
jouw gemeente en/of samenwerkingsverband kan daar nu z’n 
voordeel mee doen in de nieuwe ronde.  

Nieuwe ronde 2022
Om de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven verder te 
versterken zijn er wederom financiële middelen beschikbaar 
om nieuwe innovatieve en creatieve lokale cyberprojecten 
te starten. In deze ronde vinden we voorlichting nog steeds 
belangrijk om bij burgers en bedrijven de awareness te 
vergroten, maar gedragsverandering nog beter. We willen dat 
bewoners en ondernemers juist hun gedrag gaan veranderen 
zodat ze daadwerkelijk cyberweerbaar worden. Dat is moeilijk, 
maar daar ligt voor jou dan ook de uitdaging. 

In deze nieuwe ronde hebben we financiële middelen 
beschikbaar voor cyberprojecten met drie verschillende 
oogmerken:

A. Het verhogen van de cyberweerbaarheid van het MKB
De laatste jaren is de digitalisering in de samenleving 
toegenomen. Dit proces is onder andere door de corona-
pandemie versneld geraakt. De benodigde beveiligings-
maatregelen zijn niet in gelijke mate opgelopen waardoor de 
beveiliging bij veel kleine MKB-ers achterloopt. Ook zijn veel 
MKB-ers zich nog onvoldoende bewust van de gevaren van 
cybercrime waardoor zij onvoldoende preventieve maatregelen 
nemen om hen buiten de deur te houden. Daarom wordt met 
deze subsidie-uitvraag ingezet op de preventie van cybercrime 
om de digitale weerbaarheid van MKB-bedrijven op orde te 
krijgen.

Hoe worden MKB’ers gestimuleerd en ondersteund om de 
cyberadviezen van studenten en scans echt toe te passen? Hoe 
kunnen ondernemers geholpen worden om minder kwetsbaar 
te zijn in de keten? Waar kunnen ondernemers terecht voor 
advies? Wat moet een MKB-er doen om zich te wapenen tegen 
aanvallen van ransomeware? Etc.

B. Het verhogen van cyberweerbaarheid op wijkniveau en 
kwetsbare groepen
Naast het bedrijfsleven lopen ook jongeren, ouderen en 
laaggeletterden een groter risico om slachtoffer te worden van 
cybercrime. Jongeren zijn erg actief op internet maar hebben 
niet altijd een goed beeld van de risico’s en welk gedrag wel of 

Beste cyberrelatie,  

Op het congres van de City Deal ‘Lokale weerbaarheid 
cybercrime’ van 14 oktober jongstleden, heeft de minister 
van Justitie en Veiligheid aangekondigd dat er weer nieuwe 
subsidiegelden beschikbaar zijn voor cyberprojecten: 
innovatieve lokale projecten om de cyberweerbaarheid 
van burgers en bedrijven te versterken. Het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) begeleidt het 
subsidietraject. Graag willen we jou dan ook in de gelegenheid 
stellen om hiervan gebruik te maken, zodat we kunnen 
voortbouwen op de lokale aanpak van cybercrime. 

In het afgelopen jaar is onder de vleugels van de City Deal, reeds 
een aantal zeer veelbelovende lokale cyberpreventieprojecten 
van de grond gekomen (zie ook de CCV-database lokale 
cyberprojecten). Dit willen we gezamenlijk voortzetten. Wij 
hebben immers gemerkt dat er op lokaal niveau heel veel 
goede ideeën bestaan hoe er door gemeenten, regionale 
samenwerkingsverbanden en Platforms Veilig Ondernemen 
(PVO’s) aan het lokaal versterken van cyberweerbaarheid van 
burgers en bedrijven gewerkt kan worden. We doen daarom 
weer een beroep op jullie om met creatieve en innovatieve 
projectvoorstellen te komen. Let wel, het gaat bij deze uitvraag 
om het aanvragen van projectgelden voor nieuwe innovatieve 
cyberprojecten. Voor de implementatie (uitrol) van de 
bestaande cyberprojecten uit de City Deal van het afgelopen 
jaar, wordt door het CCV een apart traject georganiseerd in 
samenspraak met projectleiders van inmiddels afgeronde, 
succesvolle City Deal-projecten.

Hoe ging het in 2020?
Begin 2020 zijn achttien lokale projecten geselecteerd 
die ingediend waren door gemeenten, regionale 
samenwerkingsverbanden en Platforms Veilig Ondernemen. 
Vanaf maart 2020 zijn deze projecten in uitvoering gekomen. 
Ondanks de tegenslagen van de coronapandemie zijn de 
meeste projecten met goed gevolg in oktober 2021 afgerond en 
gepresenteerd tijdens het CCV-cybercongres. In deze periode 
kwamen de projectleiders van deze cyberprojecten eens in de 
twee maanden bijeen in de zogenoemde coalitie-overleggen 
van de City Deal. Daar konden ervaringen worden uitgewisseld, 
maar kon er ook nieuwe kennis worden opgedaan door sprekers 
vanuit de wetenschap en het bedrijfsleven (met grote spelers 
zoals Cisco en Microsoft). Op deze manier vormt de City Deal 
een meerwaarde voor de deelnemers aan deze City Deal. Ook 
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niet strafbaar is. Senioren worden steeds handiger achter de 
computer maar voelen zich vaak ook kwetsbaar. Daarnaast kent 
ons land ook veel laaggeletterden (ongeveer 1 op de 6 mensen 
in Nederland) die moeite hebben met digitale vaardigheden en 
voor wie informatie over cybercrime lastig is om te begrijpen. 
Gemeenten hebben een belangrijke rol in het voorkomen van 
slachtofferschap onder deze kwetsbare groepen. De aanpak kan 
gericht worden op deze doelgroepen of juist ingebed worden in 
de wijkaanpak. 

C. Het versterken van de lokale en regionale aanpak van online 
aangejaagde ordeverstoringen
Gemeenten lijken steeds vaker geconfronteerd te worden 
met ordeverstoringen die online beginnen of online 
versterkt worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om onrust 
rondom politieke besluiten, overlast door (jeugd)groepen en 
individuen, oproepen tot demonstraties, illegale evenementen 
en het versterken van tegenstellingen tussen inwoners. 
Door de zomerrellen in 2020 en coronarellen in 2021 vragen 
burgemeesters zich in toenemende mate af hoe ze bestuurlijk 
moeten omgaan met sociale media. Hoe kan een gemeente 
effectief toezicht houden en handhaven bij online aangejaagde 
ordeverstoringen? Tegen deze achtergrond is het CCV 
geïnteresseerd in concrete lokale en regionale innovatieve 
projecten gericht op de bestuurlijke rol en instrumenten van 
burgemeesters ten aanzien van sociale media bij openbare orde 
verstoringen.

Wat is en hoe werkt een digitaal gebiedsverbod? Wanneer en 
hoe moet een gemeente/burgemeester zich gaan roeren op 
sociale media? Welke concrete en werkbare afspraken maken 
burgemeester, OM en politie zoal over het monitoren en 
handhaven van specifieke online rellen? Hoe om te gaan met 
het OM en het opruiïngsartikel? Wat kan het jeugdwerk in 
praktische zin betekenen? Kunnen ogen en oren van burgers 
worden gebruikt bij de opzet van een lokaal meldpunt en hoe 
organiseer je dat dan praktisch? Wat doet een digitale boa en 
wat kan deze betekenen? Voor meer inspiratie zie het CCV-
webdossier Online aangejaagde ordeverstoringen.   

Wie kan een aanvraag indienen?
Voor deze subsidieronde vragen we gemeenten, regionale 
samenwerkingsverbanden veiligheid en Platformen Veilig 
Ondernemen (PVO’s) om met projectvoorstellen te komen. 
Zoals gezegd, het CCV begeleidt deze subsidieronde. De 
minister van JenV heeft begin oktober tijdens het CCV-
cybercongres aangegeven dat vanuit het rijk rond de zes ton 
subsidiegeld beschikbaar wordt gesteld voor de tweede fase 
van de City Deal. De hoogte van de toe te kennen bedragen is 
afhankelijk van het totaal aantal deelnemende projecten en het 
innovatieve karakter van het projectvoorstel. Houdt er rekening 
mee dat we per project maximaal 50.000 euro beschikbaar 
hebben. Voorstellen die met name onze aandacht krijgen, zijn 
voorstellen waar de samenwerking gezocht wordt met andere 
lokale en regionale partners. Dit om het bereik en het draagvlak 
van de projecten verder te vergroten. Verder zijn wij een groot 
voorstander van projecten die ‘evidence based’ worden opgezet. 

Houdt er dus bij je voorstel rekening mee dat dit in je begroting 
wordt meegenomen. Indien we je in contact moeten brengen 
met één van deze partijen, laat het ons weten. Dan helpen 
we je daarbij. Het staat overigens ook vrij om andere partijen 
hiervoor te benaderen.

Randvoorwaarden 
De randvoorwaarden voor deze ronde aan projectvoorstellen 
zijn opgenomen in het bijgevoegde format om je project in 
te dienen. Daarnaast is het goed om te weten dat de looptijd 
van de projecten begint op 1 maart 2022 en afloopt op 30 april 
2023. Tussentijdse inhoudelijke en financiële verantwoording 
geschiedt in december 2022 en aan het einde van deze looptijd. 
Tevens vragen we je om als projectleider aanwezig te zijn bij 
onze coalitie-overleggen (1x per 6 weken), aan het einde van 
de looptijd een factsheet op te leveren en een presentatie te 
geven op het tegen die tijd te organiseren CCV-congres over 
de resultaten van de City Deal. Zowel voor de factsheet als de 
presentatie krijg je van het CCV te zijner tijd instructies. 

Planning
Voor de toekenning van de projectvoorstellen hebben we de 
volgende planning: 
• Donderdag 27 januari 2022: deadline indienen van 

projectvoorstellen volgens het bijgevoegde format;
• Woensdag 16 of 23 februari 2022: bijeenkomst met de 

indieners van de projectvoorstellen. Korte elevator pitch 
van de projecten en collegiale toetsing en afstemming;

• Maandag 28 februari 2022: besluit welke projectvoorstellen 
ingewilligd worden en hoeveel geld daarmee gemoeid is; 

• Dinsdag 1 maart 2022: officiële start van de uitvoering van 
de gekozen projectvoorstellen.

City Deal ‘Lokale weerbaarheid cybercrime’
Alle cyberprojecten die meedoen met deze uitvraag, komen 
mogelijk onder de vlag van de City Deal te hangen. De City 
Deal is een samenwerking van deze gemeenten, regionale 
samenwerkingsorganisaties veiligheid en PVO’s met de 
ministeries van JenV (directie Veiligheid en Bestuur), BZK 
(directie digitale overheid) en EZK (Digital Trust Center), 
nationale politie, VNG, CCV, de Haagse Hogeschool, Saxion 
hogeschool en het NHL/Stenden. De stuurgroep van de 
City Deal onder voorzitterschap van de burgemeester van 
Leeuwarden bepaalt welke projecten passen binnen het kader 
van de City Deal. Voor meer informatie over City Deals in het 
algemeen ga je naar www.agendastad.nl. Kijk voor informatie 
over deze specifieke City Deal op de CCV-website.  

Tot slot
We kijken uit naar je projectvoorstel. Je kunt deze opsturen naar 
sten.meijer@hetccv.nl. Als je nog vragen hebt over de inhoud 
en het proces, dan horen we graag van je. 

Met vriendelijke groeten,
 
Sten Meijer en Joeri Vig 
CCV-adviseurs Cybercrime 
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