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Geachte leden van de raad,
Middels deze brief informeer ik u over de regionale ontwikkelingen omtrent ondermijning en de
aanpak zoals die wordt vormgegeven in Albrandswaard.
Ondermijning prioriteit in Integraal Veiligheidsbeleid
In het huidige Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) is het thema Ondermijning een van de prioriteiten.
Elk jaar wordt u middels de Actieplannen Veiligheid en de evaluaties geïnformeerd over de stand
van zaken en de gemeentelijke aanpak hierop. Daarnaast is aan dit onderwerp aandacht besteed
tijdens een informele bijeenkomst evaluatie actieplan veiligheid 2018 op 15 januari 2019 en de
raadsbijeenkomst op 10 september 2019. Onderstaand treft u de aanpak zoals die in 2020 wordt
gehanteerd.
Aanpak Albrandswaard 2020
De afgelopen jaren hebben er al meerdere acties met betrekking tot ondermijning plaatsgevonden
en ook dit jaar gaan we daarmee door. Hierbij kunt u denken aan acties in de beide jachthavens
(n.a.v. versterkingspijler Haven), spookbewoning en uitvoeren van BIBOB onderzoeken.
Daarnaast worden binnenkomende signalen en meldingen uitgelopen, in gezamenlijk met politie,
RIEC en/of belastingdienst. Een nieuwe actie dit jaar wordt de actie Meld Misdaad Anoniem. Met
deze actie willen we de meldingsbereidheid in de gemeente verhogen. We zien dat die nu relatief
laag is terwijl er onder de inwoners veel informatie beschikbaar is/moet zijn over verdachte
personen of situaties.
Naast bovenstaande acties wordt er ook organisatorisch en beleidsmatig verschillende zaken
verbeterd. Enkele voorbeelden hiervan zijn dat medewerkers binnen de gemeente
bewustwordingssessies bijwonen om ondermijningssignalen te herkennen. Daarnaast wordt
ingezet op het beter inzichtelijk krijgen van de cijfers en resultaten van ondermijning. Met behulp
van de versterkingspijler Regionaal innovatief offensief worden er hieromtrent trainingen verzorgd
aan medewerkers. Tot slot zijn er initiatieven om vanuit de pijler Regionaal Operationeel Bestuurlijk
Team integrale controles te organiseren.
Beleidsmatig wordt het BIBOB beleid geactualiseerd, worden er enkele artikelen in de APV
toegevoegd en wordt in het nieuw op te stellen Integraal Veiligheidsbeleid het thema ondermijning
weer opgenomen als speerpunt voor de komende jaren.
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Regionale aanpak: Versterkingspijlers RIEC
Het Rijk heeft in het huidige regeerakkoord extra geld uitgetrokken voor de aanpak van
ondermijning, een fonds van 100 miljoen euro. Voor de regio Rotterdam betekent dit dat er een
extra budget van 10 miljoen euro beschikbaar is gekomen. Dit geld is belegd bij het Regionaal
Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam wat de gemeenten ondersteunt en adviseert
bij de aanpak van ondermijning. Het RIEC Rotterdam heeft met haar partners hiervoor het
Integraal Versterkingsplan Regio Rotterdam 2019 – 2021 met zes pijlers opgesteld. De zes pijlers
betreffen: Haven, Regionaal Financieel Team, Vastgoed, Regionaal innovatief offensief,
Dynamisch Regionaal Integraal ondermijningsbeeld en Regionaal Operationeel Bestuurlijk team. In
overleg met het RIEC bekijken we vanuit welke versterkingspijler extra ondersteuning ingezet kan
worden voor Albrandswaard. In de bijlage treft u de Versterkingskrant aan, deze verschaft een
nadere uitleg van de zes pijlers.
Planning
In het laatste kwartaal van dit jaar staat de nieuwe APV en het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid
in uw raad op de agenda. De evaluatie omtrent ondermijning wordt opgenomen in het Actieplan
Veiligheid 2021 die volgend jaar ter kennisgeving aan uw raad wordt aangeboden.
Wij gaan ervanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de locosecretaris,
de burgemeester,

Dick Mol

drs. Jolanda de Witte

Interview

Winnifred Laman-Soto,
hoofd RIEC Rotterdam
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Na een goede kick-off ... samen versterken
Op vrijdag 15 maart 2019 gaf
de voorzitter van het Landelijk
strategisch overleg aanpak ondermijning, Peter
Noordanus het startschot voor
de zes Versterkingspijlers en de
twee aanvullende Versterkingsplannen in de regio Rotterdam.
Tijdens deze Kick-off waren alle betrokken RIEC-partners aanwezig evenals de
toenmalig programmadirecteur
Anti-ondermijning bij het ministerie van
Justitie en Veiligheid Esther van Dijk.
De acht Procesregisseurs zijn vanaf die
dag aan de slag gegaan om een stevige impuls te geven aan de aanpak van
ondermijnende criminaliteit in de regio
Rotterdam.
Wij zijn inmiddels een jaar verder en is
er al veel bereikt. Dat we dit graag en
goed met elkaar doen, werd eind vorig
jaar duidelijk tijdens de Eerste Werkconferentie Versterkingspijlers in Dordrecht.
In deze Versterkingskrant 2019 – 2020
willen we de positieve energie voor de
uitvoering van de versterkingspijlers
voelbaar maken en brengen wij de tot
nu toe behaalde resultaten in beeld door
tekst, foto’s, cijfers en illustraties.
Wij wensen u veel leesplezier en zien uit
naar onze verdere samenwerking.
Esther Schaddelee
Procesregisseur Regionaal
Innovatief Offensief (RIO)

Ondermijningsfonds
Het kabinet Rutte III heeft in het
regeerakkoord extra geld uitgetrokken voor de aanpak van ondermijning: een Ondermijningsfonds van 100 miljoen euro.
Een aanzienlijk deel van deze investeringen is bestemd voor de regio Rotterdam.
Dit om een stevige impuls te geven aan de
aanpak van ondermijnende criminaliteit
in onze regio.

De RIEC-regio Rotterdam heeft met haar
partners hiervoor het Integraal Versterkingsplan Regio Rotterdam 2019 – 2021 met
zes pijlers ingediend. Het Versterkingsplan
bevat daarnaast aanknopingspunten voor
een versteviging van de cross-over samenwerking vanuit onze regio met andere
regio’s en de landelijke diensten.
Het Versterkingsplan is inmiddels verder
geoperationaliseerd en uitgewerkt in zes
Versterkingspijlers. Daarnaast zijn er vanuit

andere financieringsstromen dan het Ondermijningsfonds nog twee aparte Versterkingsplannen uitgewerkt die nauw samenhangen met de zes Versterkingspijlers.
Vanuit de integraliteit en verbinding met en
tussen alle pijlers worden de Versterkingsplannen inhoudelijk wel meegenomen in
deze Versterkingskrant 2019 – 2020 maar
financieel niet, hiervoor zijn aparte verantwoordingslijnen bepaald.

6 Versterkingspijlers & 2 aanvullende Versterkingsplannen
Versterkingspijlers
Haven: het havengebied op de kaart
zetten als een plek waar geen plaats is
voor criminelen en de overheid zichtbaar
en proactief aanwezig is.
RFT (Regionaal Financieel Team): zicht/
grip krijgen op en blootstellen van
de criminele financiële structuren en
verhogen van de afpakopbrengsten.
Motus (Vastgoed): opsporen safehouses,
criminelen uit de anonimiteit halen,
malafide verhuurmakelaars aanpakken
en afpakken van crimineel geld. Daarbij
verhogen van de maatschappelijke
weerbaarheid door met publieke en
private partijen samen te werken.

RIO (Regionaal Innovatief Offensief): maakt
ondermijning zichtbaar bij de RIEC-partners
en de mensen die wonen en werken in de
regio Rotterdam. Door Rijker Verantwoorden, FieldLabs en PPS dragen wij bij aan een
weerbare en ondermijningsvrije regio.
DRIOB (Dynamisch Regionaal Integraal
OndermijningsBeeld): versterkt de integrale
intelligencepositie op ondermijning in de
regio. Dit ondermijningsbeeld is integraal,
actueel en gebruikt nieuwe datatechnologieën.
ROBT (Regionaal Operationeel Bestuurlijk
Team): is een bestuurlijk operationeel team
dat flexibel inzetbaar is in de regio en wil
inzicht verschaffen in regionaal kwetsbare
risicolocaties en gelegenheidsstructuren.

Versterkingsplannen
FIC (Financial Intelligence Center
Rotterdam): intensivering lokale
samenwerking van FIU met de RIECconvenantpartners in Rotterdam.
Om dit te verwezenlijken wordt er in
Rotterdam een satellietlocatie ingericht
waar strategische analyse, financieel
onderzoek, integrale analyse en
publiek/private samenwerking wordt
samengebracht.
Integraal afpakken: wil fout vermogen
zo efficiënt mogelijk gezamenlijk
afpakken. Fout vermogen afpakken kan
strafrechtelijk, fiscaal of civiel maar ook
bestuurlijk.
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Haven

Versterkingspijler 1:
Havengebied

Behaalde resultaten in 2019
Drie integrale controles in
het havengebied met diverse
publieke en private partners

RFT

Versterkingspijler 2:
Regionaal Financieel Team

Website gelanceerd t.b.v. het
vergroten van de weerbaarheid voor ondernemers en
werknemers in de haven
www.rotterdamsehavenveiligehaven.nl

Projectleider aangesteld

Inzet van Stadsbeheer in het
havengebied t.b.v. toezicht en
handhaving (i.s.m. de politie)

Belangrijk werkgebied voor criminelen
Het havengebied in de regio Rotterdam is een van de belangrijkste
aanjagers voor de Nederlandse
economie. Helaas vormt de haven
ook een belangrijk werkgebied
voor criminelen.

Met de in- en uitvoer van illegale goederen
(o.a. drugs, wapens, bepaalde grondstoffen)
is de haven enerzijds vaak een ‘startpunt’
voor illegale activiteiten op Nederlands
grondgebied en anderzijds vervult de haven
een distribuerende rol voor ondermijnende
criminaliteit in en buiten Nederland. De
haven biedt een goede infrastructuur die
gericht is op de snelle doorvoer van goederen. Deze infrastructuur is zeer aantrekkelijk
voor criminelen en verklaart waarom ondermijnende criminaliteit voet aan de grond
heeft gekregen in de haven. Door onder

andere gebruik te maken van complexe netwerken kunnen criminele organisaties hun activiteiten in de haven ontplooien.
Het programma Integere Haven bevordert bewustwording en preventie (deels gefinancierd door de versterkingsgelden). De Versterkingspijler Haven richt zich op samenwerking tussen de publieke en
private sector. Die samenwerking is essentieel o.a. in de strijd tegen
malafide bedrijven, criminele geldstromen en in- en uitstroom van
drugs, stelt de Erasmus Universiteit in het rapport Drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven: aard en aanpak van het fenomeen.

Regiegroep haven

Het versterken van de publiek-private
samenwerking (o.a. met het Havenbedrijf en
Deltalinqs), waarin innovatie centraal staat om
ondermijning aan te pakken.
Zestig deelnemers vanuit de publieke en private sector

60

Om doeltreffend te kunnen inzetten op de aanpak van ondermijning in de haven is er een Regiegroep haven opgericht. De aanpak
wordt vormgegeven op basis van de drie pijlers die de versterkingsgelden omvatten; drugs in- en uitvoer, criminele geldstromen en
malafide branches.
Deze Regiegroep heeft regie over de integrale aanpak binnen de
haven. De regiegroep bestaat uit de gemeente Rotterdam, politie,
FIOD, RIEC en het OM. De partners zitten op regelmatige basis bij
elkaar om de integrale aanpak vorm te geven en te analyseren waar
geïntensiveerd dient te worden.

(haven gerelateerd) komen structureel bij elkaar om nieuwe inzichten
te delen m.b.t. ondermijnende
criminaliteit.
Met een innovatietraject dat in
2019 in gang is gezet willen kijken
of we vanuit de publieke en private
sector ondermijning in de haven
op een andere (effectieve) manier
kunnen tegengaan.

 nderzoek in het kader van het
O
traject ‘Vergroten Meldingsbereidheid’ afgerond en gestart met de
implementatie van maatregelen die
de meldingsbereidheid vergroten.

Samen met het CCV en het Hit And
Run Cargo (HARC) bezig met het
ontwikkelen van 360 graden beeldmateriaal en een awareness video,
waardoor we extra bereik toevoegen
aan de bewustwordingsvoorlichting
van het HARC.

Instructiefilmpje over het dragen van
bedrijfskleding buiten het bedrijf
(6.000 x bekeken).

6.000

2.500 meldkaarten voor bedrijven en
publieke organisaties.

2.500
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De samenwerkende partners in
de regio Rotterdam doen er alles
aan om zicht en grip te krijgen op
criminelen, die uit zijn op macht,
status en vooral (veel) geld. Criminelen willen graag onder de radar
blijven, zodat ze ongestoord hun
positie nog verder kunnen versterken. Dat willen wij niet! Daarom
hebben we als politie-eenheid
Rotterdam en FIOD-regio Zuidwest onder gezag van het Openbaar Ministerie Rotterdam het
Regionaal Financieel Team (RFT)
opgericht.

Het team is gestart om in deze regio onder de radar gebleven
financiële structuren bloot te leggen en het illegale vermogen waar
mogelijk terug te geven aan onze samenleving.
Misdaad mag niet lonen en daar steekt het RFT, samen met de
andere Versterkingspijlers, een stokje voor. De kracht van het team
is de samenwerkingsbereidheid van de teamleden, waarvan een
gedeelte meer generalist is en een ander deel meer specialist met
een variëteit aan competenties en een grote achterban.

Enthousiast team

Het team is trots op de mensen die zich inmiddels hebben aangesloten. Bij ieder teamlid bestaat het besef dat de klus gezamenlijk
gedaan moet worden… samen met de teamleden en samen met de
andere pijlers. Peter Heesterman is projectleider van het team en hij
heeft vanuit de FIOD en de politie de beschikking over vakkundige
teamleden.
Peter was aangenaam verrast over het enthousiasme van mensen
die hem hebben benaderd. Peter: “Omdat ik open sta voor frisse
ideeën, komen die ook. En daar doe ik wat mee binnen het RFT.
Niemand kan vasthouden aan zijn oude vertrouwde werkwijzen.
We kiezen nu voor de beste werkwijze.”

Alle partners willen samenwerken

Programma Integere Haven
Twee Nieuwsbrieven Integere Haven
via het Havenbedrijf en Deltalinqs
verspreid.

Klaar voor actie

Waardevolle inzichten opgedaan in onze gesprekken met de Belgische Federale Overheidsdienst (FOD) voor Mobiliteit en Vervoer
en de Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen,
Cepa.
• De FOD voor Mobiliteit en vervoer onderzoekt als bevoegde
autoriteit voor havens de haalbaarheid tot het uitrollen van
screenings en verificaties voor kritieke functies op strategische
locaties in havens. De scope in dit onderzoek gaat verder dan
drugssmokkel.
• De Cepa neemt het initiatief tot overleg met HR-verantwoordelijken van terminals naar de (juridische) haalbaarheid tot het
uitwisselen van informatie/waarschuwingen over medewerkers.

Actieplan ‘Maak werk van Melden’

Gesprekken met het Scheepvaart en
Transport College (STC) over verdere
samenwerking over o.a. voorlichtingsmateriaal voor scholieren en onderzoeken de mogelijkheid van een
‘levenslange’ leergang.

Eerste aanzet gedaan voor een
HR-netwerk rond het thema Integere, Veilige Haven, als voortbrengers
van onze producten.

Dat er een Regionaal Financieel Team voor de hele regio is opgericht
en dat de partners dat samen tot stand hebben gebracht, is een
belangrijke mijlpaal in de Versterkingsplannen. Het klinkt soms
logisch, maar doe het maar eens!
Er staat nu een team dat een spade dieper gaat spitten om de
verborgen criminele geldstromen bloot te leggen. Het is nog te
vroeg om aan te geven welke structuren zijn blootgelegd en welke
criminelen aandacht van het RFT hebben. Dat komt, maar niet vanzelf. In de plan- en inrichtingsfase is duidelijk geworden, dat er een
reële behoefte bestaat aan het RFT en dat de combi-samenwerking
in de aanpak van ondermijning naar verwachting meer kansen op
succes biedt. In de afgelopen tijd is de awareness voor de financiële
effecten van ondermijning duidelijk toegenomen, dat kun je zien
aan de aanvragen voor het RFT.
Omdat de teamleden, ieder met hun eigen achtergrond, ook mogen
wennen en van elkaar willen leren, wordt het team gefaseerd opgebouwd. Nu staat er een team van 10 medewerkers die aan de slag
zijn. De ambitie is om te groeien naar circa 20 medewerkers. Het
RFT staat er niet alleen voor; er is een natuurlijke verbinding met
de andere financiële pijlers Financial Intelligence Center (FIC) en
ConfisQ. De wens om als financiële pijlers dicht bij elkaar te worden
gehuisvest, is gehoord.

Doen in 2020

Voor het RFT is vanaf 1 januari 2020 een periode aangebroken,
waarin het ‘doen’ centraal staat. Nu kan het team laten zien waartoe het in staat is, welke verzoeken er niet bij het team thuishoren
en op welke punten aanscherping van de plannen nodig is.

Aandachtspunten

De aanpak van ondermijning vraagt een lange adem en een brede
blik. Met alleen het strafrecht en opsporingsonderzoeken red je
het niet. Het strafrecht is een instrument dat in verbinding staat
met andere vormen van handhaving. De inzet van het strafrecht
wordt beoordeeld op effectiviteit in relatie tot de inzet van andere
(handhavings)instrumenten en kan naast bestuurlijke interventies
ingezet worden. Daarom moet het RFT samenwerken met de partners die andere handhavingsinstrumenten in huis hebben.
Omdat het RFT niet alles kan aanpakken, moet het team laveren
tussen diepgravend financieel onderzoek en onderzoeken met snel
resultaat.
De bedoeling is dat de Versterkingspijlers innovatief te werk gaan.
Dit betekent dat er ruimte moet zijn voor nieuwe en frisse ideeën.
Te veel restricties, of de lat té hoog leggen, nodigen niet uit tot
innovatie.

Projectresultaten
• Het team is officieel gestart per 1 januari 2020.
• Het team bestaat nu uit 10 mensen, 5 van de politie en 5 van de
FIOD.
• Er is samen met het Openbaar Ministerie een toetsingskader
opgesteld waar zaken aan dienen te voldoen en de eerste onderzoeken zijn gestart.
• Het RFT staat in nauwe verbinding met de pijlers Haven en Vastgoed en de financiële pijlers FIC en ConfisQ. Die contacten leiden
naar verwachting tot meer resultaten op die aandachtsgebieden.
• De pijlers RFT, ConfisQ, FIC en Vastgoed worden gehuisvest in
hetzelfde pand aan de Taborstraat in Rotterdam en dat is goed
voor de verbinding.
• Vanaf de start wordt bewust en actief nagedacht over de verbinding met de andere pijlers. Ook in de communicatie! Dit is bij
de opzet van het RFT anders dan bij de opzet van andere opsporingsteams.
• Vanuit het hele land is er interesse in de werkwijze van de drie
financiële pijlers.

“Het RFT staat in de actiestand voor een passende
integrale aanpak die leidt tot effect en impact”
3

Motus

RIO

Versterkingspijler 3:
Vastgoed

Vitale schakel in criminele bedrijfsstructuren
In de strijd tegen ondermijnende
criminaliteit versterkt Motus de
vastgoedbranche. Dit doen we
samen met partners, zoals politie, gemeenten, Belastingdienst,
Openbaar Ministerie en het RIEC.
Het doel: criminelen de mogelijkheid ontnemen een locatie te
vinden voor hun criminele activiteiten.

Onze focus ligt op dit moment op de
aanpak van malafide verhuurmakelaars. Zo
hebben we de afgelopen periode geïnvesteerd in het monitoren van pandgebruik,
het opsporen van malafide verhuurmakelaars en het verstoren van criminele samenwerkingsverbanden.
Daarnaast maken we de maatschappij
weerbaarder. Zo hebben we de samenwerking opgezocht met belangrijke spelers uit
de vastgoedbranche, zoals pandeigenaren,
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en
kennisplatformen. We delen onze kennis,
maken hen bewust van hun rol in goede
verhuur en helpen waar nodig. Zo brengen
we samen een beweging op gang naar een
eerlijke en veilige vastgoedbranche.

Motus-team

Achtergrondinfo
• Flikken Rotterdam
• Voorlichtingsbijeenkomst Noordeloos
• DITSS

De vaste kern bestaat uit een Procesregisseur, projectleider, datascientist, informatierechercheur, analist, onderzoeker en specialisten in publiek-private samenwerking,
operationele uitvoering en multimedia &
design. Naast de politie, zijn er partners
betrokken vanuit de gemeente Rotterdam,
de Belastingdienst, het OM en het RIEC.

Beter voorkomen dan genezen

Malafide verhuurmakelaars repressief
aanpakken is niet voldoende. Om de bron
aan te pakken, is meer nodig dan het
uitdelen van boetes en andere straffen.
Daarom onderzochten wij de voorkant van
het probleem. En wat blijkt uit gesprekken
met pandeigenaren? Zij hebben soms geen
idee dat zij verantwoordelijk zijn voor de
schade die door criminelen in hun woning
zou kunnen worden aangericht. Daarnaast
weten zij vaak niet wat ze zelf kunnen doen
om criminaliteit in hun woning tegen te
gaan. Om daarin verandering te brengen,
worden VvE’s door ons actief benaderd voor
een voorlichtingsavond of bewustwordings3 voorlichtingsbijeenkomsten
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Bewustwordingsgesprekken met 3
verhuurmakelaars

3

Aan de slag met
20 dubieuze verhuurmakelaars

Netwerk van 300
publiek en private
personen

20

300

gesprek. Daarbij ontwikkelen we handige
documenten, zoals een lijst met tips, die
hen kan helpen bij goede verhuur.

Publiek-private samenwerking

Criminaliteit in vastgoed is een maatschappelijk probleem met sterke lokale gevolgen.
Onder andere met een specialist op het
gebied van publiek-private samenwerking,
dagen we onszelf daarom uit om een heel
ander type interventie te plegen dan we als
overheid gewend zijn. Namelijk het sluiten van samenwerkingen met burgers en
bedrijfsleven. In samenwerking met DITSS
(Dutch Institute for Technology Safety &
Security) werken we aan een veiligheidsatelier. Hierin gaan professionals met verschillende expertises en achtergronden aan de
slag met een innovatieve oplossing voor de
vraag: “Hoe kunnen we het verhuren van
woningen voor criminele activiteiten voorkomen/tegengaan?”

Eén overheid

Strafrechtelijk, bestuursrechtelijk, fiscaalrechtelijk … een sterke aanpak vraagt om
meer takken van sport. Daarom werken we
ook intern aan een sterke samenwerking.
Wekelijks zitten we met alle RIEC-partners
aan tafel om vanuit verschillende disciplines barrières op te werpen voor criminelen.
Zo kunnen we per casus gerichte interventies plegen, zoals de integrale controle van
een appartementencomplex.

Data-gedreven

De afgelopen periode hebben we een flink
bestand aan data ontwikkeld. Daardoor
zijn we in staat om dubieus pandgebruik te
monitoren en zijn we er snel bij als er een
vermoeden is van criminaliteit. Door een
vlotte schakel met de operationele krachten
ondersteunen we de opsporing en aanpak
van criminelen door mogelijk verdachte
panden en verhuurmakelaars aan te wijzen.

Monitoren 5 vastgoedportefeuilles:
totaal 453 panden

118 collega’s ontvingen een
terugkoppeling over de casus
waarbij zij betrokken waren

118
453
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Denken, doen en delen

Als Versterkingspijler hebben we ons gepositioneerd als helpende hand. Zo denken we
mee over complexe vraagstukken, voorzien
we operationele teams van informatie
en delen we kennis in bijvoorbeeld een
Motus-alert. Door visuele producten maken
we inzichtelijk wat er in de wereld gebeurt
van vastgoedcriminaliteit en delen we de
resultaten van onze aanpak. Zo stuurden we
118 collega’s een terugkoppeling over hun
bijdrage aan de aanpak van twee malafide
verhuurmakelaars.

Resultaten

•b
 reder netwerk van zowel publieke als
private partners
• integrale aanpak van verhuurmakelaars
•m
 onitoring van verdachte panden en
verhuurmakelaars
• i nnovatieve kijk op criminaliteitsvraagstukken door de samenwerking met DITSS
•m
 eer bewustwording bij onder andere
VvE’s door met hen in gesprek te gaan
•é
 én centraal aanspreekpunt voor collega’s
en partners

Versterkingspijler 4:
Regionaal Innovatief Offensief

De pijler RIO versterkt de integrale
aanpak van ondermijnende criminaliteit in de regio Rotterdam.
Dat doen we door met de partners die zich inzetten voor een
ondermijningsvrije regio, innovatieve oplossingen, methodieken
en handvatten te delen. Op het
gebied van Rijker Verantwoorden,
Publiek Private Samenwerkingen
en Field Labs.
>> Meer weten?

e.schaddelee@rotterdam.nl

•e
 en moment waarbij we de doelgroep
in het licht zetten
• v erder integreren van Rijker
Verantwoorden
• inzetten van gerichte interventies

Daarnaast maken we ons sterk voor het zichtbaar maken van de activiteiten van partners. Want iedereen mag weten hoe we samen de
handen uit de mouwen steken tegen ondermijnende criminaliteit.
Door integraal te werken en communicatie als interventiestrategie
in te zetten, willen wij bijdragen aan een weerbare en ondermijningsvrije regio en laten we meer van onszelf zien. De inzet van het
RIO richt zich vooral op doen, leren en experimenteren. Op basis
van de opgedane ervaringen/vaardigheden en expertise streven
wij ernaar de strategische communicatie structureel onderdeel te
laten zijn van de aanpak van ondermijning en de awareness voor de
aanpak van ondermijning in de regio te vergroten.

Team RIO

Het Kernteam Communicatie bestaat uit 10 communicatieadviseurs
van de gemeente Rotterdam, politie, OM, Belastingdienst en RIEC.
Dit Kernteam is deels betrokken bij een aantal Versterkingspijlers
(Veilige Haven, Aanpak Crimineel Vastgoed, ROBT, RFT en Integraal
Afpakken ConfisQ). Het Kernteam is ook van start gegaan met hoe
we Rijker kunnen Verantwoorden en hoe het formuleren van rijkere
doelen van meerwaarde kan zijn in de aanpak van ondermijning.
Hiervoor maken we per Versterkingspijler een Public Value Plan
voor de wijze waarop we werken vanuit gezamenlijke waarden en
aanpak. De betrokken communicatieadviseurs hebben een dubbele
taak: het ondersteunen van de afzonderlijke Versterkingspijlers en
deelprojectleider zijn van een onderdeel van de communicatiestrategie. Op deze wijze kunnen we de communicatiefuncties van de
partners structureel versterken.

Let op!

Crimineel vastgoed stevig aanpakken

Werkconferentie groot succes!

De ondersteuning van alle Versterkingspijlers, gedrag veranderen,
Field Labs oprichten en aan de slag met Rijker Verantwoorden, dat
doe je ‘er niet even bij’. En in tegenstelling tot wat we tijdens de
Kick-off hebben gezegd om fulltime bezig te zijn met de Versterkingspijlers, is de praktijk weerbarstiger. Het Kernteam Communicatie is een enthousiaste club professionals die door hun kennis en
kunde meer dan gemiddeld nodig zijn bij hun eigen organisatie.
Extra aandacht gaat uit naar communicatieondersteuning vanuit
de regio en wellicht externe inhuur.

>> Goed op weg

>> Meer weten?
motus.rt@politie.nl
1 casus afgerond:
2 malafide verhuurmakelaars aangepakt
Daarbij misstanden in 32 panden, ruim
60 kg cocaïne, 34 kg heroïne, 150 kg
hennep, € 700.000 contant geld, 9 vuurwapens en 5 verborgen ruimtes

Kernteam Communicatie
10 personen

Magazine

Communicatiestrategie
voor 2 jaar

Praatplaat Geregisseerd
Geluk (Holsteiner-Spaanse Polder)

Basis gelegd voor
2 Field Labs

4x Krant Alliantie Hand in
Hand (Rotterdam Zuid)

6 communicatieadviseurs
die Train the Trainer Rijker
Verantwoorden hebben
volbracht

Animatie RIO

8 integrale overleggen

www.hand-in-hand.nu

Zicht op ondermijning

In 2020 aan de slag met

Ondanks een samenwerking tussen verschillende overheidspartners om crimineel
vastgoed stevig aan te pakken, blijkt dat de
overheid hierop nog niet goed is ingericht.
Ambtelijke processen gaan traag en de
systemen zijn simpelweg niet geschikt om
snel en gemakkelijk te communiceren. Onze
uitdaging ligt dan ook bij het verbreken van
de gewoonte om monodisciplinair te werk
te gaan.

Behaalde resultaten

Dordrecht - 16 december 2019

In 2019 hebben we de basis gelegd voor de communicatiestrategie van de Versterkingspijlers. De komende twee jaar
bouwen we samen aan een fundament om het tij te keren:
RIEC-partners samen met private partijen, ondernemers en
inwoners uit de regio Rotterdam. We laten overtuigend zien
dat we stappen zetten en dat de ambitie, om weer in regie en
de voorkant te komen, realistisch is. We verbinden partijen aan
het doel. Onze concrete doelstelling voor de komende twee
jaar (en daarna): laten zien dat we het verschil kunnen maken.
Voor de Versterkingsplannen heeft strategische communicatie
de ambitie een regio te worden waar het zeer onaantrekkelijk is

Eerste Werkconferentie
Versterkingspijlers

250 deelnemers

Overleggen worden gevoerd met communicatiestrategen en
partners gezocht op het gebied van social media en de inzet van
communicatiemiddelen 3.0. Voor het realiseren van de communicatiestrategie is inzicht in het gedrag van onze doelgroepen een
randvoorwaarde. Als we het gedrag van onze doelgroepen willen
beïnvloeden/veranderen dan vraagt dit ook om een uitgebreide
analyse en goed (wetenschappelijk) onderzoek. We proberen binnen het gestelde budget en termijn zo effectief mogelijk te zijn om
onze doelgroepen te motiveren in actie te komen en een handelingsperspectief te bieden.
Verder willen we met behulp van de kennis over en inzet van onder
andere social media, online-influencing, growth hacking, nudging,
gamification, artificiële intelligentie en/of marketing gaan leren en
ervaren hoe we bepaald gedrag kunnen beïnvloeden/veranderen.
Weten wat de factoren zijn die het gedrag van mensen bepalen, beïnvloeden of belemmeren, maakt onderdeel uit van onze zoektocht
naar concrete handvatten, tips en wellicht een of meer uitgewerkte
communicatiecampagnes.
Om de ambities van het RIO te kunnen behalen, wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht, samen gewerkt en kennis gedeeld met
de bestaande initiatieven zoals de Next Level - Leren en Ontwikkelen (L&O) - werkplaats Verantwoorden en Communicatie van het
RIEC/LIEC, de communicatieaanpak van het Strategisch Beraad Ondermijning van het ministerie van Justitie en Veiligheid, interventiecommunicatie/bestuurlijke weerbaarheid in de regio en de aanpak
ondermijning op Rotterdam-Zuid en in de Spaanse Polder.
ondermijnende criminaliteit te bedrijven. Een ambitie waarop
wij de komende jaren met de RIEC-partners extra inzet gaan
plegen. Dit vormt daarom de basis voor de communicatiestrategie van de Versterkingsplannen: In de regio Rotterdam krijgt de
overheid zichtbaar grip op ondermijning. Dit gaan we doen door
samen met de stakeholders onze nek uit te steken, ondermijning
bespreekbaar te maken, zichtbaar aan te pakken en resultaten te
tonen.
Dit gaat de regio worden waar wij met trots begin 2022 het rapport De voorkant van Rotterdam kunnen publiceren als tegenhanger van de publicatie van Pieter Tops en Jan Tromp; De Achterkant
van Nederland en het rapport over de Achterkant van Amsterdam.
Dit is tegelijkertijd de kern van de communicatiestrategie:

De voorkant van de regio Rotterdam!
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RIJKER VERANTWOORDEN in de regio Rotterdam
In 2019 zijn de meeste
Versterkingspijlers van start
gegaan om met elkaar te
bespreken hoe we rijker kunnen
verantwoorden en hoe het
formuleren van rijkere doelen van
meerwaarde kunnen zijn in de
aanpak van ondermijning.

I

In 2019 is een integraal actieonderzoek uitgevoerd naar Rijker Verantwoorden over de
aanpak op Rotterdam-Zuid. De reden voor
dit actieonderzoek was dat de gebruikte
verantwoordingsmechanismen niet meer
passend waren doordat er te veel vanuit de
afzonderlijke betrokken organisaties werd
gedacht en gewerkt. Met de uitkomsten
van dit actieonderzoek willen we uitbreiden naar de hele regio en leerervaringen
opdoen voor landelijke toepassingen. We
willen gezamenlijk verantwoorden aan het
brede publiek en de betrokken landelijke
en regionale partijen. Het gaat dan om het
ontwikkelen van methodieken om inte-

n januari 2020 is Ruud van Pelt weer in Rotterdam
begonnen, nu als plaatsvervangend directeur
MKB. ‘Weer, omdat hij van 2009 tot 1 januari 2013
ook in Rotterdam werkzaam was.

graal verantwoording af te leggen aan de
partijen: publiek, politiek, partners en intern
bij de RIEC-partners die zich richten op
mobiliseren, legitimeren, sturen/leren en de
beeldvorming.

Wat biedt Rijker Verantwoorden?

• Met minder cijfermatige verantwoording
een geloofwaardig antwoord geven op de
vraag of er goed gewerkt is.
• Vertrouwen bouwen en mensen mobiliseren om mee te doen.
• Bewustzijn van de kwaliteit van je eigen
werk. Steeds vanuit de vraag: “Wat heb ik
gedaan, waarom, werkt het?”

•M
 et verantwoording recht doen aan de
veelheid aan doelen en waarden in het
publieke domein.
•M
 et verantwoording innovatieve praktijken stimuleren in plaats van remmen.
•D
 irect voelbaar maken voor politiek en
bestuur, collega’s, publiek en partners wat
de waarde van het werk is.
•Z
 o gaat de kramp uit de verticale verantwoording.
•Z
 ichtbaar maken wat het maatschappelijk
effect is van onze inspanningen.

Ruud: “In die tijd zijn we als Belastingdienst, samen
met de gemeente Rotterdam, een eerste variant
van een wijkgerichte aanpak in de Tarwewijk gestart.
Met effecten. Begin maart ben ik door vertegenwoordigers van het Projectteam Holsteiner uitgebreid geïntroduceerd in de integrale aanpak van de ondermijnende
criminaliteit in dit bedrijvengebied. Een voorbeeld voor
de rest van het land, net als het integrale project Hartcore in Rotterdam Zuid, voor wat we als gezamenlijke
toezichthoudende- en handhavende overheidspartners
(met een lange adem) in RIEC-verband aan effectiviteit
op de mat kunnen leggen. Verder heb ik kennisgenomen van de ambities die zijn verwoord in de Versterkingsplannen en de Uitvoeringsagenda Haven. Een
imposante plus, én klus, op de vele al lopende initiatieven binnen het RIEC Rotterdam. Voor de Belastingdienst is deze ontwikkeling reden geweest om de elf
teams Externe Overheidssamenwerking, dus ook die
in Rotterdam, uit te breiden en om te bouwen tot een
integraler opererende werkomgeving. De disciplines
heffing, controle en inning zijn bijeengebracht. We kunnen hierdoor doelmatiger en effectiever onze bijdragen
in de externe samenwerking leveren.”

>> Hoe kunnen we nog beter integraal samenwerken?

>> Wat vindt Ruud het grootste pluspunt van de
Versterkingsplannen?

Tot slot, en zeker niet van het geringste belang: als
de aard, ernst en omvang van de ondermijnende
criminaliteit voldoende zijn, delen we als Belastingdienst in RIEC-verband, binnen de hiervoor gestelde
kaders, de voor de aanpak van die ondermijnende
criminaliteit relevante fiscale informatie.”

“Als belangrijkste pluspunt zie ik de kans om voor de
afzonderlijke Versterkingsplannen een scherpe focus
te kunnen aanbrengen. En dan écht samen kiezen wat
die focus is. Het antwoord op de vraag of we nu al dit
niveau voor alle Versterkingsplannen hebben bepaald,
hoop ik dit jaar te kunnen geven.”
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Wat we doen met honderd miljoen

“Ik weet uit ervaring dat je aan de voorkant niet
altijd exact kunt vaststellen welke aanpak van de
diverse fenomenen en in casuïstiek het effectiefst
is, maar met het elkaar scherp houden op dit punt
kunnen we gezamenlijk veel winst boeken. Zoveel
mogelijk ruimte houden voor creativiteit en dynamiek levert zonder meer winst op in de integrale samenwerking. Stel ook steeds gezamenlijk vast welke
partner het best het voortouw kan nemen, daarbij
rekening houdend met de op dat moment bij de afzonderlijke RIEC-partners beschikbare capaciteit. Als
de toezichthoudende uitvoeringsorganisatie van de
Belastingdienst ligt onze kracht onder andere aan
de voorkant van een integrale aanpak. Wordt die
wel voldoende benut? Als onderdelen van onze inzet
aan de voorkant noem ik als fiscale interventies het
uitvoeren van waarnemingen ter plaatse en actualiteitsbezoeken. Deze toezicht activiteiten kun je zien
als een ‘verkenning’ van het compliance niveau (hebben ondernemers hun zaken vanuit fiscaal perspectief voldoende op orde?) van burgers en bedrijven.

Als de overheid honderd miljoen
extra uittrekt, dan moet er wel
wat aan de hand zijn. In 2018 ontstond een fonds van die omvang
voor de aanpak van ondermijning.
Veel geld… hoewel, als we Tops
en Tromp mogen geloven is het
amper meer dan de straatwaarde van één jaar cocaïne gebruik
in Amsterdam. En dat is dan nog
maar een flinter van de problematiek. Ondermijning, dat is meer
dan alleen de criminaliteit van
een onderwereld waarin veel geld
wordt verdiend. Het gaat ook over
de manieren waarop die grootverdieners hun geld en invloed
inzetten in de bovenwereld. En dat
levert veel zichtbare effecten zoals
afrekeningen in het criminele
circuit en illegale dumpingen van
afval van drugslaboratoria. Maar
de onzichtbare effecten zijn veel
ingrijpender, zoals de verwoesting
van de levens van kinderen en
jongeren die willens en wetens op
een fout spoor worden gezet.

De aanpak van ondermijning

Wat doen we ertegen? En waar beginnen
we? Denk je vooral aan het bestrijden van
witwassen, outlaw motorgangs, de productie van synthetische drugs of de internationale handel in verdovende middelen? Denk
je aan het doorbreken van de negatieve
spiraal in criminele families, het doorbreken
van wapengeweld, illegale verhuur, mensenhandel…?
Samen met de Alex van de Plas, oud-commandant van het SGBO-ondermijning op
Rotterdam Zuid, sprak ik met een van de
onderzoekers die met het WODC werkt aan
een evaluatie van de versterkingsaanpak
ondermijnende criminaliteit. Alex toonde
een indrukwekkend filmpje van een spoken
word artist over de impact van wapengeweld. Dat filmpje vormt onderdeel van de

krijgen op de aanpak en de mogelijkheden
om zich te verantwoorden.

Van onder naar boven

De aanpak met het verantwoordingsbeeld
levert kracht van onder naar boven. Professionals uit verschillende disciplines geven
samen betekenis aan hun werk en bepalen
hun inzet. Daarover leggen ze verantwoording af. En ze nodigen bestuurders uit
voor een dialoog over die inzet. Dat geeft
verdieping en het wekt belangstelling voor
de problemen zoals ze op straat worden
ervaren. Op Rotterdam Zuid is veel mooi
materiaal gemaakt voor zo’n rijkere manier
van verantwoorden; filmpjes over het werk
vanuit first person perspectief (met body
cams van de politie), clickable PDF’s met
een breed overzicht van de aanpak, toe-

zijn voor de aanpak van ondermijning. Toch
wordt in Rotterdam gesproken over de ‘gehate meting van CSV’s’. Waarom? Het cijfer
is gemakkelijk manipuleerbaar: “Je kunt de
CSV’s zo indelen dat je je target haalt en
daarna ongestoord door kunt gaan met het
echte werk”, aldus een van de trekkers van
het programma op Rotterdam Zuid. Welke
informatie kan regionaal en landelijk tot
stand worden gebracht op een zodanige
manier dat die geloofwaardig inzicht geeft
in de problematiek en haar aanpak?

Rijker Verantwoorden

Rijker Verantwoorden is nu nog vooral ‘van
binnen naar buiten werken’. We kiezen
het perspectief van ‘veel professionals’
die samen betekenis geven aan hun werk
en vandaaruit verantwoording afleggen

“Ondermijning, dat is meer dan alleen de criminaliteit van een onderwereld
waarin veel geld wordt verdiend. Het gaat ook over de manieren waarop die
grootverdieners hun geld en invloed inzetten in de bovenwereld.”
campagne ‘wapens de wijk uit’ die door
burgers van Rotterdam samen met een
aantal instanties is opgezet. Is geld uit de
ondermijningsaanpak goed besteed als er
zo’n filmpje wordt gemaakt? Of denken we
meer aan de harde kant van opsporing en
vervolging?

Verantwoordingsbeeld

Sinds twee jaar doe ik met Jan Nap, lector
aan de Politieacademie, actieonderzoek
naar de aanpak van ondermijning op Rotterdam Zuid. We vragen ons af hoe je kunt
verantwoorden over de gezamenlijke inzet
en over de effecten van de aanpak. Ons
vertrekpunt is de manier waarop samenwerkende professionals betekenis geven
aan lokale situatie: “Wat is er aan de hand?
Wat willen we niet op zijn beloop laten? En
waarom? Wie hebben we daarbij nodig? En
wat zijn de werkzame principes onder een
mogelijke aanpak?” We vonden een manier
om teams te helpen om een theorie van
verandering te bouwen die richting geeft
aan de aanpak. En die handvatten biedt
voor Rijker Verantwoorden over het werk.
Zo ondersteunen we de teams om hun
werk zichtbaar te maken op een manier
die burgers en partners mobiliseert, die
het leerproces bevordert en die de kansen
verhogen dat er tastbare resultaten worden
gerealiseerd. Daarbij maken we een verantwoordingsbeeld waarmee teams zicht

gankelijke leerdossiers die met drie muisklikken in drie seconden tonen waar het
om gaat, een raadsbrief in de vorm van
een infographic met bewegende beelden.
We denken dat zulke vormen van Rijker
Verantwoorden bijdragen aan goed werk.
Met deze aanpak sluiten we aan bij de
beeldcultuur van deze tijd en we gebruiken
de mogelijkheden van social media om veel
sneller en vaker zichtbaar te maken wat er
gebeurt dan via de traditionele periodieke
rapportages.

Van boven naar onder

Maar is zulke verantwoording ook robuust
in het politieke debat? Is er niet veel hardere informatie nodig om lokaal en landelijk
grip te krijgen op de ontwikkelingen en de
effecten van de inzet? Hoe lang moeten we
het nog doen met de schattingen van Tops
en Tromp die worden bekritiseerd omdat ze
niet hard genoeg zijn en tegelijkertijd worden geroemd omdat het meest betrouwbare zou zijn dat we op dit moment hebben?
Het zoeken naar cijfers is volop gaande. Zo
wordt in de ondermijningsaanpak gewerkt
met een indicator voor het aantal criminele
samenwerkingsverbanden (CSV’s) dat is
aangepakt. Onder die meting ligt een grondige onderbouwing met ook weer een dikke
WODC-rapportage. Niemand is het erover
oneens dat criminele samenwerkingsverbanden een belangrijk aangrijpingspunt

W

at merkt Yvonne Hondema, Hoofd Operatiën politie Rotterdam – van de intensievere
aanpak van ondermijning?
“De afgelopen jaren is ondermijning steeds meer op de gezamenlijke agenda gekomen. Het opstellen van de ondermijningsbeelden, waarbij het delen van informatie van cruciaal
belang is, heeft bij alle partijen een gevoel van urgentie veroorzaakt en een push gegeven aan het integraal werken. Door
extra inspanningen zien wij direct dat de vruchten worden
geplukt; ook laaghangend fruit. Bijvoorbeeld op de Versterkingspijler vastgoed waar de politie de trekker van is. Zo zijn er diverse
safehouses opgespoord, spookwoningen gesloten en malafide verhuurmakelaars aangepakt.
Nu is het tijd om door te pakken naar fase twee; aan de voorkant
komen van het probleem waarbij wij een zo onaantrekkelijk
mogelijk klimaat creëren voor malafide vastgoedhandelaren en
criminelen. Van aanpakken en afpakken moeten wij naar signaleren, voorkomen en ‘het goede’ stimuleren en belonen.”

aan veel bestuurders. Maar omgekeerde
perspectieven zijn ook noodzakelijk. Er is
het perspectief van ‘veel bestuurders’ die
vanuit verschillende invalshoeken en vanuit
de bevoegdheden van verschillende wetten
en organisaties een samenhangend beleid
moeten maken. En het perspectief van
‘veel managers’ die in de praktijk keuzen
maken in de aansturing en prioritering van
het werk. Verantwoording werkt, aldus Soe
en Drechsler (2018) als de informatie die
wordt gedeeld (1) betekenisvol is vanuit
het perspectief van politiek, management
en professionals, (2) als die informatie op
een structurele manier wordt gedeeld en
(3) als de besturing van de organisatie zo
is ingericht dat die informatie daadwerkelijk wordt gebruikt. Met het verantwoordingsbeeld hebben we een mooie start om
teams uit te nodigen om te tonen hoe ze
hun opgave benoemen en aanpakken. Dat
is waardevol. Maar we zijn er nog niet. Het
doel van de beweging van Rijker Verantwoorden is om aansluiting te maken met
alle niveaus. En een betekenisvolle dialoog
tot stand te brengen die vanuit politiek,
management en professionals betekenisvol
en werkbaar is. Alle tips om die beweging
gaande te houden zijn van harte welkom!
Joost Vos
Partner RONT Management Consultants

>> Blog september 2019

>> Wat vindt Yvonne het grootste pluspunt van de Versterkingsplannen?

“Het grootste pluspunt van onze Versterkingsplannen is
een meervoudige aanpak gericht op zowel de preventieve als
repressieve kant. Een publiek, private en burgersamenwerking
als de driehoek van veiligheid. Er is ruimte om te experimenteren en ontwikkelen. Criminelen zijn adaptief, dus wij moeten dat ook zijn. Wij zorgen met elkaar voor een klimaat van
aanpakken en doorpakken!”

>> Kunnen we nog beter integraal samenwerken?

“Een effectieve aanpak van ondermijning vraagt commitment
van alle partners. Soms moet je in de samenwerking over
je eigen schaduw (en organisatiebelang) heen kunnen stappen. Het gaat uiteindelijk om het resultaat en het effect. Dat
vraagt aan de voorkant een goede afstemming, het gezamenlijk definiëren van onze maatschappelijke opgave en ieders rol
en aandeel daarin. En uiteindelijk elkaar ook gewoon successen gunnen.”
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DRIOB

Versterkingspijler 5:
Dynamisch Regionaal Integraal Ondermijningsbeeld

ROBT

Versterkingspijler 6:
Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team

gen. Naast de beschikbare informatie van partners worden open
bronnen zo optimaal mogelijk benut. Door informatie en inzichten
te bundelen willen de RIEC-partners samen slimme beslissingen
nemen: Waar heeft inzet van capaciteit het meeste effect? De tool
die het DRIOB ontwikkelt, houdt in dat we met de partners kijken
naar hun informatieorganisatie en hoe zij relevante informatie over
ondermijning kunnen ontsluiten. Vervolgens is het DRIOB het vehikel om van deze afzonderlijke beelden een integraal ondermijningsbeeld te maken. Het DRIOB jaagt hier het gebruik van moderne
data- en analysetechnologieën aan. Dit maakt het tevens mogelijk
om een zo actueel beeld te maken dat digitaal weergegeven kan
worden. Hiernaast besteedt het DRIOB aandacht aan randwoorden
op het gebied van privacy, ICT maar ook een sturingsmodel wordt
uitgedacht.

Aandachtspunten
• Voor de inzet van het ROBT
is het van belang wanneer
wel en wanneer niet de inzet
van het ROBT mogelijk is voor
de gemeenten. Gemeenten
moeten zelf ook beschikbare
capaciteit hebben.
• Nog niet alle gemeenten
hebben het BOA–convenant
getekend en of de Aanwijsbesluiten toezichthouders (apv,
parkeren, DHW) geregeld.
Het team is pas zelfstandig
inzetbaar als aan deze voorwaarden is voldaan.

Het DRIOB wordt mede mogelijk gemaakt door:

Twee weten meer dan één!
Al enkele jaren maken RIEC’s
ondermijningsbeelden. Eerst
heette dit nog BCBA’s oftewel
bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyses naar analogie van de
politionele Criminaliteitsbeeldanalyses. Deze BCBA’s hebben
gemeenten inzicht geboden in het
ondermijningsvraagstuk. Later zijn
deze beelden Ondermijningsbeelden gaan heten.
Het RIEC Rotterdam heeft hier continu gewerkt aan doorontwikkeling van de methodiek en getracht om steeds meer informatie
van RIEC-partners toe te voegen. In 2019 is
door de partners van het RIEC Rotterdam
besloten om voor de doorontwikkeling van
de Ondermijningsbeelden versterkingsgelden aan te vragen. Het RIEC-samenwerkingsverband zag volop kansen om beelden te maken die integraler van aard zijn,
die veel actueler zijn en waarbij gebruikt
gemaakt wordt van de kansen die nieuwe
data- en analyse-technologieën bieden.

De kop is eraf

• Procesregisseur
• Projectsecretaris
•P
 rojectteam: voorgezeten door de Procesregisseur en gevuld met
medewerkers van de volgende partnerorganisaties:
o Politie
o Belastingdienst
o OM
o FIOD
o Gemeente Rotterdam
•A
 llen hebben een sterke affiniteit met het onderwerp.
•E
 en onderzoeksteam; een politie-analist en een integraal analist. Een tweede politie-analist, een bestuurlijk analist en een
data-analist worden nog geworven. Daarnaast voegen partners
analysecapaciteit en expertise naar behoefte toe.

Het plan van aanpak is geschreven. Onder leiding van een integraal
projectteam gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een
methodiek. Iedere partnerorganisatie heeft zodanig haar informatiehuishouding georganiseerd dat zij een bijdrage kan leveren aan
het totale, integrale beeld. Daarnaast is een pilot gestart met een
ICT-bedrijf om een webapplicatie te ontwikkelen die op diverse
niveaus actueel inzicht kan geven in informatie die open bronnen
kunnen geven over ondermijning. Ten aanzien van de informatiehuishouding van de diverse partnerorganisaties zien we een
grote diversiteit. We merken dat er het afgelopen jaar al heel veel
is gebeurd en dat er al gebouwd wordt aan mooie informatiesystemen. Ook zijn er in de regio integrale projecten die zich op hun
eigen onderwerp bezighouden met het opbouwen van een integrale informatiepositie. De core business van het DRIOB is om dit
te stroomlijnen, zodat alle goede initiatieven gezamenlijk kunnen
leiden tot een integraal ondermijningsbeeld.

Wat hebben we inmiddels bereikt?

Continue informatiepositie

Naast verbinding met de partners is er ook zoveel mogelijk verbinding met de andere versterkingspijlers. De inzichten die de
ondermijningsbeelden gaan opleveren, geven input voor de pijlers
die zich richten op de versterking van de uitvoering en/of aanpak. Ook is er verbinding met andere regio’s. Het RIEC Rotterdam
onderhoudt nauw contact met andere RIEC’s en partnerorganisatie
staan in verbinding met hun collega’s in andere regio’s. Dit om van
elkaar te leren en elkaars analysemethoden te verrijken. In de eerste
helft van 2020 gaat het DRIOB aan de slag met het opstellen van
een eerste product. Dit wordt een pilot die we gaan gebruiken om
de mogelijkheden die er nu al zijn zoveel mogelijk te benutten en
om inzichtelijk te krijgen waar verbeterpunten liggen. Ook is de
verwachting dat hiermee beter inzichtelijk wordt welke randvoorwaarden nader uitgewerkt moeten worden.

Vanuit al die initiatieven en projecten hebben we al kunnen constateren dat het doel van het Dynamisch Regionaal Ondermijningsbeeld is om toe te werken naar een continue informatiepositie. Uit
deze positie kunnen dan vervolgens, op onderwerp en/of geografisch gebied, beelden worden gedestilleerd. Het adagium ‘van foto
naar film’ hebben we hiermee eigenlijk omgedraaid: ‘van film naar
foto.’ Waar we als project ook aandacht aan besteden is een zogenaamd sturingsmodel. Wie kan vragen om een ondermijningsbeeld,
tot welk aggregatieniveau gaat dit, wie geeft er duiding aan de
uitkomsten, wat is het beslissende orgaan?
Op dit moment is het DRIOB zover dat het plan van aanpak verder
is geconcretiseerd. De ontwikkelingen in ‘de wereld’ op het gebied
van intelligence zijn goed in kaart gebracht, zodat duidelijk is hoe
die zich tot het DRIOB verhouden. Nu gaan we starten met het
maken van een eerste ondermijningsbeeld nieuwe stijl. De ambitie
voor dit eerste product is om het zo integraal mogelijk te maken en
daarbij de deelnemende partners uit te dagen al zoveel mogelijk
van hun nieuwe analysetechnieken toe te passen. Vanuit deze pilot
gaat de methodiek verder ontwikkeld worden.

Ondermijningstool

Twee weten meer dan één. En alle RIEC-partners gezamenlijk weten
helemaal veel! Het DRIOB bouwt aan een tool om het ondermijningsvraagstuk zo integraal mogelijk en realtime in kaart te bren-

In 2019 is een integraal projectteam gevormd, waarbij de leden de
mogelijkheden vanuit hun eigen organisaties vertalen naar een
werkwijze voor een gezamenlijk en integraal ondermijningsbeeld.
Er is geïnventariseerd welke ontwikkelingen er al zijn op het gebied
van data-analyse die als een goede input kunnen fungeren voor het
integrale ondermijningsbeeld. Goede methoden kunnen doorontwikkeld worden en waar nodig toegepast worden bij andere
RIEC-partners. We merken dat de meeste RIEC-partners de opvatting hebben dat zij meer uit hun informatie willen halen en actiever
aan de slag willen met ondermijning. Dit sluit aan op de visie van
het DRIOB. Men heeft hierdoor interesse in het DRIOB: Wat kan het
DRIOB toevoegen en, voor partners die nog geen eigen methode
kennen, wat kan het DRIOB mij bieden qua methodiek maar ook
in inzichten van andere partners? Hier speelt het DRIOB dus zoveel
mogelijk op in.

Aandachtspunten

Op dit moment gebeurt er veel op het gebied van intelligence. Een
aandachtspunt is dat deze losse initiatieven goed zijn (kleinschalige
projecten kennen daarbij vaak een snellere ontwikkeling), maar dat
er uiteindelijk wel een samenhang dient te komen. Als samenwerkende overheden willen we voorkomen dat er heel veel verschillende applicaties en methodieken in omloop zijn, die elkaar deels
overlappen of die niet te koppelen zijn aan elkaar. Een ander aandachtspunt is dat we ruimte krijgen om een methodiek te ontwikkelen en dat dit niet te zeer wordt belemmerd door randvoorwaarden op het gebied van juridische kaders, ICT en definitiekwesties.

In het Hoofdenoverleg RIEC’s-LIEC wordt ook gesproken over de ontwikkeling van de strategische

pijlers waarbij meer RIEC’s bij betrokken zijn. “Wij geven als hoofden dan koers, richting en steun aan deze
pijlers. Een mooi voorbeeld is het DRIOB, dat eveneens wordt ontwikkeld in RIEC-Noord en RIEC-ZEBRA.
Mijn collega van RIEC-Oost is verantwoordelijk voor een projectgroep waarin de Procesregisseurs van deze
drie pijlers zitten. De hoofden hebben recent aangegeven de uitkomsten van wat uit deze drie RIEC’s komt,
landelijk te willen uitrollen.” Winnifred Laman-Soto
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Bestuurlijke aanpak, een machtig middel
De ervaring is dat hoe meer er
(bestuurlijk) wordt gekeken, des te
meer criminele activiteiten je ontdekt. En dan moet je er ook mee
aan de slag. Dat geeft een grote
druk op de reguliere ambtelijke
organisatie en vraagt veel van de
kennis en lef van de operationele
club toezichthouders.
RIEC Rotterdam bestaat uit 25 gemeenten.
De ene gemeente heeft twee Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) die
zich tot nu toe voornamelijk bezighielden
met de toezichtstaak op de lichtere vergrijpen in de openbare ruimte. De andere
gemeente heeft een hele BOA-organisatie
met verschillende specialismes en treedt
ook veelvuldig op achter de voordeur van
een woning of achter het rolluik van een
bedrijf. De criminelen kennen geen stadsgrenzen en daarom is er een Regionaal
Operationeel Bestuurlijk Team opgericht
dat grensoverschrijdend in alle 25 gemeenten kan ondersteunen.
Met een ROBT krijgen we een steviger
bestuurlijke aanpak en weerbaarheid in
de hele regio Rotterdam, die wordt geborgd voor de toekomst in de aanpak
van ondermijning. Het ROBT ondersteunt

desgevraagd gemeenten bij de ondermijningsaanpak en richt zich op: malafide horeca, woon-, adres- en zorgfraude,
fenomenen, advisering van toepassing van
de Wet Bibob, verschillende vormen van
uitbuiting, mensenhandel etc. In de aanpak
van ondermijning wordt samenwerking
gezocht met de ketenpartners. Daarnaast
worden activiteiten ondernomen om de
interne bewustwording binnen de gemeenten te vergroten en de informatiepositie te
verbeteren. Verder is ook kennisoverdracht
aan collega’s belangrijk. Daarnaast kan
het ROBT in samenwerking met het RIEC
gemeenten desgevraagd ondersteunen op
drie manieren:

1. Repressieve en preventieve
ondersteuning
2. Theorie- en praktijkondersteuning
3. Instrumentele ondersteuning
Breed inzetbaar team

Het bestuursrecht biedt verrassende mogelijkheden om achter de deur te komen
van bedrijven op kwetsbare risicolocaties.
Juist door die bevoegdheid slim in te zetten,
valt in de strijd tegen ondermijning veel te
winnen. Het ROBT kan gemeenten bij bestuurlijk optreden ondersteunen. Het team
bestaat uit acht BOA’s, met verschillende
specialismes bijvoorbeeld op het gebied
van huisbezoeken, bedrijvencontroles,
horecacontroles, prostitutiecontroles, DOR

(Digitaal Opkopers Register) controles maar
ook een digitaal specialist. Verder werken er
een analist en jurist. Voor de bovenstaande
taken bieden wij graag onze ondersteunende diensten aan. Onze diensttijden zijn
in overleg 24/7 (ook tijdens de nacht en in
de weekenden), waarbij per inzet buiten
de ‘kantooruren’ wel gekeken wordt wat
het risico is en of hierbij inzet van externe partners (zoals de politie) mogelijk en
noodzakelijk is.

Zichtbaar, inzetbaar en bruikbaar

Het ROBT is sinds januari 2020 volledig
operationeel inzetbaar. In 2019 is het project beschreven en goedgekeurd, menskracht en middelen zijn georganiseerd en
de facilitaire zaken daaromtrent. De eerste
stappen zijn gezet om in de regio juridisch
met een BOA-Convenant het team operationeel inzetbaar te krijgen. Hierdoor kunnen
de BOA’s in de gehele regio grensoverschrijdend werken (normaal gesproken zijn BOA’s
alleen voor de gemeente van aanstelling
bevoegd) De ondermijningsthema’s en de
bestuurlijke aanpak zijn geanalyseerd en
beschreven. De eerste stappen richting gemeenten zijn gezet om het Team zichtbaar,
inzetbaar en bruikbaar te laten zijn voor
gemeenten.
Verder is er werk gemaakt van mogelijke
manieren om kennis over te dragen via
opleidingstrajecten, op de werkvloer en met
handige formats.

• Het flexibel Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team levert
ondersteuning door kennis,
formats, beleid(sregels) aan
de voorkant van het proces en
‘handjes’ en ervaring tijdens
de inzet en acties. Het team
zal geen juridische procedures
opstarten, bestuurlijke maatregelen opleggen of bijvoorbeeld zonder samenwerking
en personele inzet met/van
betreffend gemeente casussen in behandeling nemen.
Uiteraard kunnen we hierbij
wel ondersteunen.

Mogelijke risico’s
• Om de effecten van het team
zichtbaar te laten zijn, is het
noodzakelijk dat juridische
opvolging plaatsvindt. Zonder
juridische opvolging is het
effect nihil.
• Als de inzetcapaciteit van de
externe partner te beperkt is
bij (integrale) acties kunnen
er weinig resultaten zijn.

Meer uit controles halen
De kennis en ervaring die het ROBT heeft, is erg bruikbaar. Zeker op het
gebied van ondermijning zie ik kansen om meer uit controles te halen.
Bijvoorbeeld doordat BOA’s signalen eerder gaan herkennen, zodat
daarop kan worden doorgepakt. Die coachende rol van het ROBT gaan
wij zeker inzetten.”
Fiona van Jaarsveld, Gemeente Hoekse Waard
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FIC

Versterkingsplan 1:
Financial Intelligence Center Rotterdam

Resultaten
Op 15 januari 2020 is de officiële kick-off van het FIC-Rot-

terdam geweest. Bij deze dag waren de eerste zes mede-

IA

Versterkingsplan 2:
Integraal Afpakken

werkers en hun leidinggevenden aanwezig en is onder
andere een bezoek gebracht aan het RIEC, ConfisQ en

de toekomstige locatie van het FIC. In aanloop naar de

ingebruikname van de definitieve locatie hebben de eerste medewerkers van het FIC uiteraard niet stilgezeten:
Opgewerkte casussen
FIC-casus wordt strafrechtelijk
onderzoek zicht op 		

€ 60 miljoen

FIC-casus wordt strafrechtelijk
onderzoek loonheffingsfraude
waarde 				

€ 900.000

FIC-casus wordt fiscaal
onderzoek zwarte		
boekhouding t.w.v.		

€ 1,2 miljoen

FIC-casus afpakken criminele
investering in autobranche

FIC-casus belastingontduiking/mensenhandel

FIC-casus vastgoed
crimineel vastgoed t.w.v. 		

€ 230.000

FIC-casus crimineel vastgoed

Aanpak van het criminele verdienmodel
Vrijwel alle vormen van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit worden gedreven door een
winstoogmerk. Criminele winsten
die worden vergaard met onder
meer drugshandel en fraude worden gebruikt om nieuwe criminele
activiteiten te financieren, een
luxeleven te leiden maar zeker
ook om in de bovenwereld te investeren. Voor dit laatste moet er
witgewassen worden.

De criminele investeringen zijn van invloed op personen, ondernemingen en overheden. Omdat sommige vormen van criminaliteit enorme nettowinsten genereren, vormen de miljarden wit te
wassen euro’s aan criminele winsten een ernstige bedreiging voor
maatschappij en economie enerzijds en tasten anderzijds de integriteit van het financiële stelsel aan. Om deze dreiging het hoofd te
bieden is een aanpak nodig waarbij de georganiseerde criminaliteit
geraakt wordt in het hart; het criminele verdienmodel.
De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) levert,
met haar unieke positie, een bijdrage aan die aanpak door de inrichting van het Financial Intelligence Center (FIC) Rotterdam. Het FIC
werkt samen met opsporingsdiensten, de Versterkingspijlers en het
RIEC-Rotterdam.

Ongebruikelijke transacties

FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de enige instantie in
Nederland waar meldplichtige instellingen, zoals banken, accountants, trustkantoren en handelaren hun ongebruikelijke transacties
dienen te melden. Het aantal gemelde ongebruikelijke transacties
per jaar is momenteel 600.000 tot 800.000. Daarmee beschikt
FIU-Nederland over een databestand van gemiddeld 2 tot 3 miljoen
transacties die dagelijks door analisten onderzocht worden. Met de
door de Wwft gegeven bevoegdheid worden meldplichtige instellingen aanvullend bevraagd en geldstromen inzichtelijk gemaakt.
Dit leidt uiteindelijk tot het verdacht verklaren van transacties en
geldstroomanalyses, die ter beschikking van opsporing en vervolging worden gesteld.
Voor een effectieve aanpak van georganiseerde criminaliteit en
het ontnemen van haar winsten is een (proactieve) analyse van
criminele geldstromen en het opbouwen van financial intelligence essentieel. En dat is waaraan FIU-Nederland door haar unieke
positie en unieke intelligence bijdraagt met de inrichting van het
Financial Intelligence Center Rotterdam. Om zo effectief en efficiënt
mogelijk deze bijdrage te realiseren heeft de FIU, medewerkers op
de FIC locatie gestationeerd.

Satelliet locatie FIU

Rotterdam is hiermee de eerste stad waar een satellietlocatie bij
de politie is ingericht door de FIU-Nederland. Binnen het FIC wordt
lokale data, strategische analyse en financieel onderzoek gecombineerd met integrale analyse en interventiemogelijkheden. Op deze
wijze worden dossiers kwalitatief beter en sluiten beter aan bij de
opsporingsbehoefte en integrale aanpak.
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Afpakken van crimineel vermogen

FIC-casus vastgoed malafide
verhuurmakelaar

FIC-casus afpakken contante
stortingen t.w.v. 			
			

Resultaten tot nu toe

FIU-melding vanuit FIC beslag

€ 220.000

€ 310.000

Verdacht verklaarde transactie dossiers worden onder het RIEC-convenant geanalyseerd, waarmee de uiteindelijke financial intelligence optimaal benut kan worden bij de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Publiek Private Samenwerking

De FIU-Nederland is bezig zich te organiseren op de ontwikkeling
van publiek private samenwerking met financiële instellingen. Deze
samenwerking wordt voortgezet in Rotterdam waarbij de FIU-Nederland actief is met inachtneming van het gesloten box principe
in het Wwft-domein. Het resultaat is dat de financiële instellingen
actief betrokken worden bij de voorkoming en bestrijding van ondermijnende criminaliteit.
Ook worden momenteel de eerste stappen gezet om samen met de
grootbanken een spoedmeldingstraject te ontwikkelen zodat een
onmiddellijke interventie, mocht dit noodzakelijk zijn, uitgevoerd
kan worden.

Wat kun je verder verwachten van het FIC?

•K
 walitatieve FIU-dossiers waarbij financial intelligence wordt
aangevuld met een integraal interventieadvies
• Verder ontwikkelen van de samenwerking met meldplichtige
instellingen om sneller te kunnen interveniëren op transacties
•B
 reder en structureler delen van financial intelligence met toezichthouders voor een integrale aanpak
•K
 ort cyclische afpakmogelijkheden
•S
 trategische analyse en financiële intelligence over complexe
ondermijnende criminaliteit

Informatie en expertise delend.
Quick response op signalen. En
puur gericht op afpakken van vermogen. Dat is het succesverhaal
van ConfisQ.

Met het afpakken van crimineel vermogen, wordt de crimineel
geraakt op een plek die het meest pijn doet, namelijk in de portemonnee. In 2019 is in Rotterdam beslag gelegd op € 14.232.137 met
een belangrijk aandeel voor het Integraal afpakteam ConfisQ van
€ 3.985.814. Het OM, politie en FIOD zijn geoefend in het afpakken
van crimineel vermogen. De gemeente heeft echter ook veel mogelijkheden om hieraan een bijdrage te leveren en maakt om deze
reden ook deel uit van ConfisQ. Om als gemeente een volwaardige
partner van ConfisQ te zijn met als focus openstaande vorderingen,
heeft de gemeente zich in 2019 georganiseerd op het gebied van
bestuurlijk afpakken. De capaciteit bij Gemeentebelastingen is
tevens uitgebreid. Zo is er in 2019 bij 16 handhavingsacties ruim
€ 105.000 aan directe en indirecte betalingen geïnd.

Hij kan er smakelijk over vertellen, want er zijn mooie casussen
over dure auto’s, paardentrailers en renpaarden. Maar het proces is
interessanter. De crux zit in de informatiedeling. Van Galen: “Er is
een convenant van het RIEC met de afspraak onderling informatie
te delen. Op een vast moment in de week schuiven alle partners
aan en wordt de casuïstiek besproken. Daar worden beslissingen
genomen. Een analist bepaalt de informatiebehoefte. De informatierechercheur is gemachtigd om vervolgens diverse databanken
te raadplegen en gegevens te combineren.” ConfisQ richt zich puur
op beslaglegging. “De vraag die wij steeds weer stellen is: valt er
op korte termijn wat af te pakken? Van Galen: “Het vasthouden van
de focus op de integrale benadering blijft een constant aandachtspunt.”

Enthousiast team

>> Meer weten?

Vanuit de gemeente Rotterdam is een Procesregisseur aan de slag
met de uitvoering van de aanpak ‘integraal afpakken’. Binnen deze
aanpak wordt onder meer gewerkt aan het versterken van het
integraal Afpakteam ConfisQ. In het integraal afpakteam ConfisQ,
onder leiding van het OM, werken enthousiaste en betrokken
collega’s van het OM, politie, Belastingdienst, RIEC, FIOD, FIU en de
gemeente Rotterdam. Binnen ConfisQ is er een palet aan functies;
van deurwaarders tot rechercheurs, van analisten tot officieren van
justitie. Allen deskundig op het gebied van invorderen, afpakken,
opsporen, bestuursrechtelijk optreden en de justitiële keten. Zij
hebben een helder doel voor ogen: namelijk crimineel vermogen en
bezit afpakken.

confisq@om.nl

Animatie ConfisQ

Tegelijkertijd wordt onder de bevlogen inzet van een gemeentelijk
projectleider in gezamenlijkheid met de verschillende clusters en
diensten van de gemeente, denk aan gemeentebelastingen, Werk&
inkomen, vastgoed etc. gewerkt aan het opzetten van bestuurlijk
afpakken.

ConfisQ: valt er nog wat af te pakken?

Vanaf de start in 2017 werken de Belastingdienst, de FIOD, FIU, het
RIEC, het OM en de gemeente Rotterdam samen in ConfisQ. De
opdracht: door niets meer dan slim samenwerken 1,5 miljoen euro
crimineel geld binnenhalen. Dat is gelukt. Met gemak. Harry van
Galen is officier van justitie en projectleider Integraal Afpakken.

>> Voor meer informatie:

fic-rotterdam.le@politie.nl
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“Onder de indruk
van de tijd en
moeite die partners
besteden aan de
samenwerking”
Winnifred Laman-Soto

Winnifred Laman-Soto startte medio juni 2019 als
Hoofd RIEC Rotterdam en Voorzitter Programmateam
Versterkingspijlers. “Toen ik aantrad stapte ik op
een rijdende trein. De partners van het RIEC hadden
elkaar al gevonden in de succesvolle samenwerking
van de afgelopen tien jaar én bij het opstellen
van de concept-Versterkingsplannen. Ik ben onder
de indruk van de tijd en moeite die partners
willen besteden aan die samenwerking. Het helpt
als je elkaar kunt inspireren om ook intern het goede
gesprek aan te gaan over het maatschappelijk belang
van die samenwerking. Ik vind het mooi te merken
dat dit besef hier in de genen zit.”

Elkaar helpen

Eens in de twee weken komen de acht Procesregisseurs
van de Versterkingspijlers/-plannen bijeen. Deze
procesregisseurs zijn afkomstig van het RIEC en onze
partners. Hun taak is het mogelijk maken dat er
gebeurt wat in de plannen van de pijlers is afgesproken.
Zo levert de FIOD bijvoorbeeld de procesregisseur van
de pijler Regionaal Financieel Team. De Proces-regisseur
van de pijler Vastgoed komen van de Staf Grootschalig
en Bijzonder Optreden (SGBO) van de politie. De
gemeenten Rotterdam, Schiedam en Dordrecht
leveren ook Procesregisseurs. De eerste voor de
Versterkingspijlers Haven, de andere twee gemeenten
voor de pijler Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team
(ROBT), een team met onder andere Buitengewoon
Opsporingsambtenaren (BOA’s) dat desgevraagd
gemeenten helpt met integrale controleacties. Bureau
RIEC levert de Procesregisseurs van het Dynamisch
Regionaal OndermijningsBeeld (DRIOB) en het
Regionaal Innovatief Offensief (RIO).
Winnifred: “In het Procesregisseursoverleg leggen we
de onderlinge verbindingen en zorgen we dat we zoveel
mogelijk gezamenlijk optrekken voor een maximaal
maatschappelijk effect. Als bijvoorbeeld tijdens een
controle van het ROBT, de partners en de gemeente

Colofon
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Deze Versterkingskrant 2019 – 2020 is tot
stand gekomen in samenwerking met de
Procesregisseurs en communicatieadviseurs
van de Versterkingspijlers/-plannen en het
RIEC Rotterdam.
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stuiten op mogelijke malafide verhuurmakelaars, dan
wordt de expertise van de pijler Vastgoed ingezet. Zo
helpen we elkaar. Er wordt trouwens ook afgestemd
tussen de Versterkingspijlers en het Bureau RIEC. Ik
zie nu al dat dat leidt tot meer en gerichte casuïstiek,
waarmee de analisten van het Bureau RIEC en de
partners aan de slag gaan.”

Door blijven gaan

Winnifred is trots op de bevlogenheid van haar
collega’s, wat de teams inmiddels al met elkaar
hebben neergezet en dat er nu al concrete resultaten
zijn geboekt zoals uit deze Versterkingskrant blijkt.
Maar zij gaat zeker niet achteroverleunen. “Ik zorg
ervoor dat van onze regio kan worden geleerd door
kennis en leereffecten met de andere RIEC’s te delen,
maar ook dat wij op onze beurt ophalen bij de andere
RIEC’s waarin zij mooie stappen hebben gezet. Mijn
wens is dat de energie bij ons allen mag blijven, dat
we samen nog meer mooie resultaten halen, dat onze
regio veiliger wordt en dat we ook na 2022 door kunnen
blijven gaan. Want tegen die tijd zijn we al wel een
heel eind maar het werk is dan zeker nog niet gedaan.
Het is daarom belangrijk dat het kabinet structureel
extra geld blijft uittrekken voor een versterkte
ondermijningsaanpak.”
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