. Daar-

mee wordt niet zozeer het perspectief van de politieleiding bedoeld,

maar het perspectief van de analyticus die in kaart brengt welke acto-

ren allemaal betrokken zijn en welke patronen zich voordoen. Dit per-

spectief helpt bij het interpreteren van de situatie en het vinden van

nieuwe handelingsperspectieven.

Tot slot wordt ook gekeken vanuit het frontlijnperspectief. Dit is hoe

de wijkagenten zelf de situatie beleven. Hierin ontbreekt vaak het

overzicht, maar wordt wel het vakmanschap van de wijkagent zicht-

baar. Via deze aanpak wordt in elke casus toegewerkt naar verbetering

van de situatie. Zo wordt bij het schimmige tankstation contact opge-

nomen met de NS, de eigenaar van het terrein, waardoor uiteindelijk

een verkeersbesluit mogelijk wordt. Vervolgens wordt een schouw

georganiseerd met betrokkenen, wat leidt tot financiering van nieuwe

bebording. Hierdoor verandert de situatie fundamenteel.

Meurs en Kreulen trekken ook algemene conclusies uit de zeven

casussen als antwoord op onderzoeksvragen als: Hoe werkt het vak-

manschap van de wijkagent? Wat zijn daarvan de consequenties? Hoe

zitten (taaie) lokale problemen in elkaar en hoe gaat de organisatie

daarmee om? Deze conclusies worden samen met een rijke beschrij-

ving van de casussen gerapporteerd in een website met filmpjes, over-

zichten en modellen. Er is bewust niet gekozen voor een traditionele

publicatie, want ‘bij écht praktijkrelevant actieonderzoek past natuur-

lijk ook geen traditionele verslaglegging’ (Meurs, persoonlijke commu-

nicatie, 25 januari 2016).

Voordelen en uitdagingen

De keuze van Meurs en Kreulen voor actieonderzoek kwam voort uit

eerder onderzoek waaruit bleek dat een korpsbrede implementatie

van een nieuwe werkwijze voor wijkagenten onvoldoende bleek te lan-

den. Via actieonderzoek bleek het wel mogelijk de praktijk te verbete-

ren. Dat is ook de kracht van actieonderzoek, omdat het gebruik maakt

van de expertise en betrokkenheid van lokale actoren en hen helpt op

een andere manier te handelen. Actieonderzoek heeft veel oog voor de

complexiteit en de unieke eigenschappen van specifieke situaties. Het
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zoekt niet naar gemiddelden, maar naar het specifieke en is dus meer

‘science of the particular’ dan ‘science of the average’ (Van Aken, in

druk). Dit komt de lokale doorwerking ten goede. De nauwe samen-

werking van onderzoeker en betrokkenen maakt het ook mogelijk voor

de onderzoeker om de processen die daadwerkelijk plaatsvinden,

bloot te leggen en daarmee mogelijke rivaliserende verklaringen uit te

sluiten. Actieonderzoekers betogen dat de grote betrokkenheid van de

onderzoeker en de diepgang van actieonderzoek maken dat de validi-

teit van het onderzoek groter is dan bij onderzoek waarin meer vanuit

een waarnemersperspectief met vragenlijsten of interviews wordt

gewerkt.

Aan de aandacht voor het specifieke zit ook een keerzijde. Het is lasti-

ger om tot meer algemene uitspraken te komen. Bij ontwerpgericht

onderzoek wordt in de kennisstroom gewerkt aan algemenere kennis

door te werken met conceptoplossingen die in meerdere, door de

onderzoeker uitgekozen casussen worden getest. Bij actieonderzoek is

de praktijk veel meer leidend, waardoor inductie moeilijker is te reali-

seren (Andriessen 2008). Daarnaast is er in actieonderzoek net als bij

OWO veel aandacht nodig voor het navolgbaar maken van de resulta-

ten. Bij actieonderzoek is de onderzoeker nog meer ondergedompeld

in de praktijk en worden nog veel meer indrukken opgedaan en data

verzameld. Hierdoor is het maken van een goede audit trail lastiger.

De grote betrokkenheid van zowel de onderzoeker bij de praktijk als

de praktijk bij het onderzoek maakt het ook moeilijker om wishful

thinking, groepsdenken en andere schadelijke vertekeningen uit te

sluiten, temeer daar de verschillende rollen van de onderzoeker nog

meer dan bij OWO door elkaar heen lopen.

Conclusie

Een goede doorwerking van politiegerelateerd onderzoek naar de

praktijk is een uitdaging. Het politiegerelateerd onderzoek dat op dit

moment in Nederland plaatsvindt, maakt nog weinig gebruik van een

aantal mogelijkheden om doorwerking te stimuleren, zoals het ont-

wikkelen en testen van prescriptieve kennis en het uitvoeren van

onderzoek samen met mensen op de werkvloer. Zowel de methodolo-

gie van OWO als die van actieonderzoek biedt mogelijkheden om de

doorwerking van onderzoek naar de praktijk te vergroten.
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Het voordeel van OWO is dat hierin wordt toegewerkt naar hande-

lingstheorieën die transfereerbaar zijn naar andere situaties. Daar

kunnen ze door deskundige professionals geschikt worden gemaakt

voor de lokale situatie. Uitdaging daarbij is ervoor te zorgen dat de

handelingstheorieën ook aansluiten bij de praktijk. Actieonderzoek is

daar weer heel sterk in. Door samen met mensen uit de praktijk onder-

zoek uit te voeren kan worden aangesloten bij de belevingswereld en

wordt de implementatie van nieuwe aanpakken eenvoudiger. Bij

actieonderzoek is het weer de uitdaging voldoende transfereerbare

kennis te ontwikkelen op een manier die ook navolgbaar is.

Door OWO en actieonderzoek te combineren ontstaat een sterke

methodologie, waarin praktische relevantie en methodische grondig-

heid kunnen worden verenigd. Zeker wanneer dit wordt toegepast bij

vraagstukken waarnaar eerst via meer traditionele aanpakken

beschrijvend, evaluerend en verklarend onderzoek heeft plaatsgevon-

den. Dit vereist een meerjarige onderzoeksprogrammering, waarin

onderzoekers opklimmen van beschrijvend en verklarend naar ont-

werpend onderzoek.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published six times a

year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Minis-

try of Security and Justice in cooperation with Boom Juridische uit-

gevers. Each issue focuses on a central theme related to judicial policy.

The section Summaries contains abstracts of the internationally most

relevant articles of each issue. The central theme of this issue (no. 1,

2016) is Innovative research methods.

Big Data in scientific research
B.H.M. Custers

Big Data offers a plethora of promising opportunities in different areas

of society. This introductory article focuses on the opportunities of Big

Data in scientific research. The central question addressed in this arti-

cle is: ‘What can Big Data offer in the context of scientific research?’ In

order to answer this question, the following topics are discussed: what

is Big Data, what is new about Big Data, which applications are there

for Big Data in scientific research, and what are the pros and cons of

the use of Big Data in scientific research? The conclusion is that Big

Data offers some opportunities for scientific research that were previ-

ously impossible and, therefore, can be useful for researchers. How-

ever, the use of Big Data also has its limitations and the added value

may depend on the research questions that are addressed.

The evaluation of digital policy: A Big Data case study
H.B.M. Leeuw

Online search behavior, stored by search engines such as Google, is a

type of Big Data that allows researchers and policymakers to screen

and scan the effects of implemented (e)interventions. This contribu-

tion uses the implementation of a specific anti-piracy intervention as a

case study in order to test the usability of online search behavior as an

indicator of the effects of an intervention. The data demonstrates that

changes in online search behavior have occurred following implemen-

tation. The main issue that emerges is the attribution of the findings

presented. One way to approach this attribution issue is by performing

a counterfactual. Though this alleviates the attribution issue some-

what, it does not solve it in its entirety. Overall, it is suggested that the
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described usage of Big Data serves as a novel tool to quickly and easily

screen the potential effects following the implementation of policy

before selecting more resource-consuming methods.

Analytical methods en technics for criminological research. Old
trends and new developments
C.C.J.H. Bijleveld

This article describes the developments in the use of analytical meth-

ods and technics for criminological research in the Netherlands since

the beginning of the eighties. The author focuses on quantitative

research methods. While classical multivariate technics like

(M)AN(C)OVA, canonic correlation analysis and LISREL were domi-

nant until the beginning of the new century, new multivariate analyti-

cal methods appeared from 2005 onwards. Especially the analysis of

life course trajectories of criminal offenders caught on. The author

also discusses various methods to measure the size of crime, like

randomized response and capture-recapture, as well as methods iden-

tifying the causes of crime. In this latter field the use of fixed-effects

methods and the propensity score matching technic has expanded

considerably in the last couple of years. When it comes to explaining

why people commit crime, quantitative methods do not suffice. The

author argues that thorough quantitative methods can reveal the con-

text in which criminal acts occur. The wider use of so-called mixed

methods (quantitative as well as qualitative) could contribute to a

deeper understanding of crime and stimulate theoretical develop-

ment. In doing so these methods contribute considerably to under-

standing why people commit crime.

In the h200d: A contemporary ethnography of a Dutch youth gang
R.A. Roks

This article draws on three years of ethnographic research into the

embeddedness of crime and identity of the Rollin 200 Crips, a Dutch

‘gang’ from the city of The Hague. During the course of this fieldwork

the possibilities of social media were explored. Posts and pictures on

social media can be used by criminologists as a relative easy way to

collect data, but social media can also be used as a platform to com-

municate and contact informants. The central argument in this article

is that ethnographers should somehow try to incorporate these offline

practices in their fieldwork to better deal with the fact that boundaries
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between being online and offline are becoming increasingly inter-

woven and blurred. But like forms of offline ethnography, there is also

a need to reflect on the usage of this data, particularly in terms of

selectivity and ethics.

CRIME Lab: A pledge for a new and renewing criminology
J.L. van Gelder

New technologies such as social media, smartphones, GPS, the inter-

net, sensors, and virtual environments are quickly becoming an

increasingly influential part of our daily lives. While very relevant, and

often highly accessible and user-friendly, criminologists have been

slow to capitalize on the research potential of these technologies.

CRIME Lab is a research initiative that promotes the use of new tech-

nologies and innovative methods to do cutting-edge crime research.

In this article, the author discusses three different CRIME Lab research

projects that all make use of virtual reality (VR), which, it is argued, can

become a highly useful research method for criminologists in the

coming years. The author demonstrates how the use of VR in these

projects allows for answering research questions that are hard to

address using conventional methods.

Possible applications of Quantified Self data. Some examples from
forensic psychiatric practice
C.H. de Kogel and L.J.M. Cornet

How many hours a night do I sleep? What is my average resting heart

rate? How physical active am I during the day? Self-monitoring with

help of technological devices, including smartphones, mobile applica-

tions and electronic sensors, allow individuals to quantify biometrics

that they never knew existed. During the last decade, the ‘quantified-

self’ movement has become popular among hobbyists, but also

among professionals in the medical field. In this article the authors

explore the potentials of quantified-self devices for the criminal justice

setting. Could, for example, skin conductance measurements help to

improve self-awareness among aggressive patients? And could bio-

feedback intervention with help of a mobile application serve as an

alternative intervention program for those who are currently not

responsive to traditional correctional therapy? On the other hand,

what are the limitations and perhaps ethical concerns when imple-

menting quantified-self devices in the criminal justice setting?
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Let me show you something. On visual research methods
G. Vanderveen

Visual research methods aren’t magic. Yet, they do work. In this arti-

cle, different reasons and methods are described, based on the

author’s own experiences as well as on the literature. Visual methods

refer to the visual as a data source, employing visuals in the data col-

lection or using visuals when presenting and expressing social scien-

tific knowledge. The reasons to use visual methods can be divided into

two broad categories. First, visual methods enhance the data and the

data collection and second, they can facilitate the participation of and

collaboration with research participants. Examples of visual methods

are presented, such as the use of photographs in interviews as well as

some dilemmas a researcher (similar to legal professionals) can face

when employing them. Visual methods are still developing, and the

author concludes that there’s still a lot to learn.

Towards more relevant research through a different methodology
D.G. Andriessen

The practical relevance of police-related research is a much debated

issue. In the debate there has not been much attention to the meth-

odological design of research and the effect the design has on rele-

vance. In this article two research designs are discussed that pay spe-

cial attention to increasing the practical relevance of the research:

design-based research and action research. Both designs are uncom-

mon in Dutch police-related research. The two designs are each illus-

trated with an example and pros and cons are discussed. It is conclu-

ded that these designs are useful for improving the impact of police-

related research, either when used separately or in combination.
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30 maart De onderste steen boven. Dilemma’s rond waarheids-
vinding in georganiseerde misdaadzaken (Utrecht)
www. ciroc. nl

12 april De vorming van de Nationale Politie en de politiële
samenwerking in de Europese Unie (Leuven)
www. law. kuleuven. be/ home/ onderzoek/ nieuws -
onderzoek/ 7440 -fol -lect -series -cyrille -fijnaut. pdf

15 april Biosociale criminologie: beloften en beperkingen (Den
Haag)
www. criminologie. nl/ downloads/ nvc/ NVC
%20Studiemiddag_ Biosociale%20criminologie_
15%20april%202016. docx

15 april Groen, een taak voor blauw? (Schorre, België)
www. politiestudies. be/ index. cfm ?Id= 29

29 april Recherchemanagement (Aalst, België)
www. politiestudies. be/ index. cfm ?Id= 29

10 mei De derde weg: naar een evenwichtig Europees canna-
bisbeleid (Leuven)
www. law. kuleuven. be/ home/ onderzoek/ nieuws -
onderzoek/ 7440 -fol -lect -series -cyrille -fijnaut. pdf

13 mei Intelligence and big data (Evere, België)
www. politiestudies. be/ index. cfm ?Id= 29

24 mei Organisatiecriminaliteit (Lokeren, België)
www. politiestudies. be/ index. cfm ?Id= 29

31 mei Radicalisering en terrorisme (Den Haag)
www. hetccv. nl/ agenda/ 2016/ 05/ congres -radicalisering
-en - terrorisme

9-10 juni Crossing borders. Migratie, terrorisme en grensover-
schrijdende criminaliteit (Leiden)
www. criminologie. nl/ nvc/ nvk_ congres. php

14-16 juni The Stockholm Criminology Symposium
www. criminologysymposium. com/ symposium/ program.
html

21-24 september ESC Conference: Crime and crime control
www. eurocrim2016. com

26-30 september Evalation futures in Europe and beyond (Maastricht)
http:// ees2016. eu

16-19 november Jaarcongres ASC: The many colors of crime & justice
http:// asc41. com/ annualmeeting. htm

doi: 10.5553/JV/016758502016042001010

http://www.ciroc.nl
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/nieuws-onderzoek/7440-fol-lect-series-cyrille-fijnaut.pdf
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/nieuws-onderzoek/7440-fol-lect-series-cyrille-fijnaut.pdf
http://www.criminologie.nl/downloads/nvc/NVC%20Studiemiddag_Biosociale%20criminologie_15%20april%202016.docx
http://www.criminologie.nl/downloads/nvc/NVC%20Studiemiddag_Biosociale%20criminologie_15%20april%202016.docx
http://www.criminologie.nl/downloads/nvc/NVC%20Studiemiddag_Biosociale%20criminologie_15%20april%202016.docx
http://www.politiestudies.be/index.cfm?Id=29
http://www.politiestudies.be/index.cfm?Id=29
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/nieuws-onderzoek/7440-fol-lect-series-cyrille-fijnaut.pdf
http://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/nieuws-onderzoek/7440-fol-lect-series-cyrille-fijnaut.pdf
http://www.politiestudies.be/index.cfm?Id=29
http://www.politiestudies.be/index.cfm?Id=29
http://www.hetccv.nl/agenda/2016/05/congres-radicalisering-en- terrorisme
http://www.hetccv.nl/agenda/2016/05/congres-radicalisering-en- terrorisme
http://www.criminologie.nl/nvc/nvk_congres.php
http://www.criminologysymposium.com/symposium/program.html
http://www.criminologysymposium.com/symposium/program.html
http://www.eurocrim2016.com
http://ees2016.eu
http://asc41.com/annualmeeting.htm


Congresagenda 139

Het volgende nummer van Justitiële verkenningen is gewijd aan:

Jv 2: Radicalisering en terrorisme

Nadere informatie bij de redactie.

doi: 10.5553/JV/016758502016042001010




