Politie en Wetenschap
Voortgang Onderzoeksprogramma 2021

Programma Politie en Wetenschap
7 april 2021

2

Inhoudsopgave
Toelichting bij het overzicht van het onderzoeksprogramma 2021

4

Overzicht lopend onderzoek op basis van SOAP 2015-2018

5

Beschrijving lopend onderzoek op basis van SOAP 2015-2018

6

Overzicht lopend en startend onderzoek op basis van SOAP 2019-2022

16

Beschrijving lopend en startend onderzoek op basis van SOAP 2019-2022

17

Recent afgesloten onderzoek, nog niet gepubliceerd

21

3

Toelichting bij het overzicht van het onderzoeksprogramma 2021
De peildatum voor het overzicht is april 2021.
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. Voor
de periode van 2019 tot 2022 is door de Minister van Justitie en Veiligheid een nieuwe
Onderzoeksagenda vastgesteld. Vanaf 2020 is daarmee onderzoek gestart dat is gebaseerd op de
thema’s van de nieuwe Onderzoeksagenda. Om deze reden treft u in dit Onderzoeksprogramma zowel
onderzoek aan op basis van de thema’s van de eerste Strategische Onderzoeksagenda, als 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:
 Overzicht en beschrijving lopend onderzoek op basis van SOAP 2015-2018
 Overzicht en beschrijving lopend en startend onderzoek op basis van SOAP 2019-2022
 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
1

2
3
4
5
6
7

Titel
Op zoek naar de parels van de lokale aanpak
van cybercriminaliteit en gedigitaliseerde
criminaliteit
De ontmaskering. Een praktijkgericht
onderzoek naar Exposing
Ooggetuigenidentificatie
Hoe kan de politie voorkomen dat conflicten
tussen burgers escaleren?
Opsporingskunde: hoe voorkom je dat het
betere de vijand van het goede wordt?
Nederlandse Outlawbikers in Internationaal
Perspectief
Misbruik van buitenlandse rechtspersonen

Uitvoerder
Haagse Hoge School. i.s.m. NSCR

Looptijd
2019-2021

ACV Research,

2019-2021

Universiteit Maastricht
NSCR, Amsterdam

2019-2021
2019-2021

Crisislab, Renswoude

2016-2021

Universiteit leiden

2016-2021

Erasmus Universiteit, Rotterdam

2016-2021

Thema 2c: Eigentijdse relatie met burgers
Titel
8 Politiewerk in wijk en web
9 Polarisatie en politiewerk: een etnografische
studie naar spanningen in complexe wijken’

Uitvoerder

Looptijd

Twynstra Gudde, Amersfoort
Universiteit Utrecht

2019-2021
2019-2022

Thema 3d: Functioneren als één korps
Titel
10 GGP en nieuwe externe uitdaging en
ontwikkeling
11 Platteland in eigen hand
12 Socialisatie en identiteitsontwikkeling
13 Politiewerk aan de horizon

Uitvoerder

Looptijd

Radboud Universiteit, Nijmegen

2019-2021

Twynstra Gudde, Amersfoort
Twynstra Gudde, Amersfoort
Twynstra Gudde, Amersfoort

2019-2021
2018-2022
2018-2021

Thema 3e: Samenwerken en identiteit
Titel
14 Handhaving en effectiviteit van strafrechtelijke
locatie- en contactverboden
15 Van opsporing tot bewijsvoering
16 Kinderen als slachtoffer, getuige of dader van
huiselijk geweld
17 Politie, particuliere recherche en ondermijnende
criminaliteit

Uitvoerder

Looptijd

Erasmus Universiteit, Rotterdam

2019-2021

NFI, Den Haag
Vrije Universiteit, Amsterdam

2019-2021
2019-2021

VU, Amsterdam

2018-2021
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Beschrijving lopend onderzoek op basis van SOAP 2015-2018
Thema 1a: Inzicht in actuele fenomenen en politieoptreden
Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

1
PW/OC/2019/05
Op zoek naar de parels van de lokale aanpak van cybercriminaliteit en
gedigitaliseerde criminaliteit
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 in de tweede helft van 2021 verwacht.

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

2
PW/OC/2019/08
De ontmaskering, een praktijkgericht onderzoek naar Exposing
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 in de tweede helft van 2021 verwacht.

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

3
PW/OC/2019/10
Ooggetuigenidentificaties
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 in de zomer van 2021 verwacht.
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Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

4
PW/OC/2019/18
Hoe kan de politie voorkomen dat conflicten tussen burgers escaleren?
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
kwantitatieve analyse van videobeelden van 100 conflictsituaties waarin politiemensen interveniëren
in conflicten tussen burgers.
Het eindrapport wordt in de tweede helft van 2021 verwacht.

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

5
PW/OC/2016/11
Opsporingskunde: hoe voorkom je dat het betere de vijand van het goede wordt?
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 in het in de zomer van 2021 verwacht.

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

6
PW/OC/2018/16
Nederlandse Outlawbikers in Internationaal Perspectief
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 worden de persoonlijke profielen en criminele
carrières vergeleken van Nederlandse outlawbikers in een internationaal perspectief. 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 in de zomer van 2021 verwacht.

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

7
PW/OC/2016/21
Misbruik van buitenlandse rechtspersonen
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
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advocaten, trustkantoren, notarissen en andere professionele dienstverleners spelen bij het opzetten
van constructies waarbij misbruik wordt gemaakt van buitenlandse rechtspersonen.
Het eindrapport wordt in de zomer van 2021 verwacht.

Thema 2c: Eigentijdse relatie met burgers
Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

8
PW/OC/2019/11
Politiewerk en wijk en web
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 2021 verwacht.

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

9
PW/OC/2019/22
Polarisatie en politiewerk: een etnografische studie naar spanningen in complexe
wijken
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 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 2021 verwacht.

Thema 3d: Functioneren als één korps
Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

10
PW/OC/2019/16
GGP en nieuwe externe uitdaging en ontwikkeling
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 de veranderende betekenis van nabijheid). Er
wordt gebruik gemaakt van casestudies op het niveau van een aantal basisteams. Het doel is te laten
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zien op welke verschillende manieren er vanuit de verschillende teams geprobeerd wordt antwoorden
te vinden op de genoemde veranderingen.
Het eindrapport wordt voor de zomer van 2021 verwacht.

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

11
PW/OC/2019/17
Platteland in eigen hand
Twynstra Gudde

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Het doel van dit empirische onderzoek is 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).
Het eindrapport wordt voor de zomer van 2021 verwacht.

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

12
PW/OC/2018/09
Socialisatie en identiteitsontwikkeling van politieagenten
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 organisatiegerelateerde 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
Contract
Titel
Uitvoerder

13
PW/OC/2018/22
Politiewerk aan de horizon
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 voor de zomer van 2021 verwacht.
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Thema 3e: Samenwerken en identiteit
Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

14
PW/OC/2019/09
Handhaving en effectiviteit van strafrechtelijke locatie- en contactverboden
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. 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 2021 verwacht.

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

15
PW/OC/2019/12
Van opsporing tot bewijsvoering
NFI

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Gekeken wordt wat voor de verschillende partners in de strafrechtketen de belangrijkste doelen zijn
van PD‐onderzoek bij woningovervallen en welke werkwijzen op de plaats delict het meest bijdragen
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 in de zomer van 2021 verwacht.

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

16
PW/OC/2019/13
Kinderen als slachtoffer, getuige of dader van huiselijk geweld
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 concrete aanbeveling voor de afhandeling van huiselijk-geweldzaken waarbij kinderen betrokken
zijn en bijdragen aan een meer effectieve en consistente toepassing van beleid en wetenschappelijke
kennis.
Het eindrapport wordt in het derde kwartaal van 2021 verwacht.
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Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

17
PW/OC/2018/07
Politie, particuliere recherche en ondermijnende criminaliteit
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 eind 2021 verwacht.
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Overzicht lopend en startend onderzoek op basis van SOAP 2019-2022
Thema 1: Wat komt er op ons af?
Titel

Uitvoerder

Looptijd

18 Zuiver op de graat? Over de rol van vissers bij
Mehlbaum Onderzoek, Halfweg
maritieme drugssmokkel
19 Hitters, spotters en lokkers: de sociale
Erasmus School of Law Rotterdam
voedingsbodem van (jonge) daders van excessief
geweld in de cocaïnehandel in Nederland
20 Strip- en omkatfabrieken – Bureau Beke
Bureau Beke

2020 - 2021

21 Maakt liefde blind? Datingapps

2020 - 2021

Bureau Beke

2020 - 2022

2020 - 2021

Thema 2: Politie in verbinding met wijk-web-wereld
Titel
22 Digitale burgeropspoorders. Het gebruik van
digitale informatie van private actoren in de
opsporing
23 Op weg naar wendbare criminaliteitsbeheersing

Uitvoerder

Looptijd

Vrije Universiteit, Amsterdam

2020 - 2022

Twynstra Gudde i.s.m. Bureau
Landman

P.M.

Uitvoerder

Looptijd

Hogeschool Utrecht

2020 - 2021

Verwey Jonker

2020 - 2022

Breuer & Intraval i.s.m.
Rijksuniversiteit Groningen

2020 - 2021

Universiteit Tilburg i.s.m. EMMA
en politie Zeeland

P.M.

Thema 3: Nieuwe veiligheidscoalities
Titel
24 Wie zorgt voor wat? Professionele visies op
politiefunctie in samenwerking zorg en
veiligheid
25 Tegen de criminele geldstroom in. Naar een
raamwerk voor duurzame veiligheidscoalities
gericht op het afpakken van drugsgelden
26 Onderzoek naar het succesvol opstellen,
aanbieden en opvolgen van bestuurlijke
rapportages van Opiumwetovertredingen
27 Clan criminaliteit in Nederland

Thema 4: State of the art technologie en intelligence
Titel
28 Criminaliteit en radicalisering voorspellen uit
Dark Web forumnetwerken
29 De aard van politiestraatwerk en
informatiegebruik. Een systematische observatie
bij de noodhulpsurveillance
30 De evaluatie van de werkwijze van het
kindverhoor
31 Vechtafspraken (vervolg)

Uitvoerder

Looptijd

Universiteit Leiden (LIACS) i.s.m. 2020 - 2022
NSCR
NHL Stenden Hogeschool i.s.m. PA 2020 - 2021
en OU
Universiteit Leiden

2020 - 2022

Bureau Beke

2019 - 2021
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32 Evaluatie dashcams Landelijke Eenheid
33 Fotoconfrontatie 2.0
34 Multidisciplinair forensisch onderzoek in
onbekende doden en cold cases
35 Detectie en grenswaarden van lachgas in
uitgeademde lucht van bestuurders
36 Toxicologische urinesneltest: van data naar
innovatie en opleiding
37 Beelden betwisten: het bevragen van
camerabeelden in de politiepraktijk
38 Onderzoek naar de gevolgen van herhaaldelijke
blootstelling aan gezichten van verdachten in
politieapps voor agenten op patrouille

Flight Onderzoek en Advies
Rijksuniversiteit Groningen i.s.m.
Politieacademie
NFI i.s.m. UvA, RUG en politie
Amsterdam
Universiteit Maastricht i.s.m.
Universiteit Leiden en TNO
Erasmus Medisch Centrum i.s.m.
politie en Trimbos Instituut
Erasmus school of Law /
Universiteit Leiden
Universiteit van Maastricht

2020 – 2021
P.M.

Uitvoerder

Looptijd

Radboud Universiteit, Nijmegen

2020 - 2022

Uitvoerder

Looptijd

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

2020 - 2021

Crisislab

2020 - 2021

Uitvoerder

Looptijd

Boelens Advies i.s.m. Vrije
Universiteit
Risbo i.s.m. HRM Erasmus

P.M.

Uitvoerder

Looptijd

AEF
Politie Amsterdam i.s.m. Levvel en
gemeente Amsterdam
Open Universiteit

P.M.
P.M.

P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.

Thema 5: Actieve transparantie
Titel
39 De vraag naar goed en effectief politiewerk:
evidence based policing en de zoektocht naar
een alternatief

Thema 6: Gezond en wendbaar
Titel
40 Determinanten van integriteit binnen de
politieorganisatie. Persoons- werk- en
omgevingsgerelateerde factoren en de invloed
op de mate van integriteit
41 Vervolg(actie)onderzoek voor een efficiëntere
noodhulpfunctie

Thema 7: Lerende organisatie
Titel
42 Naar een effectieve aanpak van maritieme
ondermijning
43 Internationale deskstudie AI

P.M.

Thema 8: Legitimiteit en vertrouwen
Titel
44 Politieaanpak van sociale conflicten
45 Online seksueel geweld: slachtoffer in beeld
46 Klagende burgers en een politie voor iedereen

P.M.
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Beschrijving lopend en startend onderzoek op basis van SOAP 2019-2022
Thema 1: Wat komt er op ons af?
Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

18
PW/OC/2020/01
Zuiver op de graat? Over de rol van vissers bij maritieme drugssmokkel
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 eindrapport wordt in de zomer van 2021 verwacht.

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

19
PW/OC/2020/02
Hitters, spotters en lokkers: de sociale voedingsbodem van (jonge) daders van
excessief geweld in de cocaïnehandel in Nederland
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 eindrapport wordt eind 2021 verwacht.

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

20
PW/OC/2019/23
Strip- en omkatfabrieken
Bureau Beke

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Dit fenomeenonderzoek heeft tot doel inzichtelijk te maken hoe facilitators werken, wat er bekend is
over dadergroepen, welke impact het heeft, welke raakvlakken er zijn met andere vormen van ernstige
criminaliteit en wat een en ander betekent voor de aanpak. Hoe zit het fenomeen strip- en
omkatfabrieken in elkaar als het gaat om werkwijze, dadergroepen, opbrengsten, maatschappelijke
schade (ondermijnende effecten), impact voor slachtoffers en raakvlakken met andere vormen van
ernstige criminaliteit en wat betekent het voorgaande voor strategieën van aanpak?
Het rapport wordt eind 2021 verwacht.

14

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

21
PW/OC/2020/13
Maakt liefde blind?
Bureau Beke

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Gekeken wordt op welke wijze dating apps gebruikt worden voor het plegen van zedendelicten. Om de
politie alerter te maken en verder slachtofferschap te voorkomen is het van belang om te onderzoeken
in welke mate en op welke wijze zich in Nederland zedendelicten voordoen via dating apps. Het
onderzoek wil in kaart te brengen hoe criminele datingprofielen herkend kunnen worden en wie de
slachtoffers zijn, zodat preventie en hulpverlening beter benut kunnen worden. Er is ook aandacht voor
mannen/jongens in de homoscene die een (verhoogd) risico lopen om slachtoffer te worden van
seksueel misbruik. Tot dusverre is er geen tot weinig zicht op wat er via preventie- en
voorlichtingsmaatregelen wordt gedaan aan het voorkomen van dergelijk slachtofferschap.
Het rapport wordt eind 2021 verwacht.

Thema 2: Politie in verbinding met wijk-web-wereld
Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

22
PW/OC/2020/09
Digitale burgeropspoorders. Het gebruik van digitale informatie van private
actoren in de opsporing
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 rapport wordt verwacht in 2022.
Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

23
PW/OC/2021/
Op weg naar wendbare criminaliteitsbeheersing?
Twynstra Gudde i.s.m. Bureau Landman

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Met dit onderzoek willen de onderzoekers het organiseren van werksystemen centraal stellen als
vervolg op het onderzoek ‘Kijk naar het systeem’. Georganiseerde criminaliteit beschikt over
terugverend/flexibel vermogen. De politie moet proberen daar met het systeem meer bij aan te sluiten
en meer wendbaar worden, waarbij werksystemen invulling geven aan een probleemgerichte en
multidisciplinaire aanpak van georganiseerde criminaliteit. Er wordt gekeken bij verschillende
initiatieven naar omstandigheden en gedragingen die de vernieuwende werkwijzen in de aanpak van
criminaliteit bevorderen of belemmeren. Doel is om een handelingsperspectief te bieden. Meervoudige
casestudie.
Doorlooptijd: PM

15

Thema 3: Nieuwe veiligheidscoalities
Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

24
PW/OC/2020/06
Wie zorgt voor wat? Professionele visies op politiefunctie in samenwerking
zorg en veiligheid
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.
Het rapport wordt verwacht in 2022.

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

25
PW/OC/2020/07
Tegen de criminele geldstroom in. Naar een raamwerk voor duurzame
veiligheidscoalities gericht op het afpakken van drugsgelden.
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.
Het rapport wordt verwacht in 2022.

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

26
PW/OC/2020/08
Onderzoek naar het succesvol opstellen, aanbieden en opvolgen van bestuurlijke
rapportages van Opiumwetovertredingen
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 rapport wordt verwacht in 2022.
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Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

27
PW/OC/2021/
Clancriminaliteit in Nederland
Universiteit Tilburg

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Het onderzoek dient inzicht te verschaffen in de werkwijze en invloed van familieclans in de context
van ondermijnende criminaliteit en de onderzoekers willen zicht krijgen op problemen bij het
interveniëren in families waar sprake is van cultuurspecifieke aspecten. Gedacht kan worden aan: een
eercultuur, familievetes, een eigen rechtspraak/cultuur/normen en een gesloten parallelle samenleving.
Het is deels een internationaal fenomeenonderzoek met een literatuuronderzoek en interviews met o.a.
buitenlandse experts. Zo worden kenmerken benoemd en wordt gekeken naar interventies. Vervolgens
wordt bij clans in Nederland nader onderzoek gedaan, onder andere met registraties in de systemen
(politie, RIEC, gemeenten etc.).
Doorlooptijd: PM

Thema 4: State of the art technologie en intelligence
Nummer
28
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 rapport wordt verwacht in 2022.

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

29
PW/OC/2020/04
De aard van politiestraatwerk en informatiegebruik. Een systematische
observatie bij de noodhulpsurveillance.
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.
Het rapport wordt verwacht in 2022.
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Nummer
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Titel
Uitvoerder

30
PW/OC/2020/05
De evaluatie van de werkwijze van het kindverhoor
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 rapport wordt verwacht in 2022.

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

31
PW/OC/2019/24
Vechtafspraken
Bureau Beke

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Bureau Beke heeft in 2017 onderzoek gedaan naar vechtafspraken, de reikwijdte daarvan en
implicaties voor de politieaanpak. Mede dankzij dit onderzoek staat het onderwerp bij politie en
justitie inmiddels op de agenda. Ondanks het feit dat er veel informatie online staat - uitslagen van
gevechten, informatie op fora, filmpjes van en blogs over vechtafspraken - blijft het herkennen van
daders en het voorspellen van vechtafspraken een grote uitdaging voor de politie. In dit
vervolgonderzoek gaat Bureau Beke i.s.m. met de politie onderzoeken of kunstmatige intelligentie een
hulpmiddel kan zijn voor de politie. De onderzoeksvraag luidt: Hoe kan kunstmatige intelligentie
bijdragen aan het herkennen van daders en het voorspellen van vechtafspraken?
Het rapport wordt verwacht in 2022.

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

32
PW/OC/2020/12
Evaluatie dashcams Landelijke eenheid
Flight Onderzoek en Advies

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
De Landelijke Eenheid is een proef gestart met dashcams, die in dit onderzoek wordt geëvalueerd. De
dashcam wordt gezien als een veelbelovend instrument voor de politietaak dat populair is onder de
medewerkers van de Dienst Infrastructuur. De centrale vraag in dit onderzoek is: wat is de mogelijke
en wat is de feitelijke meerwaarde van de dashcam voor de Dienst Infrastructuur van de Landelijke
Eenheid?
Het rapport wordt verwacht in 2022.
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Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

33
PW/OC/2021/
Fotoconfrontatie 2.0
Rijksuniversiteit Groningen

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Recente ontwikkelingen in de cognitieve neurowetenschap maken het mogelijk dat we meer weten van
wat er in het hoofd van de getuige omgaat. Er wordt gebruik gemaakt van RSVP (Rapid Serial Visual
Confrontation), waarbij de pupilgrootte wordt gemeten bij herkenning door een getuige. Dit is een
onwillekeurige reactie. Een nieuwe, krachtiger confrontatiemethode ligt daardoor binnen handbereik,
die de mate van daadwerkelijke herkenning door de getuige objectief kan kwantificeren. Het doel van
het onderzoek is om deze neurocognitieve methode verder te ontwikkelen tot een praktisch inzetbaar
instrument: Confrontatie 2.0 en inzichten voor het onderwijs. Twee experimenten, het eerste is
bedoeld om de methode verder te ontwikkelen en het tweede om het te valideren met behulp van een
mock crime (getuigen zien iemand iets stelen).
Doorlooptijd: PM

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

34
PW/OC/2021/
Multidisciplinair forensisch onderzoek in onbekende doden en cold cases
NFI

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Dit onderzoeksproject heeft tot doel een multidisciplinaire voorbewerking en vooronderzoek van een
enkele tand en/of een nagel te ontwikkelen, zonder dat dit effect heeft op de forensische conclusies van
DNA-, antropologisch, isotopen- en toxicologisch onderzoek en om deze te valideren. Dit zou het
mogelijk maken om weinig materiaal nodig te hebben voor forensisch onderzoek. Het gaat om een
proef (proof of concept en validatie) of het lukt om tegelijk verschillende (en meer) forensische
onderzoeken te doen met minder materiaal.
Doorlooptijd: PM

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

35
PW/OC/2021/
Detectie en grenswaarde van lachgas in uitgeademde lucht van bestuurders
Universiteit Maastricht

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Lachgas wordt waarschijnlijk opgenomen in de Opiumwet, maar er kan ook op basis van de
Wegenverkeerswet gehandhaafd worden. Er is nu echter nog geen gevalideerde mobiele meetmethode
en er zijn nog geen grenswaarden bekend voor de invloed op de rijvaardigheid. Om te komen tot een
meetmethode moet bekend zijn hoe lang het effect van lachgas doorwerkt. Daarnaast wordt
onderzocht of lachgas meten in uitgeademde lucht een bruikbare parameter is om de mate van
beïnvloeding van de rijvaardigheid te meten. Voor het bepalen van de grenswaarden wordt lachgas
experimenteel toegediend bij een groep proefpersonen in een laboratoriumsetting en wordt gewerkt
met een controlegroep. TNO ontwikkelt een prototype voor mobiele detectie dat in dit onderzoek
gevalideerd wordt.
Doorlooptijd: PM
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Uitvoerder

36
PW/OC/2021/
Toxicologisch urinesneltest: van data naar innovatie en opleiding
Erasmus MC

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Bij overlijdens kan een urinetest informatie geven over drugs en geneesmiddelengebruik. Het doel van
dit onderzoek is om de inzet van de urinesneltest betrouwbaarder en hiermee de inzet van de test door
rechercheurs professioneler te maken. Er is nu sprake van relatief veel onjuiste uitslagen. In dit project
onderzoeken ze de betrouwbaarheid van de urinesneltest (en de oorzaken van onjuiste uitslagen) en
vertalen ze de resultaten in aanbevelingen ter innovatie en opleidingsmateriaal om forensisch en
tactisch rechercheurs en forensisch artsen optimaal te scholen. Retrospectief dataonderzoek naar de
betrouwbaarheid van tests (vergelijken van de uitslag van de sneltest met later bloed- of toxicologisch
onderzoek bij 1000 overlijdens).
Doorlooptijd: PM
Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

37
PW/OC/2021/
Beelden betwisten: het bevragen van camerabeelden in de politiepraktijk
Erasmus Universiteit, School of Law / Universiteit Leiden

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Dit onderzoek is een vervolg op het lopende onderzoek naar beelden in de verhoorkamer. Beelden
worden vaak als objectief gezien, terwijl het perspectief wel degelijk van invloed is. Goed
interpreteren kan geleerd worden. Wanneer beeldmateriaal al tijdens de opsporing en opbouw van het
dossier kritische(er) wordt bevraagd door politie (en particuliere beveiligers/alarmcentrales), zal de
bewijskracht hiervan beter geduid kunnen worden, hetgeen het proces ten goede komt en dwalingen
kan voorkomen. Bijvoorbeeld beelden van filmende burgers, cameratoezicht, bodycams etc.
Experiment met 150 respondenten om te kijken welke instructies het beste werken om een mogelijke
bias tegen te gaan.
Doorlooptijd: PM

Nummer
Contract
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Uitvoerder

38
PW/OC/2021/
Onderzoek naar de gevolgen van herhaaldelijke blootstelling aan gezichten van
verdachten in politieapps voor agenten op patrouille
Universiteit van Maastricht

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
In dit onderzoek wordt gekeken naar de gevolgen van het gebruik van apps die gezichten van
verdachten tonen. Bij herhaalde passieve blootstelling aan beelden van bepaalde sociale groepen
(etniciteit, leeftijd, mensen die niet behoren tot de in-group) bestaat het gevaar van willekeurig
‘targeten’ en herkenningsfouten. Er ontstaat een bias in de waarneming en het gevaar van stereotiep
denken (en etnisch profileren). Het doel is om richtlijnen te ontwikkelen over hoe de inhoud van
dergelijke face-apps het beste getoond kan worden, zodat nieuwe technologieën volledig tot hun recht
kunnen komen en prestaties verbeteren.
Doorlooptijd: PM

20

Thema 5: Actieve transparantie
Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

39
PW/OC/2020/11
De vraag naar goed en effectief politiewerk: evidence based policing en de
zoektocht naar een alternatief
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?
Het rapport wordt verwacht in 2022

Thema 6: Gezond en wendbaar
Nummer
Contract
Titel

Uitvoerder

40
PW/OC/2020/10
Determinanten van integriteit binnen de politieorganisatie.
Persoons-, werk-, en omgevingsgerelateerde factoren en de invloed op de mate
van integriteit
Bureau Beke 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 overheidssectoren integer is. Er wordt oa
gewerkt met digitale vragenlijsten voor politiemensen.
Het rapport wordt verwacht in 2022.

Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

41
PW/OC/2020/14
Vervolg(actie)onderzoek voor een efficiëntere noodhulpfunctie
Crisislab

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
In eerder onderzoek is korte tijd geëxperimenteerd met het concept ‘afschaffen aparte noodhulp
organisatie’. De eerste ervaringen waren positief. Doel van dit actie-vervolgonderzoek is om:
a) het basisteam te helpen om het concept ‘afschaffen aparte noodhulporganisatie’ in lijn met
de eerdere bevindingen definitief te implementeren als invulling van de GGP;
b) te onderzoeken of en onder welke voorwaarden dit concept toekomstbestendig is.
De bevindingen beschrijven de onderzoekers in een als handleiding vormgegeven onderzoeksrapport,
zodat ook andere basisteams hiervan gebruik kunnen maken.
Het rapport wordt verwacht in 2022.
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Thema 7: Lerende organisatie
Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

42
PW/OC/2021/
Naar een effectieve aanpak van maritieme ondermijning
Boelens advies i.s.m. Vrije Universiteit Amsterdam

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Dit onderzoek moet inzicht bieden in hoe de politie zich als lerende organisatie ontwikkelt in de
aanpak van maritieme ondermijning (waaronder intimidatie van ambtenaren en bestuurders). Het
project Maritieme Smokkel van politie Noord-Holland staat centraal als casestudie. Multidisciplinair
Organised Crime Lab. Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in wat (bestanddelen van) effectieve
aanpakken zijn van maritieme ondermijning en daarmee handelingsperspectieven te ontwikkelen.
Doorlooptijd: PM
Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

43
PW/OC/2021/
Internationale deskstudie AI
Risbo

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Gekeken wordt welke empirisch gefundeerde lessen de Nederlandse politie kan trekken uit ervaringen
die politieorganisaties in het buitenland hebben opgedaan met Artificial Intelligence (AI) en welke
casuïstieken en concrete handelingsperspectieven kunnen worden aangereikt op basis waarvan de
politie in Nederland AI effectief kan inzetten. Er wordt ook gekeken naar dilemma’s, het belang van
privacy en draagvlak van burgers. Naast een systematische internationale deskstudie van kansen,
risico’s en randvoorwaarden worden ook interviews gehouden met buitenlandse professionals.
Doorlooptijd: PM

Thema 8: Legitimiteit en vertrouwen
Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

44
PW/OC/2021/
De politie als hoeder van de sociale vrede
AEF

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Het onderzoek beoogt inzicht te geven in de wijze waarop de politie anno 2021 met haar optreden
bijdraagt aan het (duurzaam) oplossen van sociale conflicten en het geweldloos samenleven met
verschillen. Er is aandacht voor conflictbemiddeling, zelfredzaamheid, de symbolische functie van de
Politie, het bewaken van rechtstatelijke waarden en probleemgericht werken. Er vindt op basis van
verdiepende gesprekken een reconstructie plaats van casus met sociale conflicten en er wordt gekeken
hoe deze werden aangepakt. Inzicht in de strategieën die de politie hanteert bij de aanpak van sociale
conflicten.
Doorlooptijd: PM
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Uitvoerder

45
PW/OC/2021/
Online seksueel geweld: slachtoffers in beeld
Politie A&O eenheid Amsterdam

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Het doel van die onderzoek is inzicht te bieden in de motieven en behoeftes van slachtoffers (10 tot 24
jaar in Amsterdam) van online seksueel geweld om hulp te zoeken bij de politie of hulpverlenende
organisaties. Bv shame-sexting, wraakporno, sextortion (chantage), grooming. Hierdoor wordt het
mogelijk om effectieve interventiestrategieën te ontwikkelen, beter aan te sluiten bij de behoefte van
slachtoffers en de barrières weg te nemen die het hulp vragen van slachtoffer in de weg staan.
Meldingen bereiken de politie nu vaak niet, er komen weinig aangiften, er is sprake van victim
blaming en er is weinig zicht op aard en omvang. Er is daarom gevraagd om nader onderzoek door
politie, gemeenten en zorgsector samen. Methoden bestaan o.a. uit interviews met slachtoffers en
eerstelijnsprofessionals, casestudies/dossieronderzoek en een brede enquête onder scholieren in
Amsterdam om zicht te krijgen op slachtoffers die geen aangifte gedaan hebben.
Doorlooptijd: PM
Nummer
Contract
Titel
Uitvoerder

46
PW/OC/2021/
Best practices in de omgang met klachtencommissies en klachtenbureaus in
Nederland (1978-2020)
Open Universiteit

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Onderzoek naar ontwikkelingen en dilemma’s in de omgang met klachten van burgers en kritiek van
externe actoren zoals klachtenbureaus en resulteert in aanbevelingen/handreiking hoe ervan te leren.
Ook voor herziening van het onderwijs. Er wordt oa gekeken naar recente trends in Amsterdam, Den
Haag en Arnhem met het omgaan met een wantrouwige burgerij. Het stelt do’s en don’ts vast inzake
klachten, klachtencommissies en de omgang met externe klachtenbureaus sinds eind jaren zeventig.
Een analyse van de periode 2012-2020 wordt vergeleken met de jaren 80 onrust (die leidde tot Politie
in Verandering) door archiefonderzoek en interviews. Dit kan een spiegel opleveren voor de huidige
praktijk in de ontwikkeling van politie-burgerverhoudingen.
Doorlooptijd: PM
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1
PW/OC/2019/21
Ondermijning langs zijpaden
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. Een groot aantal
publieke en private actoren is medeverantwoordelijk voor het toezicht, de handhaving en bewaking
van de onderzochte infrastructuur. Toezichts- en handhavingsinstanties zijn doorgaans niet permanent
op de locaties aanwezig en kunnen niet altijd tijdig ter plaatse komen wanneer goederen of personen
arriveren of passeren. In de afgelopen jaren zijn diverse (tijdelijke) projecten gestart om deze en
andere problemen aan te pakken, met wisselende successen. Geconcludeerd kan worden dat de
onderzochte locaties kwetsbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit. Criminelen kunnen zich er in
betrekkelijke anonimiteit en met weinig risico op ontdekking bewegen.
Publicatie in april 2021in de reeks Politiekunde
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2
PW/OC/2019/07
Crime Chain. Het verband tussen DDos-aanvallen en Phising
Universiteit Twente

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
In dit verkennende onderzoek is gezocht naar het bestaan van online misdaadketens ofwel ‘crime
chains’. De huidige studie onderzoekt of er een statistisch verband bestaat tussen de tijdstippen van
een DDoS-aanval en het gemiddeld aantal phishing e-mails rondom de DDoS periode. De conclusie is
dat bij ruim de helft van de bestudeerde DDoS aanvallen DDoS meer phishing e-mails worden
verzonden rondom de DDoS aanval. De resultaten kunnen de opsporing versterken door de setting en
de sequentie van delicten en gerelateerde gebeurtenissen beter te beschrijven en te begrijpen.
Publicatie in mei 2021 in de reeks Verkenningen
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3
PW/OC/2019/20
Op zoek naar vertrouwen: begrijpen en verbeteren van jeugd/politie interacties
in hedendaagse ‘superdiverse’ samenleving
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 (oa op basis van zelfrapportage). Gekeken wordt welke sociale, demografische en
gedragsmatige karakteristieken de kans om in beeld te komen bij de politie beïnvloeden onder
verschillende groepen jongeren die dezelfde overtredingen begaan.
Publicatie in de zomer van 2021
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4
PW/OC/2019/14
Huiselijk geweld en criminaliteit: twee kanten van dezelfde medaille
NSCR

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Onderzoek naar de vraag of huiselijk geweld vaker voorkomt in criminele gezinnen dan in nietcriminele 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. Het onderzoek
toont een verband aan tussen criminaliteit en huiselijk geweld: crimineel gedrag verhoogt zowel de
kans op het plegen van huiselijk geweld, als op het slachtoffer worden hiervan.
Publicatie in mei 2021 in de reeks Politiewetenschap
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5
PW/OC/2019/15
Meer dan ruzie. Politie in de netwerkaanpak huiselijk geweld
Verwey Jonker

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
In dit onderzoek staat de aanpak van huiselijk geweld van de politie en de samenwerking met
netwerkpartners centraal. Het huidige politiebeleid wordt beschreven, en de lokale aanpak van de
politie op een viertal locaties wordt tegen het licht gehouden. Daarnaast wordt aan de hand van 24
casus de praktijk beschreven: hoe ziet de aanpak van (ex) partnergeweld, geweld tussen ouders en
kinderen en stalking er nu daadwerkelijk uit? Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de
signalerende en beschermende taak van de politie, de strafrechtelijke aanpak en de rol die
netwerksamenwerking daarbij speelt.
Publicatie in juni 2021 in de reeks Politiekunde
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6
PW/OC/2019/02
Black box van gemeentelijke online monitoring. Een wankel fundament onder
een stevige praktijk.
NHL Stenden

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Dit rechtssociologische onderzoek is een eerste verkenning van de gemeentelijke praktijk van online
monitoring in het kader van de openbare orde en veiligheid. Op basis van gegevens uit een
literatuurstudie, interviews en een online vragenlijst wordt de black box van de gemeentelijke praktijk
een stukje geopend en worden de juridische grenzen in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat
vrijwel alle gemeenten actief zijn op het gebied van online monitoring, maar dat hun werkwijzen en
doelstellingen sterk uiteenlopen of onduidelijk zijn. Het doel van het onderzoek is om 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.
Publicatie in april 2021 in de reeks Politiekunde
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7
PW/OC/2019/04
Van verhalen naar verbalen. Ondermijnende criminaliteit in het Noordzeekanaal
en zeehavengebied Amsterdam
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.
Publicatie in juni 2021
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8
PW/OC/2018/23
Weten, doen en leren. Vervolg gesloten gemeenschappen.
Bureau Bervoets

Korte omschrijving, doel en opzet onderzoek
Gekeken wordt hoe de gebiedsgerichte opsporing en de daarmee samenhangende samenwerking met
externe partijen in de praktijk bijdragen aan de informatiepositie binnen hechte leefgemeenschappen.
De onderzoekers gaan er vanuit dat misdaadbestrijding begint met een goede informatiepositie van de
politie en haar partners.
Publicatie in juni 2021
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