


 

 

 

 

 

Beste lezer, 

Donderdag 22 september 2022 vond de zevende editie van het congres Ondermijning & 

Georganiseerde Criminaliteit plaats. Met een aantal zeer spraakmakende sprekers en 250 bezoekers 

vanuit diverse organisaties beloofde het weer een geslaagd evenement te gaan worden. In dit verslag 

kun je de kernboodschap van de diverse lezingen en gesprekken nog eens rustig teruglezen. 

Daarnaast zullen we kort terugblikken op de diverse expertsessies en rondetafelgesprekken die 

plaats hebben gevonden.  

Wij willen iedereen bedanken voor de aanwezigheid bij het congres en zien jullie graag weer bij de 

volgende editie. Veel leesplezier toegewenst! 

 

Auteurs:  

Dies Minnaard en Aimée van den Boogaard studenten Avans Hogeschool. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Ondermijning in 2022 
Het congres werd dit jaar geopend door de dagvoorzitter, Xander Beenhakkers (Hoofd Operatiën bij 

de Politie-eenheid Limburg), en Paul Depla (burgemeester van de gemeente Breda). In de opening 

werd benadrukt dat ondermijning een wijdverspreid probleem is, dat zich niet alleen uit in ‘coke en 

kerels’, maar op veel meer plekken voelbaar is. Ondermijning is ook erg dynamisch. De aanpak van 

ondermijning moet dit dus ook zijn. Diverse partners moeten goed samenwerken, en urgentie en 

draagvlak zien te creëren in de maatschappij.  

 

 

Het belang van publiek-private samenwerking 
Na de opening schoven drie gasten uit zeer uiteenlopende organisaties aan bij host Xander 

Beenhakkers voor een talkshow. Vanuit de gemeente gaf Paul Depla een mooi voorbeeld van 

ondermijning in de praktijk. Toen voetbalclub Baronie financieel gezien in zwaar weer zat, kregen zij 

een aanbod. Een investeerder kon hen wel uit de brand helpen. De voorzitter van de vereniging rook 

onraad en wist deze poging tot inmenging vanuit de onderwereld te voorkomen.  

De directeur van MKB-Nederland, Leendert-Jan Visser, complimenteert de voorzitter van V.V. 

Baronie, maar constateert dat veel ondernemers zich in een dergelijke situatie bevinden. Door de 

omstandigheden van de afgelopen jaren hebben veel ondernemers het lastig gekregen. Zij zien 

hierdoor vatbaarder voor de inmenging van onderwereld. Tijdige hulp is belangrijk voor 

ondernemers. Je moet de criminelen voor zijn. Daarnaast hebben ook legitieme ondernemers last 

van de uitstraling van niet-legitieme bedrijven en ervaren oneerlijke concurrentie. Zo worden 

bedrijven die niet direct in aanraking komen met criminelen, indirect geconfronteerd met de effecten 

van ondermijnende criminaliteit. Het is belangrijk dat we met betrokkenen in gesprek gaan over deze 

gelegenheidsstructuren. Er is nog te weinig onwetendheid over dit onderwerp. Hierdoor worden 

misstanden vaak niet gemeld. Nicole Lieve, strategisch adviseur ondermijning bij de Politie, typeert 

dit als een kenmerk van de neoliberale cultuur in Nederland.  

“Er zijn 63 facilitators nodig om 1 pil te produceren, die mensen kijken allemaal 

weg. Dit komt uit de neoliberale cultuur, wegkijken en goedpraten.”  

Hoe kunnen legitieme ondernemers gesteund worden door de overheid? Een voorbeeld van de 

pijnlijke realiteit zien we bij het fruitbedrijf in Hedel. Hier werd criminaliteit zichtbaar gemaakt. 

Medewerkers van dit bedrijf worden hierdoor al jaren geïntimideerd. Het is in ieders belang om 

bepaalde barrières op te werpen die een veilig ondernemingsklimaat in stand houden. Hiervoor moet 

de overheid netwerken opbouwen buiten conflicten om. Alle partijen moeten hierbij oog hebben 

voor de belangen van de anderen. In samenwerkingsverband wordt nagedacht over welke 

interventies het meest effectief zijn in de gemeente Breda. Hierbij zijn nabijheid, zichtbaarheid en 

aanspreekbaarheid drie belangrijke factoren, die het samenwerkingsverband versterken.  

 

  



 

 

 

 

 

What can we learn from the Italian mafia? 
Professor Maurizio Catino heeft via een live verbinding een presentatie gegeven over maffia in Italië 

en de verschillende vormen en systemen die de maffia kent. De kern van zijn presentatie kwam uit 

op het volgende: 

Maffia zijn erg weerbare organisaties. De organisatiestructuur heeft zich veel ontwikkeld over de 

jaren heen. De verschillende maffia-organisaties hebben verschillende structuren, waarbij meestal 

een duidelijke hiërarchie aanwezig is. Er bestaan verticale en horizontale organisaties. Verticale 

organisaties hebben veel mogelijkheden om conflicten op te lossen, omdat er op veel verschillende 

niveaus gepraat kan worden. Hierdoor zijn verticale maffia-organisaties een stuk minder gewelddadig 

dan de horizontale tegenhangers. De Camorra pleegt significant meer moorden dan de ‘Ndrangheta 

en de Cosa Nostra, omdat de Camorra een horizontale organisatie heeft.  

Door de zeer zware straffen die de Italiaanse staat heeft ingesteld is het aantal maffia-moorden sterk 

afgenomen. De aanpak van hooggeplaatste maffia-functionarissen heeft de structuur in sommige 

organisaties sterk verstoord. Dit proces is op gang gekomen na de moord van twee openbaar 

aanklagers in Udinese.  

Maffia verweven zichzelf in de bovenwereld door ondernemers diensten aan te bieden die tussen de 

legitieme en illegitieme wereld in zitten. Bijvoorbeeld het leveren van grondstoffen en uit handen 

nemen van logistiek. In Nederland zijn de ‘Ndrangheta en de Camorra gevestigd. Maffia-organisaties 

implementeren hun eigen model in andere landen, met kleine aanpassingen aan de landen waarin ze 

zich vestigen. In Nederland houden ze zich vooral bezig met cocaïnehandel.  

 

Nationale samenwerking tegen ondermijnende criminaliteit 
Robert Korsman, waarnemend hoofd operatie NSOC, kwam vertellen over de doelstellingen en 

werkwijze van zijn organisatie.  

Het MIT is per juli dit jaar NSOC geworden. Dit is een samenwerking tussen zes nationale partners. Er 

waren veel twijfels over hoe dit nieuwe team positie ging innemen binnen de vele teams en 

samenwerkingsverbanden die er al waren. De NSOC wil een aanvulling zijn op het huidige stelsel. Ze 

willen criminele systemen in kaart brengen en daarop acteren. De NSOC bestrijdt diverse elementen 

van de systemen: Trade-Based Money Laundering, aanpak van financiële dienstverleners, aanpak van 

logistieke dienstverleners en aanpak van corruptie en geweld. De samenwerking heeft ook voor alle 

individuele partijen voordelen. Zij leren van de partners uit het samenwerkingsverband en nemen 

deze kennis vervolgens mee terug hun eigen organisaties in.  

 

  



 

 

 

 

 

Verharding: Bedreigingen, intimidaties en liquidaties 
Na de pauze werd Ewout Genemans geïnterviewd. Een heuse BN’er, bekend van diverse 

televisieprogramma’s bij politie-eenheden en gevangenissen. Hij vertelde hierbij over zijn blik op het 

huidige klimaat rondom deze twee typen organisaties.  

Het sentiment en de houding van de burger richting handhavers en politie zijn aan het verharden. 

Ewout herkent hier een negatieve trend in. “Gaan we in Nederland dan richting de praktijken die we 

in Mexico en Colombia zien?” Dat nog niet, het controleniveau van bendes in het buitenland is hoger 

dan in Nederland, echter is de relatie tussen die bendes en geweld wel vergelijkbaar. Vooral de 

corruptie in het buitenland heeft geleidt tot de ontwikkeling van georganiseerde criminaliteit. Dit is 

in Nederland nog niet op dergelijke schaal aan de orde.  

Ewout heeft ook een programma gemaakt bij een jeugdinrichting. Hem wordt gevraagd hoe we 

kunnen voorkomen dat jongeren de criminaliteit in gaan. “De cultuur in een jeugdinrichting is vrij 

hard. Het creëren van een veilige omgeving kan bijdragen aan het veranderen van de cultuur.” Een 

goed voorbeeld komt uit de Yes We Can-kliniek in Hilvarenbeek. Daar zag Ewout jongeren 

meegenomen worden door de heersende veilige cultuur.   

 

Voorkom doorgroeien naar de georganiseerde criminaliteit 
De volgende spreker kon naadloos op het thema ‘jeugd en criminaliteit’ aansluiten. Mathijs Zwinkels 

is interventiespecialist en heeft veel kennis op dit gebied.   

Door de heersende straatcultuur komt er steeds meer jonge aanwas van criminelen. De ontwikkeling 

die zij doormaken is in drie fasen te verdelen: de jonge aanwas, de doorgroeier en de 

beroepscrimineel. In de persoons- en wijkgerichte aanpak wordt op de eerste twee groepen 

gefocust. In de jonge aanwas zijn nog veel mogelijkheden tot interventie. Voor doorgroeiers is dit 

moeilijker. Zij staan op een T-splitsing; zet ik mijn criminele carrière voort, of stap ik hier uit. Om ze 

tot die laatste keuze te verleiden moet er een duidelijk perspectief geboden worden. Deze jongeren 

kennen de voor- en nadelen van het criminele leven, maar zijn zich onbewust van de mogelijkheden 

die de legitieme maatschappij biedt. 

“Jongeren slaan niet aan op waarschuwingen voor liquidaties of 

gevangenisstraffen. Ze weten hoe de straat werkt. Wat ze nodig hebben is een 

perspectief van de andere kant.” 

Persoonsgerichte aanpak en wijkgerichte aanpak kunnen niet los van elkaar gezien worden. De 

persoon wordt gevormd door de omgeving. Het persoonlijke netwerk van jonge aanwas moet 

aangewend worden om effectief op te kunnen treden. De capaciteit van jongerenwerkers is vaak niet 

toereikend om een resultaat te kunnen bereiken. 

Hesdy Gerges is ook aangesloten, hij vertelt over zijn betrokkenheid in de zware criminaliteit en 

waarom hij hier uitgestapt is. Hij gebruikt zijn sport om een band op te bouwen met jongeren en de 

toegang tot professionele hulp te geven. Dit is een mooi voorbeeld van hoe rolmodellen ingezet 

kunnen worden om jongeren een perspectief te laten zien.  



 

 

 
 

 

Expertsessies 
In de middag was er ruimte voor personalisatie van het programma. In meerdere expertsessies kwam 

de integratie van grootschalige data-analyse in de aanpak van ondermijning en andere 

veiligheidsvraagstukken naar voren. Diverse partners demonstreerden hierbij technologieën die 

medewerkers kunnen ondersteunen in de analyse van grote datasets. De algemene consensus hierin 

was dat er veel mogelijkheden liggen in het efficiënter inzetten van de mensuren die in de 

criminaliteitsbestrijding beschikbaar zijn.  

Op 2 februari 2022 vond een belangrijke uitspraak plaats. Dit betreft de evenredigheidstoets bij het 

toepassen van de Wet-Bibob. Franc pommer heeft tijdens zijn expertsessie toegelicht wat hiervan de 

veranderingen zijn en hoe hier het beste naar te handelen. We kennen de Wet-Bibob als een van de 

krachtigste bestuursrechtelijke instrumenten die een gemeente in kan zetten om zich te beschermen 

tegen criminele activiteiten. Waar het nieuwe besluit in de kern op neer komt is dat op grond van 

artikel 3:4 Awb de voor of meer belanghebbende nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig 

mogen zijn in de verhouding tot de het met besluit te dienen doelen.  

Ook is de inzet van ondermijningsboa’s een nieuwe aanpak in de bestrijding van georganiseerde 

criminaliteit. De gemeente Breda heeft voor vier boa’s uren vrijgemaakt om te dienen als 

ondermijningsboa. Hierbij vervullen zij al hun uren aan de bestrijding van georganiseerde 

criminaliteit in Breda. Ze gaan af op signalen van collega-boa’s, politie of andere ketenpartners. Wat 

de ondermijningsboa’s zo bijzonder maakt is dat zij het voortouw nemen op de jacht op 

ondermijning. Politie en andere instanties gaan met hen mee en niet andersom. 

De verschillende expertsessie hebben ruimte geboden voor kennis verbreding en verdieping, ze 

sloten goed aan op het programma en persoonlijke voorkeur.  

 

Rondetafelsessie  
Tijdens de rondetafelsessies werden de ‘best practices’ in de aanpak van ondermijning gedeeld. Er 

was keus uit acht verschillende onderwerpen waarbij gelijkstemden ervaring met elkaar konden 

uitwisselen.  

Een van deze interactieve sessies werd gegeven door Gijs Heijnis, sociaal werker bij jongerenwerk 

Meerwaarde. Hij heeft toegelicht hoe jongerewerkers van Meerwaarde te werk gaan om de aanwas 

van jongere criminele en ondermijning tegen te gaan. Wat Gijs Heijnis toelichtte is hoe jongeren in de 

tijd van het ontwikkelen van hun eigen identiteit erbij willen horen, aanzien willen hebben, maar ook 

erkenning van leeftijdsgenoten. Jongeren zijn door hun opvoeding, thuissituatie of andere invloeden 

niet altijd weerbaar zijn voor negatieve invloeden van buitenaf. Hierdoor ontstaat het risico van 

afglijden. Het is van belang op signalen vroegtijdig te herkennen en hen een positief perspectief te 

bieden om verdere afglijding te voorkomen.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Daarnaast vertelde Gijs Heijnis wat voor bijzondere samenwerking er speelt tussen de jongere 

werkers van Meerwaarde, de handhaving en politie. Op het moment dat een van deze drie partijen al 

gefocust is op een groep komt een van de andere partijen er zich niet mee bemoeien. Het gaat om 

het bouwen van een vertrouwensband en het gevoel dat ze gehoord worden. Dit gebeurt niet op het 

moment dat politie, handhaving en jongerewerkers op de hielen zitten. Dit is een goed voorbeeld 

voor andere jongerewerkers. Probeer de jongere goed in de gaten te houden maar houdt ook 

rekening met de grenzen van de jongeren en de benadering van deze groepen.  

 

Netwerkparade ‘integrale aanpak van ondermijning’ 
De netwerkparade om nieuwe netwerken op te doen en nieuwe partners te leren kennis. Het is 

namelijk van cruciaal belang om goede integrale aanpak te handhaven om ondermijning aan te 

pakken. Het was een goede manier om netwerk te verbreden en samen tot nieuwe inzichten te 

komen.  

 

Prijsuitreiking Ondermijning Innovatie Award 
Na een mooie dag vol leerzame lezingen en gesprekken stond er nog een belangrijk moment op de 

agenda; de uitreiking van de Ondermijning Innovatie Award. De award is uitgereikt aan het meest 

innovatieve samenwerkingsverband in de aanpak van ondermijning. De prijs is gewonnen door het 

lectoraat ondermijning van Avans Hogeschool in samenwerking met Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. 

Gefeliciteerd! 
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