Ondermijning in
beeld
Methodiek voor een effectieve
aanpak van ondermijning
Zet stappen voor een effectieve aanpak van
ondermijning binnen uw gemeente. Onze
methodiek ‘Ondermijning in beeld’ richt zich
op het versterken van de informatiepositie,
het vormgeven van regie op de aanpak en
het integraal inzetten van interventies. Het
biedt een laagdrempelige registratie van
vermoedens van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast ondersteunen wij gemeenten op het gebied van bewustwording, het
organiseren van de aanpak en de analyse en
opvolging van meldingen.

Ondermijning in beeld
De vermenging van de onderwereld en bovenwereld is een groot maatschappelijk probleem. Er is dan ook landelijk veel aandacht voor ondermijnende criminaliteit. Gemeenten hebben een belangrijke regierol,
maar hoe vul je deze rol het beste in? Hoe ga je om met signalen en vermoedens van ondermijnende criminaliteit? En wat doe je vervolgens met
deze signalen? Kortom, welke stappen zet je om tot een professionele
aanpak van ondermijning te komen?
Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving helpt u hier samen met Meld
een Vermoeden graag bij. Als adviesbureau hebben wij diverse specialisten
op ondermijning beschikbaar en met onze pragmatische aanpak zorgen we
voor een aanpak die daadwerkelijk effect heeft. Dankzij de samenwerking
met Meld een Vermoeden geven wij hier ook concreet vorm aan binnen uw
gemeente. Onze methodiek richt zich op de gehele gemeentelijke aanpak
van ondermijning. Van bewustwording tot nazorg. De methodiek haalt ondermijningsbeelden van buiten naar binnen. Niet alleen signalen en vermoedens, maar ook de gemeentelijke organisatiestructuur. Met als doel om
tot een effectieve en integrale aanpak van ondermijning te komen.
Onze aanpak
De methodiek ‘Ondermijning in beeld’ bestaat uit een aantal onderdelen:
de bewustwording van ondermijnende criminaliteit bij medewerkers, het inrichten van de organisatie, het registreren van signalen en vermoedens, het
analyseren van deze signalen en het opvolgen ervan. Deze stappen leiden
tot een professionalisering van uw aanpak van ondermijning.
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wat biedt de methodiek?
De methodiek ‘Ondermijning in beeld’ van Adviesbureau voor Veiligheid
en Handhaving en Meld een Vermoeden biedt uw gemeente ondersteuning op weg naar een professionele aanpak van ondermijning:
FASE 1
Bewustwording: Raadsleden, baliemedewerkers, groen voorziening,
sociaal rechercheurs handhavers, enz. hebben een belangrijke rol als
‘ogen en oren’ van de gemeente. Het is essentieel dat gebruikers een
bewustwordingscursus ondermijning gevolgd hebben.
Organisatie-inzicht: Wij geven inzicht in de inrichting van de gemeentelijke organisatie en hoe u effectief om kan gaan met signalen van
ondermijning. Daarnaast adviseren wij u over de samenwerking met
ketenpartners en over de bevoegdheden.
Registeren: Met de app ‘Meld een Vermoeden’ registreert uw gemeente
eenvoudig en laagdrempelig signalen en vermoedens van ondermijnende criminaliteit. Het biedt een centraal meldpunt, waardoor meldingen direct bij de juiste personen binnen de organisatie terechtkomen.
Evaluatie: Fase 1 wordt afgerond met een tussentijdse evaluatie.
FASE 2
Analyseren: De structurele registratie van signalen en vermoedens zorgt
voor een sterke informatiepositie. Wij analyseren deze gegevens en helpen u om verbanden, patronen en trends te constateren. Bij het analyseren leggen we een nadrukkelijke koppeling met bestaande databases en wordt er datagericht gewerkt.
Interventies: Als signalen en vermoedens leiden tot een concrete casus,
ondersteunen wij uw gemeente in de doelgerichte aanpak van deze
casus. Wij ondersteunen in het monitoren van het effect van de interventie en communicatie.
Nazorg: We evalueren de aanpak qua organisatiestructuur en cultuur en
sturen bij waar nodig. Hiermee zorgen we ervoor dat de aanpak op lange termijn effectief blijft.
Fase 1 bieden we als basispakket aan (exclusief bewustwording). De onderdelen in fase 2 zijn maatwerk. Wij denken graag met u mee om onze
methodiek af te stemmen op uw behoefte.

interesse?

Neem voor meer informatie contact met ons op:
info@veiligheidenhandhaving.nl of 085 401 64 09.

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.
Breullaan 1b
3791 NG Driebergen-Rijsenburg
T: 085 401 64 09
E: info@veiligheidenhandhaving.nl
W: veiligheidenhandhaving.nl

