Opleidingsprogramma Ondermijning
Inleiding:
Het thema “Ondermijning” is de laatste jaren steeds hoger op de bestuurlijke agenda komen te
staan. Het lijkt ook alsof de betekenis van het begrip “Ondermijning” steeds breder wordt. Steeds
meer activiteiten die voorheen als criminaliteit zijn gezien, worden inmiddels ook betiteld als
ondermijning.
Duidelijk is wel dat ondermijning een steeds groter probleem vormt en dat er krachtig tegen
opgetreden moet worden. De rol van bestuurlijke instanties, vooral de gemeente, wordt hierbij
steeds groter.
Om het complexe vraagstuk ondermijning integraal en multidisciplinair aan te pakken is het als
eerste van belang dat betrokken partijen en hun medewerkers ondermijning (h)erkennen.
Daarnaast moet duidelijk zijn wie welke rol heeft bij de aanpak van ondermijning en welke
instrumenten en competenties nodig zijn om in gezamenlijkheid adequaat op te treden en een “vuist
te maken” tegen Ondermijning.
AVN Opleidingen heeft in samenwerking met het RIEC Brabant-Zeeland een opleidingsprogramma
ontwikkeld dat instanties kan helpen hierin de goede dingen te doen.
Dit programma bestaat uit een gereedschapskist vol vaardighedenstrainingen die zijn gericht op het
signaleren en onderzoeken van ondermijning, het opzetten en uitvoeren van beleid rondom
ondermijning en het organiseren van samenwerking met zowel overheidsorganisaties als
maatschappelijke organisaties.

Ons programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Voorstel Opleidingsprogramma Ondermijning
Ons voorstel voor het opleidingsprogramma “Ondermijning” bestaat uit de volgende onderdelen:
Onderdeel
1. Integrale afstemming &
samenwerking bij
toezicht en handhaving
in de publieke ruimte.

2. Bevoegdheden en
aanpak bij het toezicht

3. Ontwerpen van een Plan
van aanpak, inclusief
interventie-strategie
t.a.v. ondermijning

4. Stimuleren en
organiseren van
burgerparticipatie en
meldingsbereidheid bij
ondermijning
5. Specifiek onderdeel:
Integriteit screening
bestuurders &
Organisaties

Doelgroep
• Leidinggevenden van
toezichthouders/
handhavers /
opsporingsambtenaren
• Programma coördinatoren
Veiligheid
• Toezichthouders /
handhavers
• Boa’s /
opsporingsambtenaren
• Programma managers
Veiligheid
• Programma coördinatoren
Veiligheid
• Beleidsambtenaren AOV
`Handhavings- regisseurs
• Stafondersteuners
• Medewerkers RIEC
• Programma managers
Veiligheid, Economie Zorg
• Programma coördinatoren
• Publiek
contactfunctionarissen

Duur
• E learning
• 1 praktijkgerichte
trainingsdag

•
•
•
•
•
•
•

Programma Managers
Veiligheid
AOV/ H.H.-regisseur.
Jurist
Griffier
HRM-medewerker
Programma coördinatoren
Teamleider Boa`s &
Toezichthouders

•
•

E learning
1 praktijkgerichte
trainingsdag

•
•

E learning
3 praktijkgerichte
trainingsdagen

•
•

E learning
2 praktijkgerichte
trainingsdagen

•
•

E learning
1 praktijkgerichte
trainingsdag

1. Integrale afstemming & samenwerking bij toezicht en handhaving (E-learning + 1 trainingsdag)
Leerdoelen
De deelnemers leren welke aspecten aandacht behoeven bij het stimuleren van en begeleiden van
BOA’s en toezichthouders bij de noodzakelijke afstemming en samenwerking tussen verschillende
partners in de keten, zodat zij als volwaardig partner kunnen opereren bij een lokale integrale aanpak
van ondermijning.
• Samenwerken op basis van verschillende bevoegdheden (juridisch kader)
• Leiden en coachen ( dilemma’s)
• Communiceren en delen van informatie (o.a. i.r.t. de VGA)
• SWOT analyse (kansen en bedreigingen van samenwerking bij de aanpak van ondermijning)
• Maken van samenwerkingsafspraken met partners
Doelgroep:
Dit programmaonderdeel is bedoeld voor teamleiders en managers van toezichthouders en
opsporingsambtenaren en programma-coördinatoren veiligheid die betrokken zijn bij de integrale
aanpak van ondermijning.
De werkwijze:
Het programma wordt gemaakt voor de betreffende doelgroep en toegespitst op uw lokale
vraagstukken. In de e-learning omgeving doen de deelnemers voorafgaand aan de trainingsdag
kennis op en maken zij praktische opdrachten om de kennis te verwerken.
Tijdens de praktijkgerichte trainingsdag gaan de deelnemers met elkaar aan het werk met eigen
praktijkcasussen. Hierbij wordt zo mogelijk informatie ingebracht door het RIEC over de
noodzakelijke samenwerking in de regio.
De deelnemers ontwikkelen kennis en inzicht van de impact van ondermijning op de woon-, werk- en
leefomgeving en ontwikkelen daarbij vaardigheden om signalen van ondermijning bespreekbaar te
maken en in samenwerking te organiseren.
Kosten:
De kosten van deze training bedragen €3775,-- ex. BTW voor een trainingsgroep van maximaal 10
deelnemers, inclusief cursusmateriaal, ex locatiekosten

2. Bevoegdheden en aanpak bij het toezicht (E-learning + 1 trainingsdag)
U leert:
Het doel van deze training is om deelnemers inzicht te laten krijgen over de (bestuurlijke)
bevoegdheden die kunnen worden ingezet bij het onderzoeken van ondermijning en vervolgens bij
de aanpak daarvan.
• Rollen en taken van verschillende partners in de Veiligheidsketen bij de aanpak van
ondermijning
• Samenwerking vanuit het strafrecht en het bestuursrecht (bevoegdheden, tweepettenproblematiek, samenwerkingsmogelijkheden)
• De inzet van (bestuurlijke) instrumenten bij het onderzoeken en bestrijden van ondermijning.
• Effectief inzetten van bevoegdheden
• Samenwerking ( afstemming en communicatie) met lokale en regionale veiligheidspartners
binnen de keten
• Rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselen met veiligheidspartners binnen de keten.
• Methoden van onderzoek & analyse
Doelgroep:
Dit programmaonderdeel is bedoeld voor toezichthouders/handhavers en opsporingsambtenaren
die samenwerken met partners uit de veiligheidsketen bij de aanpak ondermijning. Dit kunnen Boa’s
zijn, maar ook toezichthouders van gemeenten, waterschappen, provincies en omgevingsdiensten Dit
zijn verschillende groepen. De training wordt dan ook aangepast aan de doelgroep.
De werkwijze:
Het programma wordt gemaakt voor de betreffende doelgroep en toegespitst op uw lokale
vraagstukken. In de e-learning omgeving doen de deelnemers voorafgaand aan de trainingsdag
kennis op en maken zij praktische opdrachten om de kennis te verwerken. Tijdens de praktijkgerichte
trainingsdagen gaan de deelnemers met elkaar in discussie over praktijkcasussen uit hun eigen
praktijk. De deelnemers ontwikkelen kennis en inzicht ten aanzien van de impact van ondermijning
op de woon-, werk- en leefomgeving . Ook ontwikkelen zij vaardigheden om ondermijning
bespreekbaar te maken en te bediscussiëren.
Zo mogelijk Virtual Reality
Kosten:
De kosten van deze training bedragen €2575,-- ex. BTW voor een trainingsgroep van maximaal 12
personen., inclusief cursusmateriaal, excl. locatiekosten.

3. Ontwerpen van een Plan van aanpak en interventie-strategie (E-learning + 3 trainingsdagen)
Leerdoelen
Het doel van deze training is om aan de hand van passend onderzoek/analyse een Plan van aanpak
en interventie-strategie te ontwikkelen voor de aanpak van ondermijning voor uw organisatie.
• Het uitvoeren van een gestructureerde analyse van de eigen situatie a.d.h.v. de
ondermijningsbeelden zoals die zijn opgesteld door het RIEC
• Het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de aanpak van ondermijning, inclusief
passende interventie-strategie
• Het benoemen van de pijlers voor een gestructureerde aanpak
• Het vormgeven van de noodzakelijke organisatie
• Het vormgeven van een planning en noodzakelijke financiën
• Het opstellen van een communicatieplan
• Het implementeren, organiseren en uitvoeren van de hierboven genoemde Plan van aanpak
en interventiestrategie
Doelgroep:
Deze training is bedoeld voor Beleidsambtenaren AOV, medewerkers RIEC en andere
beleidsontwikkelaars en professionals die werkzaam zijn binnen de lokale en regionale publieke
sector die aan de slag gaan/ willen gaan met het ontwikkelen en implementeren van een
interventiestrategie ondermijning.
Deze training is bedoeld voor of andere medewerkers of managers die betrokken zijn bij of
verantwoordelijk zijn voor de opzet van een interventiestrategie ondermijning.
De werkwijze:
Het programma wordt gemaakt voor de betreffende doelgroep en toegespitst op uw lokale
vraagstukken. In de e-learning omgeving doen de deelnemers voorafgaand aan de trainingsdagen
kennis en maken zij praktische opdrachten om de kennis te verwerken ter voorbereiding op de
werkbijeenkomsten. De deelnemers wordt ook gevraagd om vooraf informatie aan te reiken In de
training zodat deze gebruikt kan worden bij de opzet ervan.
De deelnemers ontwikkelen tijdens de training zelf een Plan van aanpak en interventiestrategie.
Vooraf wordt met de deelnemers afgestemd voor welke soort organisatie of welke vormen van
ondermijning zij dit willen opzetten. Bij voorkeur wordt gewerkt aan het opzetten van een Plan van
aanpak en interventie-strategie van één of enkele van de betrokken organisaties. Daarom is deze
training uitermate geschikt voor een incompany-training.
Kosten:
De kosten van deze training bedragen €8575,-- ex. BTW voor een trainingsgroep van maximaal 10
personen, inclusief cursusmateriaal, excl. locatiekosten.

4. Stimuleren en organiseren van burgerparticipatie en meldingsbereidheid
(E-learning + 1 trainingsdag)
Leerdoelen
• Hoe u op gelijkwaardige wijze kunt communiceren met publieke en private partners en
burgers
• Hoe u t.b.v. de aanpak van ondermijning u verschillende vormen van publiek private
samenwerking en burgerparticipatie kunt stimuleren en organiseren samen met partners uit
de keten
• Het bewustzijn bij publieke en private partners, inclusief burgers over signalen van
ondermijning te vergroten
• Publieke en private partners & burgers kunt stimuleren om signalen van ondermijning te
melden
• Dilemma’s en andere knelpunten bij publieke en private partners inzake signaleren en
melden van ondermijning bespreekbaar te maken
• Publieke en private partners & burgers kunt faciliteren om signalen van ondermijning te
melden
• Hoe u op stimulerende en inspirerende wijze (Publiek Private) samenwerking kunt initiëren,
organiseren en borgen.
Doelgroep:
Deze training is bedoeld voor professionals in de lokale publieke sector die samen met private
partijen en burgers willen werken aan de aanpak van ondermijning.
De werkwijze:
Het programma wordt concreet en praktisch ontwikkeld voor de betreffende doelgroep en
toegespitst op uw lokale vraagstukken. In de e-learning omgeving doen de deelnemers voorafgaand
aan de trainingsdagen kennis op en maken zij praktische opdrachten om de kennis te verwerken ter
voorbereiding op de werkbijeenkomsten.
Tijdens de werkbijeenkomsten werken de deelnemers met elkaar aan de ontwikkeling
Kosten:
De kosten van deze training bedragen €1575,-- ex. BTW p.p., inclusief cursusmateriaal, excl.
locatiekosten.

5. Integriteitscreening bestuurders & Organisaties (E-learning + 1 trainingsdag)
U leert:
Het doel van deze training is om verantwoordelijke personen binnen een organisatie in staat te
stellen om integriteit binnen de eigen organisatie te organiseren en te borgen. o.a. door screening
van personen op gevoelige functies. U leert:
• Het uitvoeren van een gestructureerde analyse van de eigen situatie a.d.h.v. de
ondermijningsbeelden zoals die zijn opgesteld door het RIEC.
• Welke functies in de organisatie vertrouwelijke informatie tot zich nemen en wat de risico`s
hiervan zijn.
• Welke informatie kan gedeeld worden en welke niet.
• Wat een datalek is.
• Wat is de AVG; wat kan niet en wat kan wel.
• De wijze waarop je nieuw personeel of bestuurders screent.
• Hoe je de screening opzet en met wie.
• Hoe je mensen in vertrouwelijke rollen ondermijningsbewust maakt door o.a. te “duiden” en
meer specifieke aandachtspunten.
• Hoe je de verantwoordelijkheden in een overeenkomst vastlegt.
• Hoe je voorkomt (of moeilijk maakt) dat aanmeldingen voor politieke partijen door
ondermijners kan worden geweerd.
• Hoe je regelt dat beëdiging van ondermijners wordt voorkomen (opstellen van manifest).
Doelgroep:
Deze training is bedoeld voor HRM-medewerkers, Programma managers en coördinatoren, AOV,
Griffier waterschap/gemeenten. handhavingsregisseur en eventueel andere functionarissen die
verantwoordelijk zijn voor het organiseren en borgen van interne integriteit en voor het screenen
van functionarissen op gevoelige posities.
De werkwijze:
De training wordt op maat gemaakt voor de betreffende doelgroep. Daarvoor wordt vooraf met de
deelnemers afgestemd welke praktijksituaties zij willen behandelen. Deelnemers kunnen eigen
praktijkcasussen inbrengen.
In e-learning worden theoretische kennis en achtergronden aangereikt. De deelnemers wordt
gevraagd deze e-learning vooraf te doorlopen. In de lessen gaan de deelnemers aan de slag met
praktijkcasussen uit hun eigen praktijk. Desgewenst wordt in de lessen een eigen plan van aanpak
ontwikkeld.
Na de gehouden bijeenkomst wordt een evaluatie-bijeenkomst gehouden om de opgedane
ervaringen en leermomenten vast te leggen.
Kosten:
De kosten van deze training bedragen €675,-- ex. BTW p.p., inclusief cursusmateriaal, excl.
locatiekosten.

