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In 2018 stelde het kabinet 8,95 miljoen euro ter beschikking voor het bestrijden 

van de ondermijnende criminaliteit in Oost-Nederland. Dit geld wordt duurzaam 

geïnvesteerd in de aanpak van ondermijning, zodat het effect blijvend is. Dit doen we 

door de samenwerking binnen en buiten de veiligheidsketen te versterken en door te 

investeren in kennis en opleiding. Tegelijkertijd zorgen we voor flexibele capaciteit bij 

bijvoorbeeld gemeenten, OM en politie.  

Alle versterkingsgelden worden dus gebruikt voor de integrale aanpak van 

ondermijning. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk concreet? In dit magazine geven 

we een inkijkje in de dagelijkse praktijk van de integrale aanpak, die door de 

versterkingsgelden een flinke boost heeft gekregen. 

Boost voor integrale aanpak
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“Communicatie is de hoeksteen van de 
aanpak van ondermijning”, betoogde Ahmed 
Marcouch, burgemeester van Arnhem 
en voorzitter van de stuurgroep RIEC, op 
8 oktober tijdens het online symposium 
Communicatie en Ondermijning. Onder 
leiding van dagvoorzitter Leonie Willemsen 
ging Marcouch in gesprek met RIEC-
accountmanager Marjolein Meijners over 
ondermijning in Oost-Nederland en de rol van 
communicatieadviseurs bij de aanpak daarvan. 
Na dit tafelgesprek konden de deelnemers, 
voornamelijk communicatieadviseurs van 
gemeenten in Gelderland en Overijssel, kiezen 
uit drie interactieve workshops: ondermijning 
op vakantieparken, integrale controles op 
industrieterreinen en interne bewustwording. 
Het online symposium werd georganiseerd 
door het RIEC Oost-Nederland en de 
Gelderlandacademie en maakt onderdeel 
uit van een breder traject om meer kennis 
en ervaring uit te wisselen en samen te 
werken op het gebied van communicatie en 
ondermijning.

Communicatie 
als hoeksteen

BEKIJK DE VIDEO  
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Objectieve kennis 
en expertise

https://vimeo.com/466654325


Een controle op een vakantiepark is voor een 
burgemeester geen eenvoudige klus. Dat 
ervaarde ook Hans Vroomen, burgemeester 
van Ommen, bij de voorbereidingen van de 
controle op Calluna-midden*. “Je wilt weten 
wat er speelt, maar geen negatieve stempel 
drukken op het park of het Vechtdal.”

Van oudsher is het Vechtdal een populair 
vakantiegebied, met talloze wandel- en 
fietsroutes en vele vakantieparken. Niet al 
deze parken hebben de trek van toeristen 
naar het zuiden goed doorstaan. Het project 
Vitale Vakantieparken helpt gemeenten om 
kwetsbare vakantieparken weer perspectief 
te geven. “Als je in gesprek wilt met de 
eigenaren van een vakantiepark over de 
toekomst, is het heel belangrijk dat je weet 
wat er speelt én dat je weet met wie je aan 
tafel zit”, vindt burgemeester Vroomen. 

Lees verder op de volgende pagina

De dilemma’s van 
burgemeester Hans Vroomen

Het is 10 maart 2020. Om 4.00 uur ’s ochtends 
worden in Ommen de eerste tenten opgezet: 
vakantiepark Calluna wordt hermetisch 
afgesloten en iedereen die erin of eruit wil 
wordt gecontroleerd. Bewoners van de 
chalets kunnen een bezoekje verwachten 
van de gemeente, politie en Belastingdienst. 
Zoals verwacht verblijven er vooral 
arbeidsmigranten op het park. 86 van hen 
schrijven zich ter plekke in bij de gemeente. 
Ook worden vier auto’s en drugs in beslag 
genomen. De media zitten er bovenop en 
worden aan het einde van de dag bijgepraat 
door burgemeester Hans Vroomen. 
Het RIEC zette de resultaten in 
een infographic.

Resultaten integrale controle 
vakantiepark Calluna midden

#VeiligIJsselland

DINSDAG 10 MAART 2020

Doel: 
Zicht krijgen op wat er speelt 
op dit terrein en voorkomen 
van ongewenste activiteiten op 
vakantieparken in Ommen. 
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Deelnemers:: 
Gemeente Ommen, politie, Veiligheidsregio 
IJsselland, Provincie Overijssel, Belastingdienst, 
Arbeidsinspectie sociale zaken en werk-
gelegenheid, RIEC  Oost-Nederland.

Resultaten:

Effectief gezamenlijk optreden  
van overheidsdiensten.

Kennisdeling.

Inzicht in wat er speelt en  
wie er wonen op Calluna 
midden.

Signaal dat ongewenste 
activiteiten op vakantieparken 
in Ommen niet welkom zijn.BEKIJK INFOGRAPHIC
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“Op Calluna-midden hadden we te weinig zicht. 
Daarom was een controle noodzakelijk.”

Dilemma
Toch was het niet eenvoudig om deze beslissing 
te nemen. “We willen het Vechtdal als recreatief 
en toeristisch product juist versterken. We hebben 
een groot aantal hele mooie en succesvolle parken 
in het gebied. Door een grote controle op te tuigen 
kun je het idee wekken, dat er van alles mis is. Dat 
bijt elkaar. Je wilt niet dat mensen gaan denken dat 
het een rommeltje is in het Vechtdal. Ik vond dat 
een heel lastig dilemma. Ook omdat wij juist graag 
in gesprek willen met de eigenaren; je wilt de relatie 
niet verstoren.”

Achteraf is Vroomen blij met zijn beslissing. “We 
weten nu zoveel beter wat er speelt op Calluna. 
Gelukkig zijn er geen ernstige zaken aangetroffen, 
dat is geruststellend. Wel weten we veel meer over 
de arbeidsmigranten die er wonen, over de sociale 
problematiek en over de problemen achter de 
permanente bewoning. Nu kunnen we veel gerichter 
plannen maken voor een toekomstperspectief en de 
weg daar naartoe.”

Chalets
Vroomen is erg onder de indruk van de 
gedetailleerde analyse die het RIEC op basis van 
informatie van alle partners aanleverde. “Tot op 
het niveau van de chalets was in kaart gebracht 
wat we konden verwachten. Daardoor konden we 
heel gericht controleren en de juiste partners naar 
voren schuiven.” Hij roemt ook het enthousiasme 
en de professionaliteit van de deelnemers en de 
gedrevenheid van de projectleider. De laatste speelt 
ook een belangrijke rol in het natraject. “Je moet 
natuurlijk wel wat met de resultaten doen, anders 
verlies je je geloofwaardigheid. Dat is in de waan van 
de dag niet altijd even eenvoudig. 

“Je wilt niet dat mensen 
gaan denken dat het een 
rommeltje is in het Vechtdal”

De aanpak van vakantieparken is een belangrijk 
speerpunt in het Versterkingsplan van Oost-
Nederland. Zowel in Gelderland als in Overijssel 
worden grote stappen gezet. Door enerzijds te 
werken aan het vitaliseren van vakantieparken 
en anderzijds ondermijning te bestrijden, wordt 
het probleem van twee kanten aangepakt. In 
Gelderland vinden volop integrale controles 
plaats om zicht te krijgen op de problematiek, 
met behulp van het project Ariadne. In Overijssel 
concentreert de aanpak zich allereerst op de 
vakantieparken in het Vechtdal, onder de noemer 
Vitale Vakantieparken. De controle van Calluna-
midden in Ommen gold als pilot voor dit project. 
Beide projecten ontvangen een bijdrage vanuit de 
versterkingsgelden.

*Calluna-midden is een onderdeel van vakantiepark Calluna

Lees verder op de volgende pagina
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Het hielp niet dat we twee dagen na onze controle 
in de coronacrisis belandden. Dan komt een 
vasthoudende projectleider goed van pas. En die 
hadden we!”

Drie dingen heeft Vroomen ervan geleerd: “Allereerst 
is het heel belangrijk om goed uit te leggen waarom 
je controleert. Je moet immers het toeristische 
product beschermen. Ten tweede moet je precies 
weten wat je gaat doen. Een gedetailleerde analyse 
is daarvoor onmisbaar. En tot slot is een controle 
niet klaar met de debriefing. Een goede opvolging is 
misschien nog wel belangrijker dan de controle zelf.”

De organisatie van een integrale controle op 
een vakantiepark vraagt veel capaciteit en 
expertise. In Ommen is Ilona Vos met behulp van 
de versterkingsgelden ingevlogen om als flex-
projectleider de controle in goede banen te leiden. 
“Het was een uitdagende klus! Mijn rol was heel 
divers. Van het afstemmen van de doelen met alle 
partners en het bijpraten van het bestuur, tot het 
schrijven van de draaiboeken en het regelen van 
de tenten voor de controle. Nu, in het natraject, 
probeer ik er vooral voor te zorgen dat er vaart 
zit in de afhandeling van allerlei acties die uit de 
controle voortvloeien.” 

“Tot op het niveau van 
de chalets was in kaart 
gebracht wat we konden 
verwachten”
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Flexibele 
uitvoeringskracht

Om de slagkracht van gemeenten te vergroten 
zijn met behulp van de versterkingsgelden vijf 
bestuurlijk uitvoerders aangesteld, in elk district 
één. Zij ondersteunen gemeenten 2,5 jaar lang 
bij de aanpak van ondermijning, waarbij 
het aandachtsgebied per district verschilt. 
Onderling wisselen zij ervaringen en 
plannen uit, zodat alle districten kunnen 
profiteren van hun kennis en kunde.

onze bestuurlijk uitvoerders
Drie vragen aan…

Sebastiaan Visser 
Bestuurlijk uitvoerder IJsselland
Taak: aanpak buitengebied
Voorheen: operationeel expert  
bij de politie

Mijn werk

Uit de ondermijningsbeelden bleek dat het 
buitengebied een grote witte vlek is. Daar gaan 
alle IJssellandse gemeenten samen inkleuring aan 
geven middels het project Veilig Buitengebied. 
Hiervoor maken we onder andere gebruik van het 
Keurmerk Veilig Buitengebied. Ik zorg ervoor dat dit 
traject goed aansluit bij de lokale situatie, ik help 
gemeenten op weg, deel kennis en ervaringen en 
geef praktische tips.

Mijn start in coronatijd

Ik had net de eerste aftrap gehad, in IJsselland-
Zuid, toen de coronacrisis losbarstte. Dat was wel 
even lastig. Ik ben een mensenmens en nu moest ik 
digitaal met iedereen contact leggen. Dat is lastiger, 
al had ik veel leuke gesprekjes omdat mijn kinderen 
soms ook om mij heen drentelden. Het gaf mij wel 
de tijd om zelf een uitgebreide analyse te doen van 
het buitengebied. Dat heeft mij een hele goede 
inkijk gegeven in de problematiek.

Wat ik wil bereiken
 

Ik wil de problematiek zo concreet mogelijk maken 
en zorgen dat gemeenten en partners er in de 
toekomst zelf structureel mee aan de slag kunnen. 
Met het integraal aanpakken van problemen hoef je 
niet te wachten totdat ze groot genoeg zijn. Ik zou 
graag laten zien dat je er al veel eerder samen wat 
tegen kunt doen.



Na uitbraken van het coronavirus in woningen van 
arbeidsmigranten vlak over de grens in Duitsland, 
bleek het overgrote deel van deze bewoners te werken 
in Nederlandse slachthuizen. De woningen waar zij 
verbleven zijn grotendeels eigendom van Nederlanders. 
De woonomstandigheden voldeden niet altijd aan de 
voorschriften. Bovendien zag de Duitse overheid signalen 
van ondermijnende criminaliteit, die vooral betrekking 
hadden op enkele uitzendbureaus.

Het RIEC Oost-Nederland is al enige tijd bezig met het 
bevorderen van de internationale samenwerking in de 
aanpak van ondermijning. Daarom werd op basis van 
deze signalen een internationale casus gestart, waarbij 
informatie, voor zover als mogelijk, werd gedeeld 
tussen Nederland en Duitsland. Dit hielp bij het in kaart 

brengen van de coronarisico’s en gaf meer zicht op de 
grensoverschrijdende inzet van arbeidsmigranten en het 
verdienmodel van enkele uitzendbureaus. De signalen 
van ondermijning konden niet worden bevestigd. De 
bevindingen uit de casus vormen mogelijk wel een goede 
basis voor een grensoverschrijdend fenomeenonderzoek. 

Grensoverschrijdende 
samenwerking 

in coronatijd

Arbeidsmigranten vormen een kwetsbare groep in 
de coronacrisis. Het RIEC-LIEC maakte infographics 
om gemeenten,  bedrijven en arbeidsmigranten te 
informeren over de risico’s.

 INFOGRAPHIC VOOR GEMEENTEN
 INFOGRAPHIC VOOR BEDRIJVEN
  INFOGRAPHIC VOOR ARBEIDSMIGRANTEN IN 

DIVERSE TALEN
8

Duurzame 
samenwerking

https://www.riec.nl/corona/documenten/publicaties/2020/06/03/infographic-arbeidsmigranten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/06/02/arbeidsmigranten-in-de-coronacrisis
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/04/03/coronavirus-werknemersvragen-anderstalig
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Linda Koomen
Bestuurlijk uitvoerder 
Gelderland-Midden
Taak: regionaal adviseur 
ondermijning en projectleider 
Samen Weerbaar
Voorheen: coördinator bij 
gemeente Gorinchem

Mijn werk

Ik help gemeenten bij het op orde krijgen van de 
bestuurlijke basis. Dat doe ik onder andere vanuit 
het programma Samen Weerbaar en in de vorm van 
concrete producten, zoals een handboek voor de 
aanpak van zorgfraude en een uniforme aanpak van 
integrale controles. Ik denk ook mee over de bestuurlijke 
aanpak in casussen. Daarvoor sluit ik aan bij lokale 
ondermijningsoverleggen en het informatieplein. Verder 
ben ik vooral de spin in het web, ik leg de verbindingen. Ik 
denk dat daarin vooral mijn meerwaarde ligt.

Mijn start in coronatijd

Ik ben in januari gestart en had gelukkig iedereen 
al gezien, voordat we digitaal gingen werken. De 
casusoverleggen stopten tijdelijk en ik merkte dat de 
crisis veel impact had op gemeenten. Ik heb daarom die 
tijd vooral gebruikt om het programma Samen Weerbaar 
een boost te geven. 

Wat ik wil bereiken
 

Naast het opleveren van concrete producten wil ik vooral 
een blijvende samenwerking tot stand brengen. Zodat 
gemeenten en andere partners ervaringen en plannen 
met elkaar delen, zonder dat ze mij daarvoor nodig 
hebben. 

onze bestuurlijk uitvoerders
Drie vragen aan…



“Wat het Platform Ondermijning precies doet? Dat 
is een grappige vraag, want deze stelde ik ook toen 
ik begon als voorzitter. Ik merkte dat het antwoord 
hierop niet zo eenvoudig was. Het platform was 
vooral opgericht omdat ondermijning een heel 
belangrijk thema is voor veel partners. Elkaar leren 
kennen en mogelijkheden voor de samenwerking 
verkennen, waren in de eerste tijd eigenlijk het 
belangrijkst. 

Lat hoger
We hebben de lat nu hoger gelegd. Ten eerste willen 
we kennisdeling bevorderen, dus informatie over 
succesvolle aanpakken uitwisselen. Ten tweede willen 
we samen, vanuit verschillende uitgangspunten, een 
strategisch advies neerleggen over de aanpak van 
ondermijning, zodat de BV Nederland daar iets mee 
kan. In het platform zitten mensen van het OM, de 
Belastingdienst, de politie, het RIEC, gemeenten uit 
alle districten en de beide provincies, die het speelveld 
goed kunnen overzien. Uitvoering en beleid komen in 
het platform bij elkaar.

Lees verder op de volgende pagina

“De drive om ondermijning 
aan te pakken bindt ons”

Platform Ondermijning:

Het Platform Ondermijning speelt een belangrijke rol in de aanpak van 
ondermijning in Oost-Nederland. Johan Dijkstra, gemeentesecretaris in Oldenzaal 
en sinds een half jaar voorzitter van het platform, vertelt over de ambities van het 
platform en over zijn ervaringen in de eerste maanden van zijn voorzitterschap.
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Concreet houden we ons voornamelijk bezig 
met twee dingen: het bewaken van de 
versterkingsplannen, die we als platform samen 
hebben opgesteld, en het adviseren van de 
Stuurgroep RIEC over strategische onderwerpen. 
Voor beide punten is een goede samenwerking 
cruciaal. Niemand is tegen samenwerken, maar in de 
praktijk is dat best lastig. Onze organisaties zijn heel 
verschillend en hebben ieder hun eigen mores en 
prioriteiten. In het platform is er gelukkig altijd wel 
iemand die de boel opschudt door even stevig door 
vragen. Dat houdt ons scherp.

Veilig op één
Ik ben nu een half jaar voorzitter en in het begin 
was dat best wel spannend. Ik kende niet alle 
deelnemende organisaties even goed. Bij de eerste 
vergadering die ik zou voorzitten, bij het OM, kwam 
ik bijna niet binnen omdat ik geen paspoort bij me 

had. En toen de vergadering goed en wel gestart 
was, kondigde Rutte de intelligente lockdown aan, 
waarna ik ineens aan tafel zat met mensen die hun 
eigen organisaties plots grotendeels moesten gaan 

stil leggen. Sindsdien zijn de vergaderingen digitaal. 
Dat alles maakte het voor mij de eerste tijd niet altijd 
makkelijk.

Maar ik merk ook dat de drive om ondermijning aan 
te pakken ons bindt. De overheid moet zorgen voor 
schoon, heel en veilig, waarbij veilig op één staat. 
We realiseren ons allemaal dat onveiligheid veel 
dichterbij is dan we altijd hebben gedacht en daar 
willen we wat aan doen. Die motivatie houdt de 
motor aan de praat.”

“Niemand is tegen samen-
werken, maar in de praktijk 
is dat best lastig”

“We realiseren ons allemaal  
dat onveiligheid veel 
dichterbij is dan we dachten”
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Drie vragen aan…
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Paul Kreupeling
Bestuurlijk uitvoerder Gelderland-Zuid
Specialisme: jurist ondermijning
Voorheen (en nog): zelfstandig jurist

Mijn werk

Ik geef juridisch advies over ondermijningscasussen 
aan de veertien gemeenten in Gelderland-Zuid. Ik zit 
bij casusoverleggen en denk mee over bestuurlijke 
en civiele interventies. Ik help bij het samenstellen 
van ingewikkelde dossiers over onder andere 
hennep en zorgfraude. Daarnaast sta ik gemeenten 
bij in juridische procedures. 

Mijn start in coronatijd

Ik was al een maand of twee aan het werk in deze 
functie en heb tijdens de intelligente lockdown 
vrijwel direct al mijn werk digitaal kunnen 
voortzetten. Casusoverleggen gingen door en daar 
komt voor mij het meeste werk uit voort. Ook de 
kennismakingen gingen eigenlijk online gewoon 
verder.

Wat ik wil bereiken

Ik ben tevreden als ik mijn steentje heb kunnen 
bijdragen aan een veiliger Gelderland-Zuid. 
Ik ben momenteel betrokken bij meerdere 
zorgfraudedossiers, daar is nog een slag in te 
maken. Aan de voorkant kunnen we veel meer  
doen om fraude te voorkomen en aan de achterkant 
kunnen we het beter aanpakken door meer te 
controleren. Ik denk dat ik kan helpen om al  
doende stappen te zetten in deze aanpak.



“Het grootste deel van mijn werk bestaat 
uit het meekijken met kleine en grote 
rechercheonderzoeken. Ik kijk waar kansen zitten 
voor onze partners om in te grijpen. Ik bespreek 
welke informatie zij daarvoor nodig hebben en 
hoe we die informatie op een juridisch juiste 
wijze bij die partners krijgen. Dat doe ik ook op 
de informatiepleinen. Op die manier probeer ik 
de samenwerking met partners doorlopend te 
verbeteren. Ik vind het belangrijk dat partners weten 
wat ze van ons kunnen verwachten en dat wij als 
politie een betrouwbare partner zijn.”

Basisteams
Omdat integrale samenwerking steeds belangrijker 
wordt, is de vraag naar bestuurlijke rapportages sterk 
gestegen. Het aantal bestuurskundigen bij de politie 

is daarom met behulp van de versterkingsgelden 
uitgebreid van drie naar vijf. Daarnaast is het de 
bedoeling dat de basisteams steeds vaker zelf 
bestuurlijke rapportages opstellen. Daarom geven 
Wilma en haar vier collega-bestuurskundigen 
steeds vaker trainingen aan ‘blauwe’ collega’s over 
bestuursrecht, bevoegdheden van burgemeesters en 
het opmaken van bestuurlijke rapportages. 

“Nu er vijf bestuurskundigen zijn en de blauwe teams 
ook meer werk op zich nemen kan ik mij focussen 
op de grote rechercheonderzoeken en gaan bouwen 

aan mijn netwerk in Gelderland-Zuid”, vertelt Loeffen. 
“Als je wilt samenwerken moet je elkaar leren kennen 
en vertrouwen opbouwen. Je moet weten wat er 
speelt in je eigen organisatie en bij partners, op alle 
niveaus. Soms zijn er spanningen in de samenwerking, 
maar ik merk wel dat we steeds meer werken als één 
overheid. We moeten vooral focussen op waar we het 
met zijn allen voor doen.”

Bij het werk van een bestuurskundige denken we vooral aan het opmaken 
van een bestuurlijke rapportage, waarmee gemeenten actie kunnen 
ondernemen tegen criminelen. Maar het is veel meer dan dat, vertelt 
bestuurskundige Wilma Loeffen, werkzaam bij de politie in Gelderland-Zuid.

Elk district heeft zijn eigen bestuurskundige. 
Wilma Loeffen werkt in Gelderland-Zuid. 
Haar collega-bestuurskundigen zijn:
Yvonne Huizing – Gelderland-Midden
Marloes Dooren – Noord- en Oost-Gelderland
Huib in ’t Veld – IJsselland
Jeroen Moes – Twente

“We werken steeds meer 
als één overheid”

Bestuurskundige Wilma Loeffen:

“We moeten vooral focussen  
op waar we het met zijn allen 
voor doen”
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Wendy Noordkamp
Bestuurlijk uitvoerder Noord- en Oost-Gelderland
Taak: adviseur ondermijning 
Voorheen: adviseur bij het Openbaar Ministerie 
Midden-Nederland

Mijn werk

Ik heb een makelaarsfunctie: ik leg de verbinding 
tussen gemeenten en tussen partners. Daarnaast 
help ik gemeenten, samen met bijvoorbeeld het 
RIEC, om de basis voor de aanpak van ondermijning 
op orde te krijgen. Ik richt mij daarbij vooral op 
de aanpak van zorgfraude, synthetische drugs en 
buitengebied. 

Mijn start in coronatijd

Ik had een bijzondere start: mijn eerste werkdag 
was op 16 maart, de eerste dag van de intelligente 
lockdown. Gelukkig mocht ik die dag nog naar kantoor 
voor mijn account en een bos bloemen. Daarna zat ik 
met mijn telefoon en een lijst met telefoonnummers 
aan mijn eettafel om zoveel mogelijk contacten te 
leggen. Maar veel IV-ers hadden hun handen vol aan 
de aanpak van de coronacrisis en alle overleggen 
waren afgezegd. Sinds de zomervakantie kan ik 
gelukkig veel meer meters maken.

Wat ik wil bereiken

Ondermijning leeft erg bij gemeenten. Ze willen er 
graag mee aan de slag, maar weten vaak nog niet 
hoe. Ik wil hen helpen om de stap te zetten  
naar het doen. 



Het Openbaar Ministerie speelt steeds vaker een rol 
in de integrale aanpak van ondermijning. En terecht, 
vindt Mirjam Rijnsburger, informatiespecialist bij 
het OM. “Met een kleine strafrechtelijke interventie 
bereiken we een heel groot effect.”

Mirjam werkte eerder bij de politie en verschillende 
gemeenten en deze ervaring komt haar goed van pas 
bij het OM. “Ik kan vanuit het OM meedenken met 
verschillende partners. Dat is cruciaal in de aanpak 
van ondermijning. Ik probeer zoveel mogelijk de 
verbinding te leggen tussen het OM en de partners 
in de integrale aanpak.”

Effect
Mirjam neemt onder andere namens het OM deel 
aan de informatiepleinen in Gelderland. Het is 
belangrijk om daar aan tafel te zitten, benadrukt ze. 
“Als er een strafrechtelijk onderzoek uit een casus 
komt, is het belangrijk dat het vanaf het begin 
juridisch goed in elkaar zit. Maar nog belangrijker 
vind ik het om als OM mee te denken over de 
interventies die het meeste effect hebben. Daar 
kunnen wij meer een rol in spelen dan we nu doen.” 

Als voorbeeld noemt ze een man die telkens weer 
opduikt in casussen en strafbare feiten pleegt, maar 
toch vrij spel lijkt te hebben. 

“Als we zo’n man vervolgen voor een klein vergrijp, 
ligt er een veroordeling. Daarmee kunnen andere 
partners ervoor zorgen dat hij niet meer zo makkelijk 
een vergunning kan aanvragen voor bijvoorbeeld de 
zorg of de horeca. Voor het OM is zo’n kleine zaak 
misschien niet zo interessant, maar voor de partners 
kan deze van groot belang zijn.”

Zorgfraude
Nog beter integraal samenwerken is voor 
Mirjam dan ook dé oplossing voor de aanpak van 
ondermijning. Waarbij ze zich vooral zorgen maakt 
over zorgfraude. “Ik zie op de infopleinen steeds 
meer signalen van zorgfraude voorbij komen. Daar 
gaan enorme hoeveelheden overheidsgelden in 
om. Bovendien levert het schrijnende situaties op, 
waarbij criminelen werken met of misbruik maken 
van de meest kwetsbare mensen. Er is geen enkele 
organisatie die dit probleem alleen kan aanpakken. 
Dat móeten we echt samen doen!”

Rol OM bij aanpak ondermijning:

De functie van Mirjam 
Rijnsburger als informatie-
specialist bij het OM 
wordt gefinancierd vanuit 
de versterkingsgelden. 
Tegelijkertijd met Mirjam 
startte Judith Heisen als 
interventiespecialist bij 
het OM. Ook deze functie 
wordt gefinancierd vanuit 
de versterkingsgelden.

“Klein onderzoek heeft 
soms groot effect”
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Bibob-trainingen

Komend jaar organiseren we weer trainingen in het 
kader van de Wet Bibob. We bieden drie trainingen aan: 

TRAINING GESPREKSTECHNIEKEN 
waarvoor het RIEC een specialist op het gebied 
van waarheidsvinding inzet, die onder meer 
werkt met de politie

1
ALGEMENE BIBOB-TRAINING
die wordt gegeven door het Landelijk Bureau 
Bibob in samenwerking met het RIEC

2
FINANCIËLE TRAINING 
waarin het RIEC wordt ondersteund door een docent 
Bedrijfseconomie van het Windesheim College

3

Met deze trainingen hopen we zowel de ambtenaren 
die voor het eerst met de wet Bibob te maken krijgen, 
als de meer ervaren Bibob-medewerkers, goed te 
kunnen ondersteunen.

Meer weten? 
Neem dan contact op met uw accountmanager.

Trainingen
Het RIEC Oost-Nederland biedt basistrainingen en 
masterclasses voor medewerkers van gemeenten en 
andere partners, gericht op awareness en expertise. 
Voor 2021 staan, naast de trainingen over de Wet 
Bibob, de volgende trainingen op het programma:

• Introductie integraal samenwerken
• Open bronnen onderzoek
•  Gesprekstechnieken voor Boa’s en toezichthouders
• Bestuurlijke aanpak
• Bewustwording ondermijning (maatwerk)

Met behulp van de versterkingsgelden werd het 
aanbod van trainingen dit jaar behoorlijk uitgebreid. 
De planning kwam sinds het voorjaar echter onder 
druk te staan van de coronamaatregelen. Ook 
voor 2021 is de vorm en doorgang van trainingen 
afhankelijk van de ontwikkelingen.

16

Objectieve kennis 
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Flexibele 
uitvoeringskracht

Violette van Heek
Bestuurlijk uitvoerder Twente
Taak: programmanager Weerbaar Twente
Voorheen: coördinator Veiligheidsnetwerk 
Oost-Nederland

Mijn werk

Het programma Weerbaar Twente heeft vijf pijlers. 
Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat deze pijlers 
elkaar versterken en de aanpak van ondermijning 
een stap verder brengen. Ik zorg ervoor dat we 
slimme ideeën binnenhalen en dat we focus 
houden. We moeten keuzes maken, want anders 
bereiken we niets. We doen veel, maar heeft het 
ook effect? Hoe draagt wat wij doen bij aan het 
frustreren van de criminaliteit? Dat betekent vooral 
dat ik heel veel vragen stel.

Mijn start in coronatijd

Die was vrij soepel. Ik begon al op 1 januari, dus was 
al lekker bezig met inwerken. Bovendien ken ik  heel 
veel mensen al van mijn vorige werk, dus dat maakt 
telefonisch afstemmen een heel stuk makkelijker. 
Het was wel raar, want in één klap lag alles stil. 
Ik was blij dat de wereld na een paar weken weer 
begon te draaien.

Wat ik wil bereiken

Vooral meer focus in de aanpak, maar ook 
de integrale aanpak verstevigen, zodat we 
ondermijnende criminaliteit effectief kunnen 
bestrijden. Als we in Twente weerbaarder geworden 
zijn tegen criminaliteit ben ik tevreden.

onze bestuurlijk uitvoerders
Drie vragen aan…



AFGEROND IN UITVOERING RESULTATEN

Duurzame samenwerking Extern bureau geselecteerd voor evaluatie infopleinen Evaluatie afgerond, informatiepleinen en stuurgroepen gaan aan de 
slag met verbeterplannen

Projectleider ‘internationaal’ geworven Plan van aanpak opgesteld, samenwerking opgezet, voorstel voor 
grensoverschrijdend fenomeenonderzoek gemaakt

Ontwikkelen trainingen integrale samenwerking (RIEC-
LIEC Academie)

Trainingen liggen klaar, uitvoering afhankelijk van 
coronamaatregelen

Objectieve kennis & 
expertise

Integraal werkvoorbereiders voor districtelijke teams 
geworven

Experimenteren en leren door districtelijke teams RIEC-teams werken samen in districtelijk samenwerkingsverband

Trainingen ontwikkelen om kennis en expertise te 
vergroten (RIEC-LIEC Academie)

Bibobtrainingen worden gehouden, andere trainingen uitgesteld ivm 
corona

Trainingskalender en diverse trainingen liggen klaar

Assessment medewerkers RIEC afgerond

Slimme bestuurlijke 
weerbaarheid

Twee bestuurkundigen aangesteld bij politie Bestuurlijke rapportages worden sneller en beter opgesteld, zodat 
gemeenten sneller actie kunnen ondernemen

Plan van aanpak opgesteld voor extra toegevoegde waarde van 
bestuurskundigen

Weerbaarheidsscan voor gemeenten ontwikkelen Scan ontwikkeld, inschrijven is al mogelijk

Integrale intelligence  
& analyse

Alle ondermijningsbeelden zijn opgesteld, waaronder een regionaal 
ondermijningsbeeld

Bijdragen aan een innovatief landelijk systeem voor ondermijnings-
signalen t.b.v. dynamische en realtime ondermijningsbeelden

Elk districtelijk team heeft een eigen analist Districtelijke analisten versterken informatiepositie en casusaanpak

Drie analisten aangesteld bij politie Analisten versterken informatiepositie  en casusaanpak

Eén interventiespecialist en één informatiespecialist 
aangesteld bij het OM 

Alternatieve interventies adviseren en de integrale samenwerking 
bevorderen

Flexibele uitvoerings-
kracht & vakantieparken

100 verkennende en 20 uitgebreide controles op vakantieparken 
uitgevoerd door Ariadne

Controles gestart, maar vertraagd door coronamaatregelen. 
Bestuurlijke opdracht voor uitrol in heel Overijssel wordt opgesteld 

Controle Calluna uitgevoerd onder leiding van flex-projectleider

Werven vijf bestuurlijke uitvoerders met hands-on 
mentaliteit

Vijf bestuurlijke uitvoerders aan het werk

Flexibele uitvoerings-
kracht & buitengebied

Agenda Buitengebied provincie Gelderland opgesteld en ondertekend

In het kader van de Regiodeal Achterhoek wordt een 
gebiedsscan voorbereid

Gebiedsscan buitengebied Achterhoek wordt momenteel uitgevoerd

In IJsselland wordt proces opgestart voor Keurmerk Veilig 
Buitengebied

Drie gemeenten hebben keurmerkproces opgestart

Flexibele uitvoerings- 
kracht & syndru

Zicht op veertien mogelijke criminele netwerken die nader 
onderzocht kunnen worden

Flex-projectleider ingezet bij project synthetische drugs

Vijf criminele netwerken in beeld gebracht door het combineren van 
informatie van de Belastingdienst, politie en omgevingsdienst

Onderzoeksrapport ‘De intelligence paradox, lessen uit de integrale pilot 
analyse synthetische drugs Oost-Nederland’ van Politie en Wetenschap 
(6 november)

Voortgangsrapportage versterkingsgelden
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Resultaten integrale controle 
vakantiepark Calluna midden


#VeiligIJsselland


DINSDAG 10 MAART 2020


Doel: 
Zicht krijgen op wat er speelt 
op dit terrein en voorkomen 
van ongewenste activiteiten op 
vakantieparken in Ommen. 


Gecontroleerd:


144 
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50 
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Deelnemers:: 
Gemeente Ommen, politie, Veiligheidsregio 
IJsselland, Provincie Overijssel, Belastingdienst, 
Arbeidsinspectie sociale zaken en werk-
gelegenheid, RIEC  Oost-Nederland.


Resultaten:


Effectief gezamenlijk optreden  
van overheidsdiensten.


Kennisdeling.


Inzicht in wat er speelt en  
wie er wonen op Calluna 
midden.


Signaal dat ongewenste 
activiteiten op vakantieparken 
in Ommen niet welkom zijn.







Sinds 2019
Woont 33,3% permanent op het park.


Sinds 2020 
Woont 30,6% permanent op het park.


74,3% 
Weet niet wanneer ze van 
het park vertrekken.


25,7% 
Vertrekt later dit jaar om 
elders te gaan wonen.


Sinds 2004 
Wonen sommigen al op het park.


Sinds 2017
Toename van personen op het park.


#VeiligIJsselland


Resultaten integrale controle 
vakantiepark Calluna midden


DINSDAG 10 MAART 


Jaar van aankomst:


Woonfunctie:
98% van de personen die tijdens 
de actiedag zijn aangesproken, 
heeft aangegeven voor langere 
periode op Calluna midden te 
verblijven. Het vakantiepark heeft 


voor hen een woonfunctie.


De meerderheid van deze 
bewoners is arbeidsmigrant. Dit zijn 
personen die hebben aangegeven in 
Nederland, en op het vakantiepark, te 
verblijven vanwege de werkzaamheden 
die zij in Nederland uitvoeren. Het gaat 
in totaal om 113 personen.


De overige 2% was op bezoek 
of gaf geen reden aan. Het gaat 


hier om drie personen.


De bewoners met de Nederlandse 
nationaliteit hebben over het algemeen 


aangegeven op het vakantiepark te 
verblijven omdat zij te maken hebben 
met sociale problematiek (schuldsanering, 
bewindvoering, zorg) of omdat zij elders 
geen woonruimte kunnen vinden.
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Resultaten integrale controle 
vakantiepark Calluna midden


DINSDAG 10 MAART 


Er zijn 6 ondernemers gesignaleerd die nog 
niet bekend waren. Dit zijn personen die 
niet bekend waren in Nederland maar wel 
werkzaamheden uitvoeren en zich door 
ondernemers laten inhuren als zzp-er. Onderzoek 
moet uitwijzen of er sprake is van zelfstandige 
ondernemers of loondienst.


Van 8 personen wordt de bron van inkomsten 
nader onderzocht, deels om te beoordelen 
of er sprake is van loondienst of zelfstandig 
ondernemerschap, deels omdat er geen inkomsten 
lijken te zijn en onderzocht wordt hoe deze 
personen in hun levensonderhoud voorzien. 


4 voertuigen in beslag genomen in verband 
met openstaande belastingschulden. 


4.000 euro aan openstaande 
belastingschulden direct geïnd zijn.


Op basis van informatie die is aangetroffen bij 
enkele ondernemingen op het vakantiepark, wordt 
bekeken of het nodig is om de administraties van 
deze ondernemingen verder te onderzoeken. 


Onderzoek naar arbeidsmarktfraude vanwege 
contante betalingen door bedrijven aan werknemers. 
Dit is verboden voor het deel van het loon dat het 
minimumloon betreft. 


Onderzoek naar een overtreding op de Wet 
Arbeid Vreemdelingen, wegens het werken 
zonder een geldige verblijfstitel.


Belastingdienst Inspectie SZW


1 persoon betrapt op rijden onder invloed van verdovende 
middelen. 


2 personen reden zonder rijbewijs. 


1 persoon reed terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd. 


1 signaal van een milieudelict  wordt nader onderzocht. 


Meerdere gebruikershoeveelheden drugs in beslag genomen.


1200 euro aan openstaande boetes geïnd. 


1 melding aan Veilig Thuis vanwege signalen van huiselijk 
geweld en zorg om de veiligheid van een kind.


Politie


37% van de CV-ketels was niet onderhouden.


50% van de chalets had een rookmelder.


65% van deze rookmelders was defect.


40 rookmelders geplaatst tijdens de actiedag.


Geen ernstige tekortkomingen geconstateerd ten 
aanzien van het elektrisch systeem, meterkasten en 
elektrische bedrading. 


Het vakantiepark en de recreatiewoningen zijn voor de 
brandweer goed bereikbaar in geval van nood.


Brandweer


#VeiligIJsselland


2 integrale casussen gestart 
die gericht zijn op de aanpak van 
ondermijning.


RIEC


80 personen zijn op de actiedag 
ingeschreven bij de gemeente.


4 uitkeringen in onderzoek


11 adresonderzoeken


Gemeente







