
DOORpakken Op 
OnDeRmijninG 
Van siGnaal naaR actie

Zet ook binnen uw gemeente concrete 
stappen naar een effectieve en structurele  
aanpak van ondermijning. Adviesbureau 
voor Veiligheid en Handhaving biedt onder-
steuning bij de ontwikkeling en de orga-
nisatie hiervan. We sluiten daarbij zoveel 
mogelijk aan op uw behoefte.



pROfessiOnele aanpak OnDeRmijninG
De vermenging van de onderwereld met de bovenwereld is een groot maat-
schappelijk probleem. Er is dan ook landelijk veel aandacht voor ondermij-
nende criminaliteit. Omdat de gemeente vaak probleemeigenaar is, heeft ze 
een belangrijke regierol. Maar hoe vult u deze rol het beste in? Welke stap-
pen zet u als gemeente om tot een professionele aanpak van ondermijning 
te komen? 

Binnen veel gemeenten is al geïnvesteerd in het vergroten van de bewustwor-
ding van ondermijnende criminaliteit en het verzamelen van signalen. Het is 
nu tijd om deze signalen en bewustwording om te zetten naar interventies en 
resultaten. Dit vraagt om een stevige regierol van gemeenten en daadkracht. 
Deze daadkracht is nodig op de diverse casussen die binnen een gemeente 
kunnen spelen en op de regie op de gehele ketensamenwerking en de (be-
stuurlijke) informatievoorziening.

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving biedt u hierin graag ondersteu-
ning. Met onze pragmatische aanpak zorgen we voor een effectieve onder-
steuning op de verschillende aspecten van ondermijning. Ons aanbod richt zich 
op zowel de organisatorische inrichting en strategische koers, als de gehele 
operationele aanpak van ondermijning binnen uw gemeente. Kortom, wij helpen 
u het proces van signaal naar actie effectief en met daadkracht in te richten. 



.

  

inteResse?
Neem voor meer informatie contact met ons op:

info@veiligheidenhandhaving.nl of 085 401 64 09.

Ons aanbOD
 
Wij ondersteunen gemeenten om concrete stappen te zetten naar een 
effectieve en structurele aanpak van ondermijning. We bieden de vol-
gende mogelijkheden:

ONDERZOEK
Heeft u een specifiek vraagstuk met betrekking tot (de aanpak van) on-
dermijning dat u graag wilt onderzoeken? Wij verrichten op verschillende 
manieren onderzoek: 
• Door het uitvoeren van een beleidsevaluatie. In hoeverre is   
 bijvoorbeeld het vastgestelde Bibob- of Damoclesbeleid effectief?
• Door het uitvoeren van een quickscan. Hoe is de aanpak van ondermij- 
 ning organisatorisch geborgd en hoe wordt er prioriteit gegeven aan  
 (welke) thema’s?

OPERATIONELE ONDERSTEUNING
Wilt u operationele ondersteuning ter aanvulling op de bestaande capaci-
teit? Wij bieden adviseurs die verschillende rollen kunnen invullen:
• Als projectleider. We ondersteunen bij een concreet project, zoals een  
 gebiedsgerichte aanpak. Onze professionals zijn sterke organisators,  
 aanjagers en doorpakkers die resultaatgericht op de uitvoering sturen.
• Als juridisch adviseur. Denk aan het vormgeven van juridisch beleid en  
 het adviseren/toepassen van bestuurlijke maatregelen, zoals het sluiten  
 van drugspanden.
• Als programmamanager. We kunnen een (meerjaren)beleidsplan   
 vormgeven voor de aanpak van ondermijning of (wanneer dit er al is) op  
 strategisch niveau regie voeren.
• Als casusregisseur. We vertalen beleid naar de praktijk. Hierin leggen  
 we onder andere de focus op het versterken van de informatiepositie,  
 het coördineren en initiëren van nieuwe casuïstiek en interventies en het 
 vormgeven van regie op de aanpak. Met aandacht voor de interne en  
 externe (keten)samenwerking.

COACHING/ADVIES
Beschikt u binnen de organisatie al over voldoende capaciteit, maar is er 
wel behoefte aan persoonlijke begeleiding? In dat geval bieden wij de mo-
gelijkheid van coaching en advies op maat.



aDViesbuReau VOOR VeiliGheiD en hanDhaVinG

Wij werken samen met gemeenten aan het creëren van 
een veilige leefomgeving. Dat doen wij op twee gebieden, 
namelijk veiligheid en handhaving. Onze kracht ligt in het 
professionaliseren van handhavingsteams en het aanpakken 
van veiligheidsthema’s.
 
Dit doen wij door het geven van advies, coaching, training 
en het detacheren van professionals. Wij staan dicht bij het 
werkveld en kennen de praktijk. Zo brengen we met 
verstand van de inhoud uw organisatie in beweging. 
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