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Start
Webinar start om 15:00

Dr. Henk Ferwerda
Criminoloog
Bureau Beke

Drs. Eric van Esch
Chief Technology Officer

Shintō Labs

(het wordt een drukbezochte webinar: wij verzoeken u om uw microfoon uit te zetten)

Jurriaan Souer
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Agenda

l Voorstellen

l Achtergrond: opzet en doelstelling van het onderzoek

l Verdieping: Wetenschappelijke onderbouwing

l Demonstratie: Risico Radar Ondermijning

l Huidige status: Waar staan we ? 

l Vragen & Antwoorden
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Welkom bij de Webinar Risico Radar Ondermijning

Dr. Henk Ferwerda
Criminoloog
Bureau Beke

Dr. Jurriaan Souer
Chief Product Officer

Shintō Labs

Drs. Eric van Esch
Chief Technology Officer

Shintō Labs
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Achtergrond: opzet en doelstelling van 
Risico Radar Ondermijning (RRO)
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Vijf relevante vragen

l Wat speelt er in mijn gemeente op het gebied van Ondermijning?

l Hoe weet ik wat verdachte activiteiten zijn en waarom zijn deze 
activiteiten mogelijk verdacht?

l Waar zitten er verhoogde concentraties van verdachte activiteiten? 

l Hoe verhouden de risicovolle activiteiten in mijn gemeente zich 

ten opzichte van andere gemeentes? 

l Wat kan ik doen? 
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Achtergrond
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Het grote probleem

l Ondermijning is groot probleem

l Beperkte hoeveelheid mensen en middelen beschikbaar

l Onderzoek doen kost een hoop tijd en geld 

l Waterbed effect

l Risico Radar Ondermijning Samengevat: hoe kunnen we lokale 
overheid helpen met het identificeren van risicovolle locaties, 
gebruik makend van open bronnen en open data? 
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Risico Radar Ondermijning: Samenwerkingsverband
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Aanpak

Wetenschappelijk 
onderzoek

Interviews
Experts 

analist

Thema’s

Long list

Short list

Design Sprint

Prototype

Opschalen

Lokaal

Regionaal

Nationaal

Internationaal

Product
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Bevindingen onderzoek

l De uitdaging
l Welke indicatoren zijn er die iets zeggen over het risico op ondermijning

l Zijn er open of openbare data beschikbaar (betrouwbaar, herhaalbaar, schaalbaar)

l De veronderstelling
l Stapelen van risico indicatoren op ondermijning op een kaart geeft een heatmap van 

een gebied: 
l Niet meer dan een radar: wel inzicht en awareness

l Daarna een sonar: aanvullend onderzoek en gesloten bronnen 

l De aanpak
l Wetenschappelijke literatuur

l Gesprekken met experts (wetenschap, praktijk, analisten RIEC Rotterdam)
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Radar en Sonar

Radar Sonar
• Kenmerken:

• Geeft: ’Opvallende signalen’
• Focus: Fenomeen niveau
• Data: Open bronnen
• Privacy: AVG speelt niet

• Doel:
• Inzicht / Awareness
• Strategie
• Beleidsvorming
• Aanleiding zijn om te ‘onderzoeken

• Voorbeelden:
• Oververtegenwoordiging 

criminogene branche
• Extreme toename in bepaalde 

activiteit
• Waterbed effect

• Kenmerken:
• Geeft: ‘Dit speelt er op die plek’
• Focus: Diepgang (locatie / individu)
• Data: Inclusief gesloten bronnen
• Privacy: Impact Assessment (PIA)

• Doel:
• Gerichte analyses
• Tactisch / Operationeel
• Concrete interventies voorbereiden
• Toezicht & Handhaving, opsporing

• Voorbeelden:
• Ondermijningsapplicatie (Zaanstad)
• Illegaal Kamerverhuur (Eindhoven)
• Milieu Navigator (Eindhoven) 
• Buitengebied (Leudal / Nederweert)
• Horeca (Heusden)
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Bevindingen onderzoek

l De opbrengsten
l Waarschuwing vooraf: een indicator op zich zegt niets

l Een indicator heeft pas betekenis in relatie tot de context

l In totaal 53 indicatoren geïdentificeerd die – hoogstwaarschijnlijk – op basis van open of 
openbare bronnen op gemeenteniveau inzichtelijk kunnen worden gemaakt

l Indicatoren onderverdeeld in een zestal clusters:

l Branches

l Ondernemingen, ondernemingsvormen en voorzieningen

l Witwassen & vastgoed

l Uitbuiting

l Gokken

l Overige
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Bevindingen onderzoek

l Voorbeeld van een indicator in de context
l Indicator algemeen: automotive
l Deze branche is een risicobranche waar het gaat om ondermijning. Bijvoorbeeld wanneer autoverhuurbedrijven auto’s 

verhuren aan personen met criminele antecedenten. Ook worden autogarages gebruikt om auto’s te prepareren – het 
aanbrengen van verborgen ruimtes - en voor vervoer van bijvoorbeeld drugs of contant geld. Daarnaast kan sprake zijn 
van handel in gestolen auto’s, omkatten, witwassen door middel van contante verkoop van auto’s en kunnen de 
garages zelf als ruimte voor opslag van illegale goederen worden gebruikt.

l Indicator gespecifieerd: (SBI 45112) bedrijven die handelen in en reparatie uitvoeren van 
personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

l Deze indicator krijgt pas betekenis als er sprake is van:
l Oververtegenwoordiging van ondernemingen (per oppervlakte en/of inwoneromvang)

l Een sterke toename van het aantal ondernemingen in een korte tijd: de delta

l Let op: één indicator zegt iets maar eigenlijk niets!

l Vandaar een pilot om een prototype te bouwen samen met het RIEC Rotterdam
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DEMO
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Waar staan we?
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Status huidige RRO

l Prototype: ons idee (radar ontwikkelen) is te realiseren

l Samen met RIEC en anderen een ontwikkeltraject in om meerdere 
indicatoren in de RRO te brengen

l Dit gaat stapsgewijs (proberen en valideren) waardoor we de groslijst ook 
niet verspreiden

l Dan nagaan hoe functioneel de RRO het meest effectief ingezet kan worden
l Voor inzicht

l Voor awareness

l Om een sonar in ze zetten
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Hoe ermee aan de slag te gaan? 

l Lokalisatie: lokale problematiek in uw geografisch gebied
l Klein onderzoek

l Afstemming indicatoren op uw gebied

l Mogelijk: extra bronnen op basis van indicatoren

l Sonar
l Aansluiten van interne bronnen op specifieke probleematiek

l Gebruik maken van bestaande applicaties (‘illegaal kamerverhuur’, 
‘ondermijning’, ‘milieunavigator’) 

l Context specifieke doorontwikkeling (bv ‘industriegebied’) 
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Vragen & Antwoorden
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Dank voor uw aandacht!


