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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt mijn afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden van burgerparticipatie binnen de strijd 

tegen online seksuele uitbuiting op sociale-mediaplatformen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht 

van Hendrik van der Veen, teamchef van Team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel (TMM) van 

politie-eenheid Noord-Nederland (NN).  

 

Dit onderzoek is ten behoeve van de afstudeerfase binnen de opleiding Bachelor of Policing 

uitgevoerd. Deze Hbo-opleiding is door mij gevolgd in de periode van september 2018 tot en met 

september 2021 aan de politieacademie te Apeldoorn.  

 

Als ervaren generalist binnen de Nationale Politie en sinds 2017 werkzaam binnen de Afdeling 

Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel ben ik bekend met de werkzaamheden van TMM 

NN. Na het afronden van de minor: Cybersafety is mijn affiniteit met cyber gerelateerde criminaliteit 

gegroeid. Binnen dit onderzoek komen deze twee facetten samen en heb ik de mogelijkheid gekregen 

om de opsporing van mensenhandel en mijn affiniteit met de digitale wereld samen te brengen en te 

onderzoeken of binnen de opsporing naar mensenhandel een rol weggelegd is voor de burger.  

 

Hierbij wil ik de opdrachtgever Hendrik van der Veen en mijn praktijkbegeleider Sietse van der Werf, 

bedanken voor de mogelijkheid om dit onderwerp te onderzoeken. Mijn onderzoek begeleider Wouter 

Stol, wil ik bedanken voor de leerzame thesisbegeleiding en het helpen finetunen van mijn 

onderzoeksvragen. Nicolien Kop wil ik bedanken als 2e beoordelaar en vraagbaak omtrent het 

onderwerp burgerparticipatie. Daarnaast wil ik de alle respondenten bedanken die ik heb mogen 

interviewen en degene die bereid waren om de enquête in te vullen. Dank hiervoor!  

 

Tot slot wil ik de medewerkers van Team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel Leeuwarden 

bedanken voor hun gastvrijheid, het mogen deelnemen aan jullie ochtendbriefing en interne 

gesprekken en het met mij willen sparren over de materie op de werkvloer.  

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Peter van Eeden 

 

 

Leeuwarden, 1 november 2021 
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Samenvatting 
 
Binnen politieonderzoeken worden al jaren stijgingen waargenomen van online seksuele uitbuiting op 

sociale-mediaplatformen. Onschuldige slachtoffers worden hierbij gedwongen seksuele handelingen 

te plegen tegen betaling. De populariteit van verschillende sociale-mediaplatformen draagt bij aan een 

snelle verspreiding onder gebruikers. Tevens zijn vele van deze platformen anoniem te gebruiken. Dit 

in combinatie met een gebrek aan online toezicht, maakt dit veiligheidsprobleem een prioriteit binnen 

politieteams zoals Team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel van de Nationale Politie. Ook het 

openbaar ministerie (OM) heeft mensenhandel, en het ondermijnende karakter dat het met zich 

meebrengt, hoog op de agenda staan. Daarnaast zijn er in Nederland enkele niet-gouvernementele 

organisaties (ngo’s), die zich ook bezighouden met de signalering van online seksuele uitbuiting.  

Maar de maatschappij verandert sterk. Enerzijds wordt de roep om veiligheid vanuit de burger steeds 
groter en anderzijds het vermogen van politie en overheid om daarin te voorzien steeds kleiner. Een 

middel om deze kloof tussen politie en burger te verkleinen zou burgerparticipatie zijn. Daarbij hoort 

de gedachte dat een goede burger vooral een actieve burger is (Van Caem, 2008). Burgers willen ook 

steeds meer participeren binnen de opsporing, wat soms leidt tot ongepaste vormen zoals het voor 

eigen rechter gaan spelen. Daarom is het cruciaal dat de politie de regie weet te houden en de burger 

laat participeren binnen een politieaanpak. Team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel (TMM) van 

eenheid Noord-Nederland wil seksuele uitbuiting op sociale-media aanpakken binnen een integrale 

aanpak en is benieuwd wat burgerparticipatie binnen de signalering kan betekenen.  

De interne doelstelling van dit onderzoek is om de mogelijkheden van burgerparticipatie binnen de 

signalering van seksuele uitbuiting op sociale-media te onderzoeken. Het externe doel van dit 

onderzoek is om een bijdrage te leveren binnen de opsporing mocht de opdrachtgever naar aanleiding 

van dit onderzoek daadwerkelijk burgerparticipatie gaan inzetten. Het signaleren van seksuele 

uitbuiting is de eerste stap binnen de strijd tegen dit fenomeen. Centraal binnen dit onderzoek staat 

de participatieladder volgens Edelenbos Monnikhof (2001), waarmee verschillende vormen van 

participeren worden aangegeven.  Om de onderzoeksvraag en de daaruit voortvloeiende deelvragen 

te kunnen beantwoorden zijn er drie onderzoeksinstrumenten ingezet. Ten eerste is er 

literatuuronderzoek uitgevoerd om de begrippen te kunnen duiden. Ten tweede is er een enquête 

uitgezet onder medewerkers van verschillende TMM-teams binnen de Nationale Politie. Dit om hun 

kennis en visie over burgerparticipatie in relatie tot dit fenomeen in kaart te brengen. Als laatste zijn 

er interviews afgenomen onder interne en externe experts die vanuit hun professie op enige wijze 

kennis hebben van de onderwerpen die centraal staan binnen dit onderzoek. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de basis van burgerparticipatie ligt in het informeren en raadplegen 

van burgers. De burger kan pas seksuele uitbuiting herkennen als hij weet waarop hij dient te letten. 

Het Informeren zou op verschillende manieren kunnen; van sociale-media tot aan een 

televisiecampagne. Binnen opsporingsberichtgeving kunnen burgers geraadpleegd worden actief mee 

te denken binnen lopende strafzaken. Als de politie bepaalde expertise nodig heeft kan zij advies 

vragen aan experts die geregistreerd staan binnen bijvoorbeeld de Landelijke 

Deskundigheidsmakelaar. Binnen een samenwerkingsverband met privaat-publieke-partijen zijn 

mogelijkheden zoals hackathons ook een effectieve vorm van burgerparticipatie gebleken.  
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1 Probleemstelling 
 

1.1 Inleiding 
Binnen de drugscriminaliteit is te zien dat de laatste stappen van het drugstransport; ‘The Last Mile’, 

tot aan de klant vaak plaats vindt via het internet. Klanten kunnen via zogenaamde Dark Web Markets 

hun drugs kopen bij handelaren die zich bevinden binnen de geografische locatie van de afnemer 

(Dittus, Wright, & Graham, 2018). Maar er wordt niet alleen drugs verhandeld via het Dark Web, er 

worden ook signalen waargenomen van mensenhandel in de vorm van seksuele uitbuiting. Volgens 

Thomas J. Holt, hoogleraar crimineel-recht aan de Universiteit van Michigan State, zijn er in het 

verleden in het buitenland jonge kinderen en prostituees online aangeboden door pooiers (NOS, 

2017). Ook voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Corinne Dettmeijer stelt dat 

mensenhandelaren innovatief zijn en waar nodig hun werkwijze aanpassen om steeds op nieuwe 

manieren, zoals technologische innovaties, geld proberen te verdienen aan het uitbuiten van 

onschuldige slachtoffers (NOS, 2017). Zover bekend is mensenhandel, volgens haar, in Nederland via 

het Dark Web nog niet voorgekomen, echter sluit zij dit niet geheel uit (NOS, 2017).  

 

Een andere technologische innovatie is het Clear Web, oftewel het reguliere internet. Dit medium kent 

inmiddels vele gebruikers en toepassingen, waaronder populaire sociale-mediaplatformen. Op deze 

platformen worden wel signalen van seksuele uitbuiting waargenomen en is het inmiddels duidelijk 

dat uitbuiters daar hun klanten en hun slachtoffers zoeken (Nationaal Rapporteur Mensenhandel en 

Seksueel Geweld tegen Kinderen, 2020). Sociale-mediaplatformen zijn ook reuze populair onder 

minderjarigen en dat baart de politie ernstige zorgen. 

 

1.2 Opdrachtgever 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Hendrik van der Veen, teamchef Team 

Migratiecriminaliteiten en Mensenhandel (TMM) van Politie-Eenheid Noord-Nederland (NN). Het 

TMM is onderdeel van de Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel (AVIM) en 

verricht strafrechtelijk onderzoek op het gebied van mensensmokkel, mensenhandel en andere 

vormen van migratiecriminaliteit.  

 

1.3 Aanleiding 
In het rapport Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019 komt voor de vierde keer op rij een stijging 

naar voren van gemelde slachtoffers van seksuele uitbuiting binnen de minder zichtbare 

prostitutiesectoren, zoals de thuis-, escort- en hotelprostitutie. Zoals uit figuur 1 blijkt betrof dit tussen 

de periode 2017-2019 89% van alle mensenhandel slachtoffers (Nationaal Rapporteur Mensenhandel 

en Seksueel Geweld tegen Kinderen, 2020).  
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Uit dit rapport komt ook naar voren dat het waarschijnlijk wordt geacht dat online communicatie via 

sociale-mediaplatformen een grote rol speelt binnen deze toename van gemelde slachtoffers. Zowel 

voor het werven van slachtoffers als het benaderen van klanten wordt dit medium ingezet, wat mede 

blijkt uit een onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) (RTL Nieuws, 

2021). Uit landelijke politieonderzoeken van de afgelopen jaren, is ook een toename waargenomen 

van signalen van seksuele uitbuiting op sociale-mediaplatformen (persoonlijke communicatie, 3 

februari 2021). 

 

In de Strategie Aanpak Criminaliteit 2011-2015, van de Raad van Korpschefs, wordt er een belangrijke 

rol weggelegd voor burgers binnen het verhogen van de effectiviteit van het politiewerk (Lam, 2018). 

Voormalig Korpschef Akerboom benoemt in een speech uit 2018 dat de politie steeds minder 

monopolist is binnen de opsporing en dat hij onder andere de burger als een belangrijke 

samenwerkingspartner ziet (Akerboom, 2018). De politie is afhankelijk van de informatie die zij van de 

burger verkrijgt. Daarentegen wil de burger een politie die gehoor geeft aan zijn wensen als klant. Deze 

wederkerigheid kan bijdragen aan een betere samenwerking binnen veiligheidsvraagstukken. De rol 

van de burger kan echter veel verder gaan dan alleen de ogen en oren van de politie. De manier waarop 

de burger wordt betrokken bij het opsporingsproces veranderd steeds. De burger is allang niet meer 

alleen de melder of getuige. Door de komst van digitale technieken, zoals sociale-mediakanalen is het 

mogelijk geworden om een massale groep burgers te betrekken binnen opsporingszaken (Cornelissens 

& Ferwerda, 2010).  

 

De opdrachtgever heeft aangegeven dat TMM NN de komende jaren wil inzetten op een integrale 

aanpak van het signaleren van online seksuele uitbuiting. In een ontwikkelplan haalt hij de noodzaak 

aan dat de politie dit zowel met interne als externe partners dient te realiseren. Hij stelt dat deze 

aanpak vraagt om “een stabiele focus en groot adaptief vermogen” gezien de snel wisselende 

methodes van het werven en uitbuiten van slachtoffers. Dit in lijn met het gegeven dat de politie zijn 

monopolypositie aan het verliezen is. Daarom dient zij zich aan te passen door de samenwerking aan 

te gaan met burgerpartijen. De opdrachtgever is benieuwd welke rol is weggelegd voor de burger 

binnen de signalering van online seksuele uitbuiting op sociale-media (persoonlijke communicatie, 3 

februari 2021). 

Figuur 1: Gemelde slachtoffers van seksuele uitbuiting naar sector (indien bekend) uit rapport ‘Slachtoffermonitor 
mensenhandel 2015-2019’. Bron: (Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, 2020) 
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1.4 Relevantie 
In de Aanwijzing mensenhandel staat beschreven dat signalen van mensenhandel opgepakt dienen te 

worden door de opsporingsinstanties die belast zijn met de opsporing van mensenhandel (Overheid.nl, 

sd). Relevante aanknopingspunten dienen onderzocht te worden wat zo mogelijk kan leiden tot 

vervolging van daders. De politie is één van deze opsporingsinstanties. 

 

De huidige Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar doet in het rapport 

Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019, indirect aan de politie, een aanbeveling om inzicht te 

verkrijgen in de minder zichtbare prostitutiesectoren. Doordat de stijging van seksuele uitbuiting 

binnen deze sector toeneemt, neemt hiermee het zicht op deze groep slachtoffers af. De Nationaal 

Rapporteur vindt dit onacceptabel en stuurt onder andere aan op het ontwikkelen van preventieve 

maatregelen. In het rapport wordt benadrukt dat het belangrijk is dat de politie online aanwezig is en 

daarbij de focus legt op de jonge slachtoffergroep. Er dient kennis vergaard te worden over wat zich 

daar allemaal afspeelt en er dient prioriteit gegeven te worden aan een landelijk en regionaal integrale 

aanpak (Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, 2020). 

 

Uit een recent onderzoek van studenten van de NHL Stenden hogeschool in Leeuwarden is naar voren 

gekomen dat er ook op de zeer populaire sociale-mediaplatformen Snapchat en Instagram signalen 

zijn waargenomen die het vermoeden wekken van seksuele uitbuiting, dan wel illegale prostitutie. 

Deze sociale netwerken zijn populair onder minderjarigen (Van Loenhout, et al., 2021). De grote 

hoeveelheid gebruikers, wisselende en veelal anonieme accounts op dit soort platformen maakt het 

voor de politie lastig om structureel en preventief online toezicht te houden. Zij heeft hierbij onder 

andere de hulp nodig vanuit de samenleving. 13,7 miljoen Nederlanders van boven de 15 jaar waren 

begin 2021 actief op sociale-media (Marketingfacts.nl, 2021). Dat zouden 13,7 miljoen paar ogen 

kunnen zijn die de politie kunnen ondersteunen. Dit onderzoek dient ter ondersteuning van het 

ontwikkelplan van de opdrachtgever wat aansluit op de aanbeveling van de Nationaal Rapporteur 

Mensenhandel en ter ondersteuning binnen de opsporing naar daders van online seksuele uitbuiting.  

 

1.5 Doelstelling 
Zoals vermeld is het streven van de opdrachtgever het vormen van een integrale aanpak in de strijd 

tegen online seksuele uitbuiting op sociale-mediaplatformen. 

 

1.5.1 Interne doelstelling 

De opdrachtgever wil onderzocht hebben in welke hoedanigheid de burger kan participeren binnen 

deze aanpak. Het interne doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van deze mogelijkheden van 

burgerparticipatie binnen dit veiligheidsvraagstuk.  

 

1.5.2 Externe doelstelling 

Aan de hand van de resultaten uit dit onderzoek kan de opdrachtgever een keuze maken om wel of 

niet burgerparticipatie in te zetten in de strijd tegen online seksuele uitbuiting. Het externe doel van 

dit onderzoek is een bijdrage te leveren binnen de opsporing en een eventueel strafrechtelijk 

onderzoek naar de mensen die verantwoordelijk zijn voor online seksuele uitbuiting op sociale-media. 
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1.6 Vraagstelling 
Binnen dit onderzoek is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 

 

Om antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag, zal eerst antwoord gegeven moeten worden op 

de volgende vijf deelvragen: 

 

1.7 Afbakening 
Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd door één onderzoeker binnen een afstudeertermijn van zes 

maanden. Om dit binnen de beoogde termijn af te kunnen ronden en om onduidelijkheden weg te 

nemen, zijn keuzes gemaakt door af te bakenen. Hieronder worden deze keuzes nader toegelicht: 

 

• Er is gezocht naar mogelijkheden die de opdrachtgever zonder burgerparticipatie niet zou hebben; 

• Binnen dit onderzoek staat hoofdzakelijk burgerparticipatie centraal, waarbij de burger 
participeert in de strijd die de politie voert tegen online seksuele uitbuiting. De politie zal in deze 

de initiatiefnemer blijven. Gevonden mogelijkheden van politieparticipatie en/of burgeropsporing 

is bijvangst; 

• Alle mogelijkheden die naar voren zijn gekomen uit de onderzoeksinstrumenten zijn benoemd en 

onderbouwd, ook als deze niet haalbaar of uitvoerbaar zijn. Dit impliceert niet dat niet-gevonden 

mogelijkheden geen kansen bieden. Ze zijn simpelweg niet aan het licht gekomen. Daarnaast is 

burgerparticipatie een effectief middel, maar zeker niet het enige middel. Andere vormen, zoals 

het inzetten van softwaretools waarbij burgerparticipatie niet centraal staat hebben geen 

aandacht gekregen binnen dit onderzoek; 

• Er zullen geen adviezen gegeven worden die wettelijk en ethisch niet kunnen; 

• De onderzoeker kan niet bepalen of er binnen de huidige personele bezetting en de huidige 
financiële middelen van de Nationale Politie daadwerkelijk opvolging gegeven kan worden aan de 

adviezen uit dit onderzoek. Dit ligt buiten de invloedsfeer van de onderzoeker.  
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2 Theoretisch kader 
 

Het theoretisch kader is opgesteld om inzicht te krijgen in de belangrijkste elementen en begrippen 

die doorgrond dienen te worden ten aanzien van de gestelde hoofdvraag en deelvragen. Binnen dit 

hoofdstuk zullen de volgende onderwerpen in paragrafen worden beschreven: burgerparticipatie, 

signalering van seksuele uitbuiting, typen sociale-mediaplatformen en juridisch kader.  

 

2.1 Ter duiding van het begrip burgerparticipatie 
 

2.1.1 Burgerparticipatie 

Wanneer de politie binnen de opsporing een traditionele monopolypositie inneemt wordt er 

gesproken over politie-activiteiten, hierin lost de politie een opsporingszaak geheel zelf op zonder dat 

er echt sprake is van enig vorm van participatie vanuit de burger. Aan de ander kant van dat spectrum 

(figuur 2) staan de burgeractiviteiten, waarin één of meer burger(s), onafhankelijk van de overheid, op 

eigen initiatief activiteiten gebruiken om informatie te verzamelen over een gepleegd strafbaar feit. 

Binnen dit fenomeen, waarbij er sprake is van ‘Do-It-Yourself Policing’, kruipen burgers in de rol van 

de politie. Deze burgers worden ook wel de moderne Sherlock Holmes genoemd en technologie speelt 

hierin een belangrijke rol. Burgers hebben steeds meer toegang tot beschikbare informatie op internet 

wat ze kunnen gebruiken. Van 

WhatsApp-buurtgroepen tot aan 

het internationaal onderzoek 

collectief Bellingcat, die in een 

zeer grote rol heeft gespeeld 

binnen de MH17 zaak (De Vries, 

Wemmers, et al., 2020). 

 

 

Als er wordt samengewerkt tussen de politie en de burger spreken we over participeren. Wanneer de 

politie deelneemt aan activiteiten die door de burger wordt geïnitieerd is er sprake van 

politieparticipatie. Andersom spreken we over burgerparticipatie wat binnen de opsporing gezien kan 

worden als; “Inspanningen die door de politie worden verricht om burgers te betrekken bij 

opsporingsactiviteiten, met als doel dat zij een bijdrage aan de opsporing leveren” (Cornelissens & 

Ferwerda, 2010). Er zijn ook mengvormen denkbaar zoals binnen de vermissingszaak Anne Faber, 

waarbij de familie naast het lopende politieonderzoek een eigen onderzoek was gestart waardoor de 

politie nauw samen is gaan werken met de familie. Een ander voorbeeld zijn burgers die na het doen 

van een aangifte van een gestolen fiets, zelf deze fiets gaan opsporen (Walter, 2018). 

 

Figuur 2 Politieparticipatie (Smilda & de Vries, 2014) 
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2.1.2 De participatieladder 

De mate van betrokkenheid binnen politieparticipatie en burgerparticipatie hangt af van de mate van 

de invloed en machtsverhouding tussen de burger en de politie. Sinds de jaren zestig van de vorige 

eeuw worden de kaders van deze mate weergegeven in een door Sherry Arnstein (1969) ontwikkelde 

participatielader. Zij was werkzaam voor het Amerikaanse ministerie van gezondheid en ontwierp een 

figuurlijke ladder, met toen nog 8 treden. Arnstein zag burgers die actief participeren als het 

deelnemen aan het vormgeven van de samenleving (Veen & Mul, 2013). Bij deze ladder neemt de 

betrokkenheid toe wanneer er vanaf de onderste 

trede naar de bovenste trede geteld wordt. De 

bestuurskundigen Jurian Edelenbos en René 

Monnikhof hebben deze lader in 2001 aangepast 

naar een Nederlands ontwerp, waarin de mate 

van participatie ingedeeld wordt in vijf treden. 

Deze versie van de participatieladder (figuur 3) 

wordt veel toegepast binnen gemeenten en valt 

ook toe te passen op de politie (Kop, 2016). 

 

In deze paragraaf zullen de vijf treden, volgens 

Edelenbos en Monnikhof (2001), nader 

beschreven worden, vanuit de perspectief van de 

politie. Dus binnen elke trede zal de politie het 

initiatief nemen. 

 

• Trede 1 (de onderste): Informeren staat voor de eenzijdige communicatie vanuit de politie richting 

de burger of andersom. Hier is het minste sprake van participatie. Voorbeelden hiervan zijn 

nieuwsberichten waarin de politie waarschuwt voor een bepaalde gevaarzetting of een burger die 

een melding maakt; 

• Trede 2: Raadplegen staat voor de informatievraag vanuit de politie aan de burger. Hier is al meer 
betrokkenheid vanuit de burger doordat deze wordt gevraagd om actief uit te kijken naar 

bijvoorbeeld verdachten of slachtoffers in nood. Voorbeelden zijn AMBER Alert, Burgernet, en de 

sociale-mediakanalen van de politie-eenheden. De politie is echter niet verplicht om iets met deze 

informatie te doen; 

• Trede 3: Met adviseren wordt de waarde van de input van de burger op gelijk niveau gezet met 

die van de politie. Bijvoorbeeld de betrokkenheid van de burger in de rol van deskundige die met 

zijn kennis de politie weet te ondersteunen. De politie kan echter nog steeds afzien van enig advies; 

• Trede 4: Bij coproductie werken de politie en de burger samen om een gezamenlijk probleem op 

te lossen. Deze vorm komt sporadisch voor binnen de opsporing. In het verleden is dit als 

experiment gedaan binnen cold casezaken en recentelijk in de vorm van Hackathons, waarin 

burgers participeren die kennis hebben van Open Source Intelligence (OSINT) en online op zoek 

gaan naar bewijzen; 

• Trede 5: (mee)beslissen is de hoogste trede op deze lader en representeert de hoogste mate van 

(burger)participatie. De politie zou in deze de volledige macht kunnen delen en in handen kunnen 

leggen van de burger. 

 

Figuur 3: Participatieladder volgens Edelenbos en Monnikhof 
(2001). 
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Elke trede staat niet op zichzelf, maar in relatie tot elkaar. Er is dus sprake van een getrapt model, 

waarbij procesmatig stappen omhoog en naar beneden genomen kunnen worden. Daarnaast kunnen 

binnen een proces ook treden worden overgeslagen. 

 

2.1.3 Burgerparticipatie in de praktijk 

Binnen de politie is burgerparticipatie geen onbekend fenomeen. De politie maakt dan ook gebruik 

van verschillende participatievormen. De meest voorkomende zijn informeren en raadplegen. Zeker 

met de steeds veranderende technologische ontwikkelingen kan de politie deze vormen op meer 

manieren inzetten (Cornelissens & Ferwerda, 2010). Te denken valt aan audiovisuele media, zoals 

landelijke en regionale tv- en radioprogramma’s; Opsporing Verzocht, Crimedesk, en Bureau 020 

(Politie.nl, 2021). Maar ook de samenwerking met commerciële programmamakers zoals Bureau 

Burgwallen en Peter R. de Vries. Op het gebied van de migratieaanpak heeft programmamaker Ewout 

Genemans meegelopen met de Koninklijke Marechaussee. Een ander medium wat de laatste jaren 

wordt gebruikt is de Politie podcast, waarin politiewoordvoerder Martin de Witt verschillende kanten 

van het politiewerk belicht. 

 

Ook via de geschreven media, zoals kranten, huis-aan-huisbladen, posters en digitale matrixborden 

langs de weg wordt de burger geïnformeerd. Met de komst van het internet en de smartphone zijn de 

toepassingsvormen alleen maar toegenomen. Van sms-alert, Burgernet tot aan opsporingssites. Ook 

het gebruik van sociale-mediaplatformen heeft een steeds dominantere rol aangenomen binnen het 

informeren en raadplegen. Van wijkagenten tot aan politievloggers, de politie is al zeer actief op 

verschillende sociale-mediaplatformen.  

 

Binnen de hierboven genoemde voorbeelden dient er wel een onderscheid gemaakt te worden tussen 

preventie en opsporing. De meeste participatievormen liggen in de preventieve sfeer om de burger te 

informeren en om de legitimiteit van de politie te behouden. De opsporingsprogramma’s daarentegen 

dragen wel bij aan een directe opsporing omdat de burger direct wordt gevraagd uit te kijken naar 

voortvluchtige verdachte(n) of om te helpen met de identificering van verdachte(n).  

 

De participatievormen adviseren en coproduceren wordt door de politie ook op verschillende vlakken 

toegepast. Adviseren vindt in de meeste gevallen plaats binnen lopende opsporingszaken door experts 

om advies te vragen; bijvoorbeeld een medische arts om bevindingen te bekrachtigen. Maar de politie 

wordt zelf ook door burgers om advies gevraagd. Bijvoorbeeld door een programmamaker van een tv-

serie die een adviseur zoekt voor een politieserie of door een particulier beveiligingsbedrijf die de 

beveiliging rondom een evenement moet verzorgen. Met dat laatste voorbeeld neem je alweer snel 

een trede hoger op de participatieladder richting coproduceren. Onder coproduceren kun je dus onder 

andere denken aan; buurtvaders, toezichthouders en eventueel portiers. Al deze voorbeelden liggen 

dan weer in de preventieve sfeer. Als we kijken naar coproduceren binnen de opsporing dan is de 

samenwerking met Peter R. de Vries rondom de zaak Nicky Verstappen misschien wel één van de 

meest bekende voorbeelden. Ook het Expertisebureau Kindermisbruik kan als onafhankelijke stichting 

gezien worden als participant binnen coproduceren. 

 

Nog een voorbeeld waar er op creatieve manier gebruik is gemaakt van coproduceren, is binnen het 

Team Grootschalige Opsporing (TGO) Venne. Dit politieteam draaide in 2013 een onderzoek naar een 

in dat jaar vermoorde Iraanse asielzoeker. Een aantal maanden na de moord werd aan burgers 
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gevraagd mee te denken binnen deze moordzaak. De politie heeft toen geselecteerde informatie 

vanuit het dossier online openbaar gemaakt. Burgers werden vervolgens gevraagd om hypothesen en 

scenario’s aan te dragen ten behoeve van dit onderzoek. Deze vorm van burgerparticipatie heeft veel 

aandacht ontvangen van de media en uiteindelijk hebben ruim 200 burgers een serieuze bijdrage 

kunnen leveren. Dit alles tegen relatief lage personele en financiële kosten. Helaas heeft dit middel 

niet geleid tot een doorbraak in dit onderzoek. Wat uiteindelijk niet te wijten valt aan de mate van 

betrokkenheid van de burger, maar vermoedelijk door beperkingen in de informatievoorziening en het 

feit dat dit middel pas maanden later werd ingezet. Uit een evaluatie is wel gebleken dat burgers het 

een goed initiatief vonden dat het publiek op deze manier betrokken werd bij opsporingszaken (Sollie 

& Kop, 2013). De politie had al ervaring met het betrekken van burgers binnen cold casezaken, maar 

dit was voor het eerst dat de burger kon participeren binnen een lopende zaak (Brabants Dagblad, 

2013). 

 

Een ander voorbeeld van coproduceren zijn hackathons, ook wel checkathons genoemd, die de 

afgelopen jaren binnen uiteenlopende thema’s door verschillende politie-eenheden zijn 

georganiseerd. Van het opsporen van voortvluchtige verdachte(n) door het Fugitive Active Search 

Team van de Landelijke Eenheid tot het opsporen van illegaal verkoop van (illegaal) vuurwerk op 

internet door team Milieu van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie. Al deze hackathons werden 

mede georganiseerd door Blue Movement. Uit een evaluatierapport van de 12 uur durende vuurwerk-

hackathon kwam naar voren dat de deelnemers het beste uit de voeten konden met concrete 

zoekopdrachten, zoals het opsporen van personen of locaties, wat vervolgens op basis van open 

bronnenonderzoek (OSINT) verder kon worden onderzocht. De hackathon was ook belangrijk voor het 

in kaart brengen van het fenomeen. Een kanttekening hierbij was dat met dit soort 

fenomeenonderzoeken vaak specialistische kennis vereist is, wat burgers vaak niet hebben. Daarnaast 

nemen dit soort onderzoeken normaal gesproken meer tijd in beslag dan de 12 uur waarbinnen de 

hackathon werd georganiseerd.  

 

Binnen het thema van dit onderzoek werd er in mei 2021 een OSINT checkathon georganiseerd vanuit 

een Fieldlab binnen Eenheid Noord-Nederland. In samenwerking met experts van binnen en buiten de 

politie, werd er gezamenlijk gezocht naar signalen van seksuele uitbuiting op sociale-media. Deze 

checkathon stond hoofdzakelijk in het teken van ervaring opdoen en medewerkers kennis laten maken 

met online toezicht. Deze avond heeft veel inzichten opgeleverd over hoe het in het vervolg anders of 

beter kan, zoals het investeren in anonieme fake-accounts, alvorens er contact wordt gelegd met 

potentiële slachtoffers en/of daders (persoonlijke communicatie, 28 mei 2021).  

 

2.2 Ter duiding van het begrip signalering online seksuele uitbuiting 
Seksuele Uitbuiting is een vorm van mensenhandel en mensenhandel is in wezen moderne slavernij. 

De term uitbuiting staat centraal binnen mensenhandel. (Overheid.nl, sd). Als er binnen dit onderzoek 

wordt gesproken over uitbuiting, dan wordt er direct gerefereerd naar artikel 273f van het Wetboek 

van het Strafrecht (Sr), waarin het strafbare feit mensenhandel wordt omschreven. Uitbuiting wordt 

gezien als schending van fundamentele mensenrechten zoals vernoemd in artikel 4 Europees Verdrag 

tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 

 

  



 

   Pagina | 17 

2.2.1 Mensenhandel 

Binnen het artikel 273f Sr. staat het oogmerk om het strafbare feit te willen plegen centraal. En wordt 

er over mensenhandel gesproken als: 

1. Er is sprake van één van de volgende handelingen: werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of 

huisvesten van een persoon. 

En 
 

2. Er wordt gebruik gemaakt van één van de volgende (dwang)middelen: Dwang, (bedreiging met) 

geweld of andere feitelijkheid, afpersing, fraude, misleiding, misbruik van een kwetsbare positie, 

misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, of door het geven of 

ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die 

zeggenschap over die ander heeft. 

En 
 

3. Met het oogmerk van uitbuiting; het doel van het handelen met gebruik van (één van de) 

dwangmiddelen is iemand uit te buiten.  

2.2.2 Uitbuiting 

Onder uitbuiting wordt verstaan; iemand zowel vrijwillig als onvrijwillig, onder mensonterende 

omstandigheden te laten werken en daarvan te profiteren door inkomsten af te nemen. Uitbuiting kan 

gepaard gaan met een dwangmiddel zoals onder hoofdstuk 2.2.1 beschreven staat. Dit kan ertoe leiden 

dat een persoon, onder druk, handeling moet verrichten waar deze niet achter staat en dat degene die 

de druk uitvoert voordeel trekt uit de uitbuiting van het slachtoffer; kortom het slachtoffer wordt niet 

naar waarde voor de bewezen diensten beloond (Comensha, 2021). Een voorbeeld waar er sprake kan 

zijn van handelingen onder dwang is het dwingen van vrouwen in de prostitutie. In Nederland is 

prostitutie legaal zolang het vrijwillige seks betreft tussen volwassenen (Politie, sd). 

 

2.2.3 Seksuele uitbuiting 

Van seksuele uitbuiting is sprake als iemand onder de hierboven beschreven criteria seksuele diensten 

moet verrichten. Seksuele uitbuiting kan overal plaatsvinden, maar komt het meest voor in de illegale 

prostitutie (Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, sd). Bij andere vormen van seksuele 

uitbuiting, in de zin van artikel 273f Sr., kan gedacht worden aan bijvoorbeeld gedwongen 

webcamshows of het online delen van pornografisch beeldmateriaal. Wereldwijd blijven vrouwen de 

belangrijkste slachtoffers van seksueel geweld en blijven mannen in overweldigende mate de daders 

(World Health Organization, 2013). 

 

2.2.4 Signalering van seksuele uitbuiting op sociale-media 

Het signaleren van seksuele uitbuiting op sociale-mediaplatformen kan door het herkennen van de 

signalen van seksuele uitbuiting. Signalen kunnen zowel verbaal als non-verbaal van aard zijn. Het is 

het moeilijkst om te zoeken naar de non-verbale signalen. Dit geldt zowel voor de politie als voor de 

burger. Deze non-verbale vorm van communicatie heeft betrekking op houdingen, gebaren, 

gelaatsuitdrukkingen, stembuigingen, de volgorde, het ritme of de cadans van de woorden 

(Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1974, p. 50). De opsporing naar seksuele uitbuiting start in de meeste 

gevallen pas na het signaleren van deze signalen. Dit maakt signaleren één van de eerste stappen 

binnen de strijd tegen dit fenomeen. Signalen zijn aan interpretatie onderhevig en het is dus belangrijk 
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om te weten wat de betekenis kan zijn binnen seksuele uitbuiting. De politie heeft hierin al enige kennis 

opgedaan.  

 

Binnen de sociale-mediaplatformen kunnen deze signalen ook verborgen liggen in onder andere; 

emoticons, #hashtags, tekens en afbeeldingen. In onderzoeken naar mensenhandel in relatie tot 

sociale-mediaplatformen zijn diverse emoticons gevonden die in een bepaalde context kunnen worden 

geplaatst. Deze context kan vertaald worden naar signalen van het aanbieden van seksuele 

handelingen (Hoekema, 2021). Zoals eerdergenoemd kunnen signalen verschillend worden 

geïnterpreteerd en dit kan ook per land en taal verschillen. Binnen Nederlandse onderzoeken zijn deze 

emoticons ook aangetroffen en in context geplaatst (tabel 1) binnen het thema mensenhandel. 

 

 

 

 

Uit een ander onderzoeken naar mensenhandel op internet is een Signalenlijst mensenhandel 

(seksuele uitbuiting) op internet (tabel 2) naar voren gekomen. Hierin staan voorbeelden van 

geschreven communicatie waar ook signalen in verborgen liggen, zoals het vermelden van 

minderjarige leeftijd of het aanbieden van onveilige seks. Er moet wel een kanttekening gemaakt 

worden dat bij het aantreffen van signalen er nog niet definitief over strafbare feiten gesproken kan 

worden. Hier dient nader onderzoek naar verricht te worden. Met uitzondering van kinderpornografie 

en aannemelijk seksueel uitbuiten van minderjarigen.   

Tabel 1: Overzicht gevonden emoticons geplaatst in context van signalen online seksuele uitbuiting. (Hoekema, 2021) 
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2.3 Ter duiding van de typen sociale-mediaplatformen 
Sociale-media is vandaag de dag niet meer weg te denken uit ons leven. Het ligt als een digitale deken 

over onze samenleving. Je ontkomt er bijna niet aan om er geen gebruik van te maken. Vrienden, 

familie, werknemers, maar ook bedrijven en instanties hebben het afgelopen 10 jaar steeds meer 

sociale-mediaplatformen omarmd. Binnen sociale-media zijn er verschillende vormen van platformen 

te onderscheiden. Daarnaast vraagt elke vorm een andere wijze van deelname en gebruik wat relevant 

kan zijn binnen online toezicht. 

 

2.3.1 Typen sociale-media 

Ten tijde van dit onderzoek zijn er veel verschillende soorten sociale-mediaplatformen in omloop en 

nieuwe platformen worden met regelmaat gecreëerd. Sommige zijn specifiek ontworpen voor een 

kleine afzetmarkt en andere hebben weer de potentie om de nieuwe Instagram of TikTok te worden. 

Waar in het begin nog de focus lag op één functie; chatten of het delen van leuke foto’s en video’s, 

hebben nu veel platformen ook live streaming, games, winkelen en zelfs online-betalen toegevoegd 

(Wong, 2021). Op technologiesites en blogs zijn diverse lijsten te vinden van de typen platformen. 

Echter is er geen eenduidige lijst te maken van de verschillende soorten. Op basis van wat online is te 

vinden is er een groepering gemaakt van verschillende platformen door ze te categoriseren op basis 

van hun specifieke gebruikersdoeleinde (tabel 3). In het kader van dit onderzoek is deze lijst beperkt 

tot de categorieën van de meest populaire typen platformen waarvan de onderzoeker het aannemelijk 

acht dat deze gebruikt kunnen worden om seksuele uitbuiting op aan te bieden en waar men mogelijke 

Tabel 2: signalenlijst mensenhandel op internet en sociale media. Aangepast en overgenomen uit ‘Online seksuele 
uitbuiting: Exploratief onderzoek naar signalen van online seksuele uitbuiting op social media’ (Van Loenhout, et al., 2021). 
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signalen kan tegenkomen. Een aantal van deze categorieën zijn ook naar voren gekomen uit 

onderzoeken naar seksuele uitbuiting op sociale-mediaplatformen, waarna eerder al is gerefereerd 

binnen dit onderzoek. 

 

 

2.3.2 Toegang tot sociale-mediaplatformen 

Waar je op het internet gewoon toegang kunt krijgen door via zoekmachines grote hoeveelheden 

websites te benaderen, onderscheidt een sociale-mediaplatform zich doordat het in wezen één 

specifieke website betreft die, al dan niet (gedeeltelijk) afgeschermd is. Door deze mate van 

afscherming wordt er binnen de opsporing gesproken over drie vormen van deurbeleid (tabel 4) als 

het gaat om het zoeken binnen sociale-mediaplatformen (Veenstra, et al., 2016).  

 

Tabel 3: Sociale media categorieën 
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Deze drie vormen van deurbeleid kunnen ook binnen één en hetzelfde platform plaatsvinden. 

Bijvoorbeeld binnen Facebook waar gebruikers zelf kunnen bepalen welk deel van hun profiel 

openbaar is. Deze mate van afscherming geldt niet alleen binnen de opsporing. Ook burgers die zouden 

willen zoeken binnen sociale-mediaplatformen, kunnen tegen deurbeleid aanlopen.    

 

2.4 Juridisch en ethische aspecten 
Er zijn verschillende juridisch en ethische aspecten waar rekening mee gehouden dient te worden als 

de politie burgerparticipatie gaat inzetten. In deze paragraaf worden de volgende punten besproken; 

de juridische rol van de burger binnen de opsporing, bewijsmateriaal wat wordt aangeleverd door de 

burger en hoe om te gaan met het verkrijgen en verwerken van deze informatie. Hiervoor zijn het 

Wetboek van Strafvordering (Sv) en relevante aanwijzingen geraadpleegd. 

  

2.4.1 Burgers binnen de opsporing 

Binnen deze paragraaf is er gekeken naar de meest relevante wetsartikelen die betrekking hebben op 

de rol van de burger binnen de opsporing. 

 

In Artikel 53 Sv. staat vermeld dat (alleen) in geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit 

eenieder bevoegd is om verdachte aan te houden. Hier valt dus ook de gewone burger onder die 

onverwijld de aangehoudene dient over te dragen aan een opsporingsambtenaar.  

 

Daarnaast wordt in Artikel 95 Sv. de opsporingsambtenaar genoemd die voorwerpen in beslag mag 

nemen. Dit geldt dus niet voor burgers. Zij moeten voorwerpen direct overdragen aan de politie na 

een (burger) aanhouding. 

 

  

Tabel 4: Afscherming vormen sociale-mediaplatformen (Veenstra, et al., 2016) 
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Burgers kunnen juridisch gezien niet opsporen. In Artikel 141 Sv. staat vernoemd wie binnen de 

Nederlandse wet met de opsporing van strafbare feiten zijn belast:  

• Officieren van justitie; 
• Opsporingsambtenaren van de politie; 
• Militairen van de Koninklijke Marechaussee (KMAR); 
• Opsporingsambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten (BOA). 

Als de burger aangifte wil doen dan is dit juridisch geregeld in Artikel 161 Sv. Eenieder die kennis draagt 

van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte of klacht te doen. 

De burger kan ook kiezen om alleen een melding te maken seksuele uitbuiting. De politie zal in eerste 

instantie geen strafrechtelijk onderzoek starten. Echter mensenhandel kan ambtshalve worden 

opgespoord en vervolgd en is een aangifte niet noodzakelijk. 

2.4.2 Bewijsmateriaal 

Als de politie de burger laat participeren binnen een van de participatievormen is het onvermijdelijk 

dat de burger op zoek gaat naar bewijsmateriaal tegen een mogelijke verdachte. Hierin is de waarde 

van het bewijs van belang. Binnen strafvordering zijn de volgende artikelen van relevantie; 

 

Artikel 338 Sv 
Het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, kan door den rechter slechts 

worden aangenomen, indien hij daarvan uit het onderzoek op de terechtzitting door den inhoud van 

wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen. 

 

Artikel 339 Sv: Als wettige bewijsmiddelen worden alleen erkend:   

1. Eigen waarneming van den rechter; 

2. Verklaringen van den verdachte; 

3. Verklaringen van een getuige (in de rechtszaal); 

4. Verklaringen van een deskundige; 

5. Schriftelijke bescheiden (getuige verklaring die is vastgelegd in een proces-verbaal). 

 

Artikel 342 Sv lid 2: Bewijs minimum unus testis nullus testis (1 getuige is GEEN getuige) 
 

Meld Misdaad Anoniem en Criminele Inlichtingen Eenheid 

Het betreft hier de anonieme tip of de verklaring van een onbekend gebleven persoon in een proces-

verbaal.  Bewijswaarde gering.  

 

2.4.3 Verkrijgen en ontvangen van informatie 

Het verkrijgen van informatie kan op grond van artikel 3 Politiewet en behoort tot de uitvoering van 

de politietaak. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de artikelen onder de bijzondere 

opsporingsbevoegdheden (BOB) in het Wetboek van Strafvordering en met de Aanwijzing 

Opsporingsberichtgeving (Knapen, 2017).  
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Het OM en de politie vragen via opsporingsberichtgeving in de media de hulp in van het publiek. Dit 

valt onder de participatievorm raadplegen. In de Aanwijzing opsporingsberichtgeving staan regels die 

de inzet regulieren wanneer er een kans bestaat dat er inbreuk gemaakt gaat worden op de privacy 

van identificeerbare personen (Wetten.overheid.nl, 2017). Is er sprake van het delen van specifieke 

casussen dan dient daar rekening mee gehouden te worden. Als binnen één van de participatievormen 

algemene vragen gesteld worden dan valt dit niet onder de Aanwijzing opsporingsberichtgeving.  

 

Er dient ook te allen tijde rekening gehouden te worden met de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, 

die wordt beschermd door artikel 8 EVRM. Een dergelijke inbreuk is slechts toegestaan wanneer dit 

bij wet is geregeld. Bij verkregen informatie die herleidbaar is tot individuele personen is er sprake van 

het verwerken van politiegegevens en dient er rekening gehouden te worden met de Wet 
politiegegevens (Openbaar Ministerie, 2017). De opsporingsberichtgeving vindt plaats onder 

verantwoordelijkheid van de officier van justitie. De volledige eisen en voorwaarde uit de Aanwijzing 

Opsporingsberichtgeving zijn te vinden onder bijlage I. 

 

Bij het inzetten van burgers binnen een van de participatievormen mag de politie de burger niet 

aanzetten tot het plegen van strafbare feiten om informatie te verkrijgen. Dit is ethisch niet 

verantwoord en dient binnen elke participatievorm duidelijk gemaakt te worden om te waarborgen 

dat de politie niet aan uitlokking doet. 

 

Binnen de participatievorm adviseren kan de Wet Deskundige in Strafzaken van belang zijn wanneer 

burgers informatie verschaffen als deskundige. Deze wet stelt eisen aan de kwaliteit, betrouwbaarheid 

en bekwaamheid van deskundigen. De registratie van deskundigen die willen participeren in strafzaken 

wordt uitgevoerd door het Nederlandse Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD, sd). Binnen de 

politie wordt er gebruik gemaakt van de Landelijke Deskundigheidsmakelaar. Dit betreft een 

samenwerking met de NRGD en adviseert en bemiddelt bij de inzet van externe deskundige (Politie, 

sd). 

 

 

  



 

   Pagina | 24 
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3 Methoden van onderzoek 
 

Binnen dit onderzoek zijn er verschillende methoden van onderzoeken toegepast om antwoorden te 

verkrijgen op de onderzoeksvragen. Dit hoofdstuk begint met een korte uitleg van de onderzoeksopzet 

wat wordt onderbouwd door een instrumentenoverzicht. Daarnaast zullen de verschillende 

onderzoeksmethodes nader toegelicht worden. Dit hoofdstuk sluit af met de paragraaf waarin de 

betrouwbaarheid en validiteit van de toegepaste onderzoeksmethoden wordt besproken. 

 

3.1 Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek betreft een combinatie van een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek waarbinnen 

meerdere dataverzamelingsmethoden zijn toegepast. Binnen deze onderzoeksopzet is uiteindelijk de 

door triangulatie verkregen data geanalyseerd om een valide en betrouwbaar onderzoeksresultaat te 

verkrijgen. In tabel 5 wordt per deelvraag aangegeven welke onderzoeksmethoden daarvoor zijn 

ingezet.  
 
Tabel 5: Instrumentenoverzicht m.b.t. deelvragen. 

 
3.2 Dataverzameling 
 
3.2.1 Literatuuronderzoek en deskresearch 

Om een theoretisch kader op te stellen is er binnen dit onderzoek bestaande literatuur bestudeerd en 

een deskresearch uitgevoerd. Ter ondersteuning van dit proces is er een zoekplan opgesteld, welke 

onder bijlage II is toegevoegd. Naast het raadplegen van openbare bronnen, de mediatheek 

politieacademie en experts heeft de onderzoeker ook gebruikt gemaakt van literatuur die tijdens 

eerdere onderzoeken en studies naar voren zijn gekomen. De gebruikte literatuurbronnen en websites 

zijn volgens de APA-richtlijnen vermeld. De bronnen zijn opgebouwd met behulp van 

de ingebouwde bronvermelding van Microsoft Word en terug te vinden in de literatuurlijst van dit 

onderzoek. Het literatuuronderzoek en de deskresearch zijn uitgevoerd om een definitie te kunnen 

geven van de termen; burgerparticipatie, online seksuele uitbuiting en typen sociale-mediaplatformen. 

Voor het begrip burgerparticipatie heeft het model van de participatieladder, volgens Edelenbos en 

Monnikhof (2001), centraal gestaan. De typen sociale-mediaplatformen zijn doormiddel van de 

deskresearch bestudeerd via het internet. Ook is er gekeken naar het zogenoemde ‘deurbeleid’ van 
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sociale-mediaplatformen, wat relevant is voor online toezicht. Voor het duiden van de begrippen 

rondom seksuele uitbuiting en het juridisch kader is het Wetboek van Strafrecht, Strafvoordering en 

relevante wettelijke aanwijzingen geraadpleegd. Tevens zijn er verschillende onderzoeken bestudeerd 

waarin burgerparticipatie centraal heeft gestaan binnen verschillende veiligheidsvraagstukken.  

 

Om de abstracte begrippen uit de theorie meetbaar te maken zijn deze binnen een 

operationalisatieschema vertaald naar indicatoren die representatief zijn voor het abstracte concept. 

Op basis van deze indicatoren zijn onderwerpen en interviewvragen opgesteld, die centraal hebben 

gestaan binnen een enquête en interviews. Voor het volledig operationalisatieschema wordt verwezen 

naar bijlage III. 

 

3.2.2 Enquêtes 

Met dit onderzoeksinstrument is er onderzocht wat er binnen TMM bekend is over burgerparticipatie 

en wat voor mogelijkheden hierin zijn weggelegd binnen de signalering van online seksuele uitbuiting. 

De enquête is digitaal opgesteld en gedeeld met respondenten binnen verschillende TMM-teams van 

de Nationale Politie. Er is onder de respondenten geen onderscheid gemaakt tussen functie en taken, 

omdat iedereen die betrokken is binnen de opsporing van mensenhandel van belang is. Vooraf aan het 

uitvoeren van deze enquête, is deze getest binnen een beperkte groep medewerkers van TMM Noord-

Nederland. Dit om mogelijke onjuistheden en onduidelijkheden vroegtijdig te signaleren en te 

corrigeren.   

 

Uiteindelijk is de enquête naar 317 respondenten gemaild. Dit aantal is tot stand gekomen door het 

optellen van de emailadressen binnen de Microsoft Outlook distributielijsten van de politie. De gehele 

populatie bestond uit politiemedewerkers variërende van Generalist, Senior, tot aan Operationeel 

Specialisten en Teamchefs. Via een link en een QR-code (figuur 4) konden de respondenten de enquête 

openen. Uit de open en gesloten vragen die zijn voorgelegd zijn numerieke of uitgeschreven 

antwoorden gekomen. Binnen de enquête is er onder andere gevraagd naar; bekendheid, eigen 

ervaringen, zienswijze, inzetbaarheid en haalbaarheid van het toepassen van burgerparticipatie. De 

enquête was geheel anoniem en vrijblijvend. 

 

In totaal hebben 58 respondenten de enquête volledig ingevuld en afgerond, 

dit betreft een respons van bijna 20%. Tijdens het analyseren van de 

individuele vragen bleek echter dat op de eerste vragen een hogere respons 

was behaald. De eerste vragen zijn zelfs door meer dan 90 respondenten 

beantwoord. Halverwege de enquête is er een afname waar te nemen tot 

uiteindelijk het aantal van 58 respondenten. De half-ingevulde enquêtes zijn 

wel meegenomen binnen het resultaten hoofdstuk gezien het feit dat iedere 

enquêtevraag zijn eigen resultaten heeft opgeleverd welke geanalyseerd kon 

worden. Voor het volledig enquêterapport wordt verwezen naar bijlage IV.  

 

3.2.3 Interviews  

Binnen dit onderzoek zijn er semigestructureerde interviews afgenomen. Dit semigestructureerd 

karakter heeft uiteindelijk de ruimte gegeven om door te kunnen vragen bij vernieuwende informatie 

of bij onduidelijkheden. Hierdoor is er uitgebreider en gedetailleerde informatie verkregen. De output 

van het ene interview heeft gediend voor (vernieuwende) input voor het volgend interview.  

Figuur 4: QR-code naar enquête 
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In totaal zijn er acht individuele interviews afgenomen onder een heterogene groep van experts. 

Daarnaast hebben twee respondenten een tiental vragen beantwoord per e-mail. Om een zo breed 

mogelijk beeld te krijgen en de objectiviteit te waarborgen is er gekozen om naast politie-experts ook 

externe-experts te interviewen. De respondenten die binnen dit onderzoeksinstrument hebben 

deelgenomen en een korte omschrijving van hun expertise worden weergeven in tabel 6. 

 
Tabel 6: Overzicht van de respondenten die binnen dit onderzoek zijn geïnterviewd. 

 

Om binnen dit onderzoek naar deze respondenten te refereren zal er gewerkt worden met een 

respondentennummer; R#1, R#2, enzovoorts. Alle interviews zijn met toestemming vastgelegd en 

uitgewerkt tot transcripten. Uit privacyoverweging zijn deze niet als bijlage toegevoegd. Deze zullen te 

allen tijde in beheer blijven van de onderzoeker. De opnames zijn verwijderd na het afronden van dit 

onderzoek. Het interviewprotocol is onder bijlage V toegevoegd.  

 

3.3 Data-analyse 
 

3.3.1 Vanuit literatuuronderzoek en deskresearch 

Het theoretische kader is gebruikt bij de analyse van de resultaten van de onderzoeksinstrumenten 

om vervolgens raakvlakken en nieuwe inzichten in kaart te brengen. Op deze wijze is de literatuur 

gebruikt om antwoord te geven op de deelvragen 1, 2 en 3 binnen de conclusie. 

 

3.3.2 Vanuit interviews 

De interviews zijn via Microsoft Teams afgenomen, opgenomen en uiteindelijk volledig 

getranscribeerd. Vervolgens is de verkregen data tijdens een open codering gestructureerd en 

vervolgens axiaal gecodeerd, waarbij er gezocht is naar overeenkomsten. Hierop volgend zijn de 



 

   Pagina | 28 

uitkomsten gerelateerd aan het theoretische kader en uiteindelijk gebruikt om antwoord te geven op 

alle deelvragen.  

 

3.3.3 Vanuit enquêtes 

Voor het afnemen van de enquête is gebruik gemaakt van de online enquête tool Easion Survey 

(Easion.nl, 2021). Na sluiten van de enquête is er een rapport opgemaakt waarin alle resultaten werden 

verwerkt. Op deze wijze is de verkregen data op een overzichtelijke manier gepresenteerd, waarna 

deze geanalyseerd kon worden. De gesloten vragen zijn weergegeven door middel van 

staafdiagrammen en alle data is vervolgens opgeteld om tot een percentage te komen. De antwoorden 

op de open vragen zijn individueel gescand op relevantie en samengevoegd tot heldere korte 

antwoorden. Hierop volgend zijn de uitkomsten gerelateerd aan het theoretische kader en gebruikt bij 

de beantwoording van deelvragen 1, 4 en 5.  

 

3.4 Validiteit en betrouwbaarheid 
Er is gestreefd een eerlijk en geloofwaardig onderzoek neer te zetten door gebruik te maken van een 

mixed-method aan onderzoeksmethoden.  De onderzoeksopzet, de bespreking en de interpretatie van 

de verkregen resultaten zijn door triangulatie geanalyseerd, wat dit onderzoek valide, betrouwbaar en 

reproduceerbaar maakt.  

 

3.4.1 Validiteit 

Om de constructvaliditeit te waarborgen is tijdens het creëren en uitvoeren van de 

onderzoeksmethoden gestreefd om daadwerkelijk dat te meten wat er gemeten moet worden en te 

zorgen dat het gehele onderzoek vrij is van systematische fouten. 

 

3.4.2 Betrouwbaarheid 

Om de betrouwbaarheid te waarborgen zijn er instrumenten ingezet welke passend zijn binnen dit 

soort onderzoeken. Door deze zo uitgebreid en zorgvuldig mogelijk uit te voeren, is er binnen de 

enquête voorkomen dat er toevallige fouten konden worden gemaakt. Binnen de interviews is er 

ruimte geboden aan de respondenten om hun antwoorden zo uitgebreid mogelijk te formuleren en te 

onderbouwen wat de betrouwbaarheid ten goede is gekomen. 

 

De onderzoekspopulatie binnen de enquête bedroeg 317 respondenten. Dit betrof een redelijk kleine 

steekproefgrootte. Om betrouwbare data te verkrijgen is er gestreefd om een responspercentage van 

minimaal 20% te behalen. Voor een overzicht van de steekproefcalculator wordt verwezen naar bijlage 

VI. Binnen de enquête is er tevens gewerkt met de zogenoemde Likertschaal, wat voor de respondent 

makkelijk was in te vullen en wat bijdraagt aan de betrouwbaarheid van de enquête.  

 

Doordat er verschillende experts van zowel binnen als buiten de politieorganisatie zijn geïnterviewd, 

is het aannemelijk dat er een representatief en een zo breed mogelijk beeld is verkregen van de 

toepasbaarheid van burgerparticipatie binnen een politionele aanpak. Er dient echter nog wel 

opgemerkt te worden dat binnen een kwalitatief onderzoek, ten aanzien van het open en axiaal 

coderen en de daaruit voortkomende analyse, altijd sprake is van de interpretatie van de onderzoeker 

zelf, wat mogelijk van invloed kan zijn op de generaliseerbaarheid van dit onderzoek (Verhoeven, 2018, 

p. 25).  
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4 Resultaten 
 
In dit hoofdstuk wordt per deelvraag (tabel 7) de resultaten beschreven die verkregen zijn na het 

uitvoeren van de enquête en het afnemen van de interviews. Dit hoofdstuk zal als volgt worden 

opgebouwd; onder elke deelvraag worden de resultaten onderverdeeld op basis van de 

onderzoeksinstrumenten. Welk instrument binnen welke deelvraag is ingezet valt terug te lezen in 

hoofdstuk 3.1 onderzoeksopzet. Bij het uitschrijven van de interviewresultaten zal er naar de 

respondenten worden gerefereerd doormiddel van een nummer; R#1, R#2, enzovoorts. In hoofdstuk 

3.2.3 is terug te lezen welke respondenten hebben deelgenomen. 

 
Tabel 7: Deelvragen overzicht 

 
 

4.1 Deelvraag 1 

 
4.1.1 Resultaten enquête: 

Meer dan 56 procent van de respondenten (N=54) gaf aan in het afgelopen jaar (2020 – 2021) 1 tot 5 

keer binnen hun werk te maken hebben gehad met online seksuele uitbuiting op sociale-

mediaplatformen. Bij ongeveer 10 procent (N=9) lag dit aantal tussen de 6 en 10 keer, bij 4 procent 

(N=4) was dit 11 tot 20 keer en bij 6 procent betrof dit meer dan 20 gevallen (N=6).  

 

Onder de respondenten (N=95) kwamen de meeste gevallen aan het licht binnen lopende 

politieonderzoeken (56 onderzoeken). In 36 gevallen door aangifte door het slachtoffers zelf. In 19 

gevallen werd er melding gemaakt door derden; zoals instanties. En in 14 gevallen door een anonieme 

tipgever. 

 

Na een aantal algemene vragen te hebben gesteld werd aan de respondenten gevraagd naar hun 

kennis en ervaring met burgerparticipatie. 68 procent (N=47) gaf aan burgerparticipatie binnen het 

algemene-politiewerk belangrijk te vinden. Meer dan 74 procent (N=51) gaf aan dit ook belangrijk te 

vinden binnen de signalering van online seksuele uitbuiting op sociale-media.  

 

Na een korte uitleg van de participatieladder en de verschillende vormen van burgerparticipatie 

werden de respondenten gevraagd welke vorm zij zelf wel eens hebben toegepast (figuur 5). 34 
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respondenten gaven aan wel eens informeren en raadplegen te hebben gebruikt binnen hun 

algemene-politiewerk. 18 respondenten gaven aan wel eens adviseren toegepast te hebben. Het minst 

waren coproduceren (6x) en meebeslissen (2x) gebruikt. 26 respondenten gaven aan nog nooit enige 

vorm van burgerparticipatie te hebben toegepast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Resultaten interviews: 

In de basis waren de interviews niet bedoeld om te achterhalen welke vormen van burgerparticipatie 

er zijn. De onderzoeker heeft binnen elke interview de participatieladder uitgelegd, alvorens er 

verdiepingsvragen gesteld konden worden. Uitzondering hierin was het interview met R#1 die zelf al 

jaren onderzoek doet naar burgerparticipatie en die ruime kennis heeft van de verschillende vormen 

binnen de participatieladder. Zijn definitie van burgerparticipatie was; “burgerparticipatie en met 

name burgeropsporing… informatie die door burgers wordt verzameld waarop je kan acteren ten 

behoeve van een soort van veiligheidsprobleem”. Volgens R#1 kan de politie niet bestaan zonder 

burgerparticipatie omdat deze altijd afhankelijk is van de melding, de aangifte van de burger. Hierdoor 

komt de burger altijd centraal te staan. Hieronder worden de vijf treden door R#1 kort uitgelegd: 

 

• Informeren is puur eenzijdige communicatie. Bijvoorbeeld dat er wordt ingebroken in de buurt en 

de politie geeft informatie dat men ramen en deuren goed moet sluiten. Dit kan via het plaatsen 

van matrixborden aan het begin van de wijk. Zolang je de burger maar op de hoogte stelt van iets 

waarvan de politie vindt dat zij het moeten weten; 

• Raadplegen valt onder de categorie opsporingscommunicatie en berichtgeving. De burger wordt 

concreet gevraagd om informatie te geven. Bijvoorbeeld; “heeft u iets gezien op dat tijdstip? Kent 

u deze persoon?”. Dit kan zowel in gesloten als open groepen plaatsvinden. Belangrijk hierin is de 

geografisch gebondenheid, dus het effectiefst om de burger te benaderen die zich in de buurt van 

het incident begeeft of heeft begeven; 

• Adviseren vraagt de burger inhoudelijk mee te denken. Het gaat om hun kennis en expertise. 

Bijvoorbeeld om te verifiëren bij een medisch expert of het mogelijk is dat een slachtoffer met een 

kogel door zijn hoofd zelf nog een paar honderd meter zou kunnen doorlopen, of dat het 

aannemelijker is dat het lichaam is verplaatst door een ander. Dit zou ook kunnen bij burgers 
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Figuur 5: Overzicht aantal keren burgerparticipatie ingezet door respondenten. 
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zonder expertise, maar adviezen van experts kunnen betrouwbarder zijn. Belangrijk in deze om 

geen operationele informatie te delen; 

• Coproduceren is het van buiten de organisatie naar binnenhalen van burgers om gezamenlijk te 

werken aan een probleem. Bijvoorbeeld het opsporingsonderzoek van TGO Venne of de 

Hackathons die sinds enkele jaren binnen de politie worden georganiseerd; 

• (Mee)beslissen is lastig uit elkaar te halen met coproduceren. Het heeft te maken met de mate 

van invloed en dus in hoeverre de burger heeft meegeholpen met prioriteren. Hoe hoger op de 

ladder, hoe groter de mate van invloed. Dit heeft R#1 binnen de opsporing echter nog niet gezien. 

Wel ziet R#1 daar elementen van terug binnen Community Policing.  

 

R#1 benadrukt bij de hoogste treden dat je voortdurend beïnvloeding en meebeslissen hebt door 

burgers, met name door mediadruk; “Weet je, een collega van mij zegt altijd we hebben een informele 

stuurploeg en die heet Peter R. de Vries. Dus je ziet dat burgers op een andere manier invloed kunnen 

uitoefenen op wat de politie oppakt of moet oppakken of wat er gebeurt in politiewerk”.  

 

R#1 benadrukte ook dat met de participatieladder gesproken wordt over een theoretisch model, dus 

dat je spreekt van een formele ladder. “Op hoofdlijnen is het model dus vrij duidelijk, maar binnen de 

individuele voorbeelden merk je dat de treden toch wel een beetje in elkaar gaan overlopen en dit 

model veel informeler ingezet wordt in de praktijk” 

 
4.2 Deelvraag 2 

 
4.2.1 Resultaten interviews: 

R#6 gaf aan binnen zijn vakgebied sociale-mediaplatformen in te delen op basis van de 

beschikbaarheid van de content. Hiermee bedoelt hij hoelang het duurt voordat beeldmateriaal 

verdwijnt vanaf een account, alvorens dit veiliggesteld kan worden als bewijsmateriaal. R#6 maakt 

hierin onderscheidt tussen vluchtige, semi-vluchtige en niet-vluchtige media. Bijvoorbeeld: TikTok is 

vooral opgezet dat content vrij snel verdwijnt. Je dient dus als volger live aanwezig te zijn om signalen 

waar te kunnen nemen, om dit vervolgens vast te kunnen leggen. Bij SnapChat is soms nog sprake van 

een bepaalde bewaartermijn, dus dat is volgens R#6 semi-vluchtig. De platformen waarvan bekend is 

dat content vrij lang beschikbaar blijft valt volgens R#6 onder niet-vluchtig.  

 

R#6 gaf aan dat het heel erg moeilijk is om even op sociale-media te gaan zoeken naar signalen van 

seksuele uitbuiting. Zo werkt sociale-media volgens R#6 niet; “Je moet echt gaan leven op zo’n 

platform”. Er dient dus actief gebruik gemaakt te worden van platformen. Volgens R#6 kost dit veel 

tijd en is het extreem ingewikkeld, dus zal de politie, als het ware, moeten infiltreren. “Maar dan gaan 

bevoegdheden een rol spelen, wat het weer lastiger maakt”. 

 

R#6 haalde aan dat verschillende platformen worden gebruikt om tot een netwerk te komen tussen 

potentiële daders. Zo wordt bijvoorbeeld Instagram vaak gebruikt als startpunt en vandaaruit worden 
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de eerste contacten gelegd. Als de platformbeheerder van Instagram vervolgens argwaan krijgt en zo’n 

account neerhaalt, dan stappen deze contacten gewoon over naar een ander platform. “Het kwaad is 

dan al geschied en als je dit in kaart zou willen brengen moet je heel veel tijd spenderen binnen de 

juiste groepen”. Binnen het CKM wordt er gekeken naar mogelijkheden of ze automatisch (virtueel) 

kunnen leven op sociale-media accounts, via zogenoemde Bots.  

 

R#4 gaf aan dat online toezicht op elke sociale-mediaplatform anders is. De keuze welk soort OSINT-

werkzaamheden toegepast wordt is afhankelijk van hoe een platform is opgebouwd. Ook de doelgroep 

die hoofdzakelijk actief is op een platform bepaald hoe je binnen online toezicht tewerk moet gaan. 

R#4 adviseert om de fake-accountnaam hierop aan te passen. “Dus geen fakeprofiel van een 40-jarige 

aanmaken op een platform voor jongeren”. Daarnaast gaf R#4 het advies om ervoor te zorgen dat je 

op meerder platformen dezelfde fake-accountnaam gebruikt. Daarnaast om je fake-accountnaam te 

combineren met emoticons, waarmee je je karakter aantoont. Volgens R#4 doen jongeren dit namelijk 

ook en zo val je binnen online toezicht minder op. R#4 gaf aan dat binnen de forensische opsporing er 

rekening gehouden wordt met de 7 W’s; wie, wat, waar, waarmee, welke wijze, wanneer en waarom, 

als het gaat om de verslaggeving. R#4 gaf aan dat burger die zelf online toezicht wil toepassen hier ook 

rekening mee kunnen houden. Verder gaf R#4 nog als tip mee dat burgers hun chatscherm moeten 

opnemen met een ander opnameapparaat, zodat de politie deze later kan terugkijken.  
 
4.3 Deelvraag 3 

 
4.3.1 Resultaten interviews: 

R#2 gaf aan dat bij de onderste twee treden informeren en raadplegen een reële kans bestaat dat 

burgers zelf gaan infiltreren; “Ja, dan zit je al snel in een burgeropsporing, wat misschien niet wenselijk 

is”. Hierop gaf R#2 aan dat je binnen die participatievormen heel voorzichtig moet zijn met wat voor 

informatie je deelt. R#2 ziet het infiltreren binnen online toezicht eerder weggelegd binnen de treden 

adviseren en coproduceren, waar dan experts met ICT-ervaring aan mee doen. R#2 denk dat de 

gewone burger ook toegang kan hebben tot speciale OSINT-tools, al zal dat toch meer gebruikt worden 

door mensen met enige ICT-kennis.  

 

R#6 denkt dat als de ‘gewone’ burger zich met online toezicht zal gaan bezighouden, de kans bestaat 

dat er een duidelijke verschuiving binnen de kanalen zichtbaar kan gaan worden; “Het bekende 

waterbed-effect”. 

 

Andere resultaten uit de interviews zijn: 

 

• Burgers niet aanmoedigen anonieme accounts aan te maken en te infiltreren binnen gesloten 

sociale-mediagroepen; 

• Burgers niet aanmoedigen tot uitlokken, door hen wijzer te maken dan nodig; 
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• Burger aanmoedigen hun oren en ogen alleen open te houden als zij in privétijd deelnemen aan 

sociale-media. Met andere woorden, burgers niet aanmoedigen om fulltime actief op zoek te gaan; 

• Burgers weten vaak niet welke digitale sporen zij achterlaten en wat daar de gevolgen van kunnen 

zijn; 

• Burgers zijn niet op de hoogte hoe zij digitaal bewijs dienen veilig te stellen, rekening houden met 

de vluchtigheid waarmee content kan verdwijnen; 

• Platformen met semi-gesloten en strikt gesloten deurbeleid alleen door expert laten benaderen. 

 
4.4 Deelvraag 4 

 
4.4.1 Resultaten enquête: 

Aan de respondenten werd gevraagd wat zij ervan zouden vinden als burgers zelf actief zouden gaan 

zoeken naar signalen van online seksuele uitbuiting op sociale-media. 58 procent (N=52) stond hier 

positief tegenover. 15 procent (N=13) had hier geen mening over en de rest vond dat burgers hier niet 

actief aan moesten deelnemen (17% N=15).  

 

De respondenten werden gevraagd of zij de vijf participatievormen konden inschalen op effectiviteit 

binnen de signalering van online seksuele uitbuiting (figuur 6). Doormiddel van het geven van sterren 

kon men één ⭐ geven voor het minst effectief en vijf ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ voor het meest effectief. Een 

marge daar tussenin was ook mogelijk. De participatievormen informeren en raadplegen werden door 

de meeste respondenten (N=66) gezien als het effectiefst. De participatievormen coproduceren 

(N=62) en meebeslissen (N=58) werden als het minst effectief gezien. Over de effectiviteit van de 

participatievorm adviseren waren de respondenten (N=63) het over het algemeen gemiddeld eens 

met een kleine meerderheid van drie sterren. 
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Figuur 6: Effectiviteit schaal participatievormen. 
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In vijf afzonderlijke vragen werd er aan de respondenten (N=58) gevraag hoe de politie deze 

participatievormen zo praktisch mogelijk zou kunnen inzetten binnen de signalering van online 

seksuele uitbuiting op sociale-media. De onderzoeker heeft het aan de respondent overgelaten wat 

deze onder praktisch zou verstaan en heeft hierin niet gestuurd. Uiteindelijk heeft dit zich vertaald in 

de gegeven antwoorden die zijn geanalyseerd, gebundeld en hieronder per participatievorm 

weergegeven: 

 

Informeren. 
De respondenten zien binnen informeren vooral een rol weggelegd om awareness te creëren bij de 

burger. De burger dient bewust te zijn dat er in Nederland sprake is van online seksuele uitbuiting op 

sociale-mediaplatformen. Hij dient te weten wat het precies is, hoe je dit zou kunnen herkennen en 

hoe hij daar uiteindelijk melding van kunnen maken. De verschillende mogelijkheden die de 

respondenten hebben aangedragen zijn in de basis laagdrempelig, tot zeer complex: 

 

• TMM dient eigen sociale-media accounts aan te maken om zo de burger te benaderen en mogelijk 

24/7 bereikbaar te zijn om direct massages (DM) te beantwoorden. Dit in verband met het 

verplichte doorlaatverbod; 

• In samenwerking met ketenpartners voorlichting geven over dit fenomeen op scholen, 

buurthuizen, gemeentevergaderingen, en/of religieuze instellingen. Vooral op de plekken waar de 

doelgroep zich bevindt. Naar buiten treden met voorbeelden door adviespresentaties of flyers;  

• De grote sociale-mediaplatformen en Google benaderen om op hun platform banners te plaatsen 

over dit fenomeen. Zoek je bijvoorbeeld op de woorden; uitbuiting, mensenhandel, 

minderjarigheid, et cetera, dan zouden deze banners direct in beeld dienen te komen. Ook zouden 

infoblokjes op websites als Kinky.nl en Hookers.nl kunnen bijdragen; 

• Het Informeren van de doelgroep die gebruikt maakt van betaalde seks. Tijdens prostitutie 
controles in de legale branche informeren over de illegale praktijken op sociale-media; 

• Het actiever onder de aandacht brengen dat anonieme meldingen via Meld Misdaad Anoniem 

(MMA) ook binnen dit thema kan. 

• Tv-commercials en korte filmpjes over het fenomeen laten maken en deze met regelmaat 

uitzenden via sociale-media en TV, bijvoorbeeld via een Postbus-51 campagne; 

• Burgers aanwerven als informant die vervolgens voor de politie internet afstruinen en signalen van 

seksuele uitbuiting melden. De informant zou hiervoor geld kunnen ontvangen. 

 

Raadplegen. 
Een groot gedeelte van de respondenten geeft aan dat de vorm raadplegen veel raakvlakken heeft 

met de eerste trede; informeren, maar dat er binnen deze vorm veel actiever gevraagd moet worden 

om uit te kijken naar signalen. Veel van de opgegeven mogelijkheden komen dan ook overeen met wat 

onder informeren is genoemd, maar sommige voorbeelden gaan wat verder om extra informatie te 

halen. Een respondent ziet een verband met het opnemen van een getuigenverklaring. Een andere 

geeft aan dat bij het actief benaderen en het delen van specifieke informatie met derden, rekening 

gehouden dient te worden met de Wet Politiegegevens (Wpg) en dat in vele gevallen het slachtoffer 

toestemming dient te verlenen. Het anonimiseren van informatie is in deze een belangrijk aspect. De 

voorbeelden van mogelijkheden op deze vraag zijn: 
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• Op sociale-media enquêtes uitzetten onder de doelgroep. Om hiermee awareness te creëren, 

maar ook om informatie (die de politie nog niet heeft) te halen; 

• Een respondent komt met het idee om het raadplegen in de vorm van een sociale-mediagame te 

verwerken en geeft aan dat met name jongeren hierdoor (mogelijk) getriggerd zullen worden om 

te reageren; 

• Het creëren van een landelijk (laagdrempelig) meldpunt waarin (jonge) mensen zitten die veel 

kennis hebben van sociale-mediaplatformen en die meldingen kunnen uitlopen; 

• Het inzetten van de digitale wijkagent binnen dit thema; 

• Het betrekken van ICT-studenten van hogescholen en/of universiteiten die in het kader van hun 
opleiding de politie kunnen ondersteunen. Volgens een respondent zit daar veel denkkracht! 

 

Adviseren. 
Een respondent gaf aan; “Er is buiten de politie meer expertise dan binnen; dat is logisch”. Een andere 

gaf aan dat wanneer een burger expertise in huis heeft, de politie deze informatie zou kunnen halen. 

Er waren ook respondenten die wat kritischer waren tegenover adviseren. Veel gaven aan dat voor 

hen deze participatievorm niet van toepassing was. Eén respondent was van mening dat de politie zelf 

al voldoende expertise in huis heeft, waardoor adviseren door burgers overbodig is. Sommige 

respondenten kwamen wel met mogelijkheden voor het inzetten van adviseren: 

• Een online enquête op sociale-media waarin de nadruk ligt op advies vragen aan de burger. Er zou 

gevraagd kunnen worden wat de burger van het fenomeen vindt? Of de burger het zelf wel eens 

tegenkomt? Op welke platformen? Wat de burger eraan heeft gedaan? Hoe de politie dit dient 

aan te pakken; 

• Het inzetten van studenten, die op geplande actiedagen de politie kunnen ondersteunen in het 
actief zoeken binnen openbare bronnen; 

• Advies inwinnen bij netwerkpartners en hulpverleners binnen de seksbranche; 

• Advies vragen via diverse overlegstructuren waarbij ook andere partijen dan de politie aanwezig 
zijn. Bijvoorbeeld zoals het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC); 

Coproduceren. 
Voor veel respondenten is deze participatievorm niet relevant binnen de signalering van online 

seksuele uitbuiting. Eén respondent vindt deze vorm echt te ver gaan en gaf aan dat de scheiding 

tussen de politie en de burger er voor een reden is. Anderen gaven aan dat binnen coproductie het 

onvermijdelijk is dat er informatie gedeeld zal gaan worden, wat volgens een aantal respondenten 

weer gevoelig ligt vanwege de Wpg. 

 

Er waren respondenten die wel mogelijkheden zagen bij het inzetten van deze participatievorm. Eén 

respondent gaf aan dat als je mensen “belangrijk” maakt, door ze erbij te betrekken, mensen 

gemotiveerd raken. Hierdoor kunnen resultaten omhooggaan. De samenwerking met ngo’s, zoals met 

WATCH Nederland, werd door een andere respondent aangehaald als voorbeeld van coproduceren. 

Binnen de andere antwoorden ligt de nadruk ook op het samenwerken. Hieronder een opsomming 

van de tips die uit de enquête naar voren zijn gekomen: 

• Binnen opsporingsonderzoeken de burger laten participeren in bijvoorbeeld scrum sessies om 

mee te denken in mogelijkheden; 
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• Geselecteerde burgers laten aansluiten bij vooronderzoek op sociale-media en forums; 

• Samenwerken met 'ethische' hackers/ “Online Wizkids”; 

• De mogelijkheid creëren om een burger actief mee te laten doen binnen een hackathon-sessie. 

(Mee)beslissen. 
Merendeel van de respondenten geeft aan deze vorm niet wenselijk te vinden. Sommige zien hierin 

wel een parallel met coproduceren, maar dan onder duidelijke afspraken. De burger zou geen invloed 

mogen hebben op de eindbeslissing. (Mee)beslissen door burgers is afhankelijk van wet- en 

regelgeving. Om dit een reële kans te geven zou er veel aangepast moeten worden. Eén respondent 

noemt deze vorm het mogelijk doorslaan naar politieparticipatie, wat in zijn optiek niet wenselijk 

omdat het mogelijk tactieken en technieken blootgeeft. Daarnaast het risico van eigen rechter spelen 

wat kan leiden tot een vorm van “pedohunters”. 

 

Het laten participeren tijdens de debriefing van een hackathon of het laten meebeslissen tijdens 

georganiseerde bijeenkomsten, worden door enkele respondenten wel als mogelijke voorbeelden 

genoemd. Ook ziet een respondent een beslissingsrol weggelegd bij de sociale-mediabedrijven die via 

eigen software proberen signalen van seksuele uitbuiting te onderkennen, waarna zij zelf actie kunnen 

nemen. 

 

4.4.2 Resultaten interviews: 

Alle respondenten gaven aan dat de politie veel vaker de burger moet betrekken en indien mogelijk 

inzetten binnen politieonderzoeken. De politie wordt door R#6 omschreven als een grote organisatie, 

maar met te weinig expertise en capaciteit om ook online toezicht aan te pakken. Uit de interviews zijn 

veel dezelfde voorbeelden gekomen als uit de enquête. Hieronder zullen alleen mogelijkheden worden 

benoemd die nog niet eerder binnen dit onderzoek zijn aangehaald, tenzij een respondent met 

vernieuwde inzichten is gekomen. 

 

R#1 geeft aan dat het inzetten van informeren en raadplegen op korte termijn het effectiefst is. Er 

dient vanuit een communicatiestrategie binnen de opsporingscommunicatie een duidelijke 

berichtgeving over het fenomeen naar buiten te komen; “Een stukje storytelling”. R#1 geeft aan dat je 

daarin concreet moet zijn met een duidelijke vraagstelling. Burgers hebben volgens hem vaak wel een 

onderbuikgevoel maar wanneer het niet concreet voor ze is dan is de stap richting de politie misschien 

moeilijker. Hierdoor blijft een groot gedeelte onzichtbaar. Het doel is om genoeg informatie te 

ontvangen waar opvolging aan gegeven kan worden en niet overspoeld te raken. Daarnaast is volgens 

R#1 het inrichten van een goede backoffice belangrijk zodat burgers niet verloren raken binnen de 

politiehulplijnen zoals 0900-8844, maar bij de juiste persoon terecht komen. R#1 geeft ook aan dat het 

afhankelijk is van de doelgroep die bereikt dient te worden, welk soort medium gekozen moet worden; 

sociale-media, traditionele media, lokaal of landelijk.  

 

R#3 ziet veel voordeel in het raadplegen van de burger om daar advies te halen. Het moet geen 

politieprobleem worden en daarom moet de politie het vraagstuk openlijk op tafel leggen naar de 

burger toe. De politie moet aangeven te weinig zicht te hebben op het fenomeen en vervolgens de 

vraag te stellen; “Burgers help ons?”. R#3 is van mening dat burgers dan actief zouden willen 

participeren. De eerste en belangrijkste stap is om zicht te krijgen op het fenomeen en daar heeft de 

politie andere mensen bij nodig.  
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R#3 ziet onderzoeksbureau Bellingcat als een mooi voorbeeld en zou zelf de politie meer in de richting 

van politieparticipatie willen zien, “We kunnen het niet alleen als politie en we hoeven het ook niet 

alleen te doen”. R#3 is zelf een groot voorstander van hackathons binnen de politie, maar is wel 

sceptisch als dit wordt toegepast op signaleren van online seksuele uitbuiting. Het betreft een gevoelig 

onderwerp en de vraag is of je de burger daarbij wil betrekken. Daar ligt dan een stevige 

verantwoordelijkheid bij de politieorganisatie. R#3 zou zelf kiezen voor een police-only-hackathon, 

maar wel in samenwerking met publiek-private-partners die kennis hebben van dit onderwerp.  

 

R#1 vindt dat binnen coproductie een OSINT-hackathon, binnen dit onderzoeksthema, met heel 

gerichte opsporingsvragen, heel effectief kan zijn. Ook hij haalt Bellingcat aan als een voorbeeld van 

hoe krachtig het OSINT-mechanisme is door op basis van concrete informatie locaties en dergelijke te 

kunnen achterhalen. R#1 vindt het interessant om dit met gewone burgers uit te voeren. Als 

kanttekening zegt R#1 dat dit wel ingewikkeld kan zijn qua informatiedeling en het feit dat het hier om 

kwetsbare slachtoffers gaat en de gevolgen voor hun omgeving.  

 

R#2 zegt over hackathons dat je op die manier kan samenwerken met burgers uit een ander vakgebied. 

Die hebben een andere kijk op zaken dan politiemensen, wat positief kan bijdragen aan een betere 

opsporing. R#2 ziet zelfs mogelijkheden in een coproductie op nog kleinere schaal. Als de politie met 

een probleem zit, bijvoorbeeld van technische aard, zij dan bijvoorbeeld de ethische hackers van het 

KPN RED-team benaderd om vervolgens binnen een kleine besloten groep samen te werken aan dat 

probleem. Er zal echter wel een gedegen screening van de participanten uitgevoerd moeten worden.  

 

R#2 ziet eventueel een mogelijkheid weggelegd om een platform op te richten waar burgers zich 

kunnen aanmelden voor internet-rechercheren. Als voorbeeld haalde R#2 een initiatief aan van 

Europol: Stop Child Abuse – Trace an Object programma (Europol, 2021). Waar binnen 

kinderpornozaken foto’s worden gepubliceerd, met daarop elementen uit kinderpornomateriaal, zoals 

een afbeelding van een T-shirt of een object. Vervolgens stelt Europol de vraag aan de burger of zij dit 

herkennen en of zij weten waar dit mogelijk vandaan komt en uit welk land, enzovoorts. Volgens hem 

is dit een mooi voorbeeld van raadplegen dat je structureel zou kunnen toepassen. Waar ook 

mogelijkheden liggen binnen het thema van dit onderzoek, zonder dat je direct persoonsinformatie 

deelt. De politie zal dan vanuit tactische overweging specifieke informatie met de burger kunnen delen, 

zodat over een langere periode gezocht kan gaan worden naar de identiteit van nog onbekende 

slachtoffers. R#2 zet daar wel een kanttekening bij dat dit mogelijk ook in de media terecht kan komen, 

dus zal er nauwkeurig gekeken moeten worden binnen welk onderzoek dit toepasbaar is.   

 

Dit laatstgenoemde voorbeeld sluit aan bij wat R#1 vertelde. R#1 gaf een actueel voorbeeld van 

meebeslissen dat was toegepast binnen eenheid Oost-Brabant. R#1 vertelde over zijn betrokkenheid 

bij Bureau Dupin, een collectief van burgeronderzoekers welke zich samen met de politie inzet om 

oude moordzaken op te lossen (Bureau Dupin, 2021). Dit bureau gaat zelfstandig te werk en vraagt 

alleen gerichte informatie aan de politie. Volgens R#1 hebben de politie en het OM duidelijk 

aangegeven zelf te bepalen welke informatie zij delen. Volgens R#1 zou de politie meer kunnen en 

moeten doen met dit soort initiatieven, maar men is nog zoekende waar de grens ligt. Met name de 

grens van informatiedeling en in hoeverre de politie sturing heeft in datgene wat de burger uitvoert 

binnen dat initiatief. Achteraf gaf R#1 aan dat dit voorbeeld zelfs richting politieparticipatie gaat. 
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R#7 is officier van justitie en gaf na het horen van de initiatieven van Europol en Dupin aan dat dit 

goede initiatieven zijn en dit van harte aanmoedigt. Volgens R#7 zou je dit soort mogelijkheden zeker 

ook kunnen inzetten op het moment dat je nieuwe trends aan het ontdekken bent, maar deze nog niet 

helemaal inzichtelijk hebt.  

 

R#4 gaf aan dat de politie zich zou moeten laten adviseren door studenten van hogescholen en 

universiteiten. Volgens R#4 zitten binnen de ICT-opleidingen heel veel studenten die graag zouden 

willen adviseren bij bijvoorbeeld het bouwen van computersystemen en tools. R#4 gaf ook aan deze 

studenten in te zetten tijdens de hackathons en vandaaruit een nieuw netwerk op te bouwen van 

jongeren die ambitie hebben om de politie verder te ondersteunen. Deze studenten zijn volgens R#4 

goed in social engineering en spreken veel beter de taal die gesproken wordt binnen sociale-

mediagroepen. R#4 advies was om studenten binnen een coproductie de eerste contacten met 

potentiële aanbieders en/of slachtoffers te laten leggen. De politie kan het dan overnemen als er 

concrete afspraken gemaakt gaan worden. R#4 wist uit eigen ervaring dat er echt lang geïnvesteerd 

moet worden binnen online gespreksgroepen om het vertrouwen te krijgen. “Je kan niet even 

binnenwandelen en direct met de vraag komen of iemand nog; een lekkere kech weet?”. Daarnaast 

gaf R#4 aan dat het belangrijk is om ook rond middernacht aanwezig te zijn op de platformen. 

 

R#5 was werkzaam voor Watch Nederland. Deze ngo wordt als expert erkend als het gaat over online 

seksuele uitbuiting. Volgens R#5 is WatchNL als het ware een soort afgevaardigde van de gewone 

burger. De politie kan bij hen advies halen over het herkennen van signalen, maar ook over het 

fenomeen zelf. Volgens R#5 is WatchNL een kleine club, die ook vaak overweegt om andere burgers 

erbij te betrekken. Dus naast dat zij participeren richting de politie zoeken zij ook de verbinding met 

de ‘gewone’ burger. Zij brengen zelf ook relevante informatie naar de politie, als zij nieuwe 

fenomeenachtige situaties hebben ontdekt, waarvan zij vinden dat de politie dat dient te weten. Dit 

gebeurt ook andersom. Binnen deze samenwerking wordt dus gebruik gemaakt van de 

participatievormen raadplegen en adviseren.  

 

Tijdens het interview met R#6, werd de mobiele-applicatie Samen Zoeken (Sarea) besproken. Deze app 

helpt burgers om een zoekactie te coördineren bij vermiste personen. Via de gps wordt binnen de app 

bijgehouden wie waar aan het zoeken is en kunnen zoekende burgers informatie met elkaar delen 

(Politie, 2018). Deze applicatie zit nog in een ontwikkelfase, maar het is volgens R#6 wel een mooie 

stap binnen burgerparticipatie. 

  

R#6 is vanuit zijn functie ook betrokken bij het zoeken naar signalen en weet dat op seks 

advertentiesites ook misstanden te signaleren zijn. Echter is de meldingsbereidheid zeer laag onder 

bezoekers van deze platformen. Waarschijnlijk vanuit schaamte dat men niet wil melden. R#6 pleit dan 

ook voor een duidelijk meldpunt waar anonimiteit wordt gewaarborgd. Als het om openbronnen gaat 

zou volgens hem een anonieme melding al genoeg zijn en is het niet heel relevant wie dat meldt, laat 

staan waarom diegene op zo’n platform was. Daarnaast is R#6 een voorstander dat de politie binnen 

het thema van dit onderzoek een soort van RIEC-achtige (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) 

situatie creëert waar verschillende disciplines samenkomen om over een casus te praten. R#6 denkt 

ook gezien de privatisering van overheidstaken dat burgerparticipatie iets permanent zal zijn, al hoopt 

hij dat de politie een complete digitale tak gaat oprichten die zich niet alleen op online seksuele 

uitbuiting richt, maar op alles wat met digitale criminaliteit heeft te maken.  
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4.5 Deelvraag 5 

 
4.5.1 Resultaten enquête: 

Uit meerdere antwoorden was op te maken dat het inzetten van burgers, binnen welke 

participatievorm dan ook, complicaties en afbreukrisico’s met zich mee kunnen brengen. De juridisch 

beperking en het capaciteitsprobleem binnen de Nationale Politie werden hierin ook genoemd. Een 

respondent gaf wel aan dat er mooie resultaten geboekt zouden kunnen worden als de politie ook echt 

bereid is wat te doen met alle informatie die gevonden zal gaan worden door burgerparticipatie.  

 

Een andere respondent gaf aan dat onder burgerparticipatie ook het afleggen van een 

getuigenverklaring of melding doen van een misdrijf valt. Deze respondent is van mening dat hierin 

opnieuw gekeken dient te worden naar de rechten voor een getuige c.q. melder. De respondent 

benoemt hierin dat een getuige geen zwijgrecht heeft en verplicht is gehoor te geven aan een oproep 

van de Rechter-Commissaris. Dit zou voor een belemmering kunnen zorgen, waardoor steeds minder 

mensen bereid zijn te participeren als zij ergens getuige van zijn geweest. Om de bereidheid tot 

medewerking te vergroten wordt er aangegeven dat het belangrijk is om al aan de voorkant de burger 

goed te informeren wat hierin zijn rechten en plichten zijn. 

Een ander afbreukrisico wat werd genoemd gaat over de waarde die je aan de door de burger 

aangedragen informatie kunt hechten. Volgens deze respondent zijn burgers inventief genoeg om te 

zoeken naar signalen van online seksuele uitbuiting, maar om de waarde te bepalen vereist dit weer 

extra onderzoek door een opsporingsambtenaar. Een andere respondent geeft aan dat die het idee 

heeft dat veel burgers bepaalde seksuele content bewust vermijden, wat de vraag oproept of je deze 

burgers wel kunt aansturen richting het zoeken naar signalen. Daarnaast geeft deze respondent aan 

dat de burgers die wel bewust seksuele content bekijken, een ander doel hebben en daarom minder 

snel bereid zullen zijn tot het doen van een melding. Ook werd benoemd dat de signalen van seksuele 

uitbuiting dermate subtiel zijn, dat het herkennen hiervan de nodige kennis en aandacht vereist, welke 

alleen bereikt zal gaan worden door een bewustwordingscampagne. 

4.5.2 Resultaten interviews: 

Uit het interview met R#5 kwam naar voren dat de samenwerking tussen de politie en Watch NL niet 

in een convenant is opgenomen. R#5 is echter van mening dat een dergelijke vastlegging de 

samenwerking wel makkelijker kan maken en kan waarborgen. Door R#7 (officier van justitie), werd 

bevestigd dat er inderdaad geen dergelijke afspraken zijn vastgelegd tussen de politie en ngo’s. Echter 

ziet R#7 dat niet als een probleem. R#7 is van mening dat een contract of convenant mogelijk zou 

afschikken en vrijheden kan ontnemen bij een privaat-publieke-organisatie, wat de creativiteit kan 

doen beperken.   

 

In een e-mail uitwisseling met R#9 en R#10 werd aangehaald dat er onlangs extra gelden zijn 

vrijgekomen om de personele capaciteit binnen de AVIM’s uit te breiden. Om de capaciteit goed te 
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benutten is het belangrijk om zaken aan de voorkant goed te organiseren. Door strategisch na te 

denken hoe burgerparticipatie in gezet kan worden, kun je anticiperen op de informatie dat dit 

oplevert, aldus R#9 en R#10. 

 

R#7 gaf aan dat wanneer de maatschappij massaal signalen door zou gaan geven, de politie en het OM 

dit niet aan zouden kunnen. Net als binnen anderen strafzaken zullen er keuzes gemaakt dienen te 

worden naar urgentie. R#7 vertelde dat de participatievormen informeren en raadplegen juridisch 

prima kunnen mits er wel de reguliere weg wordt behandeld. Tenzij je heel nadrukkelijk op de 

informatie gaat sturen, maar zolang de burger alles op eigen initiatief doet en daar komt informatie 

uit dan kan de politie en het OM daar dankbaar gebruik van maken. Mocht de burger vanuit zijn 

professie gevoelige informatie aan de politie verstrekken dan zou diegene wel een eventuele 

geheimhoudingsplicht schenden met zijn werkgever, maar juridisch kan die informatie gewoon als 

bewijs worden gebruikt, aldus R#7. Hij gaf ook aan dat bewijs dat door de burger onrechtmatig is 

verkregen alsnog gebruikt kan worden binnen een strafzaak, tenzij de politie daar weer een sturende 

rol in heeft gehad. Dit geldt ook binnen de participatievorm adviseren. Als de politie te veel adviseert, 

dan kan dit ook als sturend worden gezien. Maar als burgers vanuit hun eigen adviesrol de politie of 

het OM voorzien van informatie dan is dat, volgens R#7, geen probleem. Wat de waarde is van het 

advies dat je terugkrijgt, is een tweede. Dat speelt volgens R#7 ook een grote rol binnen 

inlichtingendiensten. 

 

R#7 gaf aan dat het uiterst belangrijk is om goede afspraken te maken met externe partners binnen 

het coproduceren; zoals een hackathon. R#7 onderstreept dat het niet acceptabel is om, onder de vlag 

van de politie en het OM, enige vorm van uitlokking in te zetten. Ook niet door de private-burger-

partijen die deelnemen. “Want je lokt… , je beweegt mensen tot iets waar hun opzet in eerste instantie 

wellicht niet op gericht is geweest”. Dus zolang alle deelnemers zich aan de gemaakte afspraken 

houden is een hackathon zeker een interessant middel om in te zetten. Al is het alleen maar om de 

onderlinge kennisoverdracht. Over de participatievorm (mee)beslissen was R#7 duidelijk; “Dat is wat 

mij betreft gewoon ‘Not Done”.  

 

Over het Europol - Trace an Object programma gaf R#7 aan dat dit zeker interessant is om ook toe te 

passen binnen het thema van dit onderzoek. Zeker als je het hebt over criminele organisaties die zich 

op grote schaal schuldig maken aan seksuele uitbuiting. Dus bijvoorbeeld het vrijgeven van foto’s met 

specifieke kenmerken die de locatie kunnen herleiden.  R#7 ziet hier ook een parallel in met Opsporing 

Verzocht.  

 

In het interview met een andere officier van justitie (R#8) werd het Europol programma ook besproken 

en ook hij gaf aan dat dit zeker mogelijk is binnen het thema van dit onderzoek. Zeker als het een 

minderjarig persoon betreft dan zouden flarden van informatie best kunnen helpen om het slachtoffer 

te identificeren. En dit is volgens R#8 nog nooit eerder ingezet binnen een mensenhandel zaak.  

 

Wat betreft raadplegen kan dit volgens R#8 in het kader van de opsporingsberichtgeving zeker ook 

binnen mensenhandel-zaken ingezet worden. Als voorbeeld haalde R#8 aan dat door raadplegen het 

publiek kan worden ingeschakeld bij het achterhalen wie er achter een gebruikersnaam of alias zit.  
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R#8 benoemt ook een mogelijk afbreukrisico binnen informeren en raadplegen van ‘gewone’ burgers. 

Het herkennen van mensenhandel signalen is zeer lastig. Dat vindt hij ook moeilijk om te herkennen. 

Dus wat geef je precies mee aan de burger om te voorkomen dat je niet te veel onnodige en onjuiste 

informatie terugkrijgt? R#8 adviseert om als basis mee te geven aan de burger dat op het moment dat 

een minderjarige wordt aangeboden, er in feiten al sprake is van uitbuiting. Volgens R#8 hoef je dan 

niet meer na te gaan of er überhaupt sprake is van dwang, hoe het zit met inkomsten, werktijden et 

cetera. “Met deze zwart/ witte informatie moet je de burger op pad sturen”, aldus R#8. 

 

In de e-mail uitwisseling met R#9 en R#10, zijn een aantal voorbeelden van mogelijkheden besproken 

die uit de enquête en interviews naar voren zijn gekomen. Aan hen is gevraagd of zij van mening zijn 

of TMM dit zelf moet uitvoeren of dat dit door derden gedaan moet worden. Hieronder een 

opsomming van hun antwoorden: 

 

1. Een eigen sociale-mediakanaal is zeer belangrijk om de burger te informeren. Dit sluit zeker aan 

bij de wereld waarin we leven. Alleen vinden R#9 en R#10 dat dit niet door TMM zelf gedaan moet 

worden, maar door een van de ministeries; 

2. Voorlichting geven op scholen, jeugdinstellingen, et cetera, is volgens de landelijke TMM’s een 

taak voor de gemeentes. TMM kan hier wel in adviseren op inhoud en kwaliteit van de informatie. 

Daarnaast op uitnodiging het bespreken van casuïstiek en helpen binnen de evaluatie; 

3. Tv en sociale-mediacampagnes is voornamelijk een rol voor de overheid. Dit vraagt om landelijke 

afstemming met staf korpsleiding. Afdeling communicatie werkt wel altijd mee op verzoeken van 

actualiteitenprogramma’s en andere media om verhaal te kunnen doen over de aanpak en 

bestrijding van mensenhandel; 

4. Een landelijk meldpunt is volgens R#9 en R#10 niet noodzakelijk aangezien het platform MMA al 

goed functioneert en alle AVIM’s een eigen front-office hebben. Daarnaast is TMM 24/7 

bereikbaar tijdens piket; 
5. R#9 en R#10 vinden het belangrijk om in internationale initiatieven, zoals het Europol initiatief, te 

participeren. Hier valt altijd van te leren. Echter zou dit geen activiteit van TMM moet zijn. Volgens 

hen zou bijvoorbeeld Internationale Politiesamenwerking hier een project op kunnen organiseren 

en dat TMM hier ondersteunend aan is; 

6. R#9 en R#10 vinden het belangrijk en een goede ontwikkeling dat TMM zelf anonieme sociale-

media profielen aanmaakt op de meest relevante platformen. Vanuit die profielen dan dagelijks 

online toezicht houden om zo toegang te kunnen krijgen tot afgesloten mediagroepen. Hier zou 

vervolgens gezocht kunnen worden naar signalen van seksuele uitbuiting. Dit zou TMM  

gestructureerd moeten toepassen en organiseren, mede aangezien dit tot de primaire 

werkzaamheden van de politie behoort; 
7. Een nauw samenwerkingsverband met hogescholen en universiteiten om ICT-studenten in te 

zetten binnen het online toezicht zien zij als een creatieve manier en mogelijke oplossing voor 

aanvulling van specialisme. Met goede begeleiding en inzet op coaching vanuit TMM zou dit op de 

lange termijn zijn voordelen kunnen hebben. Uiteraard op basis van goede afspraken; 
8. Het samenwerken en samen optrekken op het gebied van digitaal rechercheren heeft wat hen 

betreft de prioriteit. Het organiseren van hackathons in het verleden is positief ontvangen. Er ligt 

al een voorstel vanuit digitaal AVIM on dit eenheid-overstijgend te gaan doen.  
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5 Conclusie 
 

In dit hoofdstuk wordt per deelvraag (tabel 8) een conclusie getrokken door de belangrijkste verkregen 

resultaten te gekoppeld aan de beschreven theorie. Als laatste wordt de hoofdvraag (tabel 8) 

beantwoord door de conclusies uit de deelvragen aan elkaar te verbinden. 

 
Tabel 8: Hoofdvraag en deelvragen overzicht. 

 

5.1 Deelvraag 1 

 
De vormen van burgerparticipatie worden beschreven door te kijken naar de participatieladder 

volgens Edelenbos en Monnikhof (2001) en uitgelegd door de betekenis waar iedere trede voor staat. 

Deze ladder (figuur 7) laat vijf verschillende participatievormen zien die van laag naar hoog 

gerangschikt staan; informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren en (mee)beslissen. De ladder 

geeft de toenemende mate van betrokkenheid en machtsverhouding weer tussen de burger en de 

politie, naarmate je hoger op de ladder staat. Tevens is er met 

deze ladder ook sprake van een getrapt model, omdat je de mate 

van betrokkenheid kan opbouwen door steeds een stap hoger te 

zetten en weer kunt afbouwen als er vanaf een bepaalde trede 

‘hoogtevrees’ ontstaat. Ook is deze figuurlijke ladder beeldend; 

een ladder gebruik je in wezen om hogerop te komen op plaatsen 

waar je vanaf de grond niet of moeilijk bijkomt.  

 

Als we dit vertalen naar de rol van de politie binnen de opsporing 

en het thema binnen dit onderzoek zal onderaan de ladder een 

grote groep burgers kunnen worden benaderd om te 

participeren. Echter hun betrokkenheid zal gering blijven. 

Bovenaan de ladder zal de politie meer werk uit handen kunnen 

geven om hiermee de effectiviteit van het politiewerk te 

verhogen. 

Burgerparticipatie

(Mee)beslissen

Coproductie

Adviseren

Raadplegen

Informeren

Figuur 7: Schematische weergave 
participatieladder 
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5.2 Deelvraag 2 

 
De typen sociale-mediaplatformen die relevant worden geacht binnen dit onderzoek zijn te 

categoriseren in: sociale netwerken platformen, video sociale-mediaplatformen, platformen waarbij 

inhoud automatisch verwijderd, sociale-media livestreams, gesloten community en discussieforums. 

Uit dit onderzoek is echter gebleken dat de respondenten binnen online toezicht niet zo zeer kijken 

naar de categorie van een platform, maar eerder naar de wijze van toegankelijkheid en de termijn dat 

content beschikbaar is. Zij benaderen een platform dus niet vanuit een consumenten-perspectief, 

maar vanuit een opsporingsperspectief, waarbij de vormen van deurbeleid en de vluchtigheid 

waarmee content kan verdwijnen centraal staan.  

 

Een overzicht hoe de gevonden categorieën in relatie staan met het deurbeleid en de content termijn 

is weergegeven in tabel 9. Binnen vier van de categorieën komen sociale-mediaplatformen voor waar 

alle vormen van deurbeleid te vinden zijn, maar waarbij het verdwijnen van content weer kan 

verschillen. Als voorbeeld van deurbeleid; zonder een geregistreerd Facebookaccount kom je niet op 

dat platform, maar binnen individuele accounts kunnen gebruikers zelf de mate van toegankelijkheid 

(deurbeleid) bepalen.  De discussieforums hanteren soms geen deurbeleid of een niet-gehandhaafd 

deurbeleid. De gesloten community daarentegen voeren altijd een strikt gehandhaafd deurbeleid.  

 

Als men kijkt naar de termijn dat content beschikbaar is op de platformen is de categorie weer relevant. 

Dit zegt namelijk iets over hoe zo’n platform gebruikt wordt. Bijvoorbeeld SnapChat heeft onderdelen 

die na het zien door de ontvanger direct verdwijnen en livestream-platformen werken met live 

uitzendingen die achteraf niet meer terug te bekijken zijn. Dit vraagt dus binnen de online toezicht enig 

creativiteit om bewijsmateriaal veilig te stellen.   
 

Tabel 9: Sociale-media categorieën en online toezicht. 

 

 !=	Geen deurbeleid "=	Niet-gehandhaafd deurbeleid #= Strikt deurbeleid 



 

   Pagina | 46 

5.3 Deelvraag 3 

 
Als de burger, ter ondersteuning van de politie binnen online toezicht, signalen van seksuele uitbuiting 

op sociale-mediaplatformen waar wil nemen zal hij zich ook moeten bevinden op deze platformen. 

Binnen deze deelvraag is er gezocht hoe de verhoudingen liggen tussen de burgerparticipatievormen 

en de typen sociale-mediaplatformen binnen online toezicht. Deze verhoudingen zijn weergeven in 

een overzichtsdiagram (figuur 9, p47).  

 

Om dit diagram beter te kunnen duiden zal er worden ingezoomd op een van de participatievormen: 

raadplegen (figuur 8). Op deze ingezoomde diagram is te zien dat bij het inzetten van een 

participatievorm binnen online toezicht er onderscheid gemaakt kan worden tussen participanten met 

en participanten zonder ICT-kennis. Deze keuze is gemaakt omdat het iets zou kunnen zeggen over 

hoe gedreven de burger is als het op online toezicht aankomt. Het hebben van enig ICT-kennis zou 

bepalend kunnen zijn op welk type platformen de burger signalen van seksuele uitbuiting zou kunnen 

waarnemen, rekening houdend met de drie vormen van deurbeleid en hoe vluchtig bewijsmateriaal 

verdwijnt. Dit gegeven zou tactisch kunnen worden ingezet, maar zou ook inzicht kunnen bieden in 

mogelijke afbreukrisico’s zoals het willen voorkomen dat burgers met enige ICT-kennis uit 

eigenbeweging gaan infiltreren op platformen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 8: Ingezoomd op de participatievorm raadplegen t.o.v. typen sociale media binnen online toezicht 
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Wat geldt voor de participatievorm raadplegen, zoals hierboven beschreven, is ook toe te passen op 
de overige participatievormen en uitgewerkt binnen het overzichtsdiagram (figuur 9). 
 

Figuur 9: Overzichtsdiagram van alle vormen van burgerparticipatie t.o.v. typen sociale media binnen online toezicht. 
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5.4 Deelvraag 4  

 
Informeren en raadplegen 
De onderste twee treden, informeren en raadplegen, kunnen in zekere zin niet zonder elkaar worden 

ingezet en worden ook zeer belangrijk geacht binnen de signalering van seksuele uitbuiting op sociale-

mediaplatformen.  Naast het preventieve karakter kunnen deze vormen ook bijdragen aan een betere 

opsporing. Met informeren wordt een basis gelegd door awareness te creëren, wat de 

meldingsbereidheid kan doen verhogen. De kans is dan aanwezig dat de burger op sociale-media 

alerter zal reageren bij het aantreffen van signalen van seksuele uitbuiting. Hier kunnen burgers tussen 

zitten met of zonder ICT-skills, die hiermee zouden kunnen participeren binnen online toezicht. 

Daarnaast kun je de burger niet vragen signalen door te geven (raadplegen), als deze überhaupt niet 

weet om wat voor signalen het gaat. Het eventueel openbaar maken van signalenlijsten zouden hierbij 

kunnen ondersteunen.  

 

Uit dit onderzoek zijn de meest voor de hand liggende mogelijkheden naar voren gekomen; het 

inzetten van mediumkanalen zoals sociale-media, lokale kranten en eventueel Podcasts. Daarnaast 

voorlichtingscampagnes via scholen, jeugdinstellingen, televisie et cetera. 

 

Adviseren 
Uit dit onderzoek is gebleken dat de participatievorm adviseren het meeste voor de hand liggend is 

om in te zetten onder experts. De politie kan zich laten adviseren om verkregen bewijsmateriaal te 

laten verifiëren, maar kan ook om advies vragen hoe met dit fenomeen om te gaan. Hiervoor is binnen 

de politie de Landelijke Deskundigheidsmakelaar opgericht, waar de juiste experts gevonden kunnen 

worden. Om op vernieuwde inzichten te komen zou eventueel via een enquête ook advies bij de 

gewone burger gehaald kunnen worden. Hiervoor zou sociale-media gebruikt kunnen worden. Er zou 

ook onder ICT-studenten veel kennis kunnen zitten met betrekking tot technologische ontwikkeling. 

Zij zouden hierin kunnen adviseren. Gezien het getrapte model van de participatieladder kan adviseren 

in deze weer overvloeien in een lager of hoger gelegen trede. 

 

Coproduceren 
Participeren binnen coproduceren wordt alleen nuttig geacht als het burgers betreft die vanuit hun 

deskundigheid en expertise een aannemelijke bijdrage kunnen leveren en die bekend zijn met de 

materie rondom dit fenomeen. Vertrouwen is in deze uiterst belangrijk. Er dienen goede afspraken 

gemaakt te worden over hoe zij hun rol binnen deze participatievorm moeten uitvoeren en waar hun 

grenzen liggen. De effectiviteit van deze participatievorm wordt door velen als gunstig gezien, mits het 

binnen een kleine gemêleerde groep van deelnemers plaatsvindt. Hackathons of het samenwerken 

met ethische hackers vallen onder de mogelijkheid. Het inzetten van de gewone burger (zonder 

expertise) is ook denkbaar, maar wordt eerder nuttig geacht binnen een experimentele fase, zoals het 

Europol programma: Trace-An-Object of zoals is toegepast binnen het TGO-onderzoek Venne. 
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Uit dit onderzoek zijn wel bezwaren naar voren gekomen bij het inzetten van burgers binnen deze 

participatievorm. Deze bezwaren liggen vooral in het feit dat burgers juridisch geen bevoegdheid 

hebben tot opsporing, burgers zouden kunnen worden aangezet tot het plegen van strafbare feiten 

wat het risico met zich meebrengt van het verkrijgen van onwetmatig verkregen bewijsmateriaal. Dit 

laatste zal zeker gelden als coproductie onder de vlag van de politie en het OM, wordt uitgevoerd. 

 

(Mee)beslissen 
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat deze participatievorm niet wenselijk wordt geacht binnen 

het thema van dit onderzoek gezien het feit dat de eindbeslissing om over te gaan tot strafrechtelijke 

vervolging altijd bij de politie en het OM komt te liggen. De burger kan hier geen directe rol in hebben, 

zo zit nu eenmaal het Nederlandse rechtssysteem in elkaar. Van (mee)beslissen zou in zekere zin alleen 

sprake kunnen zijn als dit zich (enkel) beperkt tot een adviserende rol, zoals binnen het 

tweesporenbeleid, echter zal dit dan niet voldoen aan deze participatievorm omdat er geen sprake is 

van een gelijkmatige invloed en machtsverhouding. 

 

Indirect kan de burger wel (mee)beslissen omdat de veiligheidsvragen vanuit de samenleving voor een 

groot deel bepalen waaraan de politie zijn tijd en aandacht besteedt. De burger kan dit in eerste 

instantie sturen doormiddel van het doen van aangifte of het maken van meldingen. Daarnaast kan hij 

problemen aan de kaak stellen door pressie uit te oefenen op de politie en het OM via bijvoorbeeld 

sociale-media te gebruiken of door de journalistiek te benaderen. 

 

Hierom zal deze trede binnen de aanbeveling niet worden meegenomen omdat de onderzoeker geen 

verdere aanbevelingen ziet weggelegd richting de opdrachtgever om deze participatievorm in te zetten 

binnen de strijd tegen online seksuele uitbuiting. 
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5.5 Deelvraag 5 

 

Binnen dit onderzoek zijn er veel toepassingsmogelijkheden van burgerparticipatievormen naar voren 

gekomen. De één iets realistischer uitvoerbaar dan de ander. De mate waarin deze 

toepassingsmogelijkheden haalbaar zijn hangt af van verschillende factoren. Deze factoren zijn 

samengesteld aan de hand van de resultaten en het juridisch en ethisch kader. Om deze factoren te 

toetsen zouden vijf afzonderlijke vragen gesteld kunnen worden, alvorens een burgerparticipatievorm 

wordt ingezet binnen de strijd tegen online seksuele uitbuiting.  De vijf vragen die gesteld kunnen 

worden zijn: 

 

• Met welk doel wil je de mogelijkheid inzetten? 

• Wiens taak is het om de mogelijkheid in te zetten? 

• Hoe wil je de mogelijkheid gaan inzetten? 

• Wat zijn de risico’s bij deze mogelijkheid? 

• Kun je er opvolging aan geven? 

 

Door de gevonden burgerparticipatievormen en de factoren naast elkaar te leggen zou je de mate van 

haalbaarheid kunnen toetsen. Dit zal geen exacte wetenschap zijn, maar geeft wel een reële richting. 

Als je hiervan een schematisch weergave maakt krijg je de volgende vier schema’s. 

 

In figuur 10 is de participatievorm informeren gebruikt. Door de vijf vragen te stellen zou je een balans 

kunnen opmaken in welke mate de participatievorm informeren haalbaar is voor het beoogd doel. Als 

het doel helder is zou er gekeken kunnen worden wie de uitvoerder dient te zijn en hoe je de burger 

wil gaan informeren. Daarna zou de vraag gesteld moeten worden wat de risico’s zijn en of er ook 

daadwerkelijk opvolging gegeven kan worden nadat deze participatievorm is ingezet. Een conclusie die 

je hieruit zou kunnen trekken is dat informeren effectief is om bewustwording te creëren. Tevens dat 
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Figuur 10: Haalbaarheid schema informeren 
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het juridisch en ethisch verantwoord is, mits er gerichte vragen gesteld worden en er niet te veel 

sturing plaatsvindt. De taak ligt in eerste instantie op landelijk niveau, maar omdat er voldoende 

(laagdrempelige) manieren zijn om informeren in te zetten zou dit ook op lokaal niveau kunnen. 

 

In figuur 11 zijn de vijf vragen toegepast op de participatievorm raadplegen. Ook hier kan de conclusie 

getrokken worden dat deze participatievorm effectief is, laagdrempelig en met name binnen de 

opsporingsberichtgeving goed ingezet kan worden om informatie te halen bij de burger. Om de risico’s 

te beperken mag niet te veel sturing worden gegeven en dient rekening te worden gehouden met de 

betrouwbaarheid van de informatie aangezien je de ‘onbekende’ burger raadpleegt.  

Als we kijken naar adviseren (figuur 12) kan de conclusie getrokken worden dat deze participatie-vorm 

al op team niveau uitgevoerd kan worden. Het kan als doel dienen om bevestiging te zoeken binnen 

lopende strafzaken of om zelf advies te geven aan bijvoorbeeld de gemeente. Doordat er binnen deze 

vorm hoofdzakelijk met betrouwbare experts samengewerkt zal worden nemen de risico’s ook af ten 

opzichte van informeren en raadplegen. Voor het inzetten kan er gebruik worden gemaakt van 

ketenpartners of de Landelijk Deskundigheidsmakelaar. Deze participatievorm kan leiden naar 

coproduceren. 
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Figuur 11: Haalbaarheid schema raadplegen 
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Figuur 12: Haalbaarheid schema adviseren 
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De laatste participatievorm die door de opdrachtgever ingezet zou kunnen worden is coproduceren. 

Figuur 13 laat zien dat deze vorm veel overeenkomsten heeft met adviseren, maar dat er in deze 

daadwerkelijk in klein verband doelgericht samengewerkt kan worden. Het biedt ook ruimte om te 

experimenteren. De risico’s zijn hier ook minder vanwege betrouwbare samenwerkingspartner. Wel 

dienen er goede afspraken gemaakt te worden. De uitvoering kan ook op teamniveau, waardoor de 

opdrachtgever deze participatievorm zelf zou kunnen inzetten.  
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Welk doel

Samenwerken

Doelgericht creëren

Netwerk uitbreiden

Kennisoverdracht

Experimenteren

Wiens taak
Landelijk en Eenheid niveau

Team niveau

Hoe inzetten

Ketenpartners

Specifieke informatie

Doelgericht

Landelijk
Deskundigheidsmakelaar

Kleine setting

 Frequentie

Hogescholen /
universiteiten

Risico's

Betrouwbaarheid
expert

Ethisch verantwoord

Juridisch mogelijk

Vertrouwen in experts

Opvolging

Capaciteit

Terugkoppeling

Verwerking

Evaluatie

Figuur 13: Haalbaarheid schema coproduceren 
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5.6 Hoofdvraag 

 
Vanuit de gedachte dat een goede burger vooral een actieve burger is, zou de burger zo actief mogelijk 

betrokken moeten worden binnen de strijd tegen seksuele uitbuiting op sociale-mediaplatformen. 

Rekening houdend met de gevoeligheid van dit fenomeen zijn de burgerparticipatievormen die 

mogelijkheden bieden; informeren, raadplegen, adviseren en coproduceren. Elke participatievorm 

heeft weer zijn eigen toepassingsmogelijkheid wat zich uiteindelijk vertaalt in concrete 

uitvoeringshandelingen. Het doel wat bereikt dient te worden bij het inzetten van burgerparticipatie 

is leidend om te bepalen welke participatievorm wordt toegepast.  

 

Als het gaat om awareness creëren bij de burger, wat uiteindelijk zal moeten leiden tot het verhogen 

van de meldingsbereidheid, dan zijn de belangrijkste burgerparticipatievormen informeren en 

raadplegen. Als burgers geïnformeerd worden over online seksuele uitbuiting, waar het zich afspeelt, 

hoe de signalen herkend kunnen worden en hoe om te gaan met het veiligstellen van bewijsmateriaal 

is het aannemelijk dat dit weer leidt tot meer strafzaken. Op deze wijze participeert de burger binnen 

de opsporing. Bij het inzetten van deze twee vormen dient echter voorkomen te worden dat de burger 

te veel wordt gestuurd in de richting van het plegen van strafbare feiten. Dit is ethisch niet 

verantwoord en zou ervoor kunnen zorgen dat burgers voor eigen rechter gaan spelen. Een voorbeeld 

hiervan zijn de zogenoemde Pedojagers, wat uiteraard niet wenselijk is. 

 

Als er sprake is van bevestiging zoeken, kennisoverdracht, netwerken opbouwen, doelgericht creëren 

of experimenteren dan valt er veel winst te behalen binnen de participatievormen adviseren en 

coproduceren. Deze vormen zijn het effectiefst als er sprake is van burgers met enige expertise en 

wanneer er gestructureerd wordt samengewerkt binnen kleine groepen. TMM heeft simpelweg niet 

voldoende expertise in huis om dit fenomeen te bestrijden en de expertise die wel aanwezig is binnen 

de teams is nog gedecentraliseerd. Er wordt al veel samengewerkt met vaste ketenpartners zoals ngo’s 

die ook actief zoeken naar signalen, maar als het gaat om ICT-kennis dan zou TMM zich hierin kunnen 

laten adviseren. 

 

Binnen coproductie dienen er duidelijke afspraken te worden gemaakt. Burgers (experts) die hierin 

participeren moeten weten waar hun juridische grenzen liggen en er moet gewaakt worden voor 

sturing. Als achteraf blijkt dat tijdens een samenwerkingsverband onder het gezag van de politie en 

het OM burgers zijn aangespoord tot het plegen van strafbare feiten, dan kan dat juridische gevolgen 

met zich meebrengen. Baken dit goed af en leer van elkaars expertise. Geef binnen deze 

participatievorm concrete zoekopdrachten, die kunnen leiden tot opsporing. 

 

Niet alle mogelijkheden zijn door de opdrachtgever zelf in te zetten. Voor sommige mogelijkheden ligt 

deze uitvoeringstaak op landelijk politie-niveau. Andere mogelijkheden liggen zelfs buiten de 

politietaak. Die zouden door derden opgepakt kunnen worden. De opdrachtgever, en dan met name 

TMM, heeft in deze zelf ook een adviserende rol en dient de kwaliteit van de informatie te bewaken.  
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6 Aanbevelingen 
 
Na beantwoording van de hoofd- en deelvragen is de onderzoeker tot een aantal aanbevelingen 

gekomen, die zijn gericht aan de opdrachtgever, te weten Hendrik van der Veen, teamchef Team 

Migratiecriminaliteit en Mensenhandel van eenheid Noord-Nederland. De eerste zes aanbevelingen 

zijn door de opdrachtgever op korte termijn zelf te realiseren. De laatste vier aanbevelingen zou de 

opdrachtgever door derden kunnen laten uitvoeren.  

 

Alle aanbevelingen zijn erop gericht om de burger, binnen welke participatievorm dan ook, te laten 

participeren binnen de opsporing van online seksuele uitbuiting op sociale-mediaplatformen. Alle 

aanbevelingen zijn geheel vrijblijvend en het is volledig aan de opdrachtgever om te bepalen daar 

opvolging aan te geven. De haalbaarheid schema’s uit hoofdstuk 5.5 zouden hierbij kunnen helpen.  

Mocht de opdrachtgever na het lezen van dit rapport vragen hebben dan stelt de onderzoeker zich te 

allen tijde beschikbaar. 

 

6.1 Intern TMM 
 

1. Maak op Twitter, Instagram en Facebook een TMM Noord-

Nederland account aan. Gebruik deze accounts in eerste instantie 

om awareness te creëren, laat de burger kennismaken met wat 

TMM doet en hoe men signalen van seksuele uitbuiting kan 

herkennen, enzovoorts. Zorg dat burgers de accounts kunnen 

volgen, dat ze op berichten kunnen reageren, dat ze deze kunnen 

delen, enzovoorts. Als dit leidt tot meldingsbereidheid zou de 

volgende stap kunnen zijn om tactische informatie te delen met 

de burger om deze te raadplegen. Deze accounts zouden ook 

gebruikt kunnen worden om Polls (enquêtes) uit te zetten om 

advies te halen bij de burger. 

 

Op het online platform van de politie, Blauw op Social Plus (https://blauwopsocialplus.yellenge.nl) 

staan tips en trucs voor het inzetten van sociale-media voor het politiewerk. Vele andere 

specialistische politieteams zijn jullie voorgegaan (figuur 14).  Deze aanbeveling valt binnen de 

participatievormen informeren, raadplegen en adviseren. 
 

2. Organiseer op lokaal niveau een checkathon om de samenwerking met verschillende partijen te 

verbeteren. Houd rekening met de groepsgrootte en overweeg ook eens een police-only 

checkathon. Dit zal leiden tot meer vertrouwdheid met online toezicht, wat de effectiviteit binnen 

de opsporing ten goede zal komen. In hoofdstuk 2.1.3 staan tips beschreven die uit eerdere politie-

checkathons naar voren zijn gekomen. Probeer deze mee te nemen tijdens het organiseren. Deze 

aanbeveling valt binnen de participatievorm coproduceren. 

 
3. Onderzoek de mogelijkheden voor een samenwerkingsverband met hogescholen en universiteiten 

uit de regio binnen de relevante digitale/ ICT-opleidingen. Onderzoek waar de mogelijkheden 

liggen om deze studenten in het kader van hun studie te laten participeren. Te denken valt aan 

Figuur 14: Tweet van LE Dienst Infra 
Opsporing, 01-09-2021 
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vervolgonderzoeken of ondersteuning bieden binnen de ontwikkeling van toepasbare 

softwaretools. Deze aanbeveling valt binnen de participatievormen adviseren en coproduceren. 

 

4. Informeer of het onderwerp online seksuele uitbuiting op sociale-media relevant is voor een 

podcast aflevering van de Politie Podcast. Afdeling communicatie zou hierin kunnen adviseren. 

Deze aanbeveling valt binnen de participatievormen informeren. 

 

5. Inventariseer of er op landelijk niveau seksuele uitbuitingsonderzoeken zijn die zich zouden 

kunnen lenen voor een soortgelijk Europol: Trace-An-Object programma. Deze aanbeveling valt 

binnen de participatievormen raadplegen. 

 

6. Zorg dat TMM Noord-Nederland aanwezig is op de meest populaire sociale-mediaplatformen. Wat 

ook een aanbeveling is vanuit de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Deze aanwezigheid kan in 

verschillende vormen, zoals de 1e aanbeveling. Vanuit een opsporingsperspectief zou dit het 

effectiefst zijn als dit anoniem gebeurt. Het experimenteren met het aanmaken van fake-accounts 

zou in deze aan te raden zijn. Deze kunnen tevens van pas komen binnen de checkathon 

(aanbeveling 2). Het doel is inzicht te verkrijgen in verschillende platformen en accounts waar 

mogelijk sprake kan zijn van seksuele uitbuiting en om toegang te verkrijgen tot afgesloten 

groepen. Echter is uit dit onderzoek gebleken dat dit alleen haalbaar is als er daadwerkelijk geleefd 

wordt op sociale-media. Hiermee dient rekening gehouden te worden met waar de grenzen liggen 

binnen artikel 3 Politiewet en wanneer er sprake is van het stelselmatig informatie-inwinnen in het 

kader van de BOB-bevoegdheid artikel 126j Sv. Mogelijk zouden de Virtual Agents die werkzaam 

zijn binnen Eenheid Noord-Nederland hierin kunnen adviseren. Deze aanbeveling valt in eerste 

instantie niet binnen een van de burgerparticipatievormen, tenzij de opdrachtgever zich laat 

adviseren door een expert van buiten de politie die diepgaande kennis heeft van online toezicht. 

 

6.2 Extern TMM 
 
De volgende aanbevelingen zou de opdrachtgever door derden kunnen laten uitvoeren. Het zijn 

aanbevelingen die passen binnen de participatievormen informeren en raadplegen, maar waarvan de 

uitvoeringstaak niet direct bij de opdrachtgever ligt, maar bijvoorbeeld bij de gemeente of op Landelijk 

Politie niveau. 

 

7. De gemeente ertoe bewegen of zij bereid zijn om voorlichting op scholen, jeugdinstellingen, 

buurthuizen et cetera te organiseren. TMM NN zou hierin een adviserende rol kunnen aannemen 

op inhoud en de kwaliteit van de informatie te waarborgen. Rekening houden met de opvang van 

slachtoffers die bij deze voorlichtingen aanwezig kunnen zijn. 

 

8. Het thema online seksuele uitbuiting op sociale-media via een landelijk mediacampagne bij de 

burger onder de aandacht brengen. Wellicht dat afdeling communicatie hierin zou kunnen 

adviseren. 

 

9. Platformontwikkelaars ertoe bewegen dat zij bereid zijn om waarschuwingsbanners te plaatsen bij 

content waar mogelijk sprake zou zijn van online seksuele uitbuiting. En goede afspraken maken 

hoe zij dienen te handelen bij het aantreffen van signalen van seksuele uitbuiting.  
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10. Mocht er na aanleiding van aanbeveling 5 voldoende relevante informatie naar voren zijn gekomen 

dan zou in samenwerking met Internationale Politiesamenwerking gekeken kunnen worden naar 

een eigen TMM Trace-An-Object programma. De opdrachtgever zou hierin kunnen participeren. 
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7 Discussie 
 
‘Gewone’ burgers 

Binnen dit onderzoek zijn alleen interne en externe politie-experts betrokken geweest. Gezien het 

thema burgerparticipatie was het achteraf gezien ook interessant geweest wat voor input de ‘gewone’ 

burger had kunnen brengen. Door in een politie-bubbel te blijven heb ik achteraf gezien de waarde 

van burgerparticipatie niet voldoende naar voren laten komen en hiermee heb ik een belangrijk 

leermoment niet goed benut binnen burgerparticipatie; het buiten de lijntjes denken.  

 

Niet goed afstemmen van instrumenten 

De enquête en de interviews zijn gedurende dezelfde periode uitgevoerd, echter werd de enquête pas 

afgesloten nadat alle interviews waren afgenomen. Hierdoor hebben de resultaten uit de enquête niet 

als input kunnen dienen binnen de vragenlijst van de interviews. Achteraf gezien was het inhoudelijker 

en meer valide geweest om eerst een serie verkennende interviews af te nemen, die konden dienen 

om de enquêtevragen scherper te formulieren. Daarnaast om enkele interviews af te nemen nadat de 

resultaten van de enquête bekend waren.  

 

Opstellen enquête 

In de distributielijst van online enquête tool Easion Survey was te zien dat 58 respondenten volledig 

klaar waren met het invullen van de enquête en 99 personen nog bezig zouden zijn. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat er een grote groep respondenten halverwege de enquête zijn afgehaakt. 

Vermoedelijk heeft dit te maken gehad met het aantal openvragen die werden gesteld. Dit is iets om 

in het vervolg rekening mee te houden.  

 

Normvervaging 

Er wordt een omslagpunt gezien onder jongeren en jongvolwassenen die bewust kiezen om geld te 

verdienen in ruil voor seksuele handelingen, in welke vorm dan ook. De populariteit van het sociale-

media platform OnlyFans is hier een goed voorbeeld van. Tijdens een aantal interviews is deze 

normvervaging besproken. Dit kan een vertekend beeld geven tijdens online toezicht omdat signalen 

aangezien kunnen worden voor uitbuiting. Echter is het denkbaar dat deze vrijwilligheid wel zou 

kunnen omslaan naar dwang, als men binnen dit wereldje met de verkeerde personen in aanraking 

komt.  

 

7.1 Vervolgonderzoeken 
  

• Een enquêteonderzoek via sociale-media onder burgers met de onderzoeksvraag; hoe de burger 

denkt de politie te kunnen ondersteunen in de strijd tegen online seksuele uitbuiting op sociale-

media; 

• Een evaluatieonderzoek naar aanleiding van een georganiseerde checkathon binnen het thema 

van dit onderzoek om de effectiviteit hiervan in kaart te kunnen brengen; 

• Een onderzoek om de verschillen tussen burgerparticipatie en politieparticipatie in kaart brengen 

binnen dit thema en onderzoeken waar de juridische rekbaarheid ligt om burgers meer zelfstandig 

te laten doen; 
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• Een onderzoek waarin de modus operandi van (ex) verdachte(n) van online seksuele uitbuiting in 

kaart wordt gebracht. Dit kan gedaan worden door dossierresearch en het interviewen van 

verdachte(n), die wensen mee te werken. Hier zou veel nuttige informatie gehaald kunnen 

worden, wat zou kunnen bijdragen aan een betere opsporing. Kortom; profiling onder 

verdachte(n) van mensenhandel. 
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Begrippenlijst 
 

Burger 
Volgens de Nederlandse Encyclopedie wordt er met de term burger een inwoner van een stad of dorp bedoeld 

(Encyclo.nl, 2021). Binnen dit onderzoek wordt er met de term burger de Nederlandse burger bedoeld die 

gebruikt maakt van sociale-mediaplatformen en die indien beschikt over de nodige kennis en ervaring op IT-

gebied. Dit kunnen burgers zijn die vanuit privédoeleinde kunnen zoeken naar signalen, maar ook burgers die 

voor een privaat publieke organisaties werken en vanuit hun professie naar signalen zoeken. 

 
Mogelijkheden 
Mogelijkheid kent verschillende definities waaronder; omstandigheid dat iets kan gebeuren (Woorden.org, 

2021). Het staat ook voor kansen en perspectieven. In dit licht is er binnen dit onderzoek gesproken over 

mogelijkheden.  

 
Nationaal Rapporteur 
Staat aan het hoofd van het Instituut Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen 

Kinderen. Dit instituut is een onafhankelijk adviesorgaan dat de aard en omvang onderzoekt van 

mensenhandel en seksuele geweld tegen kinderen in Nederland en hiervan rapportage uitbrengt aan de 

regering. 

 
Raad van Korpschefs 
Een overlegplatform waarin de leiding van elke politie-eenheid van de Nationale Politie is vertegenwoordigd 

en die een adviserende rol heeft ten opzichte van de Korpsleiding.   

 
Dark Web 
Betreft een afgeschermd deel van het internet wat niet rechtspreeks toegankelijk is via de zoekmachines zoals 

Google. Er is speciale software nodig, zoals Tor en Freenet, om dit deel van het internet te bereiken. 

 
Clear Web 
Dit betreft het gedeelte van het internet wat voor het grotere publiek toegankelijk is via bekende 

zoekmachines zoals google. 

 
Sociale-media 
Op Wikipedia wordt sociale-media als volgt omschreven; “een verzamelbegrip voor online platformen waar 

de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. 

Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruiker” (Wikipedia, sd).  

 
APA 
Dit betreft een richtlijn voor bronvermelding van the American Psychological Association (APA). Dit is een 

invloedrijk Amerikaans instituut met als doel te komen tot een standaard voor het schrijven van artikelen en 

rapporten. In (sociaal) wetenschappelijke artikelen worden deze richtlijnen strikt gehanteerd. 

 
Tweesporenbeleid 
Beleid dat bestaat uit twee type acties om een probleem op te lossen. Binnen de opsporing is dit vaak de 

keuze tussen strafrecht of hulpverlening bij verwarde verdachten. In beginsel gaat hulpverlening altijd voor 

strafrecht.  

 
OSINT 
Dit staat voor Open Source Intelligence, waarmee het doorzoeken van alle openbare internetbronnen mee 

wordt bedoeld dat door zowel de politie als de burger gedaan kan worden. Soms is daar specialistisch software 

voor nodig. Binnen hackathons/ checkathons wordt er over het algemeen gebruik gemaakt van OSINT. 
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Bijlage I: Aanwijzing Opsporingsberichtgeving  
 
 
Bijlage Aanwijzing opsporingsberichtgeving (2017A007) 
1. INLEIDING EN JURIDISCH KADER 
1.1 Opsporingsberichtgeving 
Opsporingsberichtgeving is een opsporingsmiddel. Het openbaar ministerie en de politie [1] vragen via 
opsporingsberichten in de media [2] de hulp van het publiek bij waarheidsvinding in strafzaken en het opsporen 
van verdachten, veroordeelden of getuigen. Een opsporingsbericht geeft informatie over (mogelijke) strafbare 
feiten en personen die daar wetenschap van kunnen hebben met het doel om informatie te verkrijgen die relevant 
is voor de waarheidsvinding, de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen of het voorkomen van strafbare 
feiten. [3] Ook kunnen burgers in het opsporingsbericht gealerteerd worden op gevaarzetting die voortvloeit uit 
de context van het strafbare feit of uit de persoon van de verdachte/dader. 
Onder de ruime definitie van opsporingsberichtgeving vallen opsporingsberichten in woord en beeld die door 
politie en openbaar ministerie uitgezonden en verspreid worden via de media, van billboards tot sociale media. 
Communicatie- en voorlichtingsberichten zijn aan te merken als vormen van opsporingsberichtgeving wanneer 
daarbij de hulp van het publiek wordt gevraagd bij het verkrijgen van informatie ten behoeve van 
bovengenoemde doeleinden. 
Vormen van opsporingsberichtgeving waarin geen inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van 
identificeerbare personen vallen niet onder deze aanwijzing. Hierbij valt te denken aan oproepen aan getuigen 
van een misdrijf om informatie te leveren waarbij geen of slechts algemene kenmerken van de verdachte(n) 
worden vermeld als lengte, lichaamsbouw, huidskleur, haarkleur en soort kleding die werd gedragen. 
1.2 Grondslag 
De bevoegdheid tot het inzetten van het opsporingsmiddel opsporingsberichtgeving is gebaseerd op artikel 3 van 
de Politiewet 2012 (respectievelijk art. 3 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten) in combinatie met de 
algemene bepalingen van de artikelen 141 en 148 Sv, waarin is bepaald dat de officier van justitie is belast met 
de opsporing van strafbare feiten en in dat kader bevelen kan geven aan de overige personen die met de 
opsporing zijn belast. [4] 
Opsporingsberichtgeving vindt dus plaats onder verantwoordelijkheid van de officier van justitie. [5] 
1.3 Belangenafweging 
Wanneer in het opsporingsbericht tot een persoon herleidbare gegevens worden gebruikt, maakt de publicatie 
daarvan een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die persoon (artikel 8 EVRM, artikel 10 Grondwet). Een 
dergelijke inbreuk is ten behoeve van strafvorderlijke belangen toegestaan onder de voorwaarde dat daaraan een 
zorgvuldige belangenafweging door bevoegde justitiële autoriteiten vooraf is gegaan. De vereisten van 
rechtmatigheid, proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid zijn hierbij leidend. Overschrijding van de 
grenzen kan een verzuim opleveren in de zin van artikel 359a Sv en kan dus (rechts)gevolgen hebben. [6] 
Dit brengt met zich dat het uitgangspunt is dat de toegang vanuit het openbaar domein tot het tekst- en 
beeldmateriaal van het opsporingsbericht in beheer bij politie of openbaar ministerie wordt geblokkeerd zodra de 
noodzaak voor de inzet van het middel is komen te vervallen. 
Het maatschappelijk gebruik van internet en sociale media maakt dat de verspreide informatie doorgaans in het 
“permanente digitale geheugen” terecht komt, waardoor het volledig verwijderen niet mogelijk is. Verdere 
verspreiding door derden van een opsporingsbericht via internet of sociale media en toevoeging van kwalificaties 
aan of manipulaties van het primair verspreide beeld komen steeds vaker voor. Dit gegeven noopt tot een 
zorgvuldige afweging over de keuze voor de tekst, het eventuele beeldmateriaal en het medium. 
1.4 Verstrekken van politiegegevens en strafvorderlijke gegevens 
Bij opsporingsberichtgeving die herleidbaar is tot individuele personen is sprake van het verwerken van 
politiegegevens in de zin van de Wet politiegegevens (Wpg). 
Tevens is dan sprake van het verwerken van strafvorderlijke gegevens als bedoeld in de Wet Justitiële en 
strafvorderlijke gegevens (Wjsg). In dat geval biedt artikel 39f Wjsg een grondslag voor verstrekking van 
justitiële en strafvorderlijke gegevens aan derden. 
De in de Aanwijzing Wpg en in de Aanwijzing Wjsg neergelegde regels zijn onverkort van toepassing. 
2. CRITERIA INZET OPSPORINGSBERICHTGEVING 
Opsporingsberichtgeving kan worden ingezet ten behoeve van: 
waarheidsvinding; 
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen; 
voorkoming van ernstige strafbare feiten; 
andere belangen die de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde betreffen, bijvoorbeeld het traceren van 
vermogensbestanddelen of goederen. 
Opsporingsberichtgeving kan op ieder moment in het strafproces worden ingezet. 
2.1 Waarheidsvinding 
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In het kader van waarheidsvinding kan opsporingsberichtgeving worden ingezet voor 
het doen van onderzoek naar een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis toegelaten is, 
het achterhalen van de identiteit van een verdachte en/of zijn verblijfplaats, bijvoorbeeld ter aanhouding van de 
verdachte, 
het doen van een getuigen- of een slachtofferoproep, 
het opsporen van een vermiste persoon, als rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de 
vermiste slachtoffer is geworden van een misdrijf gepleegd door een nog onbekende verdachte, 
het achterhalen van de identiteit van een niet geïdentificeerde dode, als niet kan worden uitgesloten dat de dode 
het slachtoffer is van een misdrijf gepleegd door een nog onbekende verdachte. 
De identiteit van de verdachte kan na toestemming van de hoofdofficier van justitie worden vrijgegeven, op 
voorwaarde dat: 
sprake is van ernstige bezwaren of een veroordeling ter zake van een misdrijf met een strafbedreiging van acht 
jaar of meer en 
dit dringend noodzakelijk is voor de opsporing. 
 
2.2. Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen/ betekening gerechtelijke stukken 
Ten behoeve van de executie van straffen of maatregelen danwel ten behoeve van de betekening van 
gerechtelijke stukken kan opsporingsberichtgeving worden ingezet om de verblijfplaats te achterhalen van: 
een onherroepelijk veroordeelde ter aanhouding en executie van straffen of maatregelen, 
een verdachte/niet onherroepelijk veroordeelde om gerechtelijke stukken te betekenen en ter executie van 
gerechtelijke bevelen, 
een ontvluchte gedetineerde of een ontvluchte verpleegde delinquent (bijvoorbeeld een TBS-ers) van wie de 
opsporing en aanhouding dringend gewenst is, ter aanhouding en ter executie van straffen of maatregelen. 
De identiteit van de veroordeelde kan na toestemming van de hoofdofficier van justitie in de volgende twee 
gevallen worden vrijgegeven: 
in het geval de inzet van andere opsporingsmiddelen onvoldoende uitzicht biedt op aanhouding of het 
achterhalen van de verblijfplaats van de gezochte persoon, binnen de gewenste korte termijn, altijd onder de 
voorwaarde dat de verdenking of veroordeling is gebaseerd op een feit waarvoor voorlopige hechtenis toegelaten 
is en mits dat dringend noodzakelijk is voor de opsporing; 
in het geval wanneer bij gevangenisstraf, hechtenis of vervangende hechtenis sprake is van een strafrestant van 
minstens drie maanden, mits dat dringend noodzakelijk is voor de opsporing ten behoeve van de 
tenuitvoerlegging van de straf. 
2.3 Voorkoming van ernstige strafbare feiten 
Wanneer er aanwijzingen zijn dat een persoon een ernstig misdrijf zal plegen, kan na toestemming van de 
hoofdofficier van justitie een landelijk opsporingsbericht worden verspreid of uitgezonden waarin de 
identiteitsgegevens en het signalement van die persoon worden vermeld en beeldmateriaal van hem wordt 
getoond. 
Opsporingsberichtgeving moet in dit geval: 
gericht zijn op het voorkomen van een misdrijf waarmee een ernstige inbreuk op de rechtsorde wordt gemaakt of 
waardoor ernstig gevaar voor personen of goederen kan ontstaan, 
én 
dringend noodzakelijk zijn voor de opsporing. 
2.4 Mandatering mogelijk 
De hoofdofficier van justitie is verantwoordelijk voor de inzet van opsporingsberichtgeving. Hij kan de 
uitvoering van (een deel van) deze taak beleggen bij de persofficier van justitie of de rechercheofficier van 
justitie. 
2.5 Bijzondere gevallen 
In een bijzondere geval, dat niet geregeld is in deze aanwijzing, kan het College van procureurs-
generaal toestemming geven voor uitzending van een opsporingsbericht waarmee inbreuk op de privacy van een 
of meerdere personen wordt gemaakt, alleen wanneer sprake is van een dringende reden en een zwaarwegend 
belang. 
3. IN BEELD BRENGEN VAN NIET-VERDACHTEN 
Getuigen, slachtoffers en overige niet bij het strafbare feit betrokken personen worden anoniem opgenomen en in 
beeld gebracht in het opsporingsbericht. 
Alleen indien dit dringend noodzakelijk is voor de opsporing kan beeldmateriaal van een getuige, slachtoffer of 
voorbijganger herkenbaar getoond worden. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 
de officier van justitie heeft uitdrukkelijk toestemming verleend voor het herkenbaar in beeld brengen van deze 
persoon of personen; 
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wanneer er aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de betrokkene in gevaar wordt gebracht door het tonen van 
beelden waarop de betrokkene voor derden herkenbaar is, worden geen beelden van een niet-
verdachte opgenomen in het opsporingsbericht; 
wanneer de identiteit van deze personen bij de politie bekend is wordt gestreefd naar instemming met het tonen 
van de beelden; 
wanneer een slachtoffer in beeld wordt gebracht om de identiteit van een getuige of voorbijganger te achterhalen, 
dan weegt de officier van justitie het risico op secundaire victimisatie af tegen het opsporingsbelang. Dit 
bespreekt de officier van justitie met het betrokken slachtoffer of de nabestaanden. De officier van justitie kan 
zich bij de bepaling van het risico op secundaire victimisatie laten adviseren door bijvoorbeeld Slachtofferhulp 
Nederland; 
in het opsporingsbericht wordt door de beeldkeuze en/of in tekst duidelijk gemaakt dat het een slachtoffer, 
getuige of niet bij het misdrijf betrokken persoon betreft. 
OVERGANGSRECHT 
De beleidsregels in deze aanwijzing hebben onmiddellijke gelding vanaf het moment van inwerkingtreding. 
Voetnoten 
[1] De aanwijzing ziet op alle opsporingsinstanties, maar het gros van de gevallen betreft de politie. Waar in 
deze aanwijzing gesproken wordt over de politie, worden ook de andere opsporingsinstanties bedoeld. 
[2] De term media wordt in deze aanwijzing gebruikt in de ruimst mogelijk betekenis en omvat alle denkbare 
communicatiemiddelen, waaronder beeld- en geluidsdragers, geschreven en gedrukte berichtgeving. 
[3] Berichtgeving in de media buiten een strafrechtelijke context (zoals bij de vermissing van verwarde 
personen, minderjarigen of stoffen die een gevaar voor de volksgezondheid kunnen vormen) valt buiten de 
context van deze aanwijzing. Daarvoor is het openbaar ministerie niet verantwoordelijk. 
[4] Zie ook: HR 7 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:43; Gerechtshof ’s-Gravenhage 19 december 2012, 
ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6586. 
[5] Waar in deze aanwijzing wordt gesproken over (hoofd)officier van justitie, wordt daarmee tevens 
(hoofd)advocaat-generaal bedoeld. 
[6] Bijvoorbeeld Gerechtshof ’s-Gravenhage 22 januari 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:63. Maar ook: HR 21 
december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL7688 (HR: geen rechtsgevolgen mits het recht van de betrokkene op een 
eerlijk proces als bedoeld in art. 6 lid 1 EVRM wordt gewaarborgd). 
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Bijlage II: Zoekplan 
 
Zoekplan 
Om de literatuuronderzoek systematisch aan te pakken is er vooraf een zoekplan opgemaakt om te 

ondersteunen bij het zoeken naar en raadplegen van (openbare) bronnen. Binnen dit zoekplan zijn er zoektermen 

bepaald waarop is gezocht. Dit zoekplan zorgt ervoor dat er tijdens het raadplegen van de bronnen niet te veel 

treffers worden gevonden waardoor het literatuuronderzoek overzichtelijker verloopt. 

 
Zoektermen  
Aan de hand van de onderzoeksvragen zijn kernwoorden vastgesteld. Voor elk kernwoord is een selectie gemaakt 

van zoektermen die bestaan uit trefwoorden, alternatieve-woorden, synoniemen en ruimere begrippen.  

 

Burgerparticipatie Seksuele uitbuiting Social media platforms Strafrechtelijk 
onderzoek 

Burgeropsporing Mensenhandel Typen sociale media Wetboek van Strafrecht 

Samenwerken met politie Uitbuiting Gebruikswijze Wetboek van 

Strafvoordering 

Participatieladder Signalen van seksuele 

uitbuiting 

Soorten sociale media Aanwijzing 

mensenhandel 

Vormen van participatie Online uitbuiting Toegang sociale media Aanwijzing 

opsporingsberichtgeving 

Deelnemen aan 

politieonderzoeken 

Cijfers seksuele 

uitbuiting 

Deurbeleid sociale media Burger bewijs 

Politie en 

burgerparticipatie 

Aanpak seksuele 

uitbuiting 

  

 
Informatiebronnen  
Voor het zoeken naar de kernwoorden en de daaruit voortvloeide zoektermen zijn de volgende 

informatiebronnen geraadpleegd.  

  

Informatiebron  Soort  

Database  Mediatheek politieacademie 

 

Website  Cyber Science Center.nl/producten 

Zoekmachines  Google Scholar  

Google 

Nieuwsbronnen  NOS 

RTL Nieuws  

Overheidsbronnen  Openbaar Ministerie 

Politie 

Centraal Bureau voor de Statistiek 

Nationaal Rapporteur Mensenhandel 

Experts  Politie  

Openbaar Ministerie 

Centrum Kinderhandel Mensenhandel 

Watch Nederland 

Enquête / interview Politie 

Openbaar Ministerie 

Centrum Kinderhandel Mensenhandel 

Watch Nederland 

 

Zoeken  
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Tijdens het zoeken naar relevante bronnen zijn verschillende zoektermen samengevoegd. Hierbij is gebruikt 

gemaakt van het ‘Booleaanse operator’ principe. Hiermee is het doel efficiënter en geavanceerder te kunnen 

zoeken. Combinaties van zoektermen welke bijvoorbeeld zijn samengevoegd zijn:   

    

Burgerparticipatie AND Politie 

Burgerparticipatie AND Seksuele uitbuiting 

Burgeropsporing OR Burgerparticipatie 

Seksuele uitbuiting AND Social media /sociale media 

Mensenhandel AND Burgerparticipatie 

Informeren OR Raadplegen 

Participatieladder AND Politie 

Social media /sociale media AND Typen platformen 

 

Selectie van relevante artikelen  
Alvorens een bron daadwerkelijk is gebruikt binnen dit onderzoek is er getoetst of deze voldoet aan 

de algemene criteria welke gelden bij een valide en betrouwbare bron. De bronnen zijn beoordeeld volgens 

de onderstaande criteria:  

  

Betrouwbaarheid: 

• Is de auteur een deskundige? 

• Is de opdrachtgever een bekende autoriteit?  

• Heeft de auteur meer geschreven over het onderwerp?  

• Wordt de auteur vaak geciteerd door anderen?  

 

Juistheid: 

• Wat is het doel van de informatiebron? 

• Bevat de bron feiten of meningen?  

• Zijn de meningen onderbouwd?  

 

Volledigheid: 

• Is er een overzicht van gebruikte bronnen?  

• Worden alle invalshoeken benaderd?  

• Bevat de bron de full-tekst? Of is het een samenvatting of verwijzing?  

 

Actualiteit:  

• Hoe recent is de informatie?  

• Zijn er inmiddels nieuwe inzichten over het onderwerp?  

 

Controleerbaarheid: 

• Is de informatie voorzien van verwijzingen en/ of literatuuropgaven?  

• Heb je de bronnen uit de literatuuropgaven zelf gelezen om te zien of de informatie klopt en of je het 

eens bent met de interpretatie?  
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Bijlage III Operationalisatieschema 
 
 

 
 

 

Operationalisatieschema 
‘Wat zijn de mogelijkheden voor het inzetten van burgerparticipatie binnen de signalering van online seksuele uitbuiting op sociale media platformen waar de 
opdrachtgever opvolging aan kan geven?’ 

Kernbegrip Facetten Indicatoren Vragen 
Burgerparticipatie 
binnen de signalering 
van online seksuele 
uitbuiting op sociale 
media waar opvolging 
aan gegeven kan 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burgerparticipatie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verschillende vormen 
van 
burgerparticipatie. 
 
Bekendheid 
 
Noodzakelijkheid 
 
Samenwerking 
 
Effectiviteit van 
burgerparticipatie 
 
Inzetbaarheid 
 

1. Ben jij bekend met de term burgerparticipatie? 
2. Hoe zou jij burgerparticipatie binnen het politie werkveld omschrijven? 
3. Hoe belangrijk zou burgerparticipatie zijn binnen het politie werkveld? 
4. Binnen burgerparticipatie worden er verschillende vormen onderscheiden. 

Van welke vorm(en) van burgerparticipatie bent jij op de hoogte? 
5. Welke vorm(en) van burgerparticipatie heb jij binnen jouw werkveld zelf 

wel eens toegepast? 
6. Wat was jouw conclusie na het toepassen van deze vorm(en)? 
7. Zou burgerparticipatie volgens jou ook ingezet kunnen worden binnen de 

signalering van online seksuele uitbuiting op sociale media? 
8. Hoe belangrijk acht jij burgerparticipatie binnen de signalering van online 

seksuele uitbuiting? 
9. Welke vorm(en) van burgerparticipatie zou volgens jou het effectiefst zijn 

binnen de signalering van online seksuele uitbuiting op sociale media? 
(+onderbouwing) 

10. Welke vorm(en) van burgerparticipatie zou volgens jou het minst effectief 
zijn binnen de signalering van online seksuele uitbuiting op sociale media? 
(+onderbouwing) 

11. Waar zou rekening mee gehouden moeten worden bij het inzetten van 
burgerparticipatie binnen de signalering van online seksuele uitbuiting op 
sociale media? 
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12. Welke mogelijkheden liggen er voor de politie weggelegd bij het gebruik 
van burgerparticipatie binnen de signalering van online seksuele uitbuiting 
op sociale media? 

13. Welke van de door jou aangedragen mogelijkheden zouden door de politie 
dan ook daadwerkelijk praktisch ingezet kunnen worden binnen de 
signalering van online seksuele uitbuiting? 

14. Welke vormen van burgerparticipatie zouden voor de politie praktisch 
ingezet kunnen worden binnen de signalering van online seksuele 
uitbuiting op sociale media?  

Online seksuele 
uitbuiting 
 
 

Herkenning van 
signalen 
 
Preventieve 
maatregelen 
 
Aanpak van online 
seksuele uitbuiting 

1. Ben jij bekend met online seksuele uitbuiting op sociale media? 
2. Heb jij zelf signalen van online seksuele uitbuiting op sociale media 

waargenomen? 
3. Zouden burgers deze signalen ook kunnen ontdekken? 
4. Zouden burgers de politie kunnen ondersteunen binnen de signalering van 

online seksuele uitbuiting op sociale media? 

 Soorten sociale media 
platformen 

Gebruik van 
platformen 
 
Wijze van surveilleren 
 
Toegangsbeleid 
platformen 

1. Ben jij bekend met sociale media platformen? En zo ja, welke typen 
sociale media platformen zou jij kunnen onderscheiden? Graag een top X 
van maken? 

2. Nu dat jij een top X hebt samengesteld, zie jij verschil binnen deze type 
sociale media platformen als het gaat om OSINT-werkzaamheden op deze 
platformen en hoe zouden deze verschillen er uit zien? 

3. Hoe zouden deze verschillen zich verhouden tegenover de vorm(en) van 
burgerparticipatie. Met andere woorden, welke vorm(en) van 
burgerparticipatie zou het beste kunnen worden toepast binnen elke type 
sociale media platform? 
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Wat zijn de mogelijkheden van burgerparticipatie binnen de signalering van online seksuele uitbuiting op sociale media platformen? 
 

Met behulp van deelvragen zet je de onderzoeksinstrumenten in om tot de conclusie van de hoofdvraag te komen.  
Deelvraag 1: Welke vormen van burgerparticipatie? 

Deelvraag 2: Welke mogelijkheden liggen er voor de opdrachtgever weggelegd in de, bij deelvraag 1, gevonden vormen van burgerparticipatie binnen de 

signalering van online seksuele uitbuiting? 

Deelvraag 3: Welke typen sociale media platformen zijn er en hoe verhouden die zich tot online toezicht? 

Deelvraag 4: Hoe verhouden de, bij deelvraag 1, gevonden vormen van burgerparticipatie zich tot de, bij deelvraag 3 gevonden, typen sociale media 

platformen binnen online toezicht? 

Deelvraag 5: In welke mate zijn deze mogelijkheden haalbaar, voor de opdrachtgever, om opvolging aan te geven? 

4. Hoe zou jij zelf OSINT-werkzaamheden inzetten binnen de verschillende 

type sociale media platforms? 

5. Zouden burgers ook OSINT-werkzaamheden kunnen verrichten op de type 

sociale media platforms en hoe zie jij dat voor je binnen 

burgerparticipatie? 

 

 Opvolging geven aan 
de signalering 
 
 
 
 
 
 
 

Binnen de kaders van 
de wet 
 
Ethisch verantwoord 
 
Capaciteit binnen de 
politie 
 
Bruikbaarheid 

1. Welke juridische gevolgen kan burgerparticipatie met zich meebrengen 

binnen de signalering van online seksuele op sociale media? 

2. Welke vorm(en) van burgerparticipatie zijn ethisch verantwoord om in de 

zetten binnen de signalering van online seksuele uitbuiting op sociale 

media? 

3. Welke mogelijkheden zijn voor de politie makkelijk in te zetten binnen de 

signalering van online seksuele uitbuiting? 
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Gegenereerd rapport

Wat is jouw functie binnen team mensenhandel?

Alle antwoorden
Wat is jouw functie binnen team mensenhandel?

1 Operationeel expert

3 generalist rechercheur

4 Tactisch rechercheur

5 generalist tactische opsporing

9 Tactisch coordinator

11 generalist opsporing

13 rechercheur

15 Senior TO

19 Financieel rechercheur

20 Coordinator/dossiermaker

21 sr intelligence IK DRR

24 senior rechercheur mensenhandel

25 gecertificeerd rechercheur mensenhandel

26 analist

27 Generalist Tactische Opsporing (recent gestart in functie)

29 STO
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31 teamleider mensenhandel Oost-NL

32 Generalist Tactisch

36 digitaal rechercheur

39 brigadier

40 Teamleider

41 Ass. intake&service

42 rechercheur

43 Generalist Tactische Opsporing

45 Digitaal rechercheur die belast is met het veiligstellen van de inbeslaggenomen digitale devices.

46 generalist

47 Mensenhandel rechercheur

48 signaleren van signalen Mensha/opsporing onderzoeken mensha uitlopen/sociaal media op dit grond
bevragen/uitlopen

50 senior

51 Rechercheur

52 Generalist tactische opsporing

55 OS-A Signalenteam

56 OS-A

59 Operationeel Expert

62 operationeel specialist a

65 Generalist
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66 Generalist tactische recherche

71 OSB

72 rechercheur

73
Rechercheur mensenhandel AVIM Zeeland / West Brabant. Ik ben samen met een collega
verantwoordelijke voor alle binnen gekomen signalen. We zetten deze in het LJP en zetten deze uit bij
collega's. Verder de waan van de dag, intakes MH, aangiftes, controles

75 OSB , teamleider

76 Senior tactische opsporing-Tactisch coordinator, voor 2 jaar met TTW aan het werk binnen innovatie
Oost NL

78 operationeel specialist A

85 leiding Mensenhandel

86 teamleider lokatie TMM Leeuwarden

88 dossiervormer / senior

89 rechercheur signalenteam

91 OSA

92 senior

95 operationeel specialist a

96 operationeel specialist a

98 generalist (gecertificeerd MH rechercheur)

100 rechercheur

102 Rechercheur

104 Generalist TO
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105 ondersteunen

107 Senior TO Financieel

108 Operationeel expert

110 financieel rechercheur

111 OS-A

115 osa en gecertificeerd mensenhandel rechercheur

117 OS-A

118 OS-A

121 Generalist Tactische Opsporing

123 Generalist Tactische Opsporing

124 Generalist Tactische Opsporing

128 financieel

132 generalist

140 Operationeel Expert

141 administratief rechercheur

142 OSA

144 senior tactische opsporing - coordinator

145 generalist t.o

146 OSA

148 medewerker intake en service
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150 Operationeel Specialist A - digitale expertise

152 rechercheur

153 Senior Tactische opsporing

154 OSA, algemeent tactisch: coördinator onderzoeken

156 OSB

Ben jij bekend met het fenomeen online seksuele uitbuiting op
social media platformen?
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Hoevaak heb jij in het afgelopen jaar, binnen je werkveld, met online seksuele uitbuiting op social
media te maken gehad?

Frequentie (aantal keer)

Vraag

0
keer

1
tot
5
keer

6
tot
10
keer

11
tot
20
keer

meer
dan
20
keer

Hoevaak heb jij in het afgelopen jaar, binnen je
werkveld, met online seksuele uitbuiting op social
media te maken gehad?

22 54 9 4 6



 

   Pagina | 82 

 

  



 

   Pagina | 83 

  

17-08-2021 10:42Easion X, version: 1.25.3

Pagina 10 van 58about:blank

Hoe ben jij tegen online seksuele uitbuiting op sociale media aangelopen?

Frequentie (aantal keer)

Vraag

Nog
nooit

Aangifte
van een
slachtoffer

Binnen een
politieonderzoek

Eigen
online
surveillance

Melding
van derde
(burgers/
instanties)

Anonieme
melding

Hoe ben jij tegen
online seksuele
uitbuiting op sociale
media aangelopen?

21 36 56 14 19 14

Zouden burger ook actief kunnen zoeken naar online seksuele
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Zouden burger ook actief kunnen zoeken naar online seksuele
uitbuiting op social media?

Frequentie (aantal keer)

Vraag Ja Nee Geen
idee

Zouden burger ook actief kunnen zoeken naar online seksuele uitbuiting op social
media? 64 10 17

Hoe zou de politie burgers kunnen inzetten (gebruiken) binnen
de signalering van online seksuele uitbuiting op social? (Dit is
een open vraag waarin ik benieuwd ben naar jouw creativiteit).

Alle antwoorden
Hoe zou de politie burgers kunnen inzetten (gebruiken) binnen de signalering van online seksuele uitbuiting op
social? (Dit is een open vraag waarin ik benieuwd ben naar jouw creativiteit).

1 Surveilleren online (vrijwillige politie) en actief communiceren waar burgers op kunnen letten, waar ze
kunnen melden enz

3

Evt. bij het zien van bepaalde foto's en de combinatie van opmerkingen die onder de foto zijn geplaatst.
Mogelijk dat er via de site bekend is hoe oud een persoon is ( in geval van minderjarig of in ieder geval
onder de 25 jaar ). Scannen van de pagina, staan er bijvoorbeeld ook foto's op met familie en vrienden
of zijn de foto's beperkt. Mogelijk dat de hoeveelheid vrienden of volgers wat kan zeggen over de pagina
en het doel erachter.

4
Ik denk dat het vooral te maken heeft met alert zijn. Met zelf actief inzetten van de burger of hen de vrij
hand laten loop je een groot risico dat het niet te controleren valt. Denk bijvoorbeeld aan de pedo
hunters

6 melding doen via MMA?

9 Heel voorzichtig en rekening houden met een afbreukrisico. Meer bekendheid geven aan een soort
meldpunt en daar

11 online 'spreekuren' op social media platforms waarbij mensen (evt. anoniem) signalen kunnen melden,
gebruikers van social media platforms actief benaderen en 'interviewen', wat speelt er/wat valt hun op?

13 Zoals burgernet is opgericht.
Duidelijk afkaderen en richtlijnen meegegeven

16

Je zou tegen de burger in het algemeen kunnen zeggen wat er mogelijk allemaal speelt op dit gebied.
Ze kunnen dan zelfstandig (zonder aansturing van de politie) op zoek gaan naar. Mocht men een en
ander dan tegen komen dan kan men dat op verschillende manieren kenbaar maken bij oa de politie. 
Je zou als organisatie een app-platform kunnen maken en beheren.
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Ik vraag me wel af als de een burger/de burger concreet iets vraag op dit gebied je dan in de problemen
kunt komen met strafvordering.

19
Door het geven van voorlichting, met betrekking tot mensenhandel en seksuele uitbuiting, kan er
awareness worden gecreëerd bij de burger waardoor er mogelijk meer signalen van mensenhandel
worden waargenomen op sociale media platforms. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat deze signalen
eerder en vaker worden gemeld.

20 Signaleren is prima. Verder onderzoek is aan ons, eventueel i.s.m. desbetreffende burger

21 Instagram, Snapchat, Telegram en Tiktok worden overwegend door sl.o/daders gebruikt om tot
afspraken etc te komen. Wij leven

24
uitbuiting is moeilijk te zien en te bewijzen, al helemaal voor een burger. Maar ze zouden minderjarigen
in de prostitutie kunnen signaleren en doorgeven. Zodat er door ons verder onderzoek kan worden
ingesteld.

25
de Burger zou de politie kunnen inseinen als ze signalen zien. Hierin moeten zij we goede voorlichting
krijgen op welke wijze ze dit het beste kunnen melden en wanneer en vooral ook wat de consequenties
voor hen als getuige zijn als ze iets melden !!

27

Ten eerste meer preventie/educatief materiaal inzetten om burgers te informeren over wat
mensenhandel is en welke signalen daarbij horen. Doordat ik recent ben over gestapt naar het
mensenhandel team kreeg ik vaak te horen gebeurt dat hier dan? Of wat doe je dan precies? Ik kwam er
achter dat veel mensen niet op de hoogte zijn wat mensenhandel is dus ik denk dat daar de eerste stap
ligt.

29 Door middel van het doorgeven aan de politie van ongebruikelijke seksadvertenties die men op social
media tegenkomt. De vraag is alleen of burgers net zo'n norm hebben als de politie.

32
Zo creatief ben ik niet. Maar de "jonge burger" zou al veel kunnen betekenen. Door bijvoorbeeld op
middelbare scholen hier voorlichting over te geven en duidelijk te maken dat zij kunnen helpen bij het
opsporen hiervan ( en hoe wij dat zouden willen ) kom je denk ik al een heel eind.

34

Ik heb vooral het laatste half jaar veel gezien op snapchat. Meiden komen vaak in aanraking met
verdachten omdat ze denken veel geld te kunnen verdienen door seksuele handelingen online te
verrichten, seksueel getinte foto's tegen betaling aan te bieden. ect ect. Het plaatsen van ¨nep¨ 
accounts op snapchat zou een idee kunnen zijn, waarmee je potentiele slachtoffers kan ondervangen en
hen kan wijzen op de risico's . In deze accounts vooral het grote geld verdienen naar voren
brengen......Ik weet dat er in Amsterdam een pilot draait op een nieuw ontwikkelde snapchat tool. Bij het
installeren op de telefoon van een slachtoffer, kunnen de snapchat berichten op een juiste wijze worden
gelogd, en worden bruikbaar als bewijs in een onderzoek. Mogelijk kan je met hen hierin de
samenwerking opzoeken. Of dit juridisch mogelijk is qua uitlokking, dat zal besproken moeten worden
met het OM. De snapchat tool wordt juridisch gevolgd weet ik.

36

zodra iemand contact heeft gelegd met een prostituee of met iemand die aanbiedt om via een
advertentie contact te maken om "elkaar meer te leren kennen" het laagdrempeliger te maken indien de
persoon niet happy is met die situatie. Ik denk aan iemand die via de krant op een advertentie reageert
en dan bij het erste contact al merkt dat er een man op de achtergrond meekijkt, Bijvoorbeeld in de app
of in het e-mailverkeer een zin op te nemen om iemand te bewegen om bij argwaan eea door te geven
aan een meldingspunt. Ik snap dat dat best op bezwaren stuit van mensen die anoniem eea willen
doorgeven ivm schaamte of andere beweegreden..

38
inzet op het bekijken van verschillende platformen en aangetroffen misstanden melden bij de politie.
Bijvoorbeeld acties vanuit bepaalde opleidingen waarbij openbare onderzoek bronnen een grote rol
speelt

Vaak melden mannen die een seksdate hebben gehad op bepaalde platformen wat hun ervaringen zijn
geweest met een prostituee. Soms lees je dan dat ze geen goed geval hebben gehad bij de betreffende
dame. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat de prostituee niet goed genoeg haar best deed of dat ze eigenlijk
niets wilde. Dat ze de taal niet goed sprak waardoor communiceren lastig was.
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41 Ik denk overigens dat we burgers niet bewust moeten inzetten maar wel kunnen vragen hun
bezorgdheid te melden bij de politie of via een MMA.
Verder kunnen we burgers aanmoedigen bij vermoeden van seksuele uitbuiting dit te melden.
Bijvoorbeeld buren die zien dat er regelmatig mannen over de vloer komen bij hun buren.

42 Er zijn genoeg mogelijkheden om dit door de politie zelf te laten onderzoeken (wat ook veelvuldig
plaatsvindt). Ik zie dus de noodzaak niet om dit door burgers te laten doen.

45 Burgers zouden reviews van bepaalde seks- datingssites kunnen bekijken.

47 Geen voorstander van het inzetten van burgers in een opsporingsonderzoek. Het strafbare feit is niet
belangrijk. Het gevaar voor de burger is te hoog. Niet doen, zelfs niet overwegen.

48 bij maken van een online date kijken naar het profiel/info van de mogelijke slachtoffer/kijken of betrokken
persoon op andere platformen voorkomt

51 Een makkelijk te bereiken meldpunt waar eventueel anoniem gemeld kan worden.

52 Hier meer kenbaarheid aanmaken. Melden dat ze bijvoorbeeld ook strafbaar zijn als achteraf blijkt dat
een slachtoffer minderjarig is. Voorlichting op school

55 Gewoon (prive/binnen de politiemuren)zelf zoeken naar signalen van uitbuiting.

59 .

62 Wijzen op signalen, waardoor ze deze eerder kunnen herkennen en melden

63 Eerst de mensen bewust maken van het fenomeen en dan vragen zaken te melden die hen opvallen.

66 Algemeen meldpunt maken op diverse social media's waar burgers de uitbuiting kunnen melden.

67 Bijv. MMA doen

71
Als bezoekers van prostituees (die op deze sites op zoek gaan naar afspraken) weten wat signalen
mensenhandel zijn. Zouden ze die na het waarnemen hiervan tijdens de date kunnen melden aan de
politie.

73 Ik zou burgers vooral adviseren om een anonieme melding te kunnen doen zoals bij een MMA melding.
Mijn ervaring is dat burgers niet echt in beeld willen komen bij onderzoeken MH.

76

Burgers die prostituees bezoeken alert maken op signalen.
Burgers met veel kennis van Osint bewegen om als vrijwilliger zich in te zetten om signalen op te
sporen. Training aanbieden in het herkennen van signalen aan deze burgers. Maak van het vinden van
slachtoffers een game waarbij de burger fictieve punten kan verdienen wanneer ze daadwerkelijke
online uitbuiting hebben gevonden. Ranking online tonen wie de meeste punten heeft.

86
Door burgers op diverse sites erop te attenderen dat het voorkomt en hoe zij dit zouden kunnen
herkennen.

Ik ben van mening dat de kennis van burgers ten aanzien van online seksuele uitbuiting dusdanig te
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88
wensen overlaat dat je daar geen gebruik van zou moeten maken. Stel wel een meldpunt in, onderzoek
eventuele signalen die daar binnenkomen maar actief burgers inzetten, daar ben ik geen fan van. Te
vaak zien we op andere gebieden een hetze ontstaan tegen een verdachte. Die op dat moment alleen
nog maar verdacht is maar voor de burger al veroordeeld wordt op basis van "niks". Ik denk dat je
opsporing aan opsporingsambtenaren moet overlaten. Die zijn daarin getraind en kunnen professionele
afstand behouden.

89 Door bewustwording te creëren bij gebruikers van social media. Goede voorlichtingscampagnes door
politie over het fenomeen uitbuiting.

91 Snapchat premium accounts, Telegram

92

Je hebt organisaties als oa Bellingcat die enorm veel kennis hebben op digitaal/Osint gebied. Wanneer
je als politie ook bereid bent (en de capaciteit hebt!) wat te doen met de informaite die zij zullen gaan
vinden (en dit terugkoppelt-ere wie ere toekomt) dan denk ik dat er zeer mooie resultaten geboekt gaan
worden. Daarnaast zou je door middel van een awarenes campagne een landingspage kunnen starten
waar mensen hun info kwijt kunnen. Als ik nu zie hoe onbekend het is waar mensen phising mail of
andere fraude kunnen melden zit daar wel wat werk in....

95

Zoals een instantie als WatchNL nu ook werkt, zelf accounts opzetten om zo uitbuiting op te sporen. 
Daarnaast weten we onvoldoende over hoe de slachtoffers precies worden aangeboden op social
media; Welke platformen worden gebruikt? Welke hashtags o.i.d. worden gebruikt? Hoe wordt er
onderling met elkaar gesproken? Om goed inzicht te kunnen krijgen in deze wereld, zal er eerst in
verdiept moeten worden. Mogelijk dat dit een taak is voor burgers. Hierbij moet natuurlijk wel goed gelet
worden op de juridische kaders.

96

Zoals nu gedaan wordt door bijvoorbeeld Watch NL, door het maken van nepprofielen. 
Daarnaast zouden burgers mogelijk ook ingezet kunnen worden om meer informatie te krijgen over dit
online fenomeen. We weten hier nog onvoldoende over. Waar worden slachtoffers aangeboden? Hoe
worden ze aangeboden? Welke hastags o.i.d. worden gebruikt? Hoe wordt er gesproken op de
platforms (zodat je niet meteen door de mand valt als je een nepprofiel opzet)? Het lijkt mij interessant
om hierbij ook gebruik te maken van burgers. Er moet dan natuurlijk wel goed gelet worden op het
juridische kader op basis waarvan zij ingezet worden.

98

Ik denk oprecht dat de burger hier niet actief naar moet zoeken. Ik denk alleen dat men er op
geattendeerd moet worden dat wanneer men berichten met betrekking tot het aanbieden van seks op
sociale media ziet ze dit melden bij politie. Ze attenderen op het soort berichten waar men dan aan moet
denken. En dat men ook bij twijfel altijd kan bellen. Maar ook bij ouders/familieleden die twijfelen over
het sociale media gebruik van hun naasten. Mensen wijze op signalen die er zijn als men wordt
aangeboden/geworven.

100 Door op te letten wat er in hun omgeving gaande is. (ouders/school/vrienden)

104
Aan de hand van een simpele signalenlijst de burgers alert maken op signalen van online seksuele
uitbuiting. Een signalenlijst kan een burger ontvangen door een link te plaatsen (FB, Instagram TikTok)
naar de website van de politie.

106 Leeftijd, taal, aangeboden diensten

107

De burgers zijn in principe de oren en ogen van onze maatschappij, en daar valt social media ook onder.
De burger zou moeten weten dat zij signalen kunnen melden bij de politie. Dit zou de politie kunnen
doen om, via social media, kennis te laten maken met dit fenomeen zodat de burger de signalen leert
kennen en weet dat zij dit kunnen melden. Daarnaast zou de burger mee kunnen werken aan een
dergelijk onderzoek in de zin van opslaan van chat berichten en/of foto's die zij zelf ontvangen of
tegenkomen. Mocht een burger zelf benadert worden en zij dit melden bij de politie, zou de burger mee
kunnen helpen om te komen tot een afspraak met de verdachten o.i.d.

108
signalerende functie als het gaat om aanbod en vraag sugardaddy's op social media. signalerende
functie bij aanbieding als "makkelijk geld verdienen". Als het te mooi is om waar te zijn dan is dat het ook
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vaak.

109 Met gevaar voor burgerinfiltratie terughoudendheid betrachten. Hooguit het melden van verdachte
situaties bevorderen.

110 Laagdrempelig landelijk meldpunt waar burgers signalen van seksuele uitbuiting, waar zij op stuiten,
kunnen melden en uploaden

111

Ik heb het idee dat veel mensen bepaalde content heel bewust vermijden. De vraag is of mensen met
veel aandacht gaan kijken naar content waar ze niet op zoeken. Ik denk dat de signalen van seksuele
uitbuiting dermate subtiel zijn, dat wat aandacht wel nodig is. De mensen die wel deze content met
aandacht bekijken, hebben mijns inziens een ander doel met het bekijken van seksueel getinte foto's. Je
zou echt een bewustwordingscampagne nodig hebben om mensen te laten inzien wat er achter de
schermen mis zou kunnen zijn.

115 zou kunnen als zij weten wat de signalen zijn waar zij op moeten letten. Zij zouden dus kunnen
signaleren en niet actief een eigen opsporings onderzoek moeten doen door bv seksafspraken te maken

118
Burgers actief betrekken bij signalering van signalen van seksuele uitbuiting. Hiervoor moet de burger
wel eerst geïnformeerd worden waar op gelet kan worden. Dit kan door mddel van bijvoorbeeld een te
onwikkelen app, filmpje op you tube oid

120 Is lastig. In ieder geval laagdrempelig mogelijk maken van meldingen hieromtrent.

122 Signalering door een eigen actie en daarna melden bij een meldpunt van de politie.

123 Geen burgers inzetten het blijft

124 Mensenhandel blijft een specialisme.

128 meldpunt verplicht laten stellen op sexsites.

129
Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Burgers zijn inventief genoeg om ernaar te kunnen zoeken. Maar welke
waarde moet je aan deze informatie hechten? Dat vereist dan waarschijnlijk weer onderzoek door de
opsporingsambtenaar zelf. Ik denk dat actieve voorlichting aan- en benadering van potentiele
slachtoffers meer soelaas biedt!

130 Vanuit de politieorganisatie meer gebruik maken van voorlichting richting de burgers op dit gebied.
Bijvoorbeeld van lokale media gebruik maken voor voorlichting

132
(Potentiele) klanten, die toch al advertenties/sites afstruinen, bewust maken en kritisch leren kijken naar
signalen mensenhandel. Ons deze info doorspelen. Hierdoor hebben zij een beter gevoel en krijg je
hopelijk klanten die bewuster een prostitué bezoeken en meldingen bij de politie maken.

135
Het opzetten van een (e-mail) adres of andere vorm van communicatie creëren voor burgers. Dat
wanneer zij in hun omgeving signalen ontvangen van bijvoorbeeld kinderen of naasten, dat zij dit direct
kunnen melden. En belangrijk is om dit medium dan bekend te maken bij de burger. Middels spotjes of
iets dergelijks. Hier kan social media voor gebruikt worden.

140 Burger aanwerven als informant voor de politie die vervolgens internet afstruint en mogelijke seksuele
uitbuiting door geeft. Door deze werkwijze zou de informant voor zijn gevonden info geld ontvangen.

142
In eerste instantie zal er meer bekend gemaakt moeten worden op social media over dit onderwerp en
de eventuele signalen.
Daarnaast diverse mogelijkheden geven om te melden (ook anoniem)
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144 meldpunt

146
Ik denk dat burgers vaak niet weten wat de signalen zijn. Dat seksuele uitbuiting niet alleen een meid is
die opgesloten zit in een kamer en daar seks moet hebben met klanten. Maar dat er veel meer andere
vormen zijn. Dus er moet eerst meer kennis komen van de burger waar ze op moeten letten en hoe ze
dit kunnen melden als ze dit tegenkomen.

148 actief zoeken lijkt me niet, wel voorlichting en wijzen op mogelijke uitbuiting. Vooral als je vrienden van
vrienden treft op social media kunnen er misschien kenmerken worden herkend.

149 (nog niet echt over nagedacht) Misschien via een chatfunctie met de politie. Desnoods via Meld Misdaad
Anoniem.

150 er zijn meerdere burger initiatieven, zoals bijvoorbeeld WatchNL. Ook zou dit meer community based
kunnen, al is een afbreukrisico wel behoorlijk aanwezig.

151 Informatie avond voor ouders/verzorgers op middelbare scholen.
Een reclame via Sire (Stichting Ideële Reclame)

152 Burgers komen het nu al zelf tegen maar herkennen het niet of vinden de stap naar de politie te groot, te
lastig of de aanbieder is een bekende.

153

De burger informeren over de gevaren, die er schuilen op internet en informeren over de signalen die
kunnen duiden op online seksuele uitbuiting. Hoe kan dit gemeld worden wanneer zij hier op stuiten of
dit tegen komen, op wat voor manier dan ook. Meld Misdaad Anoniem hierbij gebruiken. Mogelijkheid tot
digitaal anoniem melden. Begin bij bewustwording onder jongeren op de middelbare scholen (groep 8
lagere school). En dan niet alleen bij laag opgeleide jongeren, maar ook op HAVO / VWO.

154

Ik denk dat je doelt op signalen van seksuele uitbuiting? Daar zouden burgers naar kunnen zoeken,
maar ik ben daar niet heel enthousiast over eerlijk gezegd, ik vind dat een politietaak die we niet uit
zouden moeten besteden. De mogelijkheid die ik wel zie, is dat online platformen, zoals sexjobs.nl oid.
bepaalde criteria aanhouden waarbij zij automatisch meldingen krijgen, bij verdachte advertenties. En
deze eventueel aan de politie door kunnen spelen. Een soort automatische meldingen zoals de FIU die
ontvangt van banken in verband met verdachte transacties. Dergelijke, faciliterende burgerpartijen,
hebben een signaleringsfunctie vind ik.
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Hoe belangrijk is burgerparticipatie voor jou binnen het politiewerk?

Frequentie (aantal keer)

Vraag

Zeer
belangrijk

Redelijk
belangrijk

Sta er
neutraal
tegenover

Niet zo
belangrijk

Totaal niet
belangrijk
(heeft geen
meerwaarde
voor mij)

Hoe belangrijk is
burgerparticipatie voor jou
binnen het politiewerk?

20 29 17 5 1
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Hoe belangrijk vind jij burgerparticipatie binnen de signalering van online seksuele uitbuiting op
social media platformen?

Frequentie (aantal keer)

Vraag

Zeer
belangrijk

Redelijk
belangrijk

Sta er
neutraal
tegenover

Niet zo
belangrijk

Totaal niet
belangrijk
(heeft geen
meerwaarde
voor mij)

Hoe belangrijk vind jij
burgerparticipatie binnen de
signalering van online seksuele
uitbuiting op social media
platformen?

27 25 14 3 1

Welke vormen van burgerparticipatie heb jij binnen jouw werkveld wel eens toegepast?
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Welke vormen van burgerparticipatie heb jij binnen jouw werkveld wel eens toegepast?

Wat waren jouw conclusies na het inzetten van deze vorm(en)?

Alle antwoorden
Wat waren jouw conclusies na het inzetten van deze vorm(en)?

1 Noodzakelijk binnen het werk

3 Mensen zijn bereid om te helpen maar weten vaak niet hoe

13 breder blik (voorkomt tunnelblik visie)

19 Burgers bezitten soms cruciale informatie voor opsporingsonderzoeken.

20 n.v.t.

24
Werkt goed. Voor het online gebeuren, gebeurde dit al via de krant/media en werd er door getuigen
gebeld naar een meldcentrum. Nu gebeurt in principe hetzelfde, maar dan online. Ik vind dat hoe meer
mensen iets weten, hoe meer we met zijn allen kunnen doen. Ervoor zorgen, dat een strafbaar feit wordt
gezien en dat er wat mee wordt gedaan.

25
Het kan je "winst" opleveren voor een onderzoek en de burger het gevoel dat ze "samen"met de politie
wat kunnen betekenen om de misdaad aan te pakken. Geeft mogelijk ook weer meer waardering voor
de politie.

29 Niet over nagedacht dat ik aan burgerparticipatie heb gedaan.

Frequentie (aantal keer)

Vraag
Informeren Raadplegen Adviseren Coproduceren (Mee)

beslissen
Ik heb nog nooit
burgerparticipatie
toegepast

Welke vormen
van
burgerparticipatie
heb jij binnen
jouw werkveld
wel eens
toegepast?

34 34 18 6 2 26
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32 Geeft veel extra werk maar levert ook zeker iets op.

36 in het kader van online kinderporno contact gehad met burgernetwerk. (van Aarts)

42 -

45 N.v.t.

48 positief bijdrage. Je wordt voorzien van informatie welke je niet uit de bedrijfsprocessensystemen kunt
krijgen

51 Voor de mensenhandel is de omgeving van het slachtoffer zeer belangrijk. Deze heeft vaak informatie
over bijvoorbeeld de kwetsbare positie van het slachtoffer.

59 .

62 Geen echte conclusies getrokken

67 onmisbaar

71
Dit betrof samenweking met een burger zoekploeg met behulp van speurhonden. Zoektocht was gericht
op een vermist persoon. De vrouw is gevonden door de inzet van de burgers en hun honden. Hierin
speelden de 5 vormen van participatie een rol.

73 Positief maar nogmaals mensen zijn vaak huivering om genoemd te worden in een dossier omdat ze
bang zijn voor represaille maatregelen.

86
In het verleden vaak toegepast bij klanten, lopers en andere betrokkene in de prostitutie gebieden en
horeca. Dit leverde veel informatie op die zowel voor direct als indirect gebruikt konden worden voor de
opsporing.

88 Zie mijn eerdere antwoord, burgers zijn geen opsporingsambtenaren !

89 Eigen ervaringen waren niet zo positief. Vel werk verzet en geen of nauwelijks respons ontvangen vanuit
de burger.

91
Burgers zijn vaak al ‘vrienden’, waardoor zij zonder alle administratieve rompslomp (inzet Bob) sneller
informatie hebben. Vooral inzet/info van vriendinnen die in de eerste lijn/contact met het slachtoffer
staan kunnen veel info geven

92
Het is onmogelijk om met de zeer beperkte politiesterkte die we hebben mensenhandel goed te
bestrijden; we zijn amper online aan het surveilleren; er zijn uberhaupt slechts enkele collega's die weten
welke socialmedia er is (naast een facebook/instagram die ze mss wel kennen) laat staan hoe ze er
informatie kunnen vinden/kunnen zoeken.

96 Het ging hier bij om contact met getuigen en contact met hulpverlening. Contact met de hulpverlening
verloopt prima, getuigenverklaringen opnemen ook.

98
Seksuele uitbuiting is een gevoelig onderwerp en je kunt daarin nooit veel delen. Burgerparticipatie komt
het beste uit de verf wanneer je veel informatie kan delen met de burger. Het gevoel van
gelijkwaardigheid maakt dat de burger zich meer zal inzetten voor een goed resultaat. Maar dit
onderwerp leent zich daar niet voor.
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100 Soms heb je er voordeel van, op andere momenten niet. Blijft lastig.

107 Wij hebben dit nog nooit ingezet op de afdeling, althand niet dat ik weet. Ik werk ook pas 2 jaar op deze
afdeling. Burgerparticipatie is mij voor bekend vanuit blauw.

109 Mager, met redelijk hoge verwachtingen door de burger.

110 Ik denk hierbij aan getuigen, vorderen gegevens en daarna doorvragen om meer informatie te
verkrijgen, waarbij de politie zoveel mogelijk zelf de regie houdt.

111 Als iets belangrijk genoeg is voor mensen, dan zijn ze wel bereid om zich in te zetten voor een
gezamenlijk doel.

115 nvt

124 Geen

128 nvt

132

Mensen ervaren het over het algemeen als positief als zij 'betrokken' worden (in de breedste zin van het
woord), want dat is wat je bereikt met burgerparticipatie. Daarbij komt dat zij vaak hele goede ideeën
hebben en je meer vertellen dan wanneer wij de houding aannemen het allemaal beter te weten en zelf
wel te kunnen.
Valkuil als het verkeerd gebracht wordt: De burger denkt dat de politie het zelf niet weet/kan/wil. Maar
dat zal niet heel snel gebeuren en ligt er net aan hoe het gebracht wordt door de politie.

135 NVT

140 N.v.t.

146 Goed om een andere kijk op zaken te krijgen dan alleen via de politiebril.

151 Dat men niet altijd op de hoogte is wat het precies inhoud. Men weet zelf vaak niet eens was hun eigen
kinderen doen op social media doen.

152 Wij krijgen redelijk wat meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Voor ons heel belangrijk omdat deze
meldingen vaak van klanten of uit de omgeving van de slachtoffers komen.

153 Wanneer de burger geinformeerd is en voelt, dat hij serieus genomen wordt, geeft dit vaak een goed
gevoel bij beiden partijen.

154

Het ligt er een beetje aan wat je onder burgers verstaat. We hebben natuurlijk veel overleg met
zorgpartijen/ ketenpartners. Met individuele burgers is dat minder. We hebben onlangs wel een nogal
fanatieke burger gehad die ons allerlei (deels nuttige) informatie gaf en daarna verwachtte dat hij als een
soort rechercheur in het onderzoek werd meegenomen. Actieve inzet, vanuit ons geïnitieerd, is er zover
ik weet niet geweest.
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Hoe effectief schat jij de burgerparticipatie vorm informeren in
(1e trede van de ladder) binnen de signalering van online
seksuele uitbuiting op social media? 

Alle antwoorden
Hoe effectief schat jij de burgerparticipatie vorm informeren in (1e trede van de ladder) binnen de signalering
van online seksuele uitbuiting op social media? 

1 4

3 4

4 4

6 5

11 3

13 5

16 4

19 4

20 5

24 5

25 5

27 5

29 5

32 5

36 4

38 4
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42 1

45 1

47 1

48 5

51 5

52 5

55 4

59 5

62 4

63 5

66 4

67 3

71 5

73 4

83 3

86 4

88 3

89 2

91 5
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92 5

96 4

98 5

100 4

104 4

107 2

108 4

109 4

110 5

111 5

115 3

118 4

120 4

122 5

124 4

128 3

130 5

131 3

132 5

135 4
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140 5

144 3

145 3

146 5

148 5

149 3

150 4

151 4

152 5

153 5

154 4

Hoe effectief schat jij de burgerparticipatie vorm raadplegen in
(2e trede van de ladder) binnen de signalering van online
seksuele uitbuiting op social media?

Alle antwoorden
Hoe effectief schat jij de burgerparticipatie vorm raadplegen in (2e trede van de ladder) binnen de signalering
van online seksuele uitbuiting op social media?

1 4

3 4

4 4
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6 4

11 4

13 4

16 3

19 4

20 5

24 5

25 5

27 5

29 5

32 5

36 4

38 4

42 1

45 2

47 1

48 5

51 5

52 4



 

   Pagina | 104 

  

17-08-2021 10:42Easion X, version: 1.25.3

Pagina 31 van 58about:blank

55 4

59 4

62 4

63 3

66 5

67 5

71 5

73 4

83 3

86 4

88 2

89 4

91 5

92 5

96 5

98 5

100 3

104 4

107 2

108 4
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109 3

110 4

111 4

115 3

118 4

120 4

122 4

124 4

128 3

130 5

131 4

132 5

135 5

140 5

144 3

145 3

146 5

148 3

149 4

150 3
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151 3

152 1

153 5

154 2

Hoe effectief schat jij de burgerparticipatie vorm adviseren in (3e
trede van de ladder) binnen de signalering van online seksuele
uitbuiting op social media?

Alle antwoorden
Hoe effectief schat jij de burgerparticipatie vorm adviseren in (3e trede van de ladder) binnen de signalering van
online seksuele uitbuiting op social media?

1 3

3 4

4 4

11 5

13 3

16 2

19 2

24 3

25 3

27 5
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29 4

32 2

36 4

38 5

42 1

45 2

47 2

48 5

51 3

52 5

55 3

59 2

62 3

63 3

66 3

67 1

71 3

73 3

83 3
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86 2

88 2

89 1

91 5

92 5

96 5

100 2

104 2

107 3

108 3

109 1

110 3

111 5

115 1

118 3

120 4

122 3

124 2

128 3

130 4
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131 2

132 4

135 4

140 3

144 4

145 3

146 5

148 3

149 4

150 3

151 4

152 2

153 2

154 1

Hoe effectief schat jij de burgerparticipatie vorm coproduceren
in (4e trede van de ladder) binnen de signalering van online
seksuele uitbuiting op social media?

Alle antwoorden
Hoe effectief schat jij de burgerparticipatie vorm coproduceren in (4e trede van de ladder) binnen de signalering
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van online seksuele uitbuiting op social media?

1 3

3 3

4 2

11 5

13 3

16 2

19 1

20 2

24 2

25 2

27 5

29 2

32 2

36 3

38 3

42 1

45 3

47 1

48 5
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51 2

52 4

55 3

59 2

62 1

67 1

71 1

73 3

83 2

86 2

88 1

89 1

91 5

92 5

96 3

98 1

100 1

104 2

107 4

108 2
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109 1

110 3

111 3

115 1

118 1

120 2

122 1

124 2

130 4

131 5

132 4

135 3

140 2

144 2

145 3

146 3

148 2

149 3

150 2
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151 3

152 4

153 2

154 1

Hoe effectief schat jij de
burgerparticipatie vorm (mee)beslissen in (hoogste trede van de
ladder) binnen de signalering van online seksuele uitbuiting op
social media?

Alle antwoorden
Hoe effectief schat jij de burgerparticipatie vorm (mee)beslissen in (hoogste trede van de ladder) binnen de
signalering van online seksuele uitbuiting op social media?

1 2

3 3

4 2

11 3

16 1

19 1

20 1

24 1

25 1

27 5
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29 1

32 1

36 3

38 2

42 1

45 3

47 1

48 5

51 2

52 4

55 3

59 1

67 2

71 1

73 3

83 1

86 1

89 1

91 3
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92 2

96 3

98 1

100 1

104 2

107 1

108 1

110 2

111 3

115 1

118 1

120 2

122 1

124 2

128 3

130 3

131 2

132 4

135 3

140 1
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144 2

145 3

146 2

148 1

149 4

151 4

152 3

153 1

154 1

Hoe zou de politie de vorm informeren (1e trede van de ladder)
het meest praktisch kunnen inzetten binnen de signalering van
online seksuele uitbuiting op social media?

Alle antwoorden
Hoe zou de politie de vorm informeren (1e trede van de ladder) het meest praktisch kunnen inzetten binnen de
signalering van online seksuele uitbuiting op social media?

3 Mogelijk via reclame, korte filmpjes dat het speelt. Doorverwijzen naar een meldpunt voor meer
informatie.

4 reclame campagne

11 Banners/voorlichting

16 app ?

19 Het verstrekken van voorlichting met betrekking tot signalen van mensenhandel en seksuele uitbuiting.
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24 Binnen de platformen laten zien wat seksuele uitbuiting is, hoe zich dat kan manifesteren

25 bv via spotjes op televisie en/of social media en voorlichting op scholen

29 Aangeven wat de normen zijn

32 Door voorlichting te geven.

36 informatie platform (met meldpunt). Zijn er mogelijk al meerdere. Dus dan concentreren

38 awareness van de problematiek en duidelijk maken waar misstanden gemeld kunnen worden.
Bijvoorbeeld ook MMA campagnes

42 voorlichting? een burger zou en melding omtrent dit kunnen doen

45 Geen idee. Geen ervaring.

47 Niet

48 meer naar buiten treden met voorbeelden/advies-presentaties op scholen en andere partners geven

51 .

59 .

62 Informatie delen op sociale media over de signalen waarop gelet kan worden en de ernst van de situatie.
Zeker als het gaat om minderjarigen

66 Via social media

67 voorlichting

71 delen van haar kennis met betrekking tot het signaleren van mensenhandel

73 via social media accounts van de lokale wijkagent of wijkteam.

86 Door bezoekers van diverse sites op alle vormen van Mensenhandel te attenderen en middels
voorlichting signalen herkennen.

88 geef de burger informatie ten aanzien van wat online seksuele uitbuiting op sociale media is, specifiek
aan groepen die mogelijk slachtoffer zouden kunnen zijn of worden. Vergroot bewustwording
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89 Goede voorlichtingscampagne en niet eenmalig maar voortdurend.

91 Via een eigen sm account de doelgroep benaderen. 24/7 bereikbaar zijn voor dm’s ivm doorlaatverbod

92 postbus 51 ; online een landingspage maken. Google je op uitbuiting, mensenhandel, minderjarigheid,
etc dan moet deze aangeboden worden

96
Hierbij denk ik aan voorlichtingscampagnes over mensenhandel, dat dit online plaats kan vinden en wat
de signalen zijn waar burgers op kunnen letten. Mogelijk dat zij melding zullen maken bij het aantreffen
hiervan.

98 Men wijze op het soort berichtgeving en ze meegeven dat ze politie kunnen bellen om advies als ze
ergens tegenaan lopen.

100 Voorlichting

104 Online filmpjes

108 landelijk digitaal meldpunt mensenhandel

109 informeren n.a.v. een incident.

110 campagnes voor meer bewustwording van seksuele uitbuiting op de sociale media

111 Bewustwordingscampagne

115 voorlichting

118 Via social media en bijvoorbeeld opsporing verzocht

122 Melden van misstanden waar tegen men aanloopt.

124 Met folders flyers

130 Via lokale media

131 online dus ook via social media

132 Ik weet niet of het mogelijk is: infoblokjes op websites als Kinky en Hookers

135 Spotjes / reclame online

140 Zie voorbeeld begin omschreven
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145 geen idee

148 voorlichten mbt kenmerken en uitleggen wat is uitbuiting

149 Weet ik nog niet.

152
De doelgroep informeren die gebruik maakt van betaalde seks. Info halen en brengen bij die gebruikers
en uit de omgeving van de slachtoffers Als politie weer de controles doen in de legale branche waar veel
info te halen is.

153 Informeren op scholen, buurthuizen, gemeentevergaderingen, religieuze instellingen, spotjes op tv,
social media. Mensen, die geïnteresseerd zijn in samenwerking, zullen daar vooral bereikbaar zijn

154 Burgers kunnen melding maken bij de politie van signalen mensenhandel.

Hoe zou de politie de vorm raadplegen (2e trede van de ladder)
het meest praktisch kunnen inzetten binnen de signalering van
online seksuele uitbuiting op social media?

Alle antwoorden
Hoe zou de politie de vorm raadplegen (2e trede van de ladder) het meest praktisch kunnen inzetten binnen de
signalering van online seksuele uitbuiting op social media?

3 Zie hierboven

4 nvt

11 Voorlichting online in bepaalde social media groepen (b.v. telegram groepen) en heel selectief bepaalde
mensen benaderen online.

13 flyer, social media

16 -

19 Het verstrekken van voorlichting met betrekking tot signalen van mensenhandel en seksuele uitbuiting
waardoor de burger actief op zoek kan gaan naar deze signalen.

24 nadat de uitleg is geweest, vragen of de lezers/ gebruikers dit willen melden. Melden bij de
"uitbuitingpolitie".
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25 bv via spotjes op televisie en/of social media. bv via een soort alert weergeven als men op bepaalde
sites zit zoals datingsites/ tik tok/ whatsapp en of andere apps die hiervoor vaak worden (mis)bruikt.

29 Vragen om 'foute' advertenties door te geven aan de politie

32 Door actief opzoek te gaan zoals in buurthuizen, jongerenwerk, scholen etc.

36 informatie platform (met meldpunt). Zijn er mogelijk al meerdere. Dus dan concentreren

38 MMA/ signaleren op het internet

42 ligt gevoelig. Je kunt te maken krijgen met betrokkenen die gebruik maken van dergelijke diensten

45 Geen idee. Geen ervaring.

47 Niet

48 zie informeren

51 .

59 .

62 Zoals bovenstaande, maar dan actiever vragen om uit te kijken en te melden.

67 mogelijkheden aanbieden om de informatie te delen daar waar het hoort

71 bij herkenning van signalen, melden aan de politie.

73 anoniem platform

86 Als boven maar dan met verzoek om hulp en informatie eventueel verwijzen naar M

88 Maak duidelijk dat er een meldpunt is om signalen te melden.

89
Misschien in de vorm van een game op social media. Met name jongeren zullen hierdoor mogelijk
getriggerd worden om te reageren. In deze categorie vinden we namelijk ook de meeste slachtoffers en
daders.

91
Idem boven. 4e trede: ivm concert advies anonimiseren niet handig. SLT moet toestemming geven voor
delen info (WPG). Als ze niet wil wordt het best lastig denk ik. Of geanonimiseerd en dan hogescholen
mee laten denken. Daar zit veel denkkracht!!!!
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92 bewustwordingcampagne ook voor ouders

96 Indien je het vermoeden hebt dat een burger mogelijk informatie heeft, kan je deze benaderen. Het lijkt
mij dat dit dan een getuigenverklaring zal worden.

98 /

100 Afhankelijk van het onderzoek

104 Meldsysteem

108 kan ook bij meldpunt onder voorwaarde dat melder niet anoniem is

109 Vragen n.a.v. incident

110 landelijk laagdrempelig meldpunt creëren waarin (jonge) mensen zitten die veel weten van alle sociale
media

111 info ophalen bij gebruikers van sociale media - doelgroepen benaderen, korte enquetes uitzetten..

115 voorlichting en mailbox /app etc

118 Via social media en apps

122 Actief betrekken van een bepaalde groep participanten in de samenleving

124 Met folders flyers

130 Via social media

135 Inloopuren/ Digitale wijkagenten

140 Zie voorbeeld

145 geen idee

148 misschien mogelijkheid bespreken met de platforms om reviews te kunnen plaatsen en zo de
betrouwbaarheid, mede te kunnen checken. Of vaste regels laten up-poppen met let op/ denk aan...

149 Weet ik nog niet.

153 Social media, in gesprek -> zie hierboven
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154 Professionele (burger)partijen zouden geraadpleegd kunnen worden door de politie.

Hoe zou de politie de vorm adviseren (3e trede van de ladder)
het meest praktisch kunnen inzetten binnen de signalering van
online seksuele uitbuiting op social media?

Alle antwoorden
Hoe zou de politie de vorm adviseren (3e trede van de ladder) het meest praktisch kunnen inzetten binnen de
signalering van online seksuele uitbuiting op social media?

3 Zie hierboven

4 reclame campagne

11
online 'anonieme' consults. Ik denk dat er onder gebruikers van social mediagroepen veel informatie is,
die ons niet bereikt. Denk als je deze informatie wil, dan moet je de mogelijkheid geven dat ze dit
anoniem kunnen melden, indien gewenst.

13 flyer, social media

16 Maak een app-platform

19 Mijn mening is dat deze expertise in huis is waardoor de politie zich niet hoeft te laten adviseren door
burgers.

24 Je zou daarbij de lezers/gebruikers kunnen vragen wat ze ervan vinden. Advies aan hen vragen hoe
verder en of ook op andere gebieden of platformen iets gezien hebben.

25 de grootste groep mensen bereik je mijn inziens via social media en een spotje op tv.

29 Wat er fout is aan de advertentie

32 Door op socialmedia enquêtes te doen bv.

36 informatie platform (met meldpunt). Zijn er mogelijk al meerdere. Dus dan concentreren

38 actieve inzet op zoeken op openbare bronnen, bijvoorbeeld in geplande actiedagen, inzet van studenten
van relevante opleidingen etc

42 hoe zou een burger moeten adviseren in en opsporingsonderzoek?
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45 Geen idee. Geen ervaring.

47 Niet

48 meer reclame hiervoor maken

51 .

59 .

62 Geen idee

66 ?

67 geen idee

71 Burgers kunnne interessante invalshoeken hebben hoe ze betrokken kunnen worden bij de signalering
van mensenhandel.

73 Dat is een moeilijke omdat een burger vaak niet op de hoogte is van Mensenhandel. Dat zien we ook al
bij collega's van blauwe teams.

86 Denk hierbij meer aan de uitbaters/beheerders en hulpverlening in de seksbranche.

88 Dit vind ik al een hellend vlak. Heeft de burger daadwerkelijk expertise, of is het interessantdoenerij ?

89 Mogelijk via diverse overlegstructuren waarbij ook andere partijen dan de politie aanwezig zijn. ( bv
RIEC)

91 Via sm vragen stellen (reageer buttons)

92 er is buiten de politie meer expertise dan binnen; dat is logisch. 99% van de mensen wil best hun
kennis/expertise én wat vrije tijd inzetten voor een onderwep als mensenhandel

96 Wanneer een burger expertise heeft in bijvoorbeeld een bepaald platform, zou je deze informatie bij de
burger kunnen halen.

98 /

100 Afhankelijk van het onderzoek

104 -
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108 na het raadplegen (2e trede) zou adviseren mogelijk zijn in het persoonlijke contact

109 geen idee.

110 scholen betrekken bij dit probleem, in onderwijs meenemen, signalen leren herkennen en doorgeven

111 onderdeel van de bewustwordingscampagne m.i.

115 nvt

118 Via wijkteams en social media

122 Adviseren door burger experts

124 Nee, niet vragen om advies

135 Zelfde als voorgaande

140 Zie voorbeeld

145 geen idee

148 zie bovenstaand, als combinatie met raardplegen

149 Weet ik nog niet.

153 Vooral persoonlijk in gesprek. Zie hierboven.

154 Niet, wellicht deskundigen.

Hoe zou de politie de vorm coproduceren (4e trede van de
ladder) het meest praktisch kunnen inzetten binnen de
signalering van online seksuele uitbuiting op social media?

Alle antwoorden
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Hoe zou de politie de vorm coproduceren (4e trede van de ladder) het meest praktisch kunnen inzetten binnen
de signalering van online seksuele uitbuiting op social media?

3 geen idee

4 nvt

11 samenwerken met bepaalde 'ethische' hackers/online wizz kids en hun ook vragen hoe groepen beter
bereikt kunnen worden.

13 flyer, social media

16 -

19 Persoonlijk ben ik geen voorstander van het delen van informatie uit opsporingsonderzoeken met
burgers.

24 Dat vind ik lastig. Dan moet je de burger echt informatie geven over een onderzoek. Denk dat dat
sowieso in overleg met een OvJ moet, dan kan je denk ik wel beperkt vragen om mee te denken.

25 via opsporing verzocht en of burgernetwerk.

29 Je zou de burger kunnen vragen of ze zoveel mogelijk info willen verzamelen over het
account/advertentie. Indien dit geen problemen oplevert....

32 Geen idee.

36 zorgen dat er beslissingen genomen worden die door ieder gedragen worden en toestemming om die
beslissingen uit te mogen voeren en dat de partners toestemming krijgen om het uit te voeren.

38 binnen opsporingsonderzoeken participeren in bijvoorbeeld scrum sessies om mee te denken in
mogelijkheden

42 lijkt mij geen optie

47 Niet

48 zie adviseren. vraag mij wel af hoe het met WPG zit. In hoeverre mag informatie gedeeld worden met
een burger

51 .

59 .

62 Geen idee

66 niet
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67 geen idee

71 Bij het onderwerp seksuele uitbuiting zie ik niet direct een rol weggelegd voor de burger in het
opsporingsproces.

73 Zie vorig antwoord.

86 Wordt al een stuk moeilijker ivm privacy wetgeving en belangen, maar denk dan aan de site beheerders.

88 Hier heb ik geen antwoord op

89 geen idee. Zal gevoelig liggen ivm WPG

92 Om mensen gemotiveerd te houden lijkt het mij zaak ze "belangrijk" te maken, wanneer men wordt
betrokken en bevraagd obv hun expertise en of bevindingen gaat je resultaat omhoog

96 Ik weet niet goed hoe je dit zou moeten zien. Valt wat Wacht NL doet hier onder? Dan zou de score
mogelijk ook wat hoger moeten zijn.

98 /

100 In deze vorm niet

104 -

108 nog geen beeld bij

109 zoals bij coldcases gebruikt wordt.

110 geen idee

111 met sociale media platforms kijken of er een mogelijkheid is om dergelijke signalen te melden en deze te
laten doorzetten naar de politie

115 nvt

118 nvt

120 Geen ervaring mee

122 Alleen vanuit expertise op een bepaald vlak.
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124 Niet inzetten

135 Lijkt mij niet wenselijk

145 geen idee

148 mogelijkheid een burger actief mee te laten doen met checkaton

149 Weet ik nog niet.

152 Laat geselecteerde burgers aansluiten bij vooronderzoek op sociale media en forums.

153 Ik heb hier nog weinig beeld bij.

154 De scheiding tussen burger en politie is er met reden volgens mij. Dit gaat wat mij betreft te ver.

Hoe zou de politie de vorm (mee) beslissen (hoogste trede van
de ladder) het meest praktisch kunnen inzetten binnen de
signalering van online seksuele uitbuiting op social media?

Alle antwoorden
Hoe zou de politie de vorm (mee) beslissen (hoogste trede van de ladder) het meest praktisch kunnen inzetten
binnen de signalering van online seksuele uitbuiting op social media?

3 geen idee

4 nvt

11 Denk dat dit samenhangt met coproduceren, maar dat er wel duidelijke afspraken moeten komen. Politie
heeft ihgv strafbare feiten de eindregie.

13 flyer, social media

16 Zou ik dus gewoon niet doen

19 Het doorslaan naar politieparticipatie is in mijn optiek niet wenselijk daar het mogelijk tactieken en
technieken bloot geeft die niet op straat te recht dienen te komen.
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24 ik zou niet weten hoe dit zou kunnen. Misschien op beleidsniveau. Dat er overleg komt met Google bv,
hoe zij dit kunnen signaleren en doorgeven

25 ik heb hier geen beelden bij. Dit blijft denk ik logische wijze een zaak van de politie/justitie zelf.

29 Heb ik zo 1-2-3 geen idee bij.

32 Door bijeenkomsten te organiseren en daar een beslismoment in de maken.

36 zorgen dat er beslissingen genomen worden die door ieder gedragen worden en toestemming om die
beslissingen uit te mogen voeren en dat de partners toestemming krijgen om het uit te voeren.

38 ?

42 en dit helemaal niet

47 Niet

48 bij meebeslissen ben je afhankelijke van wet- en regelweging. er zal veel aangepast moeten worden om
dit een reeele kans te geven.

51 .

59 .

62 Geen idee

66 niet

67 geen idee

71 Zie coproduceren.

73 Ik denk dat de burger daar geen invloed op moet hebben. In principe worden onze zaken ook door de
OVJ beslist wat daar verder mee gebeurd.

86 Deze is zeer lastig omdat je dan het stuur uit handen geeft.

88 Hier heb ik geen antwoord op

89 geen idee.

92 Regie moet bij de politie blijven - geen pedohunter taferelen graag.
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96 Ik weet niet goed hoe je dit zou moeten zien.

98 /

100 In deze vorm niet.

104 -

108 geen idee

109 Niet, want niet verantwoordelijk

110 vanuit sociale media bedrijven via software proberen signalen van seksuele uitbuiting te onderkennen,
waarna actie kan worden ondernomen

111 met sociale media platforms kijken of er een mogelijkheid is om dergelijke signalen te melden en deze te
laten doorzetten naar de politie

115 bvt

118 nvt

120 Geen ervaring mee

122 niet

124 Niet (mee)beslissen

135 Lijkt mij niet wenselijk

140 Geen idee

145 geen idee

148 meenemen in een debriefing van een checkaton

149 Weet ik nog niet.

153 Ik heb hier nog weinig beeld bij.
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154 De scheiding tussen burger en politie is er met reden volgens mij. Dit gaat wat mij betreft te ver.

Weet jij zelf nog voorbeelden van burgerparticipatie en/ of
andere vorm(en) van participatie te benoemen welke niet binnen
deze enquête zijn aangehaald?

Alle antwoorden
Weet jij zelf nog voorbeelden van burgerparticipatie en/ of andere vorm(en) van participatie te benoemen welke
niet binnen deze enquête zijn aangehaald?

4 Gemeente, Kmar etc zijn belangrijke partners binnen het bestrijden van MH en illegale prostitutie. Die
vallen niet als burgerparticipatie, maar kunnen wel een belangrijke rol vervullen.

13 flyer, social media

16 -

24 Zou het niet weten.

25

Onder burgerparticipatie valt bv ook het afleggen van een getuigenverklaring of melding doen van..
Hierin zouden ze de rechten voor een getuige/melder opnieuw moeten bekijken om deze
bereidwilligheid te vergroten! Het is nu zo dat je als getuige de plicht hebt om de waarheid te vertellen en
te moeten getuigen als je opgeroepen wordt bij de RC. Dat zorgt voor steeds minder mensen die ergens
bij betrokken willen raken en mee willen werken. Het is daarom belangrijk dat er aan de voorkant goed
geïnformeerd wordt wat het betekent als je iets bij de politie meldt en wat er daarna met de informatie en
jouw gegevens gebeurd!

29 -

42 -

45 N.v.t.

47 ..

48 geen

51 .

59 .
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62 nee

66 scholieren van ict opleidingen benaderen om mee te laten denken. Jeugd en Ict samen

71 nvt

73 nee

88 Nee

92
Een digitaal buurtonderzoek.........VE / SLT zijn social media omgeving actief benaderen, uiteraard
zonder te noemen wat er gaande is. Puur uitleg geven over mensenhandel om ze te prikkelen om evt
informatie te delen

96 -

100 Nee

104 -

108 nee

109 neen

110 geen

111 -

115 nee

120 Nee

122 Inzetten op sociale media als afdeling......zaken delen.....adviezen verstrekken.......hulp vragen....

124 Nee

135 Nee.
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Bijlage V: Interview protocol 
 
Introducerende tekst interview 
Beste….., Ik ben Peter van Eeden en volg de HBO studie Bachelor of Policing aan de Politie academie in Apeldoorn. 
Voor mijn eindthesis ben ik op zoek naar de mogelijkheden van burgerparticipatie, welke binnen de signalering 
van online seksuele uitbuiting ingezet kunnen worden op verschillende typen sociale media platformen, waar 
mijn opdrachtgever opvolging aan kan geven?  
 
Achtergrond   
De opdrachtgever voor dit onderzoek is Team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel Noord-Nederland. Het doel 
van dit interview is inzicht krijgen in uw ervaringen en kennis over dit mogelijke opsporingstool binnen het 
fenomeen online seksuele uitbuiting of een soortgelijk fenomeen. TMM NN wil het fenomeen online seksuele 
uitbuiting integraal gaan aanpakken en onderzoekt hiervoor verschillende mogelijkheden. Burgerparticipatie, 
waarbij de politie de regie houdt, zou een van de mogelijkheden kunnen zijn.  
 
Vooraf 
Wanneer u liever geen antwoord wilt geven op een vraag, is dat geen probleem. Alle gegevens worden 
vertrouwelijk en anoniem behandeld. Er zullen geen op de persoon herleidbare zaken in het onderzoek worden 
verwerkt. Dit interview zal worden opnemen, mits u daar bezwaar tegen heeft. Met de opname zou ik het 
interview goed kunnen analyseren om alle bruikbare informatie eruit te halen.  
 
Bedankt dat u wilt deelnemen aan dit interview! 
 
Interviewvragen  
 
Respondentengroep 1: Participatie experts 
 
‘Als eerste wil ik jou graag wat algemene vragen stellen met betrekking tot jouw kennis van het fenomeen 
burgerparticipatie’.  
 

1. In hoeverre ben jij bekend met burgerparticipatie? 
2. Hoe zou jij burgerparticipatie binnen het politie werkveld omschrijven? 
3. Wat zou jij allemaal onder de term ‘burger’ scharen? Zie jij een samenwerking met NGO’s ook als 

burgerparticipatie? 
4. Hoe belangrijk vind jij een structurele burgerparticipatie binnen het politie werkveld? 
5. Binnen burgerparticipatie worden er verschillende vormen onderscheiden.  

• Informeren 
• Raadplegen 
• Adviseren 
• Coproduceren 
• (Mee)beslissen 

Van welke vorm(en) van burgerparticipatie ben jij op de hoogte en heb jij daar concrete voorbeelden 
bij? 

6. Welke vorm(en) van burgerparticipatie heb jij binnen jouw werkveld zelf wel eens toegepast of 
ervaring mee? 

7. Wat zijn jouw bevindingen en conclusies na het toepassen van deze vorm(en)? 
8. Zou jij deze vorm(en) nog een keer toepassen? Of zou jij een andere vorm(en) adviseren? 

 
‘Nu zou ik wat algemene vragen willen stellen met betrekking tot jouw kennis en/ of ervaring met het 
fenomeen online seksuele uitbuiting’.  
 

9. Ben jij bekend met online seksuele uitbuiting op sociale media platforms of heb je er wel eens van 
gehoord? 
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10. Heb jij zelf signalen van online seksuele uitbuiting op sociale media waargenomen of heb jij wel eens 
van iemand anders gehoord dat deze signalen heeft waargenomen? 

11. Als je kijkt naar burgeropsporing en de kennis onder burgers van zoeken binnen openbare bronnen, 
zouden burgers deze signalen ook kunnen ontdekken? 

 
‘Nu ga ik wat vragen willen stellen over burgerparticipatie i.c.m. met het fenomeen online seksuele uitbuiting’.  
 

12. Zou burgerparticipatie volgens jou ook ingezet kunnen worden door de politie binnen de signalering 
van online seksuele uitbuiting op sociale media? 

13. Hoe belangrijk acht jij de burgerparticipatie vorm ‘informeren’ binnen de signalering van online 
seksuele uitbuiting? 

14. Hoe belangrijk acht jij de burgerparticipatie vorm ‘raadplegen’ binnen de signalering van online 
seksuele uitbuiting? 

15. Hoe belangrijk acht jij de burgerparticipatie vorm ‘adviseren’ binnen de signalering van online seksuele 
uitbuiting? 

16. Hoe belangrijk acht jij de burgerparticipatie vorm ‘coproduceren’ binnen de signalering van online 
seksuele uitbuiting? 

17. Hoe belangrijk acht jij de burgerparticipatie vorm ‘(Mee)beslissen) binnen de signalering van online 
seksuele uitbuiting? 

18. Welke vorm(en) van burgerparticipatie zou volgens jou het effectiefst zijn binnen de signalering van 
online seksuele uitbuiting op sociale media? (+onderbouwing) 

19. Welke vorm(en) van burgerparticipatie zou volgens jou het minst effectief zijn binnen de signalering 
van online seksuele uitbuiting op sociale media? (+onderbouwing) 

20. Waar zou rekening mee gehouden moeten worden bij het inzetten van burgerparticipatie binnen de 
signalering van online seksuele uitbuiting op sociale media? 

21. Welke mogelijkheden liggen er voor de politie weggelegd bij het gebruik van burgerparticipatie binnen 
de signalering van online seksuele uitbuiting op sociale media? 

22. Welke van de door jou aangedragen mogelijkheden zouden door de politie dan ook daadwerkelijk 
praktisch ingezet kunnen worden binnen de signalering van online seksuele uitbuiting? 
 

‘Nu wil ik een aantal vragen stellen m.b.t. het juridisch/ ethisch aspect van burgerparticipatie en de opvolging 
door de politie n.a.v. burgerparticipatie’. 

 
23. Welke juridische gevolgen kan burgerparticipatie met zich meebrengen binnen de signalering van 

online seksuele op sociale media? 
24. Zouden deze juridische gevolgen per participatie vorm kunnen verschillen? 
25. Welke vorm(en) van burgerparticipatie zijn ethisch onverantwoord om in de zetten binnen de 

signalering van online seksuele uitbuiting op sociale media? 
26. Zou de politie opvolging kunnen gegeven aan de informatie dat via burgerparticipatie wordt 

aangedragen door burgers? 
27. En binnen welke vorm(en) zou deze opvolging het makkelijkst gaan en hoe zou de politie deze vorm 

het praktisch kunnen inzetten? 
 
 
Respondentengroep 2: OSINT/ sociale-media experts binnen de politie: 
 
‘Als eerste wil ik jou graag wat algemene vragen stellen met betrekking tot jouw kennis van het fenomeen 
burgerparticipatie’.  
 

1. Ben jij bekend met de term burgerparticipatie? 
2. Hoe zou jij burgerparticipatie binnen het politie werkveld omschrijven? 
3. Hoe belangrijk vind jij een structurele burgerparticipatie binnen het politie werkveld? 
4. Binnen burgerparticipatie worden er verschillende vormen onderscheiden.  

• Informeren 
• Raadplegen 
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• Adviseren 
• Coproduceren 
• (Mee)beslissen 

Van welke vorm(en) van burgerparticipatie bent jij op de hoogte en heb jij daar concrete voorbeelden 
bij? 

5. Welke vorm(en) van burgerparticipatie heb jij binnen jouw werkveld zelf wel eens toegepast of 
ervaring mee? 

6. Wat zijn jouw bevindingen en conclusies na het toepassen van deze vorm(en)? 
7. Zou jij deze vorm(en) nog een keer toepassen? Of zou jij een andere vorm(en) adviseren? 

 
‘Nu zou ik wat algemene vragen willen stellen met betrekking tot jouw kennis en/ of ervaring met het 
fenomeen online seksuele uitbuiting’.  
 

8. Ben jij bekend met online seksuele uitbuiting op sociale media platforms of heb je er wel eens van 
gehoord? 

9. Heb jij zelf signalen van online seksuele uitbuiting op sociale media waargenomen of heb jij wel eens 
van iemand anders gehoord dat deze signalen heeft waargenomen? 
 

10. Als je kijkt naar burgeropsporing, de kennis bij burgers van zoeken binnen openbare bronnen, zouden 
burgers deze signalen ook kunnen ontdekken? 

 
 ‘Nu ga ik wat vragen willen stellen over burgerparticipatie i.c.m. met het fenomeen online seksuele uitbuiting’.  
 

11. Zou burgerparticipatie volgens jou ook ingezet kunnen worden door de politie binnen de signalering 
van online seksuele uitbuiting op sociale media? 

12. Hoe belangrijk acht jij burgerparticipatie binnen de signalering van online seksuele uitbuiting? 
13. Welke vorm(en) van burgerparticipatie zou volgens jou het effectiefst zijn binnen de signalering van 

online seksuele uitbuiting op sociale media? (+onderbouwing) 
14. Welke vorm(en) van burgerparticipatie zou volgens jou het minst effectief zijn binnen de signalering 

van online seksuele uitbuiting op sociale media? (+onderbouwing) 
15. Waar zou rekening mee gehouden moeten worden bij het inzetten van burgerparticipatie binnen de 

signalering van online seksuele uitbuiting op sociale media? 
16. Welke mogelijkheden liggen er voor de politie weggelegd bij het gebruik van burgerparticipatie binnen 

de signalering van online seksuele uitbuiting op sociale media? 
17. Welke van de door jou aangedragen mogelijkheden zouden door de politie dan ook daadwerkelijk 

praktisch ingezet kunnen worden binnen de signalering van online seksuele uitbuiting? 
 
‘Nu ga ik wat vragen willen stellen over sociale media platformen’.  
 

18. Welke typen sociale media platformen onderscheid jij? En zou jij daar een top X van kunnen maken? 
19. Wat maakt dat je deze type sociale media platformen tot één groep zou kunnen rekenen? 
20. Nu dat jij een top X hebt samengesteld, zie jij verschil binnen de type sociale media platformen als het 

gaat om OSINT-werkzaamheden op deze platformen? 
21. Vraagt deze verschillen in sociale media en OSINT-werkzaamheden een aangepaste aanpak voor de 

politie? 
22. Hoe zouden deze verschillen zich verhouden tegenover de vormen van burgerparticipatie. Met andere 

woorden, welke vorm zou het beste kunnen worden toepast binnen elk type sociale media platform?  
23. Of maken de typen sociale media platformen niets uit binnen de verschillende vormen van 

burgerparticipatie?  
24. Hebben ‘burgers’ beschikking over speciale OSINT Tools voor OSINT-werkzaamheden en hoe 

verhouden deze Tools zich t.o.v. een wettelijk verkregen bewijslast? Met andere woorden, wordt het 
gebruik van deze Tools wettelijk geaccepteerd voor het verkrijgen van bewijs? 

 
‘Nu wil ik een aantal vragen stellen m.b.t. het juridisch/ ethisch aspect van burgerparticipatie en de opvolging 
door de politie n.a.v. burgerparticipatie’. 
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25. Welke juridische gevolgen kan burgerparticipatie met zich meebrengen binnen de signalering van 

online seksuele op sociale media? 
26. Zouden deze juridische gevolgen per participatie vorm kunnen verschillen? 
27. Welke vorm(en) van burgerparticipatie zijn ethisch onverantwoord om in de zetten binnen de 

signalering van online seksuele uitbuiting op sociale media? 
28. Zou de politie opvolging kunnen gegeven aan de informatie dat via burgerparticipatie wordt 

aangedragen door burgers? 
29. En binnen welke vorm(en) zou deze opvolging het makkelijkst gaan? 

 
 
Respondentengroep 3: OSINT/ sociale-media experts buiten de politie: 
 
Zelfde als groep 2, behalve de capaciteit vragen. 
 
Respondentengroep 4: Juridische/ opvolging experts: 
 
Meer vragen stellen over het juridisch verschil tussen burgers en politie. 
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Bijlage VI: Steekproefcalculator 
 
  

Navigate to ...

Navigate to ...

Welkom bij Steekproefcalculator.com

Steekproefcalculator.com is een gratis dienstverlening
waarmee je de gewenste steekproefgrootte kunt berekenen.
Tevens geven wij informatie over marktonderzoek in het
algemeen, hoe je een probleemstelling formuleert, de aard van
kwantitatief onderzoek, met welke formule je een
steekproefomvang bepaalt, wat een representatieve
steekproef is, welke soorten steekproeven er zijn, wat het
verschil is tussen selecte en aselecte steekproeven en meer
informatie over nieuwe steekproef trends.

STEEKPROEF BEREKENEN

Categorieën

Berekenen

Boeken

Onderzoek

Steekproef Informatie

Meest recente berichten

Marktonderzoek van Broekhoff, Stumpel en Kostelijk

Praat met de Steekproefcalculator

Steekproefcalculator

Foutenmarge berekenen

Boeken over Marktonderzoek

Steekproefcalculator.com
© 2021 Steekproefcalculator.com. Alle rechten voorbehouden. Theme by

Solostream.

« Foutenmarge berekenen Praat met de
Steekproefcalculator »

Home » Steekproefcalculator

Steekproefcalculator
comsteekpr-bahar | 11/03/2021 | 0 Comments

Foutenmarge in %
Hulp nodig? Meer lezen

LET OP: Een lager percentage qua foutenmarge, zorgt
ervoor dat een grotere steekproefgrootte nodig is.

5 (ofwel 5%) is de meest gebruikelijke keuze.

10

Betrouwbaarheidsniveau in %
Hulp nodig? Meer lezen

LET OP: Een hoger percentage qua
betrouwbaarheidsniveau, zorgt ervoor dat de
steekproefomvang groter moet zijn.

Standaard kies je voor: 95 (ofwel 95%).

90

Onderzoekspopulatie
Hulp nodig? Meer lezen

LET OP: De steekproefgrootte verandert niet veel voor
populaties groter dan 20.000 personen.

Kies als je geen idee hebt, dus voor 20000.

317

Mate van spreiding in %
Hulp nodig? Meer lezen

50 (ofwel 50%) is de meest gebruikelijke keuze.

50

Berekenen

Reset

Gewenste Steekproef: 56

Category: Berekenen
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