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• Ondermijning is het verzwakken of misbruiken van (de structuren van) onze 
maatschappij met ontwrichtende gevolgen op maatschappelijke terreinen.  
 
 

• Uiteindelijk tast het ons vertrouwen aan in bijvoorbeeld overheid, politie en justitie en 
dus in de rechtstaat. 

Wat is ondermijning ? 

http://utrecht.nl/
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Vestigingsklimaat 

http://utrecht.nl/
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• Niet alleen ergens anders 
• Een parasiterende, ondermijnende en florerende 

industrie 
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Praktijkvoorbeelden 
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Ondermijningsaanpak Utrecht 
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Reputatieschade bedrijventerrein 
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Kwetsbare bedrijven makkelijk slachtoffer 
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Hoe zie je het? 

• Nachtelijke activiteiten 
• Afscherming, agressie 
• Onlogische bedrijfsvoering 
• Geen activiteit, wel hoge huur 
• Geen activiteit, wel vermogen 
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Signalen algemeen 

 Wie gedraagt zich onaantastbaar? 
 

 Waar wordt altijd contant betaald? 
 

 Welke dubieuze ondernemer sponsort de lokale 
voetbalclub? 
 

 Waar wonen spookburgers? 
 

 Waar haalt die winkel zonder klanten zijn omzet 
vandaan? 
 

 Wie heeft van zijn huurwoning een paleisje gemaakt? 
 

 Waar in de wijk voelen bewoners zich onveilig? 
 

 Wie maakt de dienst uit in de wijk? 
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Signalen van drugs 

 Vervaardigen  
o Stankoverlast door een sterke, vreemde geur 
o Geluid van afzuiginstallaties 
o Beslagen/afgeplakte ramen die nooit open gaan 
o Veel dode (fruit)vliegjes op de vensterbank 
o Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen 
o Onduidelijk of een pand bewoond wordt 
o Beveiliging met camera’s, alarminstallaties of boobytraps  

 Handelen 
o Dealen op straat of in een pand 
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Signalen van illegale prostitutie 

 Werkgever regelt huisvesting, kleding, vervoer 
 Slachtoffer heeft schulden 
 Beperkte basisvrijheden 
 Slachtoffer kan/mag geen contact hebben met de 

buitenwereld 
 Beschikt niet zelf over identiteitspapieren 
 Geen eigen verdiensten 
 Werken onder zeer slechte omstandigheden 
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Signalen arbeidsuitbuiting 

 Fysiek geweld en/of dreiging daarmee 
 (Dreiging met) melden van het illegaal verblijf  
 Misbruik van gebrek kennis van eigen (rechts)positie  
 Gedwongen gevaarlijk werk en onredelijke werktijden 
 Niet of minder betaald krijgen dan minimumloon  
 Ook bij ziekte moet gewerkt worden 
 (Reis)documenten ingenomen door werkgever/derde partij 
 Niet of nauwelijks contact mogen hebben met buitenwereld  
 Voor onderdak, eten, documenten afhankelijk van werkgever 
 Slechte (dure) huisvesting, overbewoning 
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Signalen witwassen 

 Het omwisselen van grote coupures via banken, wisselkantoren 
 Het storten in meerdere kleine bedragen aan contanten 
 Het bij zich houden van grote contante geldbedragen 
 Het voorwenden van een omzet (zoals casinowinst) 
 Gebruik van crimineel geld bij aankoop van vastgoed of 

luxegoederen 
 Gebruik van dure huizen, auto’s, etc met weinig legaal inkomen 
 Gebruik van stromannen (in horeca) om de identiteit witwasser te 

verhullen 
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Signalen OMG 

 Dragen van herkenbare kleding en symboliek, colours en patches 
 Clubs hanteren duidelijke erecodes en een intern sanctiesysteem 
 Ride outs, grote groep motorrijders van één of meerdere clubs gaan 

op pad 
 Clubhuis 
 Intimiderend gedrag in en om de horeca en evenementen 
 Aanvragen van vergunningen 
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Onderbuikgevoel ?  
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Wat kunnen jullie doen? 
 
• Meld zaken als kapotte verlichting of ander straatmeubilair 

via de app ‘Slim Melden Utrecht’ 
• In geval van spoed 112 en anders 0900-8844 
• Meld en bespreek signalen bij de wijkagent Erik Schep! 

 
• Anoniem melden? Via ‘M’ op 0800-7000 

 
• Neem in je huurcontract op dat je regelmatig de ruimte wil 

kunnen inspecteren. Dit alleen is niet voldoende, je moet 
dit ook geregeld doen! 
 

• https://scans.mkbservicedesk.nl/veiligondernemenscan  
• https://www.veiligondernemenbeginthier.nl/fileadmin/w/veiligonde

rnemenbeginthier_nl/Nieuws_fotos/infosheet-hennepteelt-
commerciele-verhuurders-bedrijfspanden.pdf  

• http://stophennepteelt.nl/hennep-ook-uw-buurt-uit/ 

https://scans.mkbservicedesk.nl/veiligondernemenscan
https://www.veiligondernemenbeginthier.nl/fileadmin/w/veiligondernemenbeginthier_nl/Nieuws_fotos/infosheet-hennepteelt-commerciele-verhuurders-bedrijfspanden.pdf
https://www.veiligondernemenbeginthier.nl/fileadmin/w/veiligondernemenbeginthier_nl/Nieuws_fotos/infosheet-hennepteelt-commerciele-verhuurders-bedrijfspanden.pdf
https://www.veiligondernemenbeginthier.nl/fileadmin/w/veiligondernemenbeginthier_nl/Nieuws_fotos/infosheet-hennepteelt-commerciele-verhuurders-bedrijfspanden.pdf
https://www.veiligondernemenbeginthier.nl/fileadmin/w/veiligondernemenbeginthier_nl/Nieuws_fotos/infosheet-hennepteelt-commerciele-verhuurders-bedrijfspanden.pdf
https://www.veiligondernemenbeginthier.nl/fileadmin/w/veiligondernemenbeginthier_nl/Nieuws_fotos/infosheet-hennepteelt-commerciele-verhuurders-bedrijfspanden.pdf
https://www.veiligondernemenbeginthier.nl/fileadmin/w/veiligondernemenbeginthier_nl/Nieuws_fotos/infosheet-hennepteelt-commerciele-verhuurders-bedrijfspanden.pdf
https://www.veiligondernemenbeginthier.nl/fileadmin/w/veiligondernemenbeginthier_nl/Nieuws_fotos/infosheet-hennepteelt-commerciele-verhuurders-bedrijfspanden.pdf
https://www.veiligondernemenbeginthier.nl/fileadmin/w/veiligondernemenbeginthier_nl/Nieuws_fotos/infosheet-hennepteelt-commerciele-verhuurders-bedrijfspanden.pdf
https://www.veiligondernemenbeginthier.nl/fileadmin/w/veiligondernemenbeginthier_nl/Nieuws_fotos/infosheet-hennepteelt-commerciele-verhuurders-bedrijfspanden.pdf
https://www.veiligondernemenbeginthier.nl/fileadmin/w/veiligondernemenbeginthier_nl/Nieuws_fotos/infosheet-hennepteelt-commerciele-verhuurders-bedrijfspanden.pdf
http://stophennepteelt.nl/hennep-ook-uw-buurt-uit/
http://stophennepteelt.nl/hennep-ook-uw-buurt-uit/
http://stophennepteelt.nl/hennep-ook-uw-buurt-uit/
http://stophennepteelt.nl/hennep-ook-uw-buurt-uit/
http://stophennepteelt.nl/hennep-ook-uw-buurt-uit/
http://stophennepteelt.nl/hennep-ook-uw-buurt-uit/
http://stophennepteelt.nl/hennep-ook-uw-buurt-uit/
http://stophennepteelt.nl/hennep-ook-uw-buurt-uit/
http://stophennepteelt.nl/hennep-ook-uw-buurt-uit/

