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Onderzoek naar de ‘red flags’ van ondermijning

Criminele 
inmenging: 
hoe herken je 
het en wat is 
eraan te doen?
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Thema: ondermijning

Criminele 
inmenging: 
hoe herken je 
het en wat is 
eraan te doen?

Criminele inmenging blijkt een groeiend probleem op bedrijventerreinen. 

Ook ondernemers zonder kwaad in de zin zijn er de dupe van. Inmenging 

vindt plaats op verschillende bedrijventerreinen en bij veel verschillende ty-

pen ondernemers. Hoe herken je deze criminele activiteiten en wat is eraan te 

doen? En wat is de impact van corona op deze vorm van ondermijning? Jonas 

Stuurman is onderzoeker aan de Avans Hogeschool. Hij doet onder meer on-

derzoek naar de ‘red flags’ van criminele inmenging.

AUTEUR Erik Verheggen

Veiligheid is een van de essentiële randvoorwaarden voor een 
goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Op veel bedrijventerrei-
nen lukt het goed om de basis (‘schoon, heel, veilig’) op orde te 
brengen, maar op andere plekken lukt dat niet en kan de ano-
nimiteit van een terrein een dekmantel bieden voor bedrijven 
en individuen die van het rechte pad afwijken. Bedrijfshallen 
met afgeplakte ramen, autogarages waar nooit een klant over de 
vloer komt, zonnestudio’s en wasserettes waar op een of andere 
manier alleen ’s avonds activiteit is. Het levert een onderbuikge-
voel op dat er niets niet klopt en dat er dingen gebeuren die het 
daglicht niet kunnen verdragen.

Vooral bedrijven op bedrijventerreinen blijken vanwege de goe-
de infrastructuur en geïsoleerde ligging aantrekkelijk voor cri-
minelen, vertelt Stuurman. ‘Ik ben geïnteresseerd in de signalen 
van criminele inmenging die herkenbaar zijn voor onderne-
mers zelf. Waar kunnen zij op letten als zij te maken krijgen met 
criminelen die toenadering zoeken?’ Het onderzoek is een sa-
menwerking van de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool 
Rotterdam en Avans Hogeschool. Het richt zich op criminele 

inmenging bij bedrijventerreinen. De bedrijventerreinen Noor-
derveld-Molletjesveer in Zaanstad en Spaanse Polder in Rotter-
dam hebben zich als consortiumpartners aangesloten.

Hoe ziet criminele inmenging eruit?
‘Criminele inmenging betekent dat een bonafide ondernemer 
te maken krijgt criminelen die onderdelen van bedrijven wil-
len gebruiken. Het kan daarbij gaan om het afnemen van dien-
sten. Een voorbeeld: criminelen benaderen een koeriersbedrijf 
om verdovende middelen te laten bezorgen. Maar het kan ook 
gaan om het afnemen van producten uit de maakindustrie. 
Bijvoorbeeld de zogenoemde snowseals, een soort envelopjes 
die gemaakt zijn van papier dat niet vet of vochtig kan worden. 
Deze materialen worden veelal gebruikt om cocaïne in te ver-
pakken. Maar inmenging kan ook veel subtieler zijn. Zo krijgen 
postorderbedrijven te maken met infiltratie. Criminelen rekru-
teren werknemers en slagen er op een heel geraffineerde manier 
in om producten te stelen en verkopen. Een voorbeeld is een 
bedrijf dat iPhones verkocht. Criminele medewerkers haalden 
die uit de verpakking en verscheepte ze naar buiten in gereed-

Onderzoeksproject Red Flags bij Criminele inmenging

Het onderzoeksproject Red Flags bij Criminele 

inmenging is een samenwerking van Hoge-

school Rotterdam, lectoraat Risicomanage-

ment & Gedrag, Avans Hogeschool, lectoraat 

Ondermijning, elf bedrijven, twee bedrijvenver-

enigingen, Gemeente Zaanstad en Gemeente 

Rotterdam. In dit project gaan zij op zoek naar 

praktische kennis en tools om bedrijven en be-

drijventerreinen weerbaarder te kunnen maken 

tegen criminele inmenging.

Het doel is om kennis te vergaren en een 

interventietoolkit te ontwikkelen zodat 

ondernemers zich beter kunnen wapenen 

tegen criminele inmenging. De onderzoekers 

richten zich daarbij op:

• Het kunnen herkennen van de belangrijkste 

signalen die duiden op criminele inmenging. 

Wat zijn signalen van criminele inmenging 

en hoe kunnen bedrijven deze signalen 

beter duiden en begrijpen?

• Op welke manier kunnen bedrijven optreden 

waardoor de kans op criminele inmenging 

kleiner wordt. Welke maatregelen en tools 

kunnen bijdragen aan de eigen weerbaar-

heid van bedrijven?

• Gezamenlijk opereren op het bedrijventer-

rein. Hoe kunnen bedrijven, bedrijvenver-

enigingen, gemeente, politie, parkmanage-

ment e.d. signalen en informatie op een 

goede manier uitwisselen?
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schapskisten die het bedrijf ook in het assortiment had. Daar-
na werden de telefoons op Marktplaats verkocht. Een dergelijk 
bedrijf komt er dan pas later achter dat de iPhones verdwenen 
zijn.’

Wat zijn die red flags voor criminele inmenging?
‘Voor ons onderzoek voeren wij gesprekken met gedupeerde 
ondernemers. Onlangs was dat bijvoorbeeld met de eigenaar 
van een bedrijfsverzamelgebouw op een bedrijventerrein. De 
Er was een lading drugs gevonden in het gebouw, waarna het 
pand op last van de burgemeester is gesloten. Wij praten met 
dat soort ondernemers en vragen wat ze kunnen vertellen over 
hoe de situatie was toen ze werden benaderd door de criminelen 
en hoe die zich gedroegen. Bijvoorbeeld over het type vragen 
die ze stelden. Wanneer een potentiele huurder bovenmatig 

geïnteresseerd is in de beschikbare elektriciteitsaansluitingen, 
kan dat een aanwijzing zijn dat die huurder op zoek is naar een 
locatie voor een hennepkwekerij. De red flags zijn een bundeling 
van die ervaringen.’

Wat kunnen bedrijven met die informatie?
‘In de eerste plaats gaat het erom dat we ondernemers zelf 
weerbaarder maken tegen criminele inmenging. Criminelen 
gaan tegenwoordig zo geraffineerd te werk dat we allemaal een 
verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid. Op bedrijven-
terreinen betekent dat dat ondernemers signalen moeten leren 
herkennen en die informatie met elkaar gaan delen in collec-
tieven.’ 

‘De volgende stap is het handelingsperspectief voor gemeenten. 
Lokale overheden hebben veel mogelijkheden om ondermij-
ning aan te pakken. Er is de wet Damocles, die de burgemeester 
de mogelijkheid biedt om bestuursdwang toe te passen als er 
sprake is van drugshandel of “strafbare voorbereidingshande-
lingen”. Ook kunnen gemeenten samen optreden met veilig-
heidspartners. Op dit moment wordt de koppeling met de red 

flags van ondermijning nog onderzocht. Hoe kunnen bedrijven, 
bedrijvenverenigingen, gemeente, politie, parkmanagement en 
andere partijen signalen en informatie op een goede manier uit-
wisselen?’

Hoe moeilijk is het om ondernemers te betrekken?
‘Ondernemers zijn minder bezig met veiligheid dan je zou ho-
pen. Aan de andere kant zie je dat ook zij gaan inzien dat ze 
zelf verantwoordelijkheid moeten nemen om ondermijning op 
hun bedrijventerrein tegen te gaan. Criminaliteit is iets waar 
mensen over het algemeen niet graag over praten. Toch loont 
het om dat wel te doen, want in veel gevallen raakt inmenging 
direct aan de business van bedrijven. Als een bedrijventerrein 
achteruit holt doordat er ook malafide ondernemers actief zijn, 
dan straalt dat af op alle bedrijven en al het vastgoed op dat-
zelfde terrein. De waarde daalt en de klanten blijven weg. Die 
economische schade door ondermijning ligt heel dicht bij on-
dernemerschap.’

Wat is de impact van Corona?
‘Veel ondernemers hebben door de crisis te maken met een hoge 
financiële druk. Door de coronacrisis komt het voortbestaan 
van tot voor kort gezonde ondernemingen in gevaar. Tegelijker-
tijd hebben die ondernemers door de coronamaatregelen min-
der bewegingsruimte om klappen op te vangen. Uit onderzoek 
blijkt dat afhankelijk van de duur van coronacrisis, zo’n 15,5 tot 
68,5 procent van de ondernemers vreest voor het voortbestaan 
van het bedrijf (lees ook het artikel ‘Criminele inmenging in 
de coronacrisis’ van Maan en Stuurman op de website van het 
centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, 2020). Deze 
onzekerheid vergroot de kwetsbaarheid van ondernemingen 
voor criminele inmenging. Er zijn aanwijzingen dat criminele 
geldschieters in het ontstane gat springen door een helpende 
hand te reiken naar ondernemers. In een dergelijk geval kan 
rationalisatie onethisch handelen vergoelijken: “dan moet de 
overheid ons maar meer steun geven”, of “ook het inkomen van 
mijn werknemers staat op het spel”. In deze crisissituatie is dat 
geen opportunistisch handelen van ondernemers. Er rust een 
complexe verantwoordelijkheid op hun schouders, helemaal als 
een geldschieter het verschil kan maken tussen continuïteit van 
een familiebedrijf en een faillissement. Ondernemers die wij 
spreken in kader ons onderzoek laten ook weten dat ze zich zor-
gen maken over de financiële weerbaarheid van collega-onder-
nemers die door de huidige crisis in zwaar weer verkeren.’

Heeft u ervaring met criminele inmenging? Dan zou dhr. Stuurman 

hierover graag met u in gesprek gaan. Uiteraard onder de strikte voor-

waarden van anonimiteit. Neem contact op via jj.stuurman@avans.nl.

Er zijn aanwijzingen dat 
criminele geldschieters in 
het ontstane gat springen 
door een helpende hand te 
reiken naar ondernemers


