
Je gaat het pas zien als je het 
door hebt

Nicole Lieve, Programmaleider Ondermijning



Opbouw 

Signaal: West Betuwe..
Stijgende xtc afvaldumpingen.. En dan? 

Handelingsperspectief in de aanpak: 
1. Proeftuinen xtc afval Limburg
2. Ondernemers Alert: Samenspannen met 

ondernemers

Effect
Waar zitten de versnellers voor West Betuwe?



Wat zie je? 

Een keurig bedrijf in zonnepanelen



Maar als je beter kijkt…



Schroothandel …of toch niet?



Signaal – Aanpak - Effect
OM, Belastingdienst, Bestuur, Fiod, Politie, Burger, Brancheorganisaties, 

Dienstverleners, Bedrijven…

Interventiepalet:
Strafrecht / Sluiting / Belastingaanslag /……

Effect op het maatschappelijk probleem

Presentator
Presentatienotities
Wat is er nieuw? In het verleden vooral samengewerkt om politievoordeel te halen. samen informatie delen  Kiezen aan de voorkant samen sturen  breder interventiepalet, niet alleen strafrecht Kijken naar effect : interventies nu meer gestroomlijnd 







Anders kijken naar incidenten… 



Hoge huren, nauwelijks klandizie….



Heel veel organisaties zijn (on) bewust 
betrokken.. .. 

)

Voor 1 pil 60 facilitators nodig.. (CCV)





Meervoudige aanpak ondermijning
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Masterplan ‘Limburg drugslabvrij’ 

 Vastgesteld in de Stuurgroep RIEC (september 2015).

 Primair doel: Limburg vrij van drugslabs en dumpingen. 

 Aanpak bij de ‘bron’,  te weten drugsproductieplaatsen. Minder drugsproductie betekent namelijk minder drugsafvaldumpingen.

 In totaal worden 7 sporen benoemd in het Masterplan:
• Spoor 1: Proeftuinen. 
• Spoor 2: Analyse van Informatie.
• Spoor 3: Versterken awareness en verbreding netwerk.
• Spoor 4: Implementatie Protocollen binnen Limburg.
• Spoor 5: Bevorderen totstandkoming ‘Landelijk schadefonds drugsafvaldumpingen’ en ‘Waarborgfonds Milieucriminaliteit’.
• Spoor 6: Afpakken.
• Spoor 7: Borging van de resultaten en uitbreiding van de aanpak.

 Alle sporen zijn in uitvoering 



1. Wat is het fenomeen? Op welke 
schaal? Waarom interessant? 



2. Focus en samenspannen 
Welke schakel halen we uit het 

fenomeen: duurzaam frustreren?



3. Gezamenlijk beeld vormen 

• Wie heeft welke informatie, stapelen 



Spoor 3: Awareness…



Voorlichtingspakket voor buitengebied
(Horst en Peel en Maas)

• Hoe verhuur ik mijn schuur veilig?
• Debat: Asbest verwijdering vs investeren in 

nieuw economisch  perspectief (spiegel)
• Aan de keukentafel
• Met diverse partijen op pad (1 overheid)
• Mensen van lokale organisaties stellen zich 

opnieuw voor en dienstbaar op



Opbrengst tot nu toe.. 
• Gezamenlijk inzicht in fenomeen
• Gezamenlijke focus op probleem en gebied 
• Kennis lokale situatie gedeeld
• Risico panden in kaart / belangrijke burgers met informele rol
• Veel meer inzicht en begrip in elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden
• Verbreding interventie mogelijkheden
• Werken op basis van principe:

In, toe en uitvoegen, flexibel netwerk
• Integrale communicatie als interventiemiddel (normaliseren)
• Professionals weten elkaar te vinden en proces loopt door, ook als er geen 

‘bijeenkomsten’ zijn: operationeel netwerk is ontstaan
• Interventiematrix: meervoudige aanpak zichtbaar voor bestuur

Projectleider gemeente: 
‘Proeftuin heeft nu al meer informatie opgeleverd dan ooit gedacht’
‘Ik voel me gesteund en sta er niet meer alleen voor, ik ben blij’



Wat brengt het op?

• Hele netwerkteam leert anders te kijken, 
anders te doen

• Betrouwbare partner zijn in netwerk
• Leren verdieping te krijgen in ondermijnende 

effecten, zichtbaar krijgen van schade aan 
fundamenten rechtstaat
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Hoe kunnen we samenspannen 
met bestuur en ondernemers?

ONDERNEMERS ALERT  
• Anders kijken… Burger met connecties
• B2B beurs (maart) , Borrelen met Lindus, 

(juni) ondernemersvereniging
• Vraag gedeeld, herken je deze? Wat 

kunnen jullie doen? Wat heb je nodig? 
Wie nog meer nodig? Zullen we samen… 

• Breder samenspannen naar 
burgemeester

Effect: 3 partijen overtuigd van het thema en 
ingang verkregen, happy hour najaar 2016









15 maart 2017
Buurtbewoner tipt



Lessons learned.. De Liemers 

• Investeer ten tijde van vrede in relevant netwerk 
• Kies urgent vraagstuk, wat je raakt en die je niet alleen kan
• Ga uit je comfort zone (niet in systeem…)
• Doe het samen met een collega als het spannend is
• Sluit aan bij wat er al is.. 
• Vraag onverwachte gasten / partners
• Stel vragen vragen vragen..
• Wees nieuwsgierig
• Wees kwetsbaar 
• Maak samen fouten en veer weer op (incasseren en opveren)
• Stel je eigen netwerk beschikbaar, zet anderen in positie
• Het succes is van iedereen, deel het 



Ondernemers Alert 
Terborg 9 oktober 2017 xtc productie 

#omdenken 
publiek en private partijen samen sterk 



Ondernemers alert 2017 
• De Liemers (6 gemeenten)
• Zaltbommel
• Deventer
• Terborg / Oude IJsselstreek
• Hattum/ Oldebroek
• Hengelo (O)
• Rijswijk (Den Haag)
• Provincie Noord Holland (Alkmaar)
• 2018 gaat Limburg aansluiten

Gelders initiatief van CCV, PVO en MKB VNO en Politie 
Gericht op bewustwording, elkaar weten te vinden, weerbaarheid
Lokaal toepasbaar voor BM en zijn ondernemersvereniging 
Mmv vastgoedadvocatuur, lokale politie, Gemeente
Cdk is supporter



Coach voor boeren… (Achterhoek) 



Blog.. Rivieroversteken in Zweden 

• Foto Hilde Poeijer
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Veel gemaakte vouten

• Een partij:
– Vergeet partijen goed mee te nemen (zij zijn vaak al langer 

probleemeigenaar)
– Gaat (onbedoeld) de lakens uitdelen (laag zicht op effect 

eigen gedrag)
– Vliegt probleem alleen aan als veiligheidsissue

• Partijen wantrouwen elkaar teveel
• Kwaliteit van de trekker schiet tekort
• Mensen voelen zich geen probleemeigenaar

– Bestuur doet niet mee. Vindt veiligheidsproblemen een 
zaak van OM, politie en RIEC

– Functionarissen zitten zonder mandaat aan tafel
– Er is geen gedeelde ambitie / belangen



Waar zitten de versnellers voor West 
Betuwe ? 

• Doen! Leren en ontwikkelen 
• Lokaal in casus met het netwerk
• Werk met nieuwe (net) werkprincipes 
• Kwaliteit projectleiders
• Stuur op kwaliteit netwerkers
• Ondersteuning:

Procesbegeleiding op de aanpak 
• Inspiratiesessies samen doen met hele netwerk  

(productieplaatsen, kunst van het samenwerken, mva
ondermijning)



• Kruip in de huid van.. Criminele ondernemers
• Meervoudige aanpak ondermijning 

(hennepblad)
• Werk en stuur met interventiematrix
• Juist preventie werkt en ook repressie
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