
De plenaire kick-off van het integrale 
ondermijningsproject MISTRAL vond 
plaats vlak voordat corona haar intrede 
deed in ons land. Sindsdien is er veel 
veranderd. Niet alleen in de wereld, 
maar ook op bedrijventerrein 
Barendrecht-Oost. Er zijn fl inke stappen 
in de goede richting gezet. 

Zonder de hulp van ondernemers en 
partners was dit nooit gelukt, benadruk-
ken Harmen (Operationeel Specialist bij 
de politie) en Denise (beleidsadviseur 
ondermijning bij de gemeente). Zij vor-
men samen de projectleiding. “Mooi dat 
we dit echt met elkaar doen. Ondermij-
ning zorgt voor vervaging van normen en 
een afname van het gevoel van veilig-
heid. Dat is natuurlijk ongewenst!”

Harmen: “Wij vonden het belangrijk om 
de informatiepositie van bedrijventer-
rein Barendrecht-Oost beter in kaart te 
brengen. Zeker omdat er signalen waren 
dat criminelen het een aantrekkelijke 
locatie vonden. Onze aanpak is vanaf 
het begin heel laagdrempelig geweest. 
Er werd begonnen met het ophalen van 
zoveel mogelijk informatie bij onderne-
mers. Wijkagenten en boa’s zochten on-
dernemers actief op met vragenlijsten, 
om op die manier relevant data te ver-
zamelen en inhoudelijke gesprekken te 
voeren. Ondernemers werden daarnaast 
aangemoedigd om onderbuikgevoelens 
altijd te delen. De reacties op die aan-
dacht en onze werkwijze waren overwe-
gend positief. Een bonafi de ondernemer 
is daar vaak alleen maar blij mee.” Denise 

vult aan: “Feedback nemen wij ook zeker 
mee. In het begin was het nog zoeken 
naar de juiste vorm en aanpak, maar nu 
staat het stevig in de steigers. Verder is 
het mooi om te zien dat de bekendheid 
van project MISTRAL sinds de zomer een 
vlucht heeft genomen. Dat helpt alleen 
maar mee bij het stimuleren van een eco-
nomisch gezond bedrijventerrein en het 
vergroten van de bewustwording omtrent 
ondermijning.”

Leefbaarheid vergroten
De afgelopen periode werden in samen-
werking met de politie op gezette tijden 
onaangekondigde, integrale controles 
uitgevoerd. Ook vier billboards op het 
bedrijventerrein confronteerden onder-
nemers, bezoekers en voorbijgangers 
met ondermijning en het belang van het 
melden van mogelijk verdachte situaties. 
Harmen: “Ondernemers zijn een belang-
rijke schakel in het geheel. We trekken 
samen op tegen ondermijning. Zo voelt 
dat echt. Er zijn regelmatig gesprekken, 
zowel met individuele ondernemers als 
afgevaardigden van het ondernemers-
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collectief.” Denise vult aan: “En ook 
met pandeigenaren, niet alleen met de 
gebruikers. Eigenaren nemen we ook 
mee in project MISTRAL. We treden niet 
op tegen ondermijning om te pesten, 
maar om de leefbaarheid op het bedrij-
venterrein te vergroten. Het heeft, naast 
veiligheid, ook raakvlakken met thema’s 
als economie, milieu en gebiedsontwik-
keling. Door goed te blijven communice-
ren, kweek je wederzijds begrip.”

Ongoing process
Resultaten zijn vaak maar beperkt 
houdbaar. Het is daarom niet de be-
doeling dat er achterovergeleund gaat 
worden. Denise: “Sterker nog: het idee 
is om de stap te maken van project naar 
geïntegreerde werkwijze. Dat is best 
uniek, die integrale samenwerking. Wij 
geloven in deze methode en moedigen 
ondernemers aan om met ons mee te 
blijven denken. Dan is de kans op succes 
immers het grootst!” Heeft u behoefte 
aan een gesprek? Neem dan contact op 
via: veiligheid@bar-organisatie.nl of 
14 0180.

‘Mistral doen 
we samen!’
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Wist u dat..?
• Criminelen altijd en bewust op 

zoek zijn naar kwetsbare 
branches om zo hun 
activiteiten te ontplooien?

• De kwetsbaarheid van een 
branche bijzonder fl uïde kan 
zijn? Een branche die op het 
ene moment nog weerbaar 
tegen en/of oninteressant is 

voor criminelen kan het volgende 
moment een lucratieve goudmijn 
voor hen zijn. 

• Sommige branches kwetsbaarder 
zijn in het ene gebied dan in het 
andere?

• Dit het gevolg kan zijn van omge-
vingsfactoren als lokale wetgeving, 
geografi e en fi nanciële context?

• De overheid altijd bereid is mee te 
denken en te faciliteren om  
branches weerbaar te maken?

INTERVIEW

Save the date!
Op 27 januari 2022 organiseert de 
gemeente Barendrecht een (digitaal) 
live event voor ondernemers. Er zijn 
interessante voorlichtingen over het 
voorkomen van cybercriminaliteit, 
vastgoedcriminaliteit en de aanpak van 
ondermijning in risicobranches. Houd 
daarom uw agenda vrij tussen 14:30 uur 
en 17:00 uur. Nadere informatie volgt!



Samen tegen ondermijning 
op bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor criminelen. Zij 
vestigen zich steeds vaker op gezonde bedrijventerreinen. Ze gaan daarbij op in de 
anonimiteit van het bedrijventerrein en kunnen op deze manier hun illegale 
praktijken verhullen. Met alle gevolgen en gevaren van dien. De bonafi de 
ondernemer is daarvan de dupe. Hennepkwekerijen kunnen zorgen voor brand- 
en waterschade, drugslabs vormen een ontploffi ngsgevaar en autobedrijven die 
verborgen ruimtes inbouwen trekken gewelddadige types aan. 

Bedrijventerrein in beeld brengen
Anonimiteit is een ‘must’ voor een crimineel. Om meer zicht te krijgen op ondermij-
nende criminaliteit op bedrijventerreinen wordt door de overheid op deze locaties 
ingezoomd. Steeds vaker wordt daarbij gebruik gemaakt van gestandaardiseerde 
werkwijzen. U kunt daarbij denken aan een matrix waarmee een bedrijventerrein 
als geheel kan worden gescand, maar ook aan vragenlijsten waarmee individuele 
ondernemingen nader kunnen worden beschouwd. Op deze manier worden zowel 
malafi de als bonafi de ondernemingen op dezelfde wijze ‘tegen het licht gehouden’. 
Uiteraard is het de bedoeling om, door middel van deze methodiek, een bedrijven-
terrein of een aantal ondernemingen zo objectief mogelijk in beeld te brengen. 
Overheidsactoren trekken hierbij regelmatig samen op. Waar mogelijk en wettelijk 
toegestaan kan informatie worden gebundeld, zodat er vervolgens slagvaardiger 
kan worden opgetreden. Dit alles ter bescherming van de bonafi de ondernemer en 
ter bevordering van een goed en eerlijk ondernemersklimaat. 

Maak kennis met de SGBO Ondermijning
Het aanbrengen van focus op het thema bedrijventerreinen is een van de acties 
die voortkomt uit en wordt gedragen door het zogenaamde ‘SGBO Ondermijning’. 
Deze Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden is onderdeel van de politie en 
functioneert binnen de eenheid Rotterdam. Zoals de naam al doet vermoeden richt 
dit team zich op de aanpak van ondermijning in brede zin. De SGBO Ondermijning 
ondersteunt de districten bij de aanpak van ondermijning. Dit geldt ook voor de 
aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen. De SGBO Ondermijning adviseert 
en faciliteert, waarbij, als dat kan, private en publieke partijen worden samen-
gebracht. Op die manier ontstaat niet zelden een integrale samenwerking. Het 
werkterrein van de SGBO Ondermijning is zowel lokaal, nationaal als internationaal. 
Het zwaartepunt ligt bij het ondersteunen van de lokale aanpak van ondermijning, 
bijvoorbeeld op bedrijventerreinen. Deze faciliterende rol strekt zich uit tot op het 
niveau van concrete casuïstiek. 

Samenwerking staat hoog in het vaandel
De SGBO Ondermijning is altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden, kansen en 
methodieken om ondermijning te bestrijden. Daarbij wil men leren van de 
ervaringen van anderen. Dit doet men door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met 
specialisten van allerlei slag, maar ook door contact te leggen met branche-
organisaties en andere collectieven. Verder investeert de SGBO Ondermijning in 
vergroting, verbreding en verdieping van kennis door studenten van diverse 
opleidingen onderzoek te laten doen naar fenomenen gerelateerd aan onder-
mijning. De opgedane kennis wordt vervolgens gedeeld met de districten of andere 
samenwerkende partijen. Samenwerken staat bij de SGBO Ondermijning hoog in 
het vaandel. Een groot verschil met vroeger, toen de politie zich voornamelijk 
richtte op een strafrechtelijke aanpak van criminaliteit.

Herken dreiging 
en kwetsbaarheid 
en deel uw 
ervaringen
Bent u zich bewust van uw eigen positie 
in relatie tot ondermijnende criminali-
teit? Wellicht hebt u reeds maatregelen 
genomen om te voorkomen dat uw on-
derneming gebruikt wordt om voet aan 
de grond te krijgen in de bovenwereld?

Toch is het goed om daarbij niet alleen 
naar uw eigen onderneming te kijken, 
maar bijvoorbeeld ook de branche 
waarin u onderneemt. Zijn er misschien 
ontwikkelingen te verwachten die 
maken dat de branche, en daarmee uw 
onderneming, extra kwetsbaar wordt? 
Als dat het geval is, is het verstandig 
daarop te anticiperen. Het ter sprake 
brengen van dergelijke ontwikkelingen
is vaak de eerste stap. 

Informeer en help elkaar
Wanneer u en uw branche in het geval 
van een nieuwe dreiging of nieuw feno-
meen de gelederen snel weten te sluiten 
kunnen meer slachtoffers worden 
voorkomen. Bewustwording begint dan 
ook vaak met elkaar informeren en met 
het delen van ervaringen. Een collectief 
in de vorm van een ondernemers- of 
branchevereniging vormt natuurlijk 
een prima platform om bovenstaan-
de ontwikkelingen te agenderen of te 
bespreken. Daarmee hebben u en uw 
collega-ondernemers wellicht zelfs de 
beste kaarten in handen waar het het 
vergroten van de eigen weerbaarheid 
betreft. Wees u bewust van het 
volgende: bij de aanpak van ondermij-
ning staat u samen sterker dan alleen! 


