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INTRODUCTIE 

De Nederlandse Politie krijgt steeds meer te maken met grote, complexe zaken, waarin een speld moet 

worden gevonden in een enorme hooiberg van  data. Een voorbeeld is het onderzoek naar de MH17 

ramp: meer dan 50,000 documenten in meerdere talen en 500+ TB aan digitaal foto-, video- en 

geluidsmateriaal moeten gefilterd en samengevoegd worden tot een begrijpelijk en makkelijk 

doorzoekbaar procesdossier. Dit procesdossier bestaat uit de verschillende scenario’s in het onderzoek 

en de brondata (het bewijs), en kan gebruikt worden als basis voor verder onderzoek en eventuele 

strafrechtelijke vervolging.  

Momenteel maakt de politie gebruik van een relatief simpel dossier management systeem. Hierin zijn 

Word en PDF documenten opgeslagen, waarin bijvoorbeeld getuigenverhoren zijn uitgeschreven of de 

politie zelf verslag doet van het onderzoek. Op metadata-niveau zijn enkele concepten en relaties 

gedefinieerd, zoals ‘communicatiemiddel’, ‘persoon’, en er zijn enkele primitieve visualisatie 

mogelijkheden, zoals clusters van entiteiten en tijdslijnen. Links naar andere officiële documenten zijn 

altijd in de linkerkantlijn duidelijk weergegeven. Beeld- en geluidsmateriaal staat in aparte mappen. In 

sommige gevallen worden (delen van) foto’s in een document geplakt, en soms wordt een verwijzing 

naar de map waarin het materiaal terug te vinden is aangebracht.  Om het materiaal te kunnen afspelen 

zijn diverse Mediaplayers nodig voor beeld, video en geluid maar ook bijvoorbeeld voor 3D-tekeningen 

en animaties. Op het moment dat een onderzoek is afgerond worden alle documenten en het andere 

materiaal dat belangrijk is voor de zaak op een DVD. 

Het probleem van het huidige systeem  is dat tijdens en na het onderzoek gewerkt moet worden met 

een vaak niet direct inzichtelijke directorystructuur en bestandsnamen, en verwijzingen naar andere 

bestanden die handmatig opgezocht moeten worden. Zeker voor de partijen die niet bij het gehele 

onderzoek direct betrokken waren (bijvoorbeeld de rechters), maakt dit het erg lastig om inzicht te 

krijgen in een nieuwe zaak die op hun pad komt. Met andere woorden, het dossier is op dit moment nog 

erg gefocust op documenten en bestanden, terwijl de focus zou moeten zijn op de belangrijke 

elementen in een zaak: wat is er gebeurd, wie heeft het gedaan, waar is het gebeurd, wanneer is het 

gebeurd?  



DOEL 

Het doel van het project is om op basis van een bestaand politiedossier een digitaal dossier te 

ontwikkelen. Dit dossier bestaat uit gelinkte, semantische datastructuren met de bijbehorende 

bestanden. Verder zijn er verschillende manieren om de entiteiten en data in het dossier te visualiseren.  

Neem als voorbeeld de open zoekopdracht: “wie heeft het gedaan?” Het systeem kan dan een lijst van 

mogelijke verdachten weergeven. Als je op een verdachte klikt krijg je algemene informatie (foto, adres, 

status), links naar andere gerelateerde entiteiten (locaties, gebeurtenissen, personen) en een lijst van 

bestanden waar de verdachte in voorkomt (politierapporten, filmpjes, telefoontaps). Deze bestanden 

kunnen dan direct in de interface afgespeeld worden. Ook kun je het sociale netwerk van de verdachte 

visualiseren, of de tijdslijnen waar de verdachte een rol in speelt. 

Het digitale dossier moet zowel politie als justitie in staat stellen om op een gemakkelijke manier hun 

kennis en inzichten over een zaak te ordenen en visualiseren, om zo de verschillende aspecten van een 

zaak te doorzoeken, verkennen, analyseren en presenteren.  Omdat er verschillende typen gebruikers 

zullen zijn, is het zaak dat een digitaal dossier op verschillende manieren benaderbaar is. Een advocaat 

wil bijvoorbeeld vanaf achter haar bureau op kantoor bepaalde aspecten van een zaak verder uitzoeken 

om zich voor te bereiden op haar optreden in de rechtszaal, terwijl een rechercheteam liever met 

meerdere personen tegelijk een discussie voert over het onderzoek aan de hand van een touch screen.  

 

  



WAT IS DE FUNCTIONALITEIT VAN DE GAME EN/OF SOFTWARE? 

Het digitale procesdossier is een datamanagement- en visualisatieomgeving, waarin de belangrijkste 

elementen en entiteiten in het politieonderzoek (personen, scenario’s, locaties, wapens, enz.) een 

belangrijke plaats krijgen, zodat tijdens de analyse de focus niet is op de documenten, maar op de 

elementen die echt belangrijk zijn in een zaak: wat is er gebeurd, wie heeft het gedaan, waar is het 

gebeurd, wanneer is het gebeurd? De documenten zullen uiteraard nog steeds aanwezig zijn, maar meer 

als bron van informatie en bewijs voor de relaties en scenario’s  in de zaak dan als leidraad voor het 

onderzoek. De bedoeling is dat met dit systeem het denken over een zaak conceptgestuurd in plaats van 

documentgestuurd wordt. 

De bedoeling is dat informatie over concepten en relaties tussen deze concepten opgeslagen en 

weergegeven kan worden als een semantisch netwerk. Wat betreft de datastructuur ligt een NoSQL 

oplossing dus meer voor de hand dan een standaard database.  

Belangrijk is dat dit nieuwe, digitale dossier gevuld kan worden door documenten en bestanden uit oude 

(digitale) dossiers te importeren. Deze import zal automatisch bepaalde hyperlinks aanbrengen in 

documenten naar andere documenten en beeld- en geluidsmateriaal. Ook kunnen bepaalde sleutel-

concepten en relaties uit documenten worden gehaald met text mining technieken. 

Verder is het van belang dat verschillende tekst- en media direct in het dossier gelezen en afgespeeld 

kunnen worden, zodat er geen afhankelijkheid is van externe software bij het bekijken van het dossier. 

De volgende functionaliteiten zijn gewenst. 

- Opslag en linking van data (documenten, media) en semantische metadata concepten 

(entiteiten, relaties tussen entiteiten). 

- Visualisatie van data (tekst, mediaspelers) en entiteiten/relaties (sociale netwerken, 

scenarioclusters, tijdlijnen).  

- Zoekfuncties voor vrije tekst en entiteiten/relaties. 

- (Veilige) toegang en interfaces voor meerdere gebruikers op verschillende apparatuur. 

- Importeren bestaande documenten, met link- en entiteitdetectie. 

TOEPASSINGSGEBIED 

Digitale dossiervorming voor Nationale Politie en, op termijn, ketenpartners zoals Openbaar Ministerie. 

CONTEXT/GERELATEERD WERK 

Qua semantisch zoeken en visualiseren is de Knowledge Graph technologie van Google de meest 

bekende en succesvolle.  

Voor gerelateerd werk voor de Nationale Politie kan gekeken worden naar het in 2015 draaiende 

softwareproject Tesseract voor Project Risk. In dit project konden locaties, sociale netwerken en simpele 

scenario’s worden gevisualiseerd. Voor Tesseract was het van belang dat er op basis van beschikbare 

informatie over rondreizende voetbalhooligans snel aan de hand van een multi-touch tafel overglegd en 



gereageerd kon worden. Het huidige project focust meer op weergave en analyse van grote 

procesdossiers, waar het onderliggende analyseproces langer en preciezer is.  

 

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT? 

De ontwikkeling van een interactieve, digitale workspace voor grote zaken is uniek binnen de Nationale 

Politie en haar ketenpartners. Indien de doelstelling wordt gehaald kan de opsporing en verdere 

juridische afhandeling veel effectiever en efficiënter. Als het studentenproject met succes wordt 

afgerond, is voorzien in een vervolg waarin de implementatie is opgenomen.   

Deze interactieve visualisatie kan veel breder toepasbaar worden gemaakt. Hierbij kan worden gedacht 

aan mogelijkheden binnen defensie en het veiligheidsdomein van de overheid.    

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT VOOR DE STUDENT? 

Het project stelt studenten in staat om state-of-the-art datatechnologieën – semantische netwerken, 

data linking, text mining – toe te passen op een interessant domein: politieonderzoek. De combinatie 

met verschillende visualisaties en interfaces biedt een mooie mogelijkheid voor studenten om samen 

aan een probleem te werken waarin zowel mediatechnologie als klassieke informatietechnologie een rol 

spelen. 

DELIVERABLES 

- De specificaties van het ontwikkelde product en de gebruikte software, alsmede een    

gebruikershandleiding dienen te worden opgeleverd. 

PROJECTDUUR 

September 2017-januari 2018 

 

FIGUUR 1: SOCIALE NETWERKEN EN LOCATIES 

GEVISUALISEERD IN TESSERACT 



ONTWERP GRENZEN 

BEPERKENDE VOORWAARDEN 

Technisch gezien zijn er enkele belangrijke voorwaarden.  

- Het systeem moet in de cloud draaien en dus benaderbaar zijn vanaf meerdere werkplekken. Echter 

is het ook belangrijk dat via gebruikersprofielen verschillende personen andere “views” op het 

systeem krijgen (niet iedere gebruiker hoeft alles te zien).  

- De programma’s moet zodanig zijn ontworpen dat zij waar redelijkerwijs mogelijk binnen de setting 

van software en game project voldoen aan de eisen die worden gesteld door de betreffende 

afdeling van Politie Diensten Centrum (PDC). Het programma moet in beheer genomen kunnen 

worden door het PDC. 

SYSTEEM INPUT 

De studenten zullen een (geanonimiseerd) bestaand dossier krijgen in de omgeving waar op dit moment 

dossiers van de politie in worden opgesteld.  

GEWENST GEDRAG 

Het inzicht geven in procesdossiers, door de gebruiker in staat te stellen snel en gericht te zoeken, maar 

ook door meer exploratief zoekgedrag toe te staan (bredere zoektermen en doorklikbare visualisaties).  

ONGEWENST GEDRAG 

Het huidige systeem is gefocust op documenten en heeft een matige functionaliteit wat betreft zoeken 

en (visueel) verkennen van het dossier. Het is dus de bedoeling dat er met het oog op de toekomst 

wordt ontwikkeld: een systeem dat voldoet aan de huidige trends maar binnen 2 jaar al verouderd 

overkomt is onwenselijk. 

GEBRUIK 

Het digitale dossier moet zowel politie als justitie in staat stellen om op een gemakkelijke manier hun 

kennis en inzichten over een zaak te ordenen en visualiseren, om zo de verschillende aspecten van een 

zaak te doorzoeken, verkennen, analyseren en presenteren.   

VISUALISATIE 

Er zijn twee aspecten aan informatievisualisatie in het digitale dossier.  



1. Entiteiten en relaties tussen entiteiten moeten kunnen worden weergegeven volgens de juiste 

datavisualisatie principes. Relaties tussen personen bijvoorbeeld kunnen goed weergegeven 

worden als een sociaal netwerk, scenario’s zijn weer te geven als tijdslijnen, etc..  

2. De verschillende media (foto’s, beelden, 3d animaties) die deel uit maken van het bewijs 

moeten direct in het dossier afgespeeld kunnen worden (eventueel met behulp van plug-ins).  

GEBRUIKERSPERSPECTIEF 

Verschillende gebruikers moeten verschillende “views” op het dossier aangeboden kunnen krijgen. Zo 

wil bijvoorbeeld de recherche vooral het bewijs van dichtbij zien, en de mogelijkheid hebben om relaties 

en bevindingen toe te voegen aan het dossier. Een rechter zal alleen geïnteresseerd zijn in de specifieke 

scenario’s en het bewijs dat ter terechtzitting komt.   

ACTIES/HANDELINGEN 

• Het importeren van documenten waar automatisch hyperlinks tussen documenten worden 

aangebracht en entiteiten/relaties in deze documenten gemarkeerd worden. 

• Het handmatig toevoegen van entiteiten/relaties en deze aan documenten koppelen. 

• Het weergeven van entiteiten en relaties tussen entiteiten, met de mogelijkheid om door te 

klikken tussen verschillende views. 

VEREISTE MATERIALEN 

Het belangrijkst is een geanonimiseerd bestaand dossier dat zowel documenten als verschillende media 

bevat. Dit kan dienen als voorbeeld en ook als data voor de importfuncties. 

CONTACTPERSOON 

Ron Boelsma (Nationale Politie) en Floris Bex (UU) 

  


