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Toelichting bij het overzicht van het onderzoeksprogramma 2020 
 
De peildatum voor het overzicht is mei 2020. 

 

In afstemming en samenwerking met de politie is door de Politieacademie een Strategische 

Onderzoeksagenda voor de Politie (SOANP) opgesteld. De Strategische Onderzoeksagenda voor de 

Politie wordt vierjaarlijks opgesteld door de Politieacademie en na advies van de Politieonderwijsraad 

vastgesteld door de Minister van Justitie en Veiligheid. De Strategische Onderzoeksagenda geeft 

sturing aan het onderzoek dat wordt uitbesteed aan universiteiten en andere onderzoeksinstellingen en 

dat gestart wordt door de Politieacademie. De Onderzoeksagenda beoogt een leidraad te zijn voor de 

productie van nieuwe kennis die de politiepraktijk, het politieonderwijs en de beleidsvorming helpt om 

aansluiting te behouden bij actuele problemen en nieuwe ontwikkelingen. 

 

De eerste Strategische Onderzoeksagenda heeft van 2015 tot en met 2018 sturing gegeven aan het 

onderzoek dat in die periode is gestart door zowel Politie en Wetenschap als de Politieacademie. 

Inmiddels is er voor de periode van 2019 tot 2022 door de Minister van Justitie en Veiligheid een 

nieuwe Onderzoeksagenda vastgesteld. Vanaf 2020 start daarmee onderzoek gebaseerd op de thema’s 

van de nieuwe Onderzoeksagenda.  

 

Om deze reden treft u in dit Onderzoeksprogramma zowel nog lopend onderzoek aan op basis van de 

thema’s van de eerste Strategische Onderzoeksagenda, als startend onderzoek op basis van de thema’s 

van de tweede, huidig geldende, Strategische Onderzoeksagenda. Bij ieder onderzoek wordt 

aangegeven onder welk thema van welke Onderzoeksagenda zij vallen.  

 

Het overzicht van het onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap is opgebouwd uit twee delen:  

 Een overzicht en samenvattingen van het lopende onderzoek uit eerdere jaren en het nieuw te 

starten onderzoek naar aanleiding van de Call 2019; 

 Een overzicht van recent afgesloten, nog niet gepubliceerd onderzoek. 

 

De ‘samenvattingen’ van lopend onderzoek omvatten een korte omschrijving van: 

Titel                     Titel en eventueel subtitel van het onderzoek 

Contractnummer            Formeel contractnummer van onderzoeksopdracht   

Uitvoerder  Onderzoeksinstelling(en) die het onderzoek uitvoer(t)(en) 

Doel en opzet     Doel- en vraagstelling en opzet van het onderzoek 

Looptijd  Doorlooptijd en verwachte afronding 
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Overzicht lopend onderzoek op basis van SOAP 2015-2018   

 
Thema 1a: Inzicht in actuele fenomenen en politieoptreden 

 
 Titel Uitvoerder Looptijd 

1 Ondermijnende criminaliteit in het 

Noordzeekanaal en zeehavengebied 

Amsterdam 

Vrije Universiteit, Amsterdam 2019-2020 

2 Ondermijning langs zijpaden (kleine havens) Universiteit Tilburg 2019-2020 

3 Op zoek naar de parels van de lokale aanpak 

van cybercriminaliteit en gedigitaliseerde 

criminaliteit 

Haagse Hoge School. i.s.m. NSCR 2019-2020 

4 Lokale interventies voor jeugdige 

cybercriminelen: Hack_Right 

Haagse Hoge School i.s.m. NSCR 2019-2020 

5 Crime Chain: Het verband tussen DDos-

aanvallen en Phising  

Universiteit Twente, Enschede 2019-2020 

6 De ontmaskering. Een praktijkgericht 

onderzoek naar Exposing 

ACV Research,  2019-2020 

7 Ooggetuigenidentificatie Universiteit Maastricht 2019-2020 

8 Hoe kan de politie voorkomen dat conflicten 

tussen burgers escaleren? 

NSCR, Amsterdam 2019-2020 

9 Studie naar het opsporen van criminele 

geldstromen 

Ecorys, Rotterdam 2019-2020 

10 Opsporing in een gedigitaliseerde 

samenleving: het benutten van digitaal 

bewijsmateriaal 

NHL Hogeschool. Leeuwarden 2018-2020 

11 Operatie facilitators Bureau Beke, Arnhem 2018-2020 

12 Opsporingskunde: hoe voorkom je dat het 

betere de vijand van het goede wordt? 

Crisislab, Renswoude 2016-2020 

13 Nederlandse Outlawbikers in Internationaal 

Perspectief 

Universiteit leiden 2016-2020 

14 Misbruik van buitenlandse rechtspersonen Erasmus Universiteit, Rotterdam 2016-2020 

 

 

Thema 2c: Eigentijdse relatie met burgers 
 

 Titel Uitvoerder Looptijd 

15 Politiewerk in wijk en web Twynstra Gudde, Amersfoort 2019-2020 

16 Op zoek naar vertrouwen Erasmus Universiteit, Rotterdam 2019-2020 

17 Weten, doen en leren. Proeftuinen Gesloten 

gemeenschappen 

Bureau Bervoets, Amersfoort 2018-2020 

18 

 

Polarisatie en politiewerk: een etnografische 

studie naar spanningen in complexe wijken’   

Universiteit Utrecht 2019-2021 
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Thema 3d: Functioneren als één korps 

 
 Titel Uitvoerder Looptijd 

19 GGP en nieuwe externe uitdaging en 

ontwikkeling 

Radboud Universiteit, Nijmegen 2019-2020 

20 Platteland in eigen hand Twynstra Gudde, Amersfoort 2019-2020 

21 Socialisatie en identiteitsontwikkeling Twynstra Gudde, Amersfoort 2018-2022 

22 Politiewerk aan de horizon Twynstra Gudde, Amersfoort 2018-2020 

 

 

Thema 3e: Samenwerken en identiteit 

 
 Titel Uitvoerder Looptijd 

23 

 

Handhaving en effectiviteit van strafrechtelijke 

locatie- en contactverboden 

Erasmus Universiteit, Rotterdam 2019-2020 

24 Van opsporing tot bewijsvoering  NFI, Den Haag 2019-2020 

25 Kinderen als slachtoffer, getuige of dader van 

huiselijk geweld 

Vrije Universiteit, Amsterdam 2019-2020 

26 Meer huiselijk geweld in criminele families? NSCR, Amsterdam 2019-2020 

27 Huiselijk geweld: de politie in de keten Verwey Jonker, Utrecht 2019-2020 

28 Politie, particuliere recherche en ondermijnende 

criminaliteit  

VU, Amsterdam 2018-2020 

29 Versterken van openbare orde en veiligheid door 

monitoring in cyberspace door gemeenten 

NHL Stenden, Leeuwarden 2019-2020 

 

 

Beschrijving lopend onderzoek op basis van SOAP 2015-2018   

 

Thema 1a: Inzicht in actuele fenomenen en politieoptreden 
 

Nummer 1 

Contract PW/OC/2019/04 

Titel Ondermijnende criminaliteit in het Noordzeekanaal en zeehavengebied 

Amsterdam 

Uitvoerder Vrije Universiteit 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Het doel van het onderzoek is om de aard en omvang van de ondermijnende criminaliteit in het 

Noordzeekanaal en het zeehavengebied Amsterdam in kaart te brengen en te bekijken wat in de 

praktijk de dilemma’s, knelpunten en ‘best practices’ zijn met betrekking tot het tegengaan van deze 

criminele activiteiten.  

 

Het eindrapport wordt tweede helft 2020 verwacht.   
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Nummer 2 

Contract PW/OC/2019/21 

Titel  Ondermijning langs zijpaden (Kleine havens) 

Uitvoerder Universiteit Tilburg 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Het betreft een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en aanpak van ondermijnende 

criminaliteit in relatie tot kleine havens, luchthavens, railtransport en binnenvaart. 

De doelstelling van het onderzoek is om de beschikbare kennis over de aard en omvang en de aanpak 

van ondermijnende criminaliteit in relatie tot kleine havens en luchthavens, en het railtransport en de 

binnenvaart, te bundelen en te analyseren. Het gaat daarbij om drie hoofdzaken: smokkel via deze 

infrastructuur; de beveiliging ervan, zowel door de exploitanten als in de zin van controle door 

verantwoordelijke overheidsinstanties; en de kwetsbaarheid van deze infrastructuur voor criminele 

infiltratie. 

 

Het eindrapport wordt tweede helft 2020 verwacht.   

 

 

Nummer 3 

Contract PW/OC/2019/05 

Titel Op zoek naar de parels van de lokale aanpak van cybercriminaliteit en 

gedigitaliseerde criminaliteit 

Uitvoerder HHS/NSCR 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Het onderzoek levert inzichten op in de best practices in de lokale aanpak van online criminaliteit. De 

huidige afhandeling van online criminaliteit op regionaal en lokaal niveau wordt onderzocht met als 

doel het identificeren van de zogenaamde parels in de aanpak (best practices). Ze nemen daarbij ook 

projecten mee die gezien worden als alternatieve interventies. 

 

Het eindrapport wordt eind 2020 verwacht. 

 

 

Nummer 4 

Contract PW/OC/2019/06 

Titel  Lokale interventies voor jeugdige cybercriminelen: Hack_Right 

Uitvoerder HHS/NSCR 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Hack_Right is een theoretisch onderbouwde interventie gericht op resocialisatie, ontwikkeld door de 

Nationale Politie en het Openbaar Ministerie. Het doel van Hack_Right is recidive bij deze hackers te 

voorkomen en jongeren te leren hun cybertalent verder te ontwikkelen binnen de kaders van de wet. 

Het is bedoeld voor jongeren (12 -23 jaar) die voor een eerste cyberdelict worden veroordeeld. 

Dit onderzoek wil de bestaande pilots die gedaan zijn met de Hack_Right methode systematisch 

analyseren. 

 

Het eindrapport wordt eind 2020 verwacht. 
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Nummer 5 

Contract PW/OC/2019/07 

Titel  Crime Chain. Het verband tussen DDos-aanvallen en Phising 

Uitvoerder Universiteit Twente 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of DDoS-aanvallen worden gevolgd door een groter 

aantal Phising-campagnes dan gebruikelijk en of er een inhoudelijk verband bestaat tussen beide type 

aanvallen. Verwacht wordt dat de uitkomsten mogelijkheden bieden voor online predictive policing, 

kunnen bijdragen aan de opsporing en aan het ontwikkelen van preventief beleid. 

 

Het eindrapport wordt eind 2020 verwacht.  

 

 

Nummer 6 

Contract PW/OC/2019/08 

Titel  De ontmaskering, een praktijkgericht onderzoek naar Exposing 

Uitvoerder ACV research  
 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om het fenomeen exposing in kaart te brengen, inzicht bieden in de 

verschijningsvormen, de aard en de ernst ervan. Ook wordt gekeken naar de manier waarop 

hulpverlening en strafbaarstelling nu zijn georganiseerd en wat de (mogelijke) ontwikkelingen zijn van 

het fenomeen op langere termijn. Het onderzoek heeft een signalerende en beschrijvende functie en 

hoopt bij te dragen aan de zichtbaarheid van en het inzicht in het fenomeen exposing. 

 

Het eindrapport wordt eind 2020 verwacht.   

 

 

Nummer 7 

Contract PW/OC/2019/10 

Titel  Ooggetuigenidentificaties 

Uitvoerder Universiteit Maastricht 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Dit onderzoek beoogt door empirisch en literatuuronderzoek een bijdrage te leveren aan een optimale 

omgang met ooggetuigenidentificaties. Vooral internationaal onderzoek leert dat een hoge mate van 

zekerheid over een herkenning opsporingsambtenaren en rechters een sterke aanwijzing oplevert dat 

het scenario van de schuldige verdachte serieus te nemen is. Een geringe mate van zekerheid duidt 

erop dat het scenario van de onschuldige verdachte aandacht verdient. Het onderzoek bestaat uit twee 

delen. Het eerste is een psychologisch experiment waarbij deelnemers een misdrijf te zien krijgen en 

worden getest met fotoconfrontaties. Het tweede deel bestaat uit heranalyse van de bestaande 

Nederlandse data over de samenhang van subjectieve zekerheid en accuraatheid van herkenningen.  

 

Het eindrapport wordt eind 2020 verwacht. 

 

 

Nummer 8 

Contract PW/OC/2019/18 

Titel  Hoe kan de politie voorkomen dat conflicten tussen burgers escaleren? 

Uitvoerder NSCR 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Vervolgonderzoek met een eerder ontwikkelde methodiek van het gebruiken van video-analyse. In dit 

onderzoek wil men vaststellen hoe agenten op straat door hun non-verbale gedrag escalatie en geweld 

kunnen voorkomen als ze ingrijpen bij conflicten. Methode van aanpak: een systematische 
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kwantitatieve analyse van videobeelden van 100 conflictsituaties waarin politiemensen interveniëren 

in conflicten tussen burgers.  

 

Het eindrapport wordt eind 2020 verwacht.  

 

 

Nummer 9 

Contract PW/OC/2019/19 

Titel  Studie naar het opsporen van criminele geldstromen 

Uitvoerder Ecorys 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Dit onderzoek beoogt inzicht te krijgen in de succesvolle ervaringen in andere EU-landen met het 

financieel rechercheren (de opsporing van criminele geldstromen) en in hoeverre deze in Nederland 

kunnen worden geïmplementeerd. 

 

Het eindrapport wordt tweede helft 2020 verwacht.   

 

 

Nummer 10 

Contract PW/OC/2018/04 

Titel  Opsporing in een gedigitaliseerde samenleving: het benutten van digitaal  

  bewijsmateriaal 

Uitvoerder NHL Hogeschool, Lectoraat Cybersafety  

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Uit eerder onderzoek blijkt dat bij bijna alle opsporing digitale bewijsstukken een bijdrage kunnen 

leveren, maar dat dit in de praktijk weinig gebeurt. Dit onderzoek wil inzicht bieden in de vraag 

waarom politiemensen als dan niet voor digitaal bewijsmateriaal kiezen en het gebruiken en wat 

hindernissen zijn. De uitkomsten kunnen als input dienen voor interventie strategieën om het gebruik 

van digitale sporen te vergroten. Er vindt onder andere casusonderzoek plaats op basis van een fictieve 

zaak in een experimentele setting. Het onderzoek start in september 2018. 

 

Het eindrapport wordt najaar 2020 verwacht.   

 

 

Nummer 11 

Contract PW/OC/2018/06 

Titel Operatie facilitators. Bedrijfsmatige facilitators van de georganiseerde misdaad 

en effecten van de aanpak.   

Uitvoerder Bureau Beke 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

De achtergrond van het onderzoek is gelegen in de constatering dat de georganiseerde misdaad 

gebruikmaakt van bedrijfsmatige facilitators die een fundamentele rol binnen het criminele 

bedrijfsproces kunnen hebben (waaronder dienstverlenende bedrijven). In een landelijk, verdiepend 

onderzoek beoogt men meer inzicht te krijgen in het fenomeen en in de kansen voor de aanpak. In de 

eerste fase van het onderzoek wordt gekeken naar de rol van facilitators binnen het criminele netwerk 

(fundamenteel versus niet-fundamenteel) en de mate van bedrijfsmatigheid (bedrijfsmatig versus niet-

bedrijfsmatig). 

 

Het eindrapport wordt eind 2020 verwacht.   
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Nummer           12 

Contract PW/OC/2016/11 

Titel  Opsporingskunde: hoe voorkom je dat het betere de vijand van het goede wordt? 

Uitvoerder Crisislab, Renswoude 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Opsporingsleiders worstelen met opsporingskeuzes mede vanuit onbegrip over keuzes die rechters 

maken over de waarde van opsporingsresultaten. Doel van dit onderzoek is te komen tot 

beslisheuristieken die leidinggevenden in de opsporing helpen om zich te richten op zaaksinformatie 

die er toe doet in de rechtbank.  

 

Het eindrapport wordt eind 2020 verwacht.   

 

 

Nummer 13 

Contract PW/OC/2018/16 

Titel  Nederlandse Outlawbikers in Internationaal Perspectief 

Uitvoerder Universiteit Leiden 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Het betreft een vervolgonderzoek op het onderzoek Profielen van Nederlandse Outlawbikers en 

Nederlandse Outlawbikerclubs. In het onderzoek de persoonlijke profielen en criminele carrières 

vergeleken van Nederlandse outlawbikers in een internationaal perspectief (Scandinavie, Australië, 

Duitsland en België). Op basis van de gevonden verschillen en overeenkomsten en tegen de 

achtergrond van de specifieke kenmerken en ontwikkelingen van de verschillende lokale 

outlawbikerscenes, worden verwachtingen opgesteld omtrent de verdere ontwikkeling van de 

Nederlandse outlawbikerscene.  

 

Het eindrapport wordt tweede helft 2020 verwacht.   

 

 

Nummer 14 

Contract PW/OC/2016/21 

Titel  Misbruik van buitenlandse rechtspersonen 

Uitvoerder Erasmus Universiteit 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

In dit onderzoek wordt gekeken naar de rol van facilitators bij het construeren en aanbieden van 

buitenlandse rechtspersonen bij ondermijnende criminaliteit. Sinds enkele jaren is het toezicht op 

rechtspersonen ingrijpend veranderd. Men wil kijken of en hoe de kwetsbaarheden rond buitenlandse 

rechtspersonen nog steeds bestaan. In het bijzonder met aandacht voor de rol die onder andere 

advocaten, trustkantoren, notarissen en andere professionele dienstverleners spelen bij het opzetten 

van constructies waarbij misbruik wordt gemaakt van buitenlandse rechtspersonen. 

 

Het eindrapport wordt na de zomer van 2020 verwacht.  
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Thema 2c: Eigentijdse relatie met burgers 
 

Nummer 15 

Contract PW/OC/2019/11 

Titel  Politiewerk en wijk en web 

Uitvoerder Twynstra Gudde 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop sociale media door 

de politie worden gebruikt bij handhaving en opsporing en welke aandachtspunten voor de verdere 

ontwikkeling van dit onderdeel van het politiewerk van belang zijn. De centrale vraagstelling is:  

Op welke wijze worden sociale media (gegevens) door de politie gebruikt ten behoeve van 

intelligence- en informatievergaring in het kader van handhaving en opsporing en welke 

aandachtspunten kunnen worden meegegeven voor de verdere ontwikkeling van dit onderdeel van 

politiewerk? 

 

Het eindrapport wordt eind 2020 verwacht. 

 

 

Nummer 16 

Contract PW/OC/2019/20 

Titel Op zoek naar vertrouwen: begrijpen en verbeteren van jeugd/politie interacties 

in hedendaagse ‘superdiverse’ samenleving 
Uitvoerder Erasmus Universiteit 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Dit verkennende onderzoek focust zich op de verschillen in kans om een verdachte te zijn of 

aangehouden te worden door de politie onder verschillende groepen jongeren die delinquent gedrag 

vertonen. De centrale onderzoeksvraag die beantwoord zal worden luidt: Welke sociale, 

demografische en gedragsmatige karakteristieken beïnvloeden de kans om in beeld te komen bij de 

politie onder verschillende groepen jongeren die dezelfde overtredingen begaan? 

 

Het eindrapport wordt najaar 2020 verwacht.   

 

 

Nummer 17 

Contract PW/OC/2019/22 

Titel Polarisatie en politiewerk: een etnografische studie naar spanningen in complexe 

wijken  

Uitvoerder Universiteit Tilburg 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Het onderzoek betreft een etnografische studie naar spanningen in complexe wijken, met als doel om 

processen van polarisatie en escalatie te ontleden en in kaart te brengen aan de hand van een 

systematische dialoog tussen theorie en empirie. Het doel van dit onderzoek is om processen van 

polarisatie en escalatie te ontleden en in kaart te brengen aan de hand van een systematische dialoog 

tussen theorie en empirie (Ragin, 1994). Het theoretische deel is geworteld in meerdere 

wetenschappelijke disciplines, waaronder antropologie, sociologie, en politicologie. De empirie is 

gebaseerd op kwalitatief etnografisch onderzoek in vier Nederlandse wijken onder jongeren en 

uitvoerende politiemensen (wijkagenten, incidentafhandeling, opsporing, info/analyse). Aan de hand 

daarvan zal een concreet handelingskader voor de politie geformuleerd worden. 

 

Het eindrapport wordt eind 2020 verwacht. 
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Nummer 18 

Contract PW/OC/2018/23 

Titel  Weten, doen en leren. Vervolg gesloten gemeenschappen. 

Uitvoerder Bureau Bervoets 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

De centrale vraag in dit vervolgonderzoek is: hoe dragen gebiedsgerichte opsporing en de daarmee 

samenhangende samenwerking met externe partijen in de praktijk bij aan de informatiepositie binnen 

hechte leefgemeenschappen? De onderzoekers gaan er vanuit dat misdaadbestrijding begint met een 

goede informatiepositie van de politie en haar partners. Op grond van het eerdere onderzoek weten ze 

dat in de hechte leefgemeenschappen vaak sprake is van drugshandel en bijverschijnselen als 

witwassen en geweld. Geweld en intimidatie komen daarnaast ook voor in deze gemeenschappen als 

sanctiemiddel wanneer lokale normen zijn geschonden in de ogen van (leden van) de hechte 

leefgemeenschap. 

 

Het eindrapport wordt eind 2020 verwacht. 

 

 

Thema 3d: Functioneren als één korps 
 

Nummer 19 

Contract PW/OC/2019/16 

Titel  GGP en nieuwe externe uitdaging en ontwikkeling 

Uitvoerder Radboud Universiteit 

 
Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Centraal staat in dit onderzoek de vraag op welke wijzen vanuit de basisteams van de Nederlandse 

politie geprobeerd wordt antwoorden te vinden op belangrijke externe uitdagingen waarmee zij 

worden geconfronteerd (digitalisering, globalisering en veranderende betekenis van nabijheid)? Er 

wordt gebruik gemaakt van casestudies op het niveau van een aantal basisteams. Het doel is te laten 

zien op welke verschillende manieren er vanuit de verschillende teams geprobeerd wordt antwoorden 

te vinden op de genoemde veranderingen.  

 

Het eindrapport wordt eind 2020 verwacht. 

 

 

Nummer 20 

Contract PW/OC/2019/17 

Titel  Platteland in eigen hand 

Uitvoerder Twynstra Gudde 

 
Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Gegeven de uniformering en daarmee de ervaren beperkte, lokale regelruimte die sinds de herijking 

van de Nationale Politie geboden wordt, is het doel van dit empirische onderzoek om inzicht te 

verkrijgen in hoe plattelandsteams invulling geven aan de lokale verankering en welke 

organisatorische condities (organisatie, sturing en werkwijze) daarbij bevorderend dan wel 

belemmerend werken. De uitkomsten bieden handelingsperspectief voor basisteams om de verdere 

sturing op en ontwikkeling van gebiedsgebonden politiezorg te stimuleren. Daarmee levert dit 

onderzoek een belangrijke bijdrage aan de GGP-ontwikkelagenda (Podium voor goed politiewerk).  

Gekeken wordt wat binnen plattelandsteams belemmerende en bevorderende organisatorische 

condities zijn voor de ontwikkeling van gebiedsgebonden politiezorg. 

 

Het eindrapport wordt eind 2020 verwacht. 
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Nummer 21 

Contract PW/OC/2018/09 

Titel  Socialisatie en identiteitsontwikkeling van politieagenten  

Uitvoerder Twynstra Gudde 

 

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in zowel het proces van socialisatie en 

identiteitsontwikkeling van politieagenten als in de persoonlijke en privé-, team-, en organisatie- 

gerelateerde factoren die daarop van invloed zijn. Kan er rekening met deze positieve en negatieve 

factoren worden gehouden in politieonderwijs en bij werving en selectie? Hierbij worden ook de 

ervaringen van Nederlandse politiemensen met een migratieachtergrond meegenomen. Hoe weten 

deze politiemensen hun weg te vinden binnen de politie en in hoeverre verschilt dit proces van 

collega’s met een Nederlandse achtergrond? Het gaat om een longitudinaal onderzoek naar het proces 

van socialisatie en identiteitsontwikkeling van politiemensen vanaf de start van de opleiding. Bij het 

laatste meetmoment heeft de eerste groep met de toetreders de opleiding afgerond en zijn de anderen 

enkele jaren aan het werk.  

 
Het eindrapport wordt begin 2022 verwacht.   

 

 

Nummer 22 

Contract PW/OC/2018/22 

Titel  Politiewerk aan de horizon 

Uitvoerder Twynstra Gudde 

 
Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Deze overzichtsstudie heeft tot doel om in kaart te brengen hoe het politiewerk er in de (nabije) 

toekomst uit zal/kan zien. De formulering ‘aan de horizon’ verwijst naar het gegeven dat ingrediënten 

van dit politiewerk al zichtbaar worden in het huidige politiewerk, in het bijzonder waar het gaat om 

het gebruik van nieuwe technologie (big data, kunstmatige intelligentie). 

 

Het eindrapport wordt tweede helft 2020 verwacht.   

 

  

Thema 3e: Samenwerken en identiteit 

 
Nummer 23 

Contract PW/OC/2019/09 

Titel Handhaving en effectiviteit van strafrechtelijke locatie- en contactverboden  

Uitvoerder Erasmus Universiteit 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de naleving van locatie- en contactverboden en de 

handhaving door de politie verloopt; wat daarin succesfactoren en verbeterpunten zijn en wat 

belangrijke randvoorwaarden zijn voor effectief toezicht en handhaving. In het onderzoek zal specifiek 

worden ingegaan op de rol van de wijkagent, die als belangrijke schakel wordt beschouwd in de 

handhaving. Het onderzoek vult een leemte in lopend onderzoek naar handhaving door het OM en de 

rechtbank, in opdracht van het WODC. Zo kan de politie de middelen die zij tot haar beschikking 

heeft gerichter inzetten en de effectiviteit van de handhaving verbeteren.  

 

Het eindrapport wordt eind 2020 verwacht. 
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Nummer 24 

Contract PW/OC/2019/12 

Titel  Van opsporing tot bewijsvoering 

Uitvoerder NFI 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

De hoofdvraag in dit onderzoek is: Wat zijn voor de verschillende partners in de strafrechtketen de 

belangrijkste doelen van PD‐onderzoek bij woningovervallen en welke werkwijzen op de plaats delict 

dragen het meest bij aan het behalen van de gestelde doelen? 

Het onderzoek heeft drie doelen: 1. Het verkrijgen van inzicht in de doelen van PD‐onderzoek voor de 

partners in de strafrechtketen en de daarmee samenhangende parameters die bepalend zijn voor 

efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van PD‐onderzoek. 2. Bepalen welke vastgestelde doelen worden 

behaald met het huidige sporenonderzoek op de plaats delict en afleiden welke (nieuwe) werkwijzen 

een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de meeste doelen binnen de strafrechtketen. 3. 

Analyseren van het effect van de (nieuwe) werkwijzen op het behalen van de doelen en op de 

gevolgen voor het proces van het PD‐onderzoek. 

 

Het eindrapport wordt eind 2020 verwacht.  

 

 

Nummer 25 

Contract PW/OC/2019/13 

Titel  Kinderen als slachtoffer, getuige of dader van huiselijk geweld 

Uitvoerder Vrije Universiteit 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een representatief beeld van 1) de meldingen van 

kindermishandeling (volgens het strafrecht of in de zin van de Jeugdwet) die door de politie worden 

aangeleverd bij het OM waarbij een minderjarige betrokken is als slachtoffer, getuige of dader, 2) de 

wijze waarop deze zaken worden opgepakt en afgehandeld en 3) de mate waarin de afhandeling in 

overeenstemming is met het beleid en met kennis uit de wetenschap.  

Het onderzoek zal resulteren in een onderzoeksrapport en een concrete aanbeveling voor de 

afhandeling van huiselijk-geweldzaken waarbij kinderen betrokken zijn. Deze aanbeveling zal goed 

aansluiten bij de diverse verschijningsvormen van kindermishandeling in de praktijk, en zal bijdragen 

aan een meer effectieve en consistente toepassing van beleid en wetenschappelijke kennis. 

 

Het eindrapport wordt najaar 2020 verwacht. 

 

 

Nummer 26 

Contract PW/OC/2019/14 

Titel  Meer huiselijk geweld in criminele families? 

Uitvoerder NSCR 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Onderzoek naar de vraag of huiselijk geweld vaker voorkomt in criminele gezinnen dan in niet-

criminele gezinnen; of het verband tussen criminaliteit en geweld in het gezin afhankelijk is van de 

ernst en aard van de criminaliteit binnen het gezin; en welke factoren beschermend dan wel 

risicoverhogend werken op het verband tussen criminaliteit en geweld in het gezin. Vanwege de 

groeiende aandacht voor onderwerpen als huiselijk geweld in het gezin, intergenerationele overdracht 

van criminaliteit en de daaraan onderliggende interventies gericht op zorg en repressie, is het van 

belang om de opgedane kennis en ervaringen te delen met relevante organisaties. Hiertoe zullen 

activiteiten worden georganiseerd.  

 

Het eindrapport wordt tweede helft 2020 verwacht.   
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Nummer 27 

Contract PW/OC/2019/15 

Titel  Huiselijk geweld: de politie in de keten 

Uitvoerder Verwey Jonker 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Doel van dit onderzoek is te reflecteren op de aanpak van huiselijk geweld door de politie 

binnen de samenwerking met netwerkpartners en deze aanpak te verbeteren. Dit doen de 

onderzoekers door een viertal lokale aanpakken huiselijk geweld van de politie tegen het 

licht te houden en te identificeren wat goede manieren zijn voor de politie om samen met 

netwerkpartners huiselijk geweld te stoppen.  

 

Het eindrapport wordt eind 2020 verwacht. 

 

 

Nummer 28 

Contract PW/OC/2018/07 

Titel  Politie, particuliere recherche en ondermijnende criminaliteit  

Uitvoerder Vrije Universiteit (Clarissa Meerts, Edward Kleemans e.a.) 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Bij financieel-economische criminaliteit binnen organisaties vindt afhandeling veelal buiten het 

strafrecht om plaats. Er wordt vaak geen aangifte van gedaan en er vindt intern of particulier 

onderzoek plaats. In hoeverre kan er worden gesproken van samenwerking tussen politie en 

particuliere onderzoekers op het gebied van ondermijnende financieel-economische criminaliteit en 

wat is de juridische context waarin deze samenwerking plaatsvindt? Wat zijn de factoren die deze 

samenwerking bevorderen dan wel bemoeilijken?  

 

Het eindrapport wordt half 2020 verwacht.   

 

 

Nummer 29 

Contract PW/OC/2019/02 

Titel Versterken van openbare orde en veiligheid door monitoring in cyberspace door 

gemeenten 

Uitvoerder NHL Stenden 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Het doel van dit vervolgonderzoek op “Burgemeester in cyberspace’ is om in het kader van de 

gemeentelijke openbare orde en veiligheid gemeenten te faciliteren bij het maken van keuzes 

aangaande het monitoren van internet zodat hun werk en dat van de politie op dit gebied beter op 

elkaar kan worden afgestemd. 

 

Het eindrapport wordt eind 2020 verwacht. 
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Overzicht startend onderzoek op basis van SOAP 2019-2022 

 

Thema 1: Wat komt er op ons af? 

 
 Titel Uitvoerder Looptijd 

30 Zuiver op de graat? Over de rol van vissers bij 

maritieme drugssmokkel 

Mehlbaum Onderzoek, Halfweg 2020 - 2021 

31 Hitters, spotters en lokkers: de sociale 

voedingsbodem van (jonge) daders van excessief 

geweld in de cocaïnehandel in Nederland 

Erasmus School of Law Rotterdam 2020 - 2022 

 

Thema 2: Politie in verbinding met wijk-web-wereld 

 
 Titel Uitvoerder Looptijd 

32 Digitale burgeropspoorders. Het gebruik van 

digitale informatie van private actoren in de 

opsporing 

Vrije Universiteit, Amsterdam 2020 - 2022 

 

Thema 3: Nieuwe veiligheidscoalities 

 
 Titel Uitvoerder Looptijd 

33 Wie zorgt voor wat? Professionele visies op 

politiefunctie in samenwerking zorg en 

veiligheid 

Hogeschool Utrecht 2020 - 2021 

34 Tegen de criminele geldstroom in. Naar een 

raamwerk voor duurzame veiligheidscoalities 

gericht op het afpakken van drugsgelden 

Verwey Jonker 2020 - 2022 

35 Onderzoek naar het succesvol opstellen, 

aanbieden en opvolgen van bestuurlijke 

rapportages van Opiumwetovertredingen 

Breuer & Intraval i.s.m. 

Rijksuniversiteit Groningen 

2020 - 2021 

 

Thema 4: State of the art technologie en intelligence 

 
 Titel Uitvoerder Looptijd 

36 Criminaliteit en radicalisering voorspellen uit 

Dark Web forumnetwerken 

Universiteit Leiden (LIACS) i.s.m. 

NSCR 

2020 - 2022 

37 De aard van politiestraatwerk en 

informatiegebruik. Een systematische observatie 

bij de noodhulpsurveillance 

NHL Stenden Hogeschool i.s.m. PA 

en OU 

2020 - 2021 

38 De evaluatie van de werkwijze van het 

kindverhoor 

Universiteit Leiden 2020 - 2022 

 

Thema 5: Actieve transparantie 

 
 Titel Uitvoerder Looptijd 

39 De vraag naar goed en effectief politiewerk: 

evidence based policing en de zoektocht naar 

een alternatief 

Radboud Universiteit, Nijmegen 2020 - 2022 
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Thema 6: Gezond en wendbaar 

 
 Titel Uitvoerder Looptijd 

40 Determinanten van integriteit binnen de 

politieorganisatie. Persoons- werk- en 

omgevingsgerelateerde factoren en de invloed 

op de mate van integriteit 

Bureau Beke, Arnhem i.s.m. Vrije 

Universiteit Amsterdam 

2020 - 2021 

 

 

Beschrijving startend onderzoek op basis van SOAP 2019-2022 

 

Thema 1: Wat komt er op ons af? 

 
Nummer 30 

Contract PW/OC/2020/01 

Titel  Zuiver op de graat? Over de rol van vissers bij maritieme drugssmokkel 

Uitvoerder Mehlbaum Onderzoek 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de verwevenheid tussen maritieme drugssmokkel en 

de visserijgemeenschappen en de wijze waarop contact gemaakt kan worden met deze 

gemeenschappen. Om vervolgens op basis van deze inzichten een integraal handelingsperspectief te 

bieden om de bewustwording en weerbaarheid van visserijgemeenschappen tegen maritieme smokkel 

te vergroten.  Het gaat om een actieonderzoek gericht op zowel het verbeteren van (handelen in) de 

praktijk als kennisontwikkeling rondom die verbetering.  

 
Het onderzoek heeft een doorlooptijd van 18 maanden.  

 

 

Nummer 31 

Contract PW/OC/2020/02 

Titel Hitters, spotters en lokkers: de sociale voedingsbodem van (jonge) daders van 

excessief geweld in de cocaïnehandel in Nederland  

Uitvoerder Erasmus Universiteit i.s.m. RIEC Midden-Nederland 

 
Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Het onderzoek beoogt wetenschappelijk empirische inzichten te verankeren in relatie tot daders van 

excessief geweld in de cocaïnehandel. Deze inzichten kunnen het begrip vergroten voor het fenomeen 

en het handelingsperspectief van professionals die met (potentieel jonge) daders te maken hebben. Zo 

wordt meer systematische kennis vergaard over de achtergrondkenmerken en sociale voedingsbodem 

van daders en verdachten van excessief geweld dat gerelateerd is aan cocaïnehandel in Nederland. 

Onderzoeksmethoden bestaan oa uit dossieranalyse en life story interviews met veroordeelden.  

 
Het onderzoek heeft een doorlooptijd van 20 maanden.  
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Thema 2: Politie in verbinding met wijk-web-wereld 

 
Nummer 32 

Contract PW/OC/2020/09 

Titel Digitale burgeropspoorders. Het gebruik van digitale informatie van  private 

actoren in de opsporing 

Uitvoerder Vrije Universiteit Amsterdam 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Dit onderzoek richt zich op het gebruik van digitale informatie afkomstig van burgeropspoorders. Er 

wordt onderzocht welke vormen van digitale informatie door private actoren met de politie worden 

gedeeld, en hoe deze informatie door de politie wordt gewaardeerd en gebruikt in de opsporing. 

Verder wordt gekeken welke risico’s en mogelijkheden deze ontwikkeling met zich meebrengt. Doel 

is om inzicht te verkrijgen in hoe de politie momenteel omgaat met digitaal bewijs dat wordt 

aangeleverd door burgeropspoorders en welke vraagstukken de politieorganisatie in de nabije 

toekomst tegen zal komen. Er wordt een juridisch kader in beeld gebracht en er vindt onder andere 

dossieronderzoek plaats op relevante cases.  

 

Het onderzoek start in september 2020.  

 

 

Thema 3: Nieuwe veiligheidscoalities 

 
Nummer 33 

Contract PW/OC/2020/06 

Titel  Wie zorgt voor wat? Professionele visies op politiefunctie in samenwerking  

  zorg en veiligheid  

Uitvoerder Hogeschool Utrecht 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Doel van dit onderzoek is om inzicht te verschaffen in de samenwerking tussen het zorg- en het 

veiligheidsdomein (wettelijke taak, taakopvatting en uitvoering), ten behoeve van de aanpak bij acute 

en structurele onveilige situaties waar straf en zorg aan de orde zijn, en bij het voorkomen van deze 

situaties. Er vindt een verdiepende studie plaats in de eenheid Midden-Nederland en een verheldering 

van de landelijke representativiteit in andere politie-eenheden. Onderzoeksmethoden bestaan oa uit 

interviews met politie- en zorgprofessionals op basis van vignetten (beschrijving van situaties van 

onveiligheid en vormen van politie-inzet en samenwerking).  

 

Het onderzoek heeft een doorlooptijd van 18 maanden.  

 

 

Nummer 34 

Contract PW/OC/2020/07 

Titel   Tegen de criminele geldstroom in. Naar een raamwerk voor duurzame  

   veiligheidscoalities gericht op het afpakken van drugsgelden.   

Uitvoerder Verwey Jonker  
 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is een raamwerk (informatie, tools en strategieën) op te stellen voor 

duurzame veiligheidscoalities, gericht op het blootstellen en afpakken van crimineel vermogen. 

Hiertoe brengen zij de huidige interventies, partijen en samenwerkingsverbanden in kaart die zijn 

gericht op het afpakken van crimineel vermogen uit de drugseconomie, inclusief hun impact en 

succes- en faalfactoren. Voorbeelden van innovatieve methoden worden in het raamwerk verwerkt.  

Onderzoeksmethoden bestaan o.a. uit interviews en dossieronderzoek.   
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Het onderzoek heeft een doorlooptijd van 16 maanden.  

 

 
Nummer 35 

Contract PW/OC/2020/08 

Titel Onderzoek naar het succesvol opstellen, aanbieden en opvolgen van bestuurlijke 

rapportages van Opiumwetovertredingen 

Uitvoerder Breuer &Intraval i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen 

 
Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Bestuurlijke rapportages bevatten vaak informatie die voor een strafrechtelijke procedure relevant is, 

maar waar burgemeesters moeilijk mee uit de voeten kunnen. In dit onderzoek wordt gekeken wat de 

burgemeester nodig heeft van de politie om een juridisch houdbare besluit te kunnen nemen op grond 

van artikel 13b Opiumwet en om het tijdsverloop tussen constatering van de overtreding en het 

opleggen van de maatregel zo kort mogelijk te houden. Doel is om een adequaat instrumentarium te 

ontwikkelen. Er worden oa gegevens van de gemeenten geanalyseerd, jurisprudentie bestudeerd en 

interviews gehouden.  

 

Het onderzoek heeft een doorlooptijd van 12 maanden.  

 

 

Thema 4: State of the art technologie en intelligence 
 

Nummer 36 

Contract PW/OC/2020/03 

Titel  Criminaliteit en radicalisering voorspellen uit Dark Web forumnetwerken 

Uitvoerder Universiteit Leiden (LIACS) i.s.m. NSCR 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Pilotonderzoek op basis van communicatiegegevens afkomstig van Dark Web kinderpornofora heeft 

laten zien dat, door gebruik te maken van op sociale netwerk analyse gebaseerde methoden en 

technieken, sleutelfiguren op dergelijke fora kunnen worden geïdentificeerd. Dit onderzoek bouwt 

hierop voort door gebruik te maken van gegevens afkomstig van een breed scala aan internet fora. 

Doel is het ontwikkelen van nieuwe sociale netwerk-gebaseerde methoden geschikt voor analyse van 

grote hoeveelheden complexe forumdata. Deze methoden worden getest op longitudinale data 

afkomstig van verschillende Dark Web fora rondom verschillende vormen van criminaliteit. Op basis 

hiervan wordt een prototype voor een tool ontwikkeld, waarmee online criminaliteit en radicalisering 

in een vroeg stadium kunnen worden herkend.   

 
Het onderzoek heeft een doorlooptijd van 20 maanden.  

 

 
Nummer 37 

Contract PW/OC/2020/04 

Titel De aard van politiestraatwerk en informatiegebruik. Een systematische 

observatie bij de noodhulpsurveillance. 

Uitvoerder NHL Stenden Hogeschool samen met PA en OU 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Gekeken wordt naar het gebruik van digitale informatie tijdens de uitvoering van politiewerk. Het 

onderzoek is afgebakend tot de noodhulp waar de politie snel over de benodigde informatie dient te 

beschikken. Gekeken wordt welke (digitale) informatie doorwerkt in het politiestraatwerk en hoe 

omgekeerd de aard van het werk het informatiegebruik beïnvloedt. Ook wordt gekeken naar 

verklaringen. Het politiestraatwerk wordt systematisch bestudeerd op drie verschillende basisteams en 

op vergelijkbare wijze als eerder Nederlands onderzoek. Dit maakt een perspectief in de tijd mogelijk 

op informatiegebruik door de politie.  
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Het onderzoek heeft een doorlooptijd van 16 maanden.  

 

 

Nummer 38 

Contract PW/OC/2020/05 

Titel  De evaluatie van de werkwijze van het kindverhoor 

Uitvoerder Universiteit Leiden 

 
Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Het betreft een experimentele studie met een scenariomodel om te onderzoeken of het eerder inzetten 

van gerichte invitaties (gericht doorvragen) in een verhoor van een kind leidt tot minder weerstand / 

meer bereidheid bij kinderen om te vertellen en een meer gedetailleerde verklaring die meer forensisch 

relevante informatie bevat. De vraag zal getoetst worden via een in scene gezet hands-on incident, 

zodat specifiek onderzocht kan worden of het navertellen over aanrakingen baat heeft bij deze 

alternatieve werkwijze.  

 
Het onderzoek start in september 2020. 

 

  

Thema 5: Actieve transparantie 
 

Nummer 39 

Contract PW/OC/2020/11 

Titel De vraag naar goed en effectief politiewerk: evidence based policing en de 

zoektocht naar een alternatief  

Uitvoerder Radboud Universiteit 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

De doelstelling van de (literatuur)studie is om te komen tot een werkbare methodologie voor 

onderzoek naar wat goed en effectief politiewerk is, daarbij rekening houdend met de Nederlandse 

context en verhoudingen. Wanneer is politiewerk goed en effectief en hoe meet je dat? Werkt 

Evidence based Policing in deze context of zijn er betere en realistische alternatieven? Aan de hand 

van casus wordt de materie toegelicht.  

 

Het onderzoek start in september 2020.  

 

Thema 6: Gezond en wendbaar 
 
Nummer 40 

Contract PW/OC/2020/10 

Titel Determinanten van integriteit binnen de politieorganisatie. 

Persoons-, werk-, en omgevingsgerelateerde factoren en de invloed op de mate 

van integriteit 

Uitvoerder Bureau Beke, Arnhem i.s.m. Vrije Universiteit Amsterdam 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de relatie tussen persoon-, werk- en 

omgevingsdeterminanten en integriteit binnen de politieprofessie, waardoor de politieorganisatie beter 

in staat is om, in plaats van reactief te acteren op meldingen van integriteitsschendingen, proactief 

beleid te voeren op integriteit. Een vergelijkend onderzoek bij een andere overheidsdienst zal inzicht 

geven in de mate waarin de politie ten opzichte van andere sectoren integer is. Er wordt oa gewerkt 

met digitale vragenlijsten voor politiemensen. Zo wordt het mogelijk een beeld te krijgen van de 

integriteit van de Nederlandse politie en te vergelijken met andere overheidsorganisaties.  

 

Het onderzoek heeft een doorlooptijd van 12 maanden.  
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Recent afgesloten onderzoek, nog niet gepubliceerd 
 
 Titel Uitvoerder Publ. jaar 

1 De impact van illegale vuurwapens in 

Nederland 

Bureau Beke, Arnhem 2020 

2 De invloed van bodycams op de inhoud van 

het proces verbaal 

VU, Amsterdam 2020 

3 Verbeelding in de verhoorkamer Erasmus Universiteit, Rotterdam 2020 

4 Q-teams DSP-groep, Amsterdam 2020 

5 Politiegeweld 2015. Fenomeenonderzoek 

geweldstoepassing politie 

Regioplan, Amsterdam i.s.m. Vrije 

universiteit Amsterdam 

2020 

6 Gezinscontext van terrorismeverdachten  NSCR, Amsterdam 2020 

7 Aard en omvang van de georganiseerde 

misdaad in de noordelijke zeehavens 

Pro Facto, Groningen 2020 

8 Slachtoffer van cybercrime, wat nu? Vrije Universiteit, Amsterdam 2020 

 

 

Nummer 1 

Contract PW/OC/2018/05 

Titel  De impact van illegale vuurwapens in Nederland. De cijfers zijn goed maar het  

  gevoel is slecht. 

Uitvoerder Bureau Beke 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Dalende politiecijfers hebben als risico dat de prioriteit en aandacht voor illegale vuurwapens afneemt, 

terwijl vuurwapens een steeds grotere impact lijken te hebben op onze samenleving en de uitvoering 

van het politiewerk. Hoe komen illegale vuurwapens op de Nederlandse markt en wat is hun impact op 

slachtoffers, ontwikkeling van dadergroepen, relatie met andere criminaliteitsvormen en impact op 

professionals zoals politie? Doel is om bouwstenen te leveren voor een blijvende sense of urgency 

voor het fenomeen en de aanpak.  

 

Publicatie begin mei 2020.   

 

 

Nummer 2 

Contract PW/OC/2018/11 

Titel  De invloed van Bodycams op de bewijsvoering in strafzaken 

Uitvoerder Vrije Universiteit Amsterdam 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Het onderzoek richt zich op de vraag wat het bekijken van beelden van een bodycam doet met de 

inhoud van het proces-verbaal van bevindingen. Er wordt een experiment uitgevoerd waarin agenten 

in koppels deelnemen aan een casustraining, waarbij één van de agenten een bodycam draagt. Na 

afloop zal iedere agent afzonderlijk een proces-verbaal schrijven over het incident. De helft ziet de 

beelden vooraf en de andere helft pas achteraf. Naast het experiment zal een juridische analyse 

plaatsvinden van de rol van dergelijke beelden in de bewijsvoering van strafzaken.  

 

Publicatie begin eind juni 2020.   
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Nummer 3 

Contract PW/OC/2018/12 

Titel  Verbeelding in de verhoorkamer. Een experimenteel onderzoek naar de invloed  

  van beeldmateriaal op het verhoorproces. 

Uitvoerder Erasmus Universiteit, Criminologie  

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Wat is het effect van visuele informatie (beelden) uit het dossier op de keuze van 

opsporingsambtenaren voor de in te zetten verhoortechnieken? Worden emoties, percepties en het 

beslisproces van de verhoorders beïnvloed door de inhoud (gruwelijkheid) en kwaliteit van ingezien 

beeldmateriaal? Het kan hierbij niet alleen gaan om foto’s of film, maar ook om visualisaties van 

technische en tactische aanwijzingen (zoals 3D animaties). Er wordt niet alleen met experimenteel 

onderzoek gekeken naar het effect van beeldmateriaal op de verhoorder maar ook op de verdachte, 

zoals de keuze om wel of niet een bekennende verklaring af te leggen. Verder wordt gekeken hoe 

beeldmateriaal tijdens het verhoor wordt ingezet, wat daarmee wordt beoogd en wat de mogelijke 

gevolgen daarvan zijn.  

 

Publicatie in mei 2020.   

 

 

Nummer 4 

Contract PW/OC/2018/14 

Titel  Q-teams. Onderzoek naar de meerwaarde en succesfactoren van Q.    

Uitvoerder DSP Groep 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Q is een beweging die werkt aan een toekomstbestendige opsporing met innovatieve projecten. Q is 

1,5 jaar geleden in gang gezet door eenheid Oost Nederland. Het team bestaat uit 6 recherchekundigen 

die volledig zijn vrijgemaakt. Inmiddels komen er ook Q-teams in andere eenheden. Het onderzoek 

wil daarom inzichtelijk maken wat de inspanningen en werkzame mechanismen van de Q-teams zijn, 

die input kunnen zijn voor doorontwikkeling. Daarbij kijken ze zowel naar zowel de rol binnen de 

politieorganisatie als daarbuiten naar ervaringen van ketenpartners.  

 

Publicatie in de zomer van 2020.   

 

 

Nummer 5 

Contract PW/OC/2017/05 

Titel  Politiegeweld 2015. Fenomeenonderzoek geweldstoepassing politie. 

Uitvoerder Regioplan i.s.m. VU 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in het politiegeweld in het jaar 2015 en in de 

ontwikkelingen wat betreft doel, omstandigheden, gevolgen en afwikkeling van dit politiegeweld 

gedurende de laatste jaren. Eerdere metingen hebben plaatsgevonden in 2005 en 2010. 

Onderzoeksvraag: In hoeverre zijn aard, omvang, achtergrond, gevolg en afwikkeling van 

politiegeweld in 2015 veranderd ten opzichte van eerdere jaren? Wat zijn daarvoor de mogelijke 

verklaringen? Wat betekent dit voor de sturing en toetsing van het politieoptreden?  

 

Publicatie juni 2020.   
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Nummer           6 

Contract PW/OC/2018/17 

Titel  Gezinscontext van terrorismeverdachten 

Uitvoerder NSCR 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Het doel van dit vervolgonderzoek op “Verdachten van terrorisme in beeld” is om de gezinssituatie 

van verdachten van een terroristisch misdrijf in kaart te brengen, en na te gaan welke risico- en 

beschermende factoren gevonden kunnen worden bij het gezin als geheel, bij ouders, en bij broers en 

zussen. Het rapport zou handvatten moeten bieden om uitspraken te doen over eventuele risicofactoren 

binnen de gezinnen van terrorismeverdachten. 

 

Publicatie in de zomer van 2020.   

 

 

Nummer 7 

Contract PW/OC/2019/03 

Titel Aard en omvang van de georganiseerde misdaad in de noordelijke zeehaven 

Uitvoerder Pro Facto 

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van meer inzicht in de aard en omvang van georganiseerde 

criminaliteit in de drie zeehavens binnen de eenheid Noord-Nederland, met als doel om meer houvast 

te hebben voor verbetering van de informatiepositie van politie en stakeholders. Het onderzoek leidt 

tot aanbevelingen gericht op het plegen van concrete interventies om de informatiepositie te 

versterken, waaronder op welke plekken de politie meer, betrouwbaardere en actuelere informatie zal 

kunnen halen (zoals locaties, type bedrijf, overheidspartner, etc.). Er vindt afstemming plaats met het 

onderzoek in Amsterdam (nr.4). 

 

Publicatie na de zomer van 2020.   

 

 

Nummer 8 

Contract PW/OC/2018/01 

Titel  Slachtoffer van cybercrime, wat nu? Een experimentele vignettenstudie naar  

  meldings- en aangiftebereidheid en de rol van de politie na slachtofferschap  

  cybercrime. 

Uitvoerder Vrije Universiteit en NSCR  

 

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek 

Waarom doen burgers en bedrijven bijna geen aangifte van slachtofferschap van cybercrime? Stappen 

slachtoffers wel naar andere organisaties? Hoe kan de aangiftebereidheid van burgers en MKB-ers 

worden verhoogd bij politie of andere relevante partijen? Niet eerder werd dit onderzocht met een 

vignettenstudie onder zowel burgers als bedrijven. Doel is om met praktische aanbevelingen te komen 

om de meldings- en aangiftebereidheid te verhogen.  

 

Publicatie na de zomer van 2020.   

 

 

 

 

 


