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KENNISSESSIE ONDERMIJNING  -  VEILIGHEID OOSTERHORN 

 

 

Wat is ondermijning?  

De onderwereld maakt voor illegale activiteiten gebruik van diensten van ‘de bovenwereld’. Bijvoorbeeld voor 
distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting. Ook zijn criminelen op zoek naar manieren 
om illegaal verkregen vermogen wit te wassen. Bijvoorbeeld door te investeren (in vastgoed).  
 
Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert 
schade op voor ondernemers. 
  
De aanpak van georganiseerde criminaliteit richt zich op de cruciale ondersteunende activiteiten van ‘de 
bovenwereld’ aan ‘de onderwereld’. Dit contact tussen boven- en onderwereld biedt publieke (bijvoorbeeld 
gemeente) en private (bijvoorbeeld ondernemers) mogelijkheden om in te grijpen. Onder andere door het 
opwerpen van barrières.  
 
 
Wat is het gevaar voor de ondernemer?  

- Brandgevaar/vervuiling/waterschade/opruimkosten 
- Bedreiging/overname 
- Reputatieverlies 
- Organisatiegraad (infiltratie/medewerkers netwerk binnen uw organisatie) 
- Valse concurrentie 
- Langdurige sluiting tijdens/na opsporingsonderzoek 

 
 
Wat zoeken de criminelen?  

− Vierkante Meters 
o Opslag 

▪ Goederen 
▪ Afval 
▪ Gestolen waar (auto’s o.a.) 
▪ Omkatten auto’s  
▪ Legaal en illegaal (extra ingebouwde ruimtes) 

o Productie en Bewerking 
▪ Kwekerij 
▪ Drugslab 
▪ Versnijdingspand 

− Anonimiteit 
− Gelegenheid en toegankelijkheid 
− Handjes en voetjes 
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Wat kun jij doen?  
- Werp barrières op. Verplaats je als het ware in de crimineel en inventariseer wat mogelijk interessant is binnen 

en rond je bedrijf. Kijk naar:  
o Ligging/locatie (haven, buitengebied, bedrijventerrein, afgelegen, camerabewaking, etc) 
o Bedrijfsaard (vervoerder, overslag, chemische bewerkingen etc) 
o Personeel (chauffeurs, magazijnbeheerders, laboranten etc) 
o Logistieke stromen en opslag 
o Afval 

- Houd goed contact met ‘je buren’. Sla telefoonnummers op, maak evt. een whatsappgroep zodat je snel kunt 
uitwisselen bij bijzondere of afwijkende situaties.  

- Zet de gegevens van je contactpersonen bij gemeente, politie, brandweer, omgevingsdienst en vergelijkbaar in 
je telefoon (naast de nodige gegevens bij de balie/poort/receptie).   

- Schakel politie/hulpdiensten in bij gevaar. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem, 0800-0700 of 
meldmisdaadanoniem.nl.  

- Benoem in de Safetydeal Eemsdelta de risico’s van ondermijning en de kracht en aanpak van publiek-private 
samenwerking.  (voorbeeld project Fabricius – IJmuiden) eventueel in samenwerking met PVO/het CCV.  

- Start gezamenlijke activiteiten op zoals een schouw, enquête, en verdere inventarisatie van het gebied 
- Breid de bestaande publiek-private samenwerking verder uit op uw bedrijventerreinen en in de haven(s) met 

weerbaarheid en aanpak tegen (ondermijnende) criminaliteit (samen met ketenpartners als PVO/CCV, RIEC e.a.). 
Integrale aanpak.  

- Kijk naar binnen. Is je bedrijf ‘weerbaar’  tegen ondermijning en is dit meegenomen in het algemene beleid, 
personeelsbeleid en veiligheidsplan? Denk aan begrippen als integriteit, transparantie, cultuur (normen, 
waarden, geschreven en ongeschreven regels).  

- Bij het het Platform Veilig Ondernemen en het Centrum voor Criminaliteitspreventie kunt u terecht voor een 
programma ‘weerbare organisatie’. Dit is een maatwerkinventarisatie over integriteit, personele en fysieke 
risico’s binnen uw bedrijf met als resultaat een direct uitvoerbaar plan van aanpak.  

 
 
Handige links: 
De tips uit de presentatie van het RIEC (maart 2020); Programma Veiligheid Oosterhorn besteedt aandacht aan 
ondermijning (chemieparkdelfzijl.nl)  
PVO Noord-Nederland: PVO Noord-Nederland - Het CCV 
Veilig Bedrijventerrein: Veilig Bedrijventerrein - Het CCV 
Herken de signalen, test je kennis: Ondermijning in Nederland (nietondermijnneus.nl)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.chemieparkdelfzijl.nl/actueel/2020/04/865837-programma-veiligheid-oosterhorn-besteedt-aandacht-aan-ondermijning
https://www.chemieparkdelfzijl.nl/actueel/2020/04/865837-programma-veiligheid-oosterhorn-besteedt-aandacht-aan-ondermijning
https://hetccv.nl/onderwerpen/platform-veilig-ondernemen/pvo-noord-nederland/
https://hetccv.nl/onderwerpen/veilig-bedrijventerrein/
https://www.nietondermijnneus.nl/
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HET PVO NOORD-NEDERLAND     
Stimuleert publiek-private samenwerking (PPS) in de regio om criminaliteit aan te pakken 
en zo te zorgen voor een veiliger ondernemersklimaat. Onze speerpunten zijn 
ondermijning, cybercrime en high impact crimes zoals overvallen en geweldsmisdrijven.  
 
Het PVO werkt met publieke en private partijen, zoals gemeenten, politie, RIEC, VNO-NCW 
MKB Noord, LTO Noord, KHN Noord, TLN Noord, ondernemersverenigingen, individuele 
ondernemers en relevante partijen bij de aanpak van (ondermijnende) criminaliteit.  
 
Het PVO biedt matwerkoplossingen voor lokale en regionale criminaliteitsonderwerpen, 
trainingen, webinars, talkshows, voorlichtingsbijeenkomsten als ook branchegerichte 
veiligheidsscans bij bedrijven en procesbegeleiding bij het instrument ‘Veilig Ondernemen’ 
en hercertifceringen.  
 
CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID  (het CCV) 
is een organisatie die veiligheidsprofessionals helpt om Nederland veilig en leefbaar te 
maken.  
 
De afdeling Lokale Veiligheid richt zich vooral op criminaliteitspreventie op lokaal niveau. 
Zo helpen we lokale partijen bij het opzetten van publiek-private samenwerkingsverbanden 
om de veiligheid in onder meer winkelgebieden, bedrijventerreinen en buitengebieden te 
vergroten. Ook bieden we praktische tools, scans en veiligheidstrainingen, op locatie en 
online, om ondernemers en medewerkers te leren hoe ze zaken als diefstal, agressie, 
overvallen en cybercrime kunnen voorkomen. 
 
Het CCV zorgt voor ondersteuning van het PVO.  
 
Het CCV is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, werkt in opdracht en biedt 
maatwerkoplossingen. Daarnaast verricht het CCV werkzaamheden voor algemeen belang 
die worden gesubsidieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. 
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