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Eigen interne gegevens gebruiken
Gemeenten hebben vaak informatie en gegevens in huis die 
niet of onvoldoende worden benut. Na een hennepruiming 
wordt er bijvoorbeeld niet automatisch gekeken of de (rechts-)
persoon die de OZB betaalde ook voor andere panden betaalt. 
Ook is het niet vanzelfsprekend om de samenwerking binnen 
de gemeente te zoeken en informatie uit te wisselen met 
andere afdelingen die ook informatie hebben over de persoon 
of het adres dat onderzocht wordt. Kortom, in de aanpak van 
ondermijning is het zaak om binnen de gemeente meer samen 
te werken.

Analysecapaciteit verbeteren
Analyse van gegevens in de gemeentelijke datahuishouding 
is van groot belang om gericht onderzoek te kunnen doen 
of preventieve maatregelen te kunnen nemen. De meeste 
gemeenten hebben capaciteit voor applicatie- of gegevens-
beheer. Deze functionarissen zijn echter meestal geen analist. 
Wil een gemeente intelligenter met haar gegevens om kunnen 
gaan en ondermijning (en andere zaken als bijvoorbeeld zorg 
en armoede) aan kunnen pakken, dan is analysecapaciteit 
onontbeerlijk.

Ondermijning afstemmen met buurgemeenten
Het spreekt voor zich dat een lokale aanpak van ondermij-
ning een waterbed-effect veroorzaakt. Maak daarom samen 
met andere gemeenten keuzes op de aan te pakken thema’s 
binnen ondermijning (drugs, vastgoedfraude, et cetera). Zorg 
er daarnaast voor dat uw gemeente ervaringen met de andere 
gemeenten in de regio deelt. Denk ook aan het delen van  
analyse- of onderzoekscapaciteit. 

Lokale kennis met behulp van derden vergroten
Vaak komt de lokale kennis voort uit wat de gemeente en  
politie (en eventueel ook de woningcorporatie en Belasting-
dienst) samen weten. U kunt de lokale kennis vergroten door 
andere partijen te betrekken. Zo blijkt uit expertsessies en de 
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praktijk dat er meer partijen inzichten en ervaringen willen 
delen dan men aanneemt. Denk bijvoorbeeld aan fraude- 
afdelingen van energieleveranciers, nutsbedrijven, verzeke-
ringsmaatschappijen en brancheverenigingen.

Privacy niet alleen als excuus gebruiken
Er is meer mogelijk dan u denkt. Vaak worden informatie 
of gegevens niet met elkaar gedeeld door onwetendheid en 
onzekerheid. Zo is het bijvoorbeeld vrij eenvoudig om op 
casusniveau informatie uit te wisselen tussen partijen die daar 
belang bij hebben. In het kader van transparantie is het daarbij 
belangrijk een procesbeschrijving te maken waarin de werkwij-
ze wordt vastgelegd.
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