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Ondermijning: onzichtbaar en ongrijpbaar
De georganiseerde criminaliteit kent geen strikte hiërarchie, maar bestaat uit flexibele samenwerkingsverbanden. Daarbinnen vervult elke partij een rol om het plegen van misdrijven mogelijk te maken en/of de

illegale herkomst van zwart geld te verhullen. Ondernemers en ondernemingen kunnen al dan niet vrijwillig een vitale schakel vormen tussen onder- en bovenwereld. Daarmee vervullen zij een belangrijke functie

in het criminele bedrijfsproces. Deze verwevenheid (ondermijning) manifesteert zich overal en kan grote
impact hebben. De veiligheid en leefbaarheid in gemeenten nemen af, bonafide ondernemers lijden onder

concurrentievervalsing en het lokale gezag wordt gefrustreerd. De vinger leggen op niet-pluis gevoelens is

vaak lastig. Ondermijning is onzichtbaar en de aangiftebereidheid laag. Dit bemoeilijkt het krijgen van grip
op deze problematiek.

Ondermijning in beeld gebracht

Eerdere gebiedsanalyses

Bureau Beke heeft de methodiek van de gebiedsanalyse
ontwikkeld om ondermijning zichtbaar te maken in een
vooraf gespecificeerd gebied. Het centrale element binnen deze methodiek is het verzamelen en veredelen van
ervaringskennis van professionals (straatinformatie) en
informatie uit politieregistratiesystemen (systeeminformatie). Aanvullende activiteiten binnen de gebiedsanalyse zijn het uitvoeren van openbronnenonderzoek, het
houden van interviews en het verrichten van observaties,
waaronder mystery visits.
De gebiedsanalyse laat zien hoe ondermijnende
criminaliteit zich in het onderzoeksgebied manifesteert en met welke risico-indicatoren dit samenhangt.
Daarmee levert de gebiedsanalyse niet alleen een concretisering op van bestaande vermoedens, maar ook concrete aangrijpingspunten voor de aanpak (bestuurlijk en
strafrechtelijk). Om focus te kunnen aanbrengen, wordt
tevens een onderbouwde prioritering van bedrijven en
personen gegeven.

De gebiedsanalyse heeft zich bewezen als een bruikbaar instrument om ondermijning inzichtelijk te maken.
Met de gebiedsanalyse zijn onder andere de volgende
fenomenen inzichtelijk gemaakt:
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 de invloed van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s)
op de horeca;
 afpersing van (etnische) ondernemers;
 ondermijnende activiteiten op bedrijventerreinen;
 het gebruik van opslagruimten.

Meer informatie?
In een vrijblijvend gesprek kunnen we u desgewenst
meer vertellen over de gebiedsanalyse en – in vertrouwen – hoe dit andere gemeenten heeft geholpen bij de
aanpak van ondermijning. Voor het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met Henk Ferwerda
(h.ferwerda@beke.nl, 026 443 86 19).
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