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1. Inleiding
Social media ?ijn niet meer uit het hedendaagse [even weg te denken, Youtube, Hyves, Twitter en faeebook zijn
slechts een paar voorbeelden van het brede scala aan social media waarln communicatie, identiteit en sociale inter-
actie de kemwoorden zijn.

Social media: definitie en omschryving

wat is social media
Social media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar
te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst zoals
nieuws, artikelen en blogs. Ook geluid zoals podcasts en muziek maar ook beeld kan gedeeld worden zoals fotografie
en video worden gedeeld via social media websites. Met andere woorden, social media staat voor 'Media die je laten
socialiseren met de omgeving waarin je je bevindt'.

Hoe werken social media?
Bij social media draait het vooral om de rol van de website bezoeker. De bezoeker zorgt meestal voor de inhoud van
de website (bij YouTube uploaden de gebruikers de video's en bij WikiPedia kan iedereen zelf artikelen maken en be-
werken). Dit wordt ook wel User generated content genoemd. Daarnaast zorgt het social medium soms ook voor de
rangschikking van de content (op NuJIj kan iedereen stemmen voor elk nieuws artikel, zo komen vanzelf de belangri-
jkste berichten op de homepage).

Het woord "social" zegt al voldoende; Social media zijn omgevingen waar een hoge mate van interactie plaatsvindt.
Groepen mensen komen er samen om te communiceren over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Meestal zijn ze
daarbij op zoek naar gelijkwaardige personen die dezelfde normen en waarden hebben. Dit komt voort uit de onbe-
wuste gedachte dat "iedereen die gelijk is aan mij leuker, interessanter en beter te vertrouwen is". Het vertrouwen in
'peers' neemt steeds verder toe, hetgeen inhoudt dat we veel meer waarde hechten aan de mening van ons netwerk
dan aan die van organisaties of merken.

Volgens de Van Dale betekent sociaal o.a. dat men geneigd is om te leven in groepen. Dit is meteen ook de verklaring
waarom de social media website zoveel bezoekers trekt: mensen gaan gezamenlijk op zoek naar zogenaamde 'peers',
mensen die net als u zelf zijn. Met deze personen wisselen we informatie uit. Als er eenmaal een kritische massa is
bereikt, treedt er een sneeuwbateffect (ook wel viraal of viral effect genoemd) op waardoor er steeds meer mensen
op de website afkomen.

Voorbeelden social media websites
Bekende voorbeelden van internationale social media website zijn Facebook, YouTube, Linkedin en Twitter, maar ook
bijvoorbeeld WikiPedia en MySpace. Voorbeelden uit Nederland zijn Hyves, NuJij en Schoolbank.

http://www.social-media.nl/ (geraadpleegd 01-0B-2011)
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De sterke kanten van social media:

Social media sites zijn vaak erg actueel, omdat een grote groep consumenten actief is en er altijd wel een
als eerste bij een gebeurtenis aanwezig is. In 2009 zagen we hier veel voorbeelden van op Twitter, zoals het
vliegtuigongeluk in Amsterdam, en de ongeregeldheden in Iran.
De inhoud van social media websites is vrijwel altijd deelbaar en eenvoudig te verspreiden binnen een
netwerk. Dit houdt in dat zeer snel een viral effect ofwel buzz kan plaatsvinden.
Social media en niche communities zijn zeer geschikt voor het benaderen van marketingniches. Dit heeft veel
overeenkomsten met de reeds bekende term The Long tail of Marketing.
Social media zijn snel doorzoekbaar en relatief objectief, aangezien ze worden gegenereerd door een brede
groep mensen. Dit wordt ook wel 'the wisdom of the crowd' genoemd.

• Social media laat consumenten op een eenvoudigere manier voldoen aan de basisbehoeftes van Maslow, in
tegenstelling tot traditionele media.
Sociale media scoren zeer goed in zoekmachines als Google, vanwege het relatief objectieve en betrouwbare
karakter.

De zwakke kanten van social media:

• Hoewel social media zeer geschikt is voor personalisatie, worden resultaten vaak vertoond op basis van
gemiddelden door de werking van democratie. Dit kan er voor zorgen dat goede initiatieven toch niet naar
boven komen.
Consumenten en medewerkers kunnen alles zeggen over je bedrijf op sociale media websites. Dit kan
zorgen voor veel positieve publiciteit, maar ook voor slechte publiciteit, ook als dat niet terecht is. Een goed
voorbeeld daarvan is Domino's Pizza. Om deze problemen tegen te gaan stellen steeds meer bedrijven social
media richtlijnen op voor hun medewerkers.
Social media zijn niet altijd zo betrouwbaar als gezegd wordt. Veel berichten op Twitter betreffen
bijvoorbeeld geruchten die door de massa worden versterkt en vervolgens niet waar blijken te zijn.

Technische middelen

Hn deze paragraaf worden vier veel voorkomende technische middelen nader toegelicht. Bij ieder middel wordt
tevens een voorbeeld gegeven van een toepassing hiervan door een overheidsinstantie buiten de opsporing. De wer-
kelijke hoeveelheid technische middelen is veel groter.

RSS feed
RSS (Really Simple Syndication) is een vereenvoudigde weergave van online inhoud. Met RSS wordt het mogelijk ge
maakt dat informatie van een website naar de gebruikertoekomt, in plaats van dat de gebruiker zelf naar die website
moet gaan. Met behulp van RSS wordt het belangrijkste deel van de inhoud van een site in een 'feed' opgeslagen. De
meeste sites geven de berichtkoppen en een korte inhoud weer in deze feed, vaak gecombineerd met een link naar
het volledige artikel op de originele site. Met een 'feedreader' is het mogelijk om op verschillende feeds tegelijk gea-
bonneerd te zijn. Zo word je op de hoogte gehouden van nieuwe inhoud op je favoriete sites of blogs.
2 Bogaard, Social media in de opsporing, 2011, Korps Gelderland-zuid.
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Websites die RSS feeds aanbieden zijn te herkennen aan het logo zoals afgebeeld in figuur 1. Veel overheidsinstanties
hebben een RSS feed op hun website ingebouwd..

Figuur 1: Het logo van een RSS feed

Widget
Een widget is een verplaatsbaar stukje website dat op een andere website geplaatst kan worden. Widgets hebben
een eigen, onafhankelijke functie op de website. Voorbeelden zijn een evenementenagenda of een klok. De Ned-
erlandse Spoorwegen bieden bijvoorbeeld de online reisplanner als widget aan op hun website. Amber Alert, het
landelijke waarschuwingssysteem bij urgente kindervermissingen en -ontvoeringen, biedt op haar website (www.
amberalertnederland.nl) diverse widgets aan. Zo kan een screensaver gedownload worden voor op je computer. Deze
screensaver wordt actueel bijgehouden met foto's van vermiste kinderen. Ook worden pop-ups aangeboden die je
opje eigen website (ook op intranetten) kunt installeren. Gpwww.overheidswidgets.nl is het mogelijk om als over-
heidsorganisatie zelf widgets te maken en kennis hierover met elkaar te delen.

API
Een API (Application Programming Interface) is een technisch middel waarmee computerprogramma's met elkaar
kunnen communiceren. Hierdoor kan gegevensuitwisseling over het internet plaatsvinden. Door het beschikbaar stel
len van een API kunnen anderen gebruik maken van de toepassingen die de API te bieden heeft. De Google Maps API
is een van de meest bekende. Google Maps is een service van Google die geografische informatie kan combineren
met zelf ingebrachte informatie. De gemeente Nijmegen gebruikt de Google Maps API om de verschillende aanvra-
gen van bouwvergunningen binnen de gemeente weer te geven. Een API wordt vaak gei'ntegreerd in een zogenaamd
mashup. Een mashup is een verzameling van informatie, afkomstig van verschillende al bestaande bronnen zoals
websites, blogs en documenten. De gebruiker van de mashup koppelt de informatie uit de bronnen tot een over
zicht. Het is daarbij mogelijk een selectie toe te passen, waardoor alleen bepaalde items in het uiteindelijke resultaat
(de mashup) verschijnen. Het is op deze wijze mogelijk via een mashup informatie van verschillende bronnen in een
overzicht weer te geven op een website. Mashups worden vaak gebruikt om verschillende RSS feeds, API's en widgets
te koppelen.

Social bookmarking
Social bookmarking maakt het mogelijk om je eigen favorieten op een online site te zetten en te delen met anderen.
Aan de favoriete sites kunnen tags en notities worden toegevoegd. Sites zoals YouTube en Hyves bieden dit expliciet
aan. Door gebruikmaking van tags zijn later clusters van favorieten over hetzelfde onderwerp gemakkelijk terug te
vinden. Tagging is ergens een label op plakken, waardoor trefwoorden ontstaan. Als meerdere mensen trefwoorden
kunnen toekennen aan een object en deze trefwoorden bovendien onderling ook zichtbaar zijn, dan wordt dit social
tagging genoemd.
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Door tags visueel te maken in een 'tagcloud' is het mogelijk om in een oogopslag te zien welke onderwerpen populair
zijn. Tags kunnen in de vorm van een hashtag ook gebruikt worden bij het versturen van een tweet (twitterbericht).
Een hashtag wordt weergegeven door het teken # en werkt dan als een label die je aan je tweet kunt hangen om aan
te geven dat het over een bepaald onderwerp gaat.

Sociale middelen
In deze paragraaf worden een aantal veelvoorkomende sociale middelen nader toegelicht.
Bij ieder middel wordt tevens een voorbeeld gegeven van een dergelijke toepassing. Er bestaan verschillende mani-
eren om tekst te delen met elkaar. In deze paragraaf worden achtereenvolgens de blog, de wiki en Twitter (micro-
blog) besproken.

Blog
Een blog, een verkorting van de term weblog, is een verslag of beschrijving van iets wat je bezig houdt en wilt delen
met anderen, die daar vervolgens op kunnen reageren (Van Berlo, 2009). Feitelijk is een blog dus een digitale column,
waarbij reacties voor iedereen zichtbaar zijn. Op blogger.com kan een blog aangemaakt worden. De berichten op een
blog (blog posts) worden meestal op datum gesorteerd. Blog posts kunnen eenvoudig naar andere blogs doorverwi-
jzen. Op die manier wordt er een netwerk of een community gecregerd rond specifieke onderwerpen. Sinds de intro-
ductie van bloggen wordt nieuwswaarde niet alleen bepaald door journalisten, maar door het aantal personen dat
een nieuwsbericht op een blog leest. Hoe meer personen het bericht lezen, des te groter de nieuwswaarde van het
bericht. De blogosphere (alle verbonden blog-netwerken bij elkaar) is op deze manier een uiting van the wisdom of
the crowds (Viaene et al., 2009). Maar een blog kan ook als doel hebben om tot nieuwe ideegn en oplossingen voor
specifieke onderwerpen te komen. Een voorbeeld hiervan is de blog van de populaire krant NRC Next. Op deze blog
(nextlab) wordt burgers gevraagd om oplossingen aan te dragen voor maatschappelijke knelpunten. De mogelijkheid
dat een ingezonden reactie geplaatst wordt dient als een beloning. Enkele voorbeelden van populaire Nederlandse
blogs zijn geenstijl.nl, flabber.nl en frankwatching.com. In Groot-Brittanni§ is in 2008 de weblog www.lordsoftheblog.
net gestart. Op dit weblog schrijven ambtenaren van de House of Lords (de Eerste Kamer van Groot-Brittannig) regel-
matig een post over voor hen beiangrijke zaken. Het doel van dit blog is het aangaan van de dialoog met de burger
om hiermee een verhoging van kennis over en het stimuleren van betrokkenheid met de House of Lords te creeren.

Wiki
Een wiki is een ander voorbeeld van een online platform waar mensen tekstueel kunnen samenwerken om tot
een collectief resultaat te komen. Het grote verschil met een blog is dat bij een wiki gebruikers elkaars ingebrachte
informatie kunnen aanpassen. De lezer wordt op deze manier dus tegelijkertijd schrijver (Shirky, 2008). Het inbren-
gen en aanpassen van informatie rondom een thema gaat verder totdat er een soort van consensus ontstaat. Op
deze manier kan van alle expertise, kennis en ereativiteit die aanwezig is op de wereld gebruik worden gemaakt. Alle
wijzigingen worden opgeslagen en kunnen dus altijd achteraf bekeken worden. De gemeente Smallingerland heeft
de wiki op een innovatieve manier toegepast. Op de website www.wijbouweneenwijk.nl wordt iedereen uitgenodigd
om mee te denken over het ontwerp van een nieuwe woonwijk. Alle facetten binnen de nieuwe woonwijk liggen
open voor creatieve inbreng. Op deze manier hoopt de gemeente te komen tot een vernieuwend stedenbouwkundig
ontwerp en tot meer betrokkenheid van de inwoners. Een andere interessante toepassing van een wiki is Intellipedia
(Ala-Mutka et al., 2009). Dit is een in 2006 opgezette wiki door de Central Intelligence Agency (CIA).
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Alhoewel Intellipedia alleen toegankelijk is voor medewerkers van inlichtingen- en opsporingsdiensten, is deze wiki
een actueie interne bron van informatie geworden voor de gebruikers en realiseert deze wiki door cocreatie een ef
fective manier van werken.

Twitter
Tenslotte is Twitter een andere manier om tekst te delen met elkaar. Twitter is een dienst waarmee je berichten van
maximaal 140 tekens (20 minder dan bij een SMS-bericht) naar anderen kunt sturen. Met een tweet laat je aan an
deren zien wat je aan het doen bent. Op www.twitter.com kun je jezelf aanmelden. Vervolgens kies je mensen uit die
je wilt volgen. De tweets die door deze mensen verstuurd worden, krjjg je als volger (follower) op je Twitter-acount
op je computer te zien. indien je mobiel internet hebt, kun je tweets ook op je telefoon ontvangen en versturen.
Twitter heeft Google Maps ingebouwd, waardoor het mogelijk is om te bekijken vanaf welke locatie een tweet werd
gepost. Twitter wordt al door veel overheidsinstanties voor meerdere doeleinden gebruikt. Onderzoek naar de demo-
grafische kenmerken van Twitteraars toont aan dat de gemiddelde Twitteraar jonger wordt. ComScore constateerde
in September 2008 dat Twitter het meest populair was in de leeftijdscategorie 25-34 jaar. In September 2009 bleek
dat het aantal jongeren op Twitter in hoog tempo aan het toenemen is. Dat gold vooral voor de leeftijdsgroepen 12-
17 en 18-24. De gemiddelde leeftijd van Twitteraars blijft liggen op 31 jaar.

Beeld en geluid delen
Er bestaan diverse platforms voor het delen van beelden en muziek. Op Flickr en Picasa kunnen online foto's met
elkaar gedeeld worden. Op YouTube en Vimeo is het mogelijk om een eigen digitaal filmpje rechtstreeks op het inter
net te plaatsen. Ook opgenomen audio kan gedeeld worden. Indien aan de beschikbaar gestelde audio tevens een
RSS feed is gekoppeld, wordt ook wel gesproken over podcasting. Wordt aan beschikbaar gestelde video een RSS feed
gekoppeld dan heet dit vodcasting. Op moderne mobiele telefoons is het mogelijk om digitale audio- en videobe-
standen te downloaden.
Uit een recente enquete van Top-X1 (15 februari 2010) komt naar voren dat maar liefst 96,4% van de Nederlandse
jongeren het vaakst filmpjes bekijkt via YouTube. Dumpert is met 18,6% de site die na YouTube het vaakst bezocht
wordt om filmpjes te bekijken. Van de jongeren die het vaakst naar YouTube kijken voor filmpjes geeft 48,1% aan dit
dagelijks te doen. Jongens (60%) kijken vaker dagelijks filmpjes op YouTube dan meisjes (40%). Ditzelfde percenta-
geverschil geldt voor de leeftijdscategorieen van 12 tot 17 (60%) en van 18 tot 24 jaar (40%). Hoewel de meeste jon
geren nog via de laptop of computer kijken, doet 25% dit al regelmatig via hun mobiele telefoon. Door de verwachte
toename van het aantal jongeren met een Smartphone zal dit percentage waarschijnlijk toe gaan nemen. Het genre
dat het meest bekeken wordt door jongeren is muziekctips (67,2%). De categorie nieuwsfragmenten, waar opsporing
onder zou vallen, wordt door 7,1% van de jongeren bij de drie meest bekeken genres genoemd. Van de jongeren die
op school zitten kan 80% YouTube op school bekijken.

Sociale netwerken
Sociale netwerken zoals Hyves, Buurtlink en Facebook en de meest jonge telg in deze familie Google Buzz, hebben
een nieuwe manier gecreeerd om online te communiceren en informatie te delen.

B Top-X is het onderzoekspanel van het tv-programma EenVandaag bestaande uit jongeren van 12 tot 24 jaar. Twee keer
per maand wordt onder het onderzoekspanel een enquete afgenomen over een maatschappelijk relevant onderwerp. Navraag
bij Top-X heeft duidelijk gemaakt dat de resultaten niet representatief zijn voor Marokkaanse jongeren, omdat deze groep onder-
vertegenwoordigd is in het panel.
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Sociale netwerksites geven de mogelijkheid om een profiel aan te maken. Dit profiel bestaat meestal uit een naam,
een eigen profielfoto en andere persoonlijke informatie. Dit profiel kan gekoppeld worden aan andere profielen: je
vrienden. Bij de meeste sociale netwerksites moeten beide gebruikers bevestigen dat ze hun profielen aan elkaar wil-
len linken. Op deze manier ontstaan groepen 'vrienden'.

Het gemiddelde aantal vrienden ligt onder de zestig, terwijl de mediaan (meest voorkomende aantal vrienden in een
groep) vijf is (Shirky, 2008). Bij de meeste sites zijn er ook privacy instellingen waarmee je kunt controleren wie wat
van je profiel te zien krijgt. Aangezien de nadruk op communicatie ligt, bieden sociale netwerksites meerdere mani-
eren aan waarop je in contact kan blijven met je vrienden. Dit kan door berichtjes uit te wisselen in de stijl van e-mail,
maar ook door bijvoorbeeld groepen te creeren die interesses delen, video's te uploaden, of door middel van forum-
discussies. Veel content sharing sites bieden ook een beperkte vorm van sociaal netwerking aan. Een nieuwe trend
hier is de integratie van sociale netwerken met mobiele telefonie.

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het aantal unieke gebruikers van de vier meest populaire sociale netwerk
en in Nederland van de afgelopen drie jaar volgens comScore1.

Dec 2008 Juli 2009 Jan 2010 Groei

(2009-2010)

% totaal NL .

(2010)
Unieke

bezoekers
(xlOOO]

11812 12007 12653 -0.56% 100%

Hyyes 57SB 7110 7572 6,50% 59,84%
Facebrjok 794 1892 3302 74,52% 26,10%

Partyflock 682 1168 1075 -7,96% W&i
Myspace SOS 830 704 4S,1B% 5,56%

Tabel 2: De vier meest populaire sociale netwerken in Nederland (2008-2010)
Bron: comScore.com

Sociale netwerken zijn vooral onder jongeren populair en zijn dus voor de opsporing een interessant middel om jon
geren te bereiken. Een enquete van Top-X (10 februari 2009) bevestigd dit beeld. Hyves was volgens deze enquete de
meest populaire sociale netwerksite onder jongeren. Maar liefst 47,2% van de jongeren is lid van Hyves. Met 10,5%
en 8,9% worden respectievelijk Windows Live space en Facebook vervolgens het meest gebruikt door jongeren.
Opvallend is dat slechts 2,2% lid is van Twitter. Van de jongeren die lid zijn van Hyves geeft 49,7% aan een of meer
dere keren per dag te Hyven.

4 Het bedrijf comScore is wereldwijd marktleider op het gebied van het meetbaar maken van de digitale wereld. Op de
website van comScore is het mogelijk om cijfers te achterhalen van het aantal unieke bezoekers van sociale netwerken. Uit deze
cijfers zijn geen leeftijden af te leiden.
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Inzet social media politie

Inzet social media binnen politie organisatie
Diverse korpsen binnen de politie organisatie maken gebruik van social media. Welk soort social media wordt ingezet
en welk doel hiermee wordt beoogd is per korps verschillend. Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de
verschillende politie korpsen en het type social media dat in het betreffende korps wordt ingezet.
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Tabel 1.1 "overzicht social media binnen de verschillende politiekorpsen"
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Er kan worden vastgesteld dat Twitter binnen de politie korpsen vaak wordt ingezet, evenals sms-alerts en digitale
nieuwsbrieven. Ook diverse websites die niet in de tabel zijn opgenomen worden vaak geraadpleegd. Google wordt
slechts door een korps ingezet als social media middel, RSS-Feeds, Blogs en Hyves worden door respectievelijk twee,
drie en vier korpsen ingezet.

Bedrijven en social media
Social media is een tegenwoordig ingeburgerd begrip. Maar we weten nog niet precies wat we er mee moeten. Wel
dringt het tot ons door dat we er iets mee moeten en zo zien we in de zakelijke wereld ook allemaal initiatieven
ontstaan. Bedrijven gaan aan de slag met social media en kiezen hier ook hun favorieten in.

Soorten platforms ingsbrdkrioor bedrijven |n#f8J

Mi;cral»D£s jewi. Twitter)

(■a.a.LW.E»iin'|i

^eowetesSte tea, VsuTy fcej

tntEgrgls^ssBbaSatpg var»
extwr e fcanafen Iji eijesi Websites

Ss^neweblcgi

twsffescrffj

FEtowfi&i.tei {ma. Ftckr)

Eigia iracirwerknr-WEl

gspm fenavafiepbiif Erm

Aatfefs

Tabel 2. Soorten platforms in gebruik door bedrijven
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Er wordt vooral voorkeur gegeven aan bestaande social media. Dit waarschijnlijk omdat het voor iedereen toeganke-
lijk is. Ook valt op dat de social media waar je makkelijk op elkaar kunt reageren populairder zijn.

Dit heeft ook te maken met de strategie die veel bedrijven voeren in het gebruik van social media. Bedrijven zijn op
social media vooral bezig met hun eigen producten en diensten. Hierin monitoren ze vaak de hele dag social media
en zoeken hier op hun eigen producten en termen die daar aan gelinkt zijn. Zo proberen ze snel klachten op te kun
nen vangen. Dan proberen ze zich te mengen in de discussie die gevoerd wordt om het zo snel op te kunnen lossen.
Een bekend voorbeeld hiervan is het voorbeeld van Youp van 't Hek en T-Mobile.

'̂Van 't Hek begon zijn digitale tirade tegen T-Mobile toen zijn zoon een probleem kreeg met zijn contract en weken-
lang van het kastje naar de muur werd gestuurd. Zodra de eabaretier over de kwestie begon te twitteren, hing vol
gens Van 't Hek binnen een half uur een baas van T-Mobile aan de telefoon die beloofde de problemen op te lossen."

Buiten het oplossen van problemen zijn bedrijven vooral gericht op innovatie. Dit houdt in dat ze via social media hun
klanten op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelen in hun producten, kort door de bocht is dit dus eigenlijk
een verkooppraatje.
Wat opvalt is dat bedrijven eigenlijk de dingen die binnen hun eigen bedrijf gebeuren niet delen via social media. Ook
nieuwe medewerkers worden vaak niet via social media geworven. Dit komt door het traditioneel denken, en dat ze
het eng vinden om hun bedrijf open te gooien.

Daarnaast valt het op dat bedrijven met een lage reputatie over het algemeen actiever zijn op de social media. Zij
mengen zich vaker in gesprekken over hun producten en/of diensten. En zij verspreiden ook meer informatie over
hun producten.
Het aanwezig zijn op social media kan een positieve invloed hebben op de bedrijfsreputatie. Door actief op social
media te zoeken naar klachten en deze op te lossen komt het bedrijf in een positiever daglicht te staan.
Veel bedrijven zijn hier actief mee bezig, omdat slechte reacties op hun producten heel lang op internet blijven staan,
en andere ge'interesseerde kan laten voorkomen hun product te kopen. Daarom proberen ze dit op te lossen, zodat
er een aantal positieve reviews tegenover staan.

Politie en social media
2Bij de politie in Nederland wordt er ook een trend te zien in het gebruik van social media. Zij voelen net zoals bedri
jven aan dat ze iets met social media moeten.
Een groot deel van de politiekorpsen start initiatieven om met te gaan werken met social media. Binnen de politie
word social media voor een aantal punten gebruikt. '

http://www.nu.nl/boek/2B6B820/youp-van-t-hek-gaat-klachten-t-mobile-bundelen.html (geraadpleegd 03-03-2011)
6 http://www.criminaliteitswijzer.nl/wiki/index.php/Welke_ontwikkelingen_op_web_2.0_gebied_zijn_er_gaande_in_de.
verschillende_regio%27s%22 )geraadpleegd OB-03-2011)
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En hoe je dit het beste aan kunt pakken.
Als laatste wordt social media ingezet om passief te communiceren naar de burger. Het gaat hier dan bijvoorbeeld
over het boeken van succes. *Maar kan ook een digitale rondleiding zijn op het politiebureau.

De meeste korpsen gebruiken meer dan 1 social media platform. Vaak worden voor 2 soorten van social media plat-
formen gekozen, bijvoorbeeld een netwerksite en een site om films te delen. Voorbeelden hiervan zijn dat een aantal
korpsen twittert en daarnaast gebruik maakt van Youtube. En ook op twitter melding maakt als er nieuwe films op
youtube verschijnen.

Afbeelding 2. Overzicht van social media en de korpsen die dit gebruiken
7 http://www.youtube.Gom/watchTvsf2gcRSulUZU (geraadpleegd 03-03-2011)
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De politie denkt dat het gebruik van internet, en daarbij ook social media een aanvulling kan leveren op hun werk. Er

ontstaat dan ook een vraag naar scholing in deze onderwerpen. En hier wordt vanuit de politie organisatie ook aan
gewerkt. Want initiatieven ontstaan wel overal, maar er is vooral een grote vraag naar begeleiding. Dit kun je ook
zien als je kijkt op een site als politie 2.0, er wordt vooral gevraagd naar kennis en kennisdeling. Daarvoor ontstaan
ook allerlei initiatieven.1

Naast de bestaande vormen van social media heeft de politie ook een aantal eigen initiatieven opgezet die we min of
meer in verband kunnen brengen met social media. Of die in ieder geval in aanmerking komen als nieuwe media. Het
gaat hier dan om een nieuwe manier van communiceren met de burger. Het komt over het algemeen op neer dat de
politie bij deze initiatieven een bericht uit doet zodat burgers naar bepaalde personen of dingen uit kunnen kijken, en
dit dan weer door kunnen geven aan een tiplijn.

Burgernet
Burgemet is een samenwerkingsverband tussen burgers en politie. Als er bij de meldkamer een melding binnenkomt
met een duidelijk signalement. Wordt dit doorgestuurd aan de deelnemers van burgernet. Deze mensen wordt dan in
een spraakbericht gevraagd naar deze persoon uit te kijken en dan weer contact op te nemen met de politie via een
gratis 0800 nummer.2

Amber alert
Is een waarschuwingssysteem bij kindervermissingen of ontvoeringen. Voor Amber Alert kun je op de hoogte
worden gehouden via twitter, mail of sms. Als er een kind vermist wordt en er is een groter gevaar voor het kind bij
vermissing dan normaal wordt er een Amber Alert uit gedaan. Dan worden mensen opgeroepen om naar dit kind uit
te kijken en vervolgens kun je contact opnemen met de opsproringstiplijn.3

Sms-alert
Sms-alert is een initiatief van de overheid. Het gaat hier over dreigingen voor de computer. Dus als er een ernstig
virus rondgaat kun je worden gewaarschuwd door de politie.4

Mail-alert
Mail-alert gaat over het opsporen van mensen die betrokken zijn bij een woninginbraak, straatroof of overval. Zou
gauw een dergelijk misdrijf heeft plaats gevonden mailt de politie naar mensen die in de buurt wonen of werken of
ze mogelijk iets gehoord of gezien hebben. Het is dus eigenlijk een aanvulling op het buurtonderzoek.5

8 Bogaard, Social media in de opsporing, 2011, Korps Gelderland-zuid.
9 http://www.burgernet.nl/WatisBurgernet.aspx (geraadpleegd 03-03-2011)
10 http://www.amberalertnederland.nl/Amber.aspxTlangsnl (geraadpleegd 03-03-2011)
11 http://www.waarschuwingsdienst.nl/Over+deze+website (geraadpleegd 03-03-2011)
12 http://www.blikopnieuws.nl/bericht/94879 (geraadpleegd 03-03-2011)
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MaiUSMS
Mail2SMS is een initiatief van Rotterdam-rijnmond. Het is hier mogelijk om vanuit je mail een soort van klein sms-

alert uit te sturen naar de burgers. Het gaat dan om de volgende punten:
- Versturen van een herinnering aan een burger dat hij/zij een afspraak heeft op het bureau;
- Het oproepen van getuigen (voor het maken van afspraak), door proces opsporing;
- Oproepen verdachten door het proces opsporing;
- Oproepen PAPOS gesignaleerden om toch maar vooral te betalen op het bureau;
- Oplossen "Planningstekorten" door de afdeling planning;
- Afhandeling van klachten, van klagers die de telefoon niet opnemen op het moment dat er 'prive' in hun GSM
scherm staat;

- Terugkoppeling geven aan melders over diverse meldingen;

-Terugvinden van vermiste kinderen.1
0~2-CT>&

, Deze komen niet in
aanmerking voor de term social media. Zij plaatsen misschien vormen van social media op hun site, maar dit maakt
de site niet tot een social media platform. Daarom zal er hier in ons onderzoek ook geen aandacht aan worden bes-
teed.

Beleid random inzet social media binnen politie organisatie
Literatuuronderzoek wijst uit dat er vrijwel geen beleid over de inzet van social media binnen de politie organisatie
bestaat. Wel heeft de commissie van Europese gemeenschappen een rapport aan het Europees parlement, de Raad
en het Europees comite van de regio's opgesteld.(Commissie van de Europese gemeenschappen, 2007) Dit rapport
omvat een algemeen beleid voor de bestrijding van cybercriminaliteit.
Het doel van dit rapport is de bestrijding van cybercriminaliteit op nationaal, Europees en internationaal niveau te
versterken, waarbij er vooral op de rechtshandhavings- en strafrechtelijke aspecten van de bestrijding wordt gericht.
Het beleid is dus gericht op de bestrijding van cybercriminaliteit, specifiek beleid omtrent social media binnen de
politie organisatie komt hier niet aan bod.
Twitterende agenten

y 2-E Tevens er enige ophef ontstaan overTwiterende politie agenten. Districtschef 4____________lwerd uit haarfunctie
ontheven nadat ze haar speculaties omtrent twee doden via Twitter aan de wereld kenbaar had gemaakt. Duidelijke
afspraken over wat er wel en wat er niet getwitterd mag worden zijn er niet binnen de Nederlandse politie, aldus de
bonden. Dat is ook niet nodig volgens hen: "Geen Twitterbeleid in de CAO" De Algemene Christelijke Politiebond wil
ook geen afgebakende gedragscode, wel sturen zij aan op een algemene richtlijn voor alle politiekorpsen. De bond
heeft een dergelijke richtlijn inmiddels voorgesteld aan ondememingsraden en de Raad van Korpschef.
Verschillende grote bedrijven hebben intern afspraken gemaakt over hoe om te gaan met social media. Shell en
Philips zijn hier voorbeelden van. Zo heeft de oliemaatschappij een speciaal team voor sociale media dat werknemers
informeert en heeft Philips een eigen "social media protocol" in werking.

13 http://criminaliteitswijzer.ning.com/profiles/blogs/smsen-vanuit-outlook (geraadpleegd 03-03-2011)
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Drugs
De drugshandel is de min of meer georganiseerde koop en verkoop van illegale drugs (bijvoorbeeld heroine, cocaine,
opium en hasjies) zonder toestemming van de verantwoordelijke autoriteiten. Als zodanig is het een vorm van drug-
scriminaliteit. Een drugshandelaar is iemand die zich hieraan sehuldig maakt.

Hn de Opiumwet zijn smokkel, productie, teelt, handel en aanwezig hebben(('bezit') van drugs strafbaar gesteld. Het
vervolgingsbeleid richt zich vooral op de productie en handel van drugs. Aan opsporing van kleine hoeveelheden
drugs voor eigen gebruik is lage opsporingsprioriteit toegekend. Als een persoon een kleine hoeveelheid voor eigen
gebruik in bezit heeft (vijf gram/vijf planten van cannabis en een halve gram of een pil/capsule van een harddrug)
wordt die in beslag genomen en bijvoorbeeld bij party's wordt ook de toegang ontzegd, maar er volgt in principe
geen inverzekeringstelling of vervolging. Bij bezit van grotere hoeveelheden wordt ook proces-verbaal opgemaakt en
hoort inverzekeringstelling en vervolging tot de (mogelijke) aanpak. Voor de strafmaat telt mee of het gaat om 'grote
hoeveelheden' van een drug. Deze zijn gedefinieerd als: 500 gram cannabis, 200 cannabisplanten of 500 eenheden
van elke andere drug die als sbftdrug te boek staat; wat betreft harddrugs gaat het om meer dan de boven genoemde
hoeveelheden voor eigen gebruik. Bij het vaststellen van het delict 'beroepsmatigtelen' van cannabis wordt gekeken
naar de hoeveelheid planten - dat moeten er meer dan vijf zijn -, de mate van professionaliteit en de rol van de ver-
dachte. Hallucinogene paddenstoelen (gedroogd en vers) vallen sinds december 2008 onder de Opiumwet. Ze zijn als
'softdrug' geclassificeerd.

Opsporingsonderzoeken naar georganiseerde criminaliteit in relatie tot drugs

)oor veranderingen in de registratiemethoden zijn de cijfers door
de jaren heen niet vergelijkbaar. Vergelijkbaar zijn de gegevens 2000-2002, 2003-2004 en 2006-2008. De informatie
over 2005 betreft niet het gehele kalenderjaar. Vanaf 2006 heeft een ruimere dataverzameling plaatsgevonden, waar
door het totaal aantal vanaf dat jaar aanmerkelijk hoger is dan in voorafgaande jaren. Met name het hogere aantal
onder-zoeken naar de handel in softdrugs is hierdoor bei'nvloed.

14 Trimbos instituut, Van Laar, 2010
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Totaai aantal onderzoeken
- % gericht op drugs

Aantal onderzoeken
gericht op drugs
- % met harddrugs

. - % met softdrugs
- % met alleen harddrugs
- % met alleen softdrugs
- % met hard- en softdrugs

Aantal onderzoeken met
harddrugs

2000 ! 2001

Vo cocaine

etische drugs
% h-/o neroine

i * Duidt op trendbreuken (tussen 2002 en 2003, tussen 2004 en 2005 en tussen 2005 en 2006) als gevolg van
veranderde registratiemethoden. Bron: KLPD/DNRI, groep Onderzoek en Analyse.
Tabel 1.2 Incidenteel kunnen er beschrijvingen gerapporteerd zijn over actieve groepen waarop nog geen opsporingsonderzoek is
gestart.204 Nationale Drug Monitor-Jaarbericht 2009

Loverboys
1Niet iedereen is van mening dat het begrip 'loverboys' een juiste benaming is, gezien wat deze mannen doen. Van
Dijke en Terpstra (2005) geven aan dat er vanaf verschillende kanten is aangedrongen het woord loverboy niet meer
te gebruiken. Dit begrip zou te veel associaties oproepen met liefde, cadeautjes en aandacht. Het begrip loverboys
zou de bedreigingen en het soms excessieve geweld aan het oog ontrekken, waar veel slachtoffers van loverboys ook
systematisch meete maken krijgen. M. Mosterd (zelf slachtoffer van een loverboy geweest) geeft aan dat een lover-
boy geen loverboy, maar pooier of mensenhandelaar genoemd zou moeten worden (Rosenmoller, P., 2007). Volgens
haar moeder (L. Mosterd), die ook aanwezig was bij deze uitzending, is een loverboy een 'seksterrorist' (Rosen-
moller,2007). Het woord loverboy is ontzettend ingeburgerd. 2Minister Hirsch Ballin wil de term loverboy vervangen
door pooierboy en in de jeugdzorg wordt de term pooierboy al volop gebruikt. Bovendien zegt Repetur dat MOVISIE
de term loverboy blijft hanteren omdat deze term algemeen bekendis. Repetur geeft ook aan dat hij de alternatieve
benaming van pooierboy niet passend vindt.
15 Van den Bos en Crielaard, Geef loverboys geen kans, 2010, MEE Veluwe
16 Repeteur, Een loverboy is geen pooierboy, 2009, movisie
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Bij een pooierboy wordt vaak gedacht aan uitbuiting in de vorm van de prostitutie. Loverboys maken tevens op an
dere manieren gebruik van hun slachtoffer(s), o.a. middels het afsluiten van een lening op de naam van het slach-
toffer en het slachtoffer laten fungeren als drugskoerier. Hiemaast ronselen loverboys op een andere manier hun
slachtoffers dan pooierboys dit doen, namelijk middels verleidingstechnieken en beloften. Om deze redenen volstaat
het begrip pooierboy volgens Repetur niet.

In de media wordt nog altijd veel wordt gesproken over loverboys en deze term onder scholieren, jonge mensen,
ouders en hulpverleners voliedig is ingeburgerd. Naast dat de term loverboy bekend is in de samenleving, is het
altematieve woord 'pooierboy' ook niet de juiste benaming voor deze mannen. Deze term zou alleen maar meer ver-
warring zaaien, omdat niet alle loverboys, pooierboys zijn. Het begrip loverboys is een breder begrip dan het begrip
pooierboys. Een pooierboy Ieeft van de inkomsten van prostituees die voor hem werken. Een loverboy doet dit ook,
maar
hanteert hiernaast andere werkwijzen om geld aan zijn slachtoffer te verdienen.

Definities loverboy
een van de definities van een loverboy is:
Een loverboy is een jongen die meisjes/jongens middels: dwang, intimidatie, bedreiging, verleiding of geweld aanzet
om dingen te doen die zij niet willen, zolang het hem maar geld oplevert. Daarbij
kunt u denken aan prostitutie, maar ook worden meisjes/jongens ingezet in de wapen- en/of
drugshandel, of worden er leningen op naam van het meisje of de jongen afgesloten waardoor zij in
de schulden terecht komen (JIP, MEE Veluwe & GGD Gelre-Tlssel, z.d.).

"Loverboys zijn jongens tussen de 16 en 25 jaar die doelbewust liefde inzetten/ misbruiken om meisjes te manip-
uleren met als doel geld aan hen te verdienen (prostitutie, drugssmokkel, leningen)." 1

Het worden van een loverboy
Om een beter beeld te krijgen van hoe een loverboy emit ziet, is onderzocht waarom jongens zich zijn gaan gedra-
gen als een loverboy. Loverboys noemen een aantal redenen waarom zij in het loverboycircuit terecht zijn gekomen
(Terpstra et al., 2005). Een aantal genoemde redenen van loverboys zijn (deze worden aangevuld met literatuur):
• Het ging slecht op school. Van Dijke en Terpstra (2005) benoemen ook dat Loverboys een laag opleidingsniveau en
een niet afgeronde opleiding hebben;
• Geen liefde van ouders gekregen;
• Buitengesloten voelen in de Nederlandse samenleving;
• Anderen doen het ook en met een meisje achter de ramen krijg je veel geld en respect;
• in een intemaat gezeten en met 17 jaar op straat gegooid;
• Deel uitmaken van een familie die zich bezig houd met criminele activiteiten;
• Door het verleden achtervolgd worden;
• Opgroeien in de Haagse hoerenbuurt;
• Onrechtvaardig behandeld worden voor het zijn van een allochtoon;
• Opgroeien in een achterstandswijk.

17 Bron definitie is een presentatie van Pretty Woman
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De nationaliteit van de loverboy
(Van Dijke en Terpstra, 2005)benoemen dat 83% van de loverboys de Nederlandse nationaliteit hebben. Dit betekend
dat deze loverboys een Nederlands paspoort hebben. 89% van de loverboys met een Nederlandse nationaliteit zijn
van allochtone afkomst. De definitie van het begrip allochtoon is volgens het GBS (Centraal Bureau voor Statistiek)
'een persoon van wie tenminste een ouder in het buitenland is geboren'. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de
tweede generatie). Een allochtoon kan dus wel in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit zoals hierboven ook
wordt weergegeven. Verdachten die de Nederlandse nationaliteit niet hebben, hebben de Turkse of Marokkaanse
nationaliteit. Het aandeel van de Mardkkanen is het grootst, namelijk B7%. Hierna volgen mannen met een Turkse,
Antilliaanse, Surinaamse en Nederlandse achtergrond. Hun aandeel varieert van 12 t/m 17 procent. Loverboys zijn
voomamelijk jongens met een allochtone achtergrond. (van Dijke & Terpstra, 2005). Bovenkerk en collega's (2006)
geven ook aan dat loverboys meestal van allochtone afkomst zijn (vaak Marokkaans).

Samenwerking
Erzijn drie typen samenwerkingsverbanden in het loverboycircuit, volgens van Dijke en Terpstra (2005, p.29): Onder
loverboys zijn drie typen samenwerkingsverbanden: de solist, de gei'soleerde criminele groep en het criminele
netwerk. In vergelijking met andere mensenhandelaren zijn er in verhouding veel solisten onder loverboys. Hoewel
zij elkaar wel kennen en ook met elkaar overleggen, runnen ze eenmanszaakjes. Soms wordt de solist geholpen door
een hulpje met een zeer marginale rol. Binnen de gei'soleerde criminele groep nemen minimaal twee en maximaal
vijf leden het hele mensenhandel proces voor hun rekening, van het ronselen tot in de prostitutie brengen van slach-
toffers. De gei'soleerde criminele groep heeft geen aantoonbare contacten met anderen groepen en/of personen die
zich met mensenhandel bezig houden. Bij het criminele netwerk zijn minimaal zes, maar vaak veel meer mensen
handelaren of loverboys betrokken (van Dijke & Terpstra, 2005). Van Dijke en Terpstra (2005) benoemen dat bij de
helft van de loverboyzaken sprake is van een verdachte, bij de andere helft zouden meer verdachten zijn. De meeste
loverboys maken volgens hun deel uit van meer of minder hechte groepen. loverboys zijn voomamelijk zelfstandig
werkzaam zijn als pooier (Bovenkerk en collega's 2006).

Werkwijze loverboys
Het clichebeeld dat is ontstaan van loverboys is dat meisjes overladen worden met allerlei dure cadeaus en verliefd
worden op een loverboy. De hedendaagse loverboys hebben echter allerlei variaties bedacht op deze manier van
werken, waardoor dit clichebeeld niet meer klopt. Van Dijke en collega's (2006)benoemen een aantal van die variant-
en: Er zijn mannen die er voor zorgen dat hun vriendin eerst aan de drugs verslaafd raakt, er zijn jongens die meisjes
opzoeken die al in de prostitutie werken en hen dwingend vragen of ze al een vriend heeft en zo zijn er nog meer
variaties(van Dijke et al., 2006). Daarnaast buiten loverboys hun slachtoffers ook op andere manieren dan alleen mid-
dels prostitutie uit. Dit kan bijvoorbeeld door het slachtoffer als drugskoerier te laten fungeren of leningen op naam
van het slachtoffer af te sluiten. Tevens kan een loverboy zijn slachtoffer inzetten als lovergirl. Zo kan de lovergirl
vriendinnen worden met leeftijdsgenootjes en deze betrekken in het loverboycircuit. Schwarze en collega's (2006)
beschrijven de werkwijze van een loverboy in een aantal stappen. Zij beschrijven een proces van verleiden, inlijven,
in stand houden en beeindiging van de prostitutie. Deze fasen worden hieronder beschreven, de onderstaande tekst
is dus gebaseerd op informatie van Schwarze en collega's (2006), behalve wanneer anders benoemd wordt. In de fase
van het verleiden ronselen loverboys pubermeisjes.
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De hedendaagse loverboy gebruiken steeds vaker sociale netwerksites als Hyves en Facebook om in contact te komen
met hun slachtoffers (novum, 2010). Terpstra en collega's (2005) benoemen dat een loverboy probeert deze meisjes
verliefd op hem te laten worden door middel van het geven van aandacht, complimentjes en soms cadeaus. Een
loverboy zegt het volgende hierover: 'Je moet ervoor zorgen dat ze verliefd op je wordt'; 'Je moet meisje hypnotis-
eren, laten zien dat je om haar geeft en veel aandacht aan haar besteden'. Daarnaast werpen loverboys zich op als
beschermer van het meisje en geven haar het gevoel dat ze niet meer zonder haar kunnen. Een loverboy zelf zegt dat
labiele meisjes uitgezocht moeten worden (meisjes die problemen hebben met hun ouders, meisjes uit een inter-
naat, meisjes die zich in de steek gelaten voelen). Vervolgens begint de loverboy met het inlijven van het meisje, dan
sluipen macht en controle de relatie binnen. Het meisje wordt door de loverboy aangezet tot prostitutie. In eerste
instantie verzet het meisje zich hier tegen. Middels het losweken en isoleren van vrienden en familie maakt de lover
boy het meisje afhankelijker van hem. Een loverboy zegt hierover: 'Als het meisje thuis geen problemen heeft, moet
je ervoor zorgen dat ze die krijgt' (Terpstra et al., 2005). Tevens oefent een loverboy psychische druk op haar uit, dit
kan op verschillende manieren. De jongen kan aangeven dat hij al veel voor haar gedaan heeft en dat zij nu wat temg
moet doen voor hem, maar hij kan ook dreigen met geweld tegen haar of haar dierbaren. Hij kan daarnaast dreigen
alles aan haar ouders te vertellen, dit willen meisjes vaak niet in verband met schaamte. Vaak worden meisjes en
jonge vrouwen namelijk voorbereid op hun werk in de prostitutie door hen met vrienden naar bed te laten gaan of
door hen te verkrachten. Meisjes (voomamelijk islamitische meisjes) zijn hier zeer chantabel mee, omdat ze koste
wat het kost willen voorkomen dat bekend wordt dat ze geen maagd meer zijn. Dit uit angst om verstoten te worden
door hun familie, of uit angst voor eerwraak. De loverboy kan ook gebruik maken van fysiek geweld en misleiding. Bij
misleiding vertelt de loverboy bijvoorbeeld dat het slachtoffer werkt voor hun gezamenlijke droom, een droom die zo
blijkt later, nooit uit zal komen. Vervolgens zorgen loverboys er voor dat het meisje verslaafd raakt aan drugs. Op deze
manier weet de loverboy het meisje vaaktoch zo ver te krijgen dat zij in de prostitutie terecht komt. Tot slot moet de
loverboy het meisje in de prostitutie weten te behouden: instandhouding van de prostitutie. Inmiddels is het meisje
emotioneel afhankelijk van de loverboy middels een traumatische verbintenis. Een traumatische verbintenis ontstaat
tussen slachtoffer en pleger in afhankelijkheidsrelaties waarin sprake is van structureel geweld. Een van de tech-
nieken die de loverboy toepast is het systematisch en herhaaldelijktoebrengen van fysieke en psychische trauma's.
Dit zorgt ervoor dat het meisje angstig wordt, afgedwongen afhankelijk wordt van de loverboy en langzaam maar ze-
ker in een isolement terecht komt. Het meisje verliest haar zelfvertrouwen en het vertrouwen wat zij had in anderen.
Door het isolement kan ze zich op niemand anders meer richten en ziet zij geen uitweg. Naast deze technieken
gebruiken loverboys de volgende technieken om er voorte zorgen dat het meisje in de prostitutie blijft: Misleiding;
De angst en schaamte bij het meisje zo groot maken dat zij niet weg durft; De loverboy zet een concurrentiestrijd op
tussen verschillende meisjes welke hij in de prostitutie heeft. Zo zet hij hen aan tot het willen presteren; De loverboy
wisselt belonen en straffen voortdurend af; Daarnaast kunnen meisjes continue in de gaten worden gehouden en
gecontroleerd. Een loverboy zelf zegt hierover: 'Je moet controle uitoefenen' (Terpstra et al., 2005). Als meisjes in
de prostitutie zitten, conffdnteren loverboys hen vaak met onvoorspelbaar gedrag. Het ene moment dragen ze het
meisje op handen om hen het volgende moment te vernederen en mishandelen.. Het meisje blijft hierdoorgeloven
in 'de liefde van haar leven' en verlangen naar de begintijd van hun relatie, maar is tegelijkertijd zo bang dat ze niet
snel aangifte zal doen of hulp zal zoeken. Om de angst erin te houden, uiten loverboys vaak ook bedreigingen aan
het adres van de ouders, broers en zussen van het meisje. Soms worden familieleden ook daadwerkelijk bedreigd
en lastig gevallen. Loverboys verplaatsen hun slachtoffers ook voortdurend naar andere plaatsen. Een loverboy zegt
hierover: 'Je moet niet te tang ergens blijven hangen: dan verdien je meer geld en je blijft uit handen van de politie'
(Terpstra et al., 2005). Het meisje zoekt in deze fase manieren om met de situatie om te gaan.
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Dit kunnen de volgende manieren zijn: het geweld ontkennen en bagatelliseren; de verantwoordelijkheid voor het
geweld op zich nemen om de relatie te behouden; alles wat misgaat aan zichzelf toeschrijven; zich volledig op de
loverboy richten; het wereldbeeld van de loverboy overnemen; meisjes kunnen ook hun eigen gevoelens en ge-
dachten verschuiven naar de tweede plaats. Om deze redenen kunnen meisjes lange tijd in de prostitutie blijven.
Op een gegeven moment komt het toch vaak tot een beeindiging maar zelfs dan is alles nog niet voorbij. Het meisje
krijgt dan nog heel wat gevolgen voor haar kiezen: het meisje kan bang zijn represailles; het meisje kan zich alleen
in de wereld voelen staan; het meisje kan traumatische symptomen vertonen; het meisje kan ernstige emotionele
problemen hebben; er kan sprake zijn van drugsverslaving bij het meisje; het meisje kan riskant seksueel gedrag
vertonen; het meisje kan suicidale gevoelens hebben; hiernaast kan het meisje te kampen hebben met symptomen
van een posttraumatische stress stoornis (hyperactivering, dwangmatige herbeleving, vervlakking van gevoelens en
gedachten). (Schwarze et al., 2006). Over jongens zeggen Schwarze en collega's niets. Terpstra en van Dijke (2004)
spreken wel over jongensprostitutie. Over de manier waarop minderjarige jongens in de prostitutie terecht komen en
door wie is veel minder bekend. Uit sporadisch onderzoek komt naar voren dat mannen jongens benaderen en zich
als een soort suikeroom in hun leven nestelen. Ze overladen de jongens met cadeaus en aandacht, helpen hen als er
problemen zijn of als er iets geregeld moet worden. Net als de loverboys vragen zij daar in eerste instantie niets voor
terug. Na de eerste keer seks zijn de jongens chantabel. De jongens zwijgen omdat ze zich ervoor schamen dat ze sek
sueel misbruikt zijn en/of seks hebben gehad met een man. Verder zouden de jongens afhankelijk worden gemaakt
van de aandacht en het geld dat zij voor hun diensten ontvangen. Terpstra en van Dijke (2004, p. 87) voegen hier aan
toe: Signalen van hulpverleners en politie wijzen erop dat Marokkaanse jongens, vergeleken met andere allochtone
jongens, relatief oververtegenwoordigd zijn als slachtoffer van seksueel misbruik en prostitutie. Door een groot taboe
op seksualiteit in de Marokkaanse cultuur is de kans op geheimhouding groter en dat maakt hen een aantrekkelijke
prooi. Het vermoeden bestaat bovendien dat Marokkaanse jongens meer kans hebben benaderd te worden door
pedoseksuelen of suikerooms omdat ze vaker dan andere jongeren op straat rondhangen en opzoek zijn daar aan
dacht en geld. Marokkaanse jongens zouden op deze manier vaker geld verdienen, al zullen ze daar zelf niet zo snel
voor uit komen. Verder kwam uit het interview wat gehouden is met een hulpverlener van Pactum (persoonlijke me-
dedeling, 11 maart 2010) ook naar voren dat jongens door loverboys wel voor hun karretje gespannen worden om
klusjes voor hen te doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om werken als drugskoerier of de wacht houden als de anderen
bezig zijn met een diefstal of inbraak. Ook helpen de jongens de loverboy bij een diefstal of inbraak. De jongens die
hiervoor ingezet worden zijn vaak zwakkere jongens die moeilijk nee kunnen zeggen. Deze jongens willen graag bij de
loverboy horen, ze kijken tegen hem en zijn groep op. De loverboy maakt dus misbruik van het erbij willen horen van
de jongens.

1.2 Begrippen

xOpen source beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang geeft tot de bronmaterialen (de
source) van het eindproduct.
Voordat de term open source algemeen in gebruik werd genomen, was er een breed scala aan uitdrukkingen om het
concept te beschrijven. Het dankt zijn huidige populariteit mede aan het toenemende gebruik van Internet, het mo
gelijk maken van diverse productiemodellen, manieren om communicatie te bedrijven en interactieve gemeenschap
pen. De meest bekende vorm is opensourcesoftware.

18 http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_source (geraadpleegd 01-03-2011)
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Het openbronmodel staat het gelijktijdig gebruik van verschillende agenda's en produetiebenaderingen toe, in tegen-
steliing tot meer gecentrallseerde modellen van ontwikkeling zoals die meestal gebruikt worden door eommerciele
softwareontwikkelaars. Samenwerken volgt vaak principes zoals peer-to-peer. Er is een streven naar grote mate van
onafhankelijkheid tussen de leden die samenwerken. En weinig centrale sturing. Hierbij komen eindproducten en de
daar aan ten grondslag liggende basismaterialen (bijvoorbeeld ontwerpen, beschrijvende documentatie en dergeli-
jke), vrij ter beschikking voor het publieke domein.

Wser-generated content (letterlijk vertaald: door gebruikers gegenereerde inhoud) is een inhoudelijke bijdrage van
een professionele of niet-professionele gebruiker aan een online medium. Dit in tegenstelling tot de traditionele
manier, waar professionele mensen in dienst van een mediabedrijf de inhoud van een medium produceren. Voor
beelden van user-generated content zijn bijvoorbeeld foto's, video's of audioopnames. Maar ook recensies, weblogs
of recepten zouden geschaard kunnen worden onder het begrip 'user-generated content'. Wikipedia is hiervan ook
een voorbeeld.

2Social media is de ook in het Nederlandse taalgebied gangbare Engelse benaming voor online platformen waar de
gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Tevens is er sprake
van interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling. Kaplan en Haenlein bepalen social media zoals "een groep
internetapplicaties die gebruikmaken van de ideologie en de technologie van Web 2.0 en de creatieve uit wisseling
van User Generated Content".[l][2] Onder de noemer social media worden onder andere weblogs, fora, sociale
netwerken als Hyves, Facebook en Linkedln en diensten als Twitter geschaard.

Via deze media delen mensen verhalen, kennis en ervaringen. Dit doen zij door zelf berichten te publiceren of door
gebruik te maken van ingebouwde reactiemogelijkheden. Denk hierbij aan weblogs, waar lezers readies kunnen ach-
terlaten via een reactieformulier of middels trackbacks.

3Sociaalnetwerksites maken gebruik van inhoud die door gebruikers wordt aangeleverd (user-generated content).
Hierdoor is het een typisch voorbeeld van het zogenaamde Web 2.0.

Omdat sociaalnetwerksites pas interessant worden wanneer er veel contacten zijn aangesloten, is de deelname sterk
afhankelijk van sociale factoren. Zo is Facebook vooral populair onder Amerikaanse (en tegenwoordig ook steeds
meer intemationale) studenten.

Andere sites richten zich wat meer op de zakelijke markt. Een voorbeeld is Linkedln, waar gebruikers in contact kun
nen blijven met zakenrelaties, en via de netwerken van hun contacten kunnen zoeken naar bijvoorbeeld projecten of
mensen met een bepaalde expertise.

Steeds vaker wordt onderkend dat sociaalnetwerksites gericht op een thema of een niche, interessant zijn of worden
voor mensen. In de Verenigde Staten zijn vele initiatieven, zoals netwerksites gericht op hondenbezitters of expats.

19 http://nl.wikipedia.org/wiki/User-generated_content (geraadpleegd 01-03-2011)
20 http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialmedia (geraadpleegd 01-03-2011)
21 http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaalnetwerksite (geraadpleegd 01-03-2011)
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Naast de pure sociaalnetwerksites, waarbij het profiel en het netwerk de kern is, zijn er ook veel websites met een
ander doel, die elementen van sociale netwerken verwerken. Zo kunnen mensen met een account op bijvoorbeeld
de fotohostingsite Flickr en de videowebsite YouTube ook aangeven wie hun vrienden en contacten zijn, om zo op de
hoogte te blijven van nieuw materiaal van deze contacten.
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(Al deze initiatieven en maatregelen zijn ontwik-
keld om van Nederland "een van de topianden" te maken in de "steeds harderestrijd tegen internetcriminelen",
aldus minister Opstelten.2 Een aantal initiatieven zullen hieronder nader worden belicht.

Twitter
Ook Twitter lijkt een succesvol medium te zijn als het gaat om opsporing. Zo gebruiken diverse agenten in onder
andere Utrecht-Noordoost en Gelderland-Zuid Twitter om overvallers op te sporen. Ook in Eindhoven, waar het me
dium eind 2010 werd ingezet bij de opsporing van een aanrander. Dit leverde drie keer zoveel tips op, wat politieehef
Gerard Goossens uit Eindhoven verleidde tot de uitspraak dat "media als Twitter en Facebook binnen 2 a 3 jaar als
opsporingsmiddel belangrijker zijn dan teievisie en/of kranten".
Wel zijn er enige risico's verbonden aan de inzet van Twitter net na een overval. Zo volgen de tweets zich in een dus-
danig snel tempo op zodat er geen tijd is om de informatie te corrigeren. Volgens de woordvoerder van het OM, Ellen
Prummel, beraden zij zich nog over een officieel standpunt rond Twitter-gebuik bij opsporing.3

Moordonderzoek 2.0
Korps Usselland heeft naar aanleiding van de moord op Halil Erol in Februari 2010, een website gelanceerd waarop
aan de bezoeker wordt gevraagd om mee te denken over de moord. Zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd waarom al
leen de armen en benen van Erol gevonden zijn. De politie probeert middels deze website meer informatie te verkrij-
gen. De zaak van Halil Erol kan worden gevolgd op Twitter, Youtube en Facebook.4

Youtube korps Groningen
Korps Groningen heeft op het sociale medium Youtube twee filmpjes online gezet waarin om tips worden gevraagd
over twee moorden. Volgens lokale media zitten beide onderzoeken op een dood spoor, nadat buurt- en passan-
tenonderzoek niets hebben opgeleverd. Filmpjes op YouTube hebben bij de politie Groningen al tot acht opgeloste
zaken geleid. Volgens het korps is YouTube daarmee 'een van de sterkste middelen om samen met burgers crimine-
len op te sporen. Mei 2010 startte de politie het kanaal. Sindsdien werden zeventien opsporingsfilmpjes online gezet,
waarvan er dus acht werden opgelost door tips van burgers of omdat de verdachten zichzelf op het bureau meldden.5
Ook politie Gouda heeft successen geboekt met dit medium, zij hebben na een aantal filmpjes op YouTube te hebben
geplaatst al twaalf aanhoudingen kunnen verrichten.

politie/
22 http://nl.wikipedia.org/wiki/Opsporing (geraadpleegd 3-3-2011)
23 http://copsincyberspace.wordpress.com/2011/02/28/veel-initiatieven-bestrijding-cybercrime-grotere-rol-
(geraadpleegd 1-3-2011)

24 http://copsincyberspace.wordpress.com/2011/02/16/boeven-vangen-met-twitter-doe-je-zo/(geraadpleegd 1-3-2011)
25 http://copsincyberspace.wordpress.com/2011/02/16/boeven-vangen-met-twitter-doe-je-zo/(geraadpleegd 1-3-2011)
26 http://copsincyberspace.wordpress.com/
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Jeugd volgen op internet
Het KLPD en zes korpsen hebben een project intemetsurveillance gelanceerd om een beter beeld te krijgen van wat
er binnen jeugdgroepen speelt. Omdat jeugd een breed terrein is hebben de zes verschillende korpsen ieder een
eigen werkterrein toegewezen gekregen. Het gaat om alle vormen van criminaliteit, zoals geweld, fraude en opruiing.
Vooral Youtube en internetfora worden goed in de gaten gehouden.

Korps Kennemerland
Binnen de regiopolitie Kennemerland worden op dit moment een aantal initiatieven ontwikkeld op het gebied van
cybercrime. Maar vooralsnog is het implementatietraject van/door het PAC nog niet in gang gezet. Een situatie die
onwenselijk is gezien alle ontwikkelingen binnen de 'virtuele wereld' en de 'sense of urgency' die het korps Kenne
merland onderschrijft.

Het is alleen nog niet duidelijk wat de genoemde initiatieven zijn die het korps Kennemerland wil uitvoeren. Voor als
nog zijn er verder geen initiatieven op dit gebied bij dit korps.

De pilot 'programma aanpak cybercrime' is het eerste project in Kennemerland waarbij internet als prominente infor-
matiebron gebruikt gaat worden. Dit doormiddel van virtueel flexibele teams.
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In deze virtuele flexibele teams zullen experts op de te behandelde thema's zitten. Deze thema's zijn loverboys en
handel in drug en illegale medicijnen.

Binnen de afdeling Recherche Ondersteuning zijn het programma Financieel-Economisch rechercheren (FINEC), het
Programma Aanpak Georganiseerde Hennepteelt (PAGH) betrokken. In deze programma's is de virtuele component
nog nauwelijks aanwezig.

Het PAC word betrokken in deze thema-aanpak. Daarnaast moet de daadwerkelijke implementatie van het PAC
handen en voeten krijgen.

Flexibele virtuele teams wordt verstaan: teams die vanuit de gedachte van integraal netwerkgericht opsporen per
thema flexibel worden samengesteld, waarbij gekeken wordt naar de vereiste specifieke deskundigheid. varnrifi
«^Ma«p___B8aUHH9g____BBSflS96_ J___BHP(HBBBflPHBMR Verplichte criteria die vanuit de
afdeling voor deze teams worden gehanteerd zijn onder andere:

m
Innovatieve methodieken moeten leidend zijn;
Integrale aanpak;
Financiele paragraaf;
(Sociale) media.

Doelstellingen van de politie Kennemerland zijn:

• Het aantonen van de meerwaarde van de innovatieve inzet van virtuele, flexibele netwerkteams die door
middel van een V___HPBB_____Hil______BHHMfln dit specifieke geval 'drugs');

• Het experimenteren met op- en afschaalbare inzet van de eigen en 'externe' capaciteit per thema;
• Het toepassen van- en toewerken naar een vorm van publiekprivate (integrale) samenwerking, waarbij de

politie als partner en niet alleen als trekker opereert;
• Actief communiceren met zowel (keten)partners als met burgers over de behaalde resultaten (communicatie

en marketing);
• Het opstellen/opleveren van een dupliceerbare werkmethodiek die efficiency voordelen biedt, te toetsen

door het uitvoeren van een nulmeting vooraf en een evaluatie achteraf.



3. Doel en vraagstellingen

In de pilot cybercrime van de politie Kennemerland zijn doelstelling benoemd (zie vorige hoofdstuk aanleiding) die
het korps wil bereiken in de looptijd van een jaar. Naar aanleiding van deze doelstellingen is er een gedeelte uit de
doelstelling genomen waarvoor dit plan van aanpak geschreven is. Er zijn twee doelen uitgekozen om verder uit te
werken naar een eind product namelijk: l.Actief communiceren met zowel (keten)partners als met burgers over de
behaalde resultaten (communicatie en marketing); 2.Het opstellen/opleveren van een dupliceerbare werkmethodiek
die efficiency voordelen biedt, te toetsen door het uitvoeren van een nulmeting vooraf en een evaluatie achteraf.

Doelstelling:
"Het ontwikkelen van een werkmethode If ______________________BBHHHHBi bij lopende opsporing-
sonderzoeken naar loverboys en naar de handel in drugs en illegale medicijnen op het internet"

"Het ontwikkelen van een stuk van een communicatieplan waarin wordt beschreven hoe politie Kennemerland kan
communiceren met de burger via social media."

Centrale vragen:
"Hoe kunnen social media worden ingezet bij lopende opsporingsonderzoeken?"

" Hoe kunnen social media ingezet worden bij de communicatie naar burgers over behaalde resultaten?"

Om antwoord te kunnen geven op de centrale vragen dienen de onderstaande deel vragen beantwoord te worden.
De eerste drie deelvragen zijn er om de onderwerpen uitte leggen om als basis te dienen voor het rapport.

Deelvragen:
I.Wat zijn loverboys?

2.Wat is handel in drugs en illegale medicijnen?

3.Wat zijn social media?

De volgende deel vragen zijn er om de huidige situatie en methodes inzichtelijkte maken en om te leer punten mee
te kunnen nemen uit andere initiatieven. De deelvragen gelden zowel voor het onderwerp Loverboys als handel in
drugs en illegale medicijnen.
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Deelvragen voor zowel loverboys als handel in drugs en illegale en medicijnen:
— w a M t t n m i w U H h i W I w m i l ■ l i m n I H W M

4a f̂
4b.!
4c l

i Hoe zijn social media

6.Welke methoden zijn er in het buitenland ontwikkeld om met behulp van social media ondersteuning te bieden bij
lopende onderzoeken?

De onderstaande deelvragen zijn om de centrale vraag over communicatie te beantwoorden. Daar naast worden
door deze vragen de gang van communicatie inzichtelijk van de politie.
Deelvragen communicatie:
8. Is social media de beste manier om te communiceren met burgers?

9. Wat is de huidige methode die politie Kennemerland gebruik voor het communiceren met burgers?

10. Hoe communiceren andere korpsen in Nederland met burgers? Zowel met als zonder social media?

11. Communiceren politie korpsen in het buitenland ook met de burgers met behulp van social media?

12. Wat wil de politie Kennemerland communiceren naar de burger?

13.Hoe zou een communicatie plan voor politie Kennemerland emit moeten zien?

14. Wat zijn de onbedoelde effecten van het communiceren via social media?

De onderstaande deelvragen hebben betrekking op de werkmethode die ontwikkeld gaat worden.

Deelvragen Social media methode:
i- ' '9________HBHk
16. Welke eisen moeten de systemen voldoen?

17.1

1SJ
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4. Onderzoeksmethoden
Om de werk methode te ontwikkelen voor de politie Kennemerland is het van belang dat er antwoord word gegeven
op de deelvragen (zie hoofdstuk 3). Door deze deelvragen te beantwoorden is er een theoretische onderbouwing van
de nog te ontwikkelende methode.

De methode word in twee stappen tot stand gebracht namelijk: 1. Op basis van methodes die gebruikt worden in an
dere initiatieven waarbij social media als bron word gebruikt. en stap 2. Het aanpassen van deze methodes op basis
van eigen testen op lopende opsporingsonderzoeken.

Om de deelvragen te beantwoorden worden de onderzoeksmethodes interviewen en literatuurstudie gebruikt.

Deetvraag hummer Methode interview Metiibde riteratuurstudie TesiL/yftvG ering
1 X
*: X
3 X.. .

'4.a,b',c ' ■X % ' :
" I

" x x;. X

!tf X X

'.i X 'M;. X

s
9
10
11
I I
13
14
15
I f
17
18
19 X X X
20 X X
21 x X
22 X X

Tabel. Overzicht onderzoeksmethoden
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Politie Kennemerland
Programma Aanpak Cybercrime (PAC)

Begeleiders:

Betrokken personen:
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StudentenMBB



7. Tiidsplanning
In dit hoofdstuk word de planning in een tabel weergegeven.

actlvjtelt wanneer
Begin literatuurstudie 14febrLiarE2011
Concept PVA 4maart2Dll
Definitief PVA 15 maart 2011
Begin interviews Maart 2011
Aanvang recherche Begin april
5ta geterugfcom da _ Vrtjdag I april 2011
Intevercn reflecfieversfaia schfih! ten week voor het 2- gesprek '
Eindgesprek stage
Laatstestapedap

M e t 2 0 1 1 —

Conceptverslag
VrijdagSj_nf2011

Definitief rapport
VrijdaglOjuni2011

Atstude-erpresentatle Week 24 eh 25
1

33



8. Literatuur
Internet

http://www.social-media.nl/
http://www.nu.nl
http://www.criminaliteitswijzer.nl
http://www.yGutube.com
http://www.burgernet.nl
http://www.amberalertnederland.nl/Amber.aspx?lang=nl

http://www.waarschuwingsdienst.nl/Over+deze+website

http://www.blikopnieuws.nl/bericht/94879

http://criminaliteitswijzer.ning.com/profiles/blogs/smsen-vanuit-outlook
http://www.trimbos.nl
http://nl.wikipedia.org
http://copsincyberspace.wordpress.com/

Rapporten

Overige

Bogaard social media in de opsporing, 2011, Korps Gelderland-zuid
Vanden Bos en Crie.a.rd, Geef loverboys geen ka'ns, 2010, MEE VeLe

Repeteur, Een loverboy is geen pooierboy, 2009, movisie

Aanvraag pilot Programma Aanpak Cybercrime,!
15 november 2010


