
 

 

  
Bezoekadres 

Amstel 1 

1011 PN Amsterdam  

 

Postbus 202 

1000 AE Amsterdam 

Telefoon 14 020 

www.amsterdam.nl 
 

 Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam 

 

 

 

 

 Aan Ondernemers van …. 

 Kenmerk  

 Datum  

 Onderwerp Opzet weerbaarheidsbijeenkomsten  

 

      

De bijeenkomsten zijn enerzijds gericht op het voorkomen van slachtofferschap onder 

ondernemers.  Anderzijds bieden ze ook handvatten voor ondernemers als de oren en ogen in de 

stad bij het tegengaan van dit maatschappelijke probleem. Weerbaarheidsbijeenkomsten voor 

ondernemers  zijn georganiseerd met PVO, RIEC en ondernemersverenigingen.  

 

Weerbaar tegen ondermijning:  

Wat betekent ondermijning voor ondernemers in hun (winkel)gebied? Je eigen veiligheid komt in 

het geding, oneerlijke concurrentie, angst, omkopingen, bedreigingen, brandgevaar van bv 

wietplantages van de buurman, aantasting van de werkomgeving en reputatieschade van het 

gebied.  

 

De bijeenkomst:  

De bijeenkomsten duren ongeveer 1,5 uur. Vlak na sluitingstijd van de winkeluren, gecombineerd 

met wat te eten en te drinken. Per locatie is maatwerk nodig om het juiste gesprek te voeren. Dit is 

afhankelijk van de lokale ondermijningsproblematiek, behoefte van de ondernemers en advies van 

professionals.  

 

Doel:  

Doel van de weerbaarheidstrainingen voor ondernemers is meerledig.  

1. Kennis overbrengen over ondermijning en hoe het vorm neemt 

2. Bewustwording  

3. Signaalherkenning  

4. Handelingsperspectief  
 

Inhoud: 

Tijdens de bijeenkomst staat kennis, bewustwording, signaalherkenning en handelingsperspectief 

van ondermijning centraal. Kijk naar de thema’s binnen ondermijning die je wilt behandelen met 
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ondernemers (witwassen, drugshandel, fraude, illegale mensenhandel etc). Dit is deels afhankelijk 

van de vraag van ondernemers. Zo kan een onderwerp ook zijn: eigen veiligheid van ondernemers, 

wat doet de overheid, wat kan je zelf doen bij signalen etc. In ieder geval bestaat de opzet van de 

bijeenkomst uit  

1) informatie geven over ondermijning en de signalenherkenning 

2) het behandelen van casus 

3) met ondernemers en lokale veiligheidsprofessionals in gesprek over het onderwerp 
 

Vorm: 

- Samen met de ondernemers komen tot een invulling van de bijeenkomst  

- Laagdrempelig, juist de moeilijk bereikbare ondernemers zijn interessant om kennis mee 

te geven over ondermijning.  

- Interactief, het is de bedoeling dat ondernemers juist ook met elkaar in gesprek gaan over 

ondermijning en veilig, eerlijk en verantwoord ondernemen  

- Het is ons idee dat vooral mensen die dichtbij de ondernemers in de buurt staan, aanwezig 

zijn tijdens deze trainingen. Denk aan de wijkagent, gebiedsmakelaars, 

winkelstraatmanagers etc.  

- Informeel, het stimuleren van korte lijntjes tussen ondernemers en lokale 

veiligheidsprofessionals als onderdeel van het handelingsperspectief.  

- De wens is er om te werken met ‘testimonials’, ondernemers die hun eigen verhaal naar 

voren brengen waarin ze vertellen hoe ze met ondermijning zijn omgegaan. 

 

Resultaat:  

Het resultaat van de bijeenkomsten is toegenomen kennis & bewustwording en vergroting van de 

meldingsbereidheid. Uiteindelijk leidt dit tot minder slachtoffers van ondermijning en draagt bij 

aan een fijne en veilige werkomgeving voor ondernemers om veilig, eerlijk en verantwoord te 

kunnen ondernemen. Ondernemers zijn door de training bekend geraakt met het fenomeen 

ondermijning, ze zijn zich bewust van de verschillende vormen waarin dat zich in hun buurt kan 

voordoen en ze weten waar ze met hun signalen/ meldingen terecht kunnen. Zo kan deze groep 

aan een bijdrage leveren aan het tegen van dit maatschappelijke probleem. 
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Voorbeeld programma opzet weerbaarheidsbijeenkomsten ondernemers  

18.30 tot 19.00 Inloop: met een hapje/drankje.  

19.00 Opening en welkom (eventueel door stadsdeelvoorzitter?)  

-  Waarom deze bijeenkomst? Veilig eerlijk verantwoord ondernemen 

19.10 Wat is ondermijning in uw buurt?  

- Ondermijning in uw werkomgeving 

- Gevaren van ondermijning (voorkomen van slachtofferschap) 

- Signalen van ondermijning 

- Hoe herken je signalen van ondermijning?  

- Wat kan je doen? 

- Bieden van een handelingsperspectief  

19.40 Bespreken van 2/3 casussen: evt. ondernemers aan het woord 

- Lokale voorbeelden in uw werkomgeving 

- Herkent u dit in uw omgeving?  

- Wat zou u doen? 

- Wat kunt u doen?  

20.00 Informele gesprekstafels met dillema’s  

- Napraten over het bovenstaande 

- Dilemma’s, in gesprek met veiligheidsprofessionals over wat te doen in benarde situaties  

- Delen van ervaringen 

- Eventueel input van verdere casuïstiek  

- Plenair: rol ondernemersverenigingen bij levend houden onderwerp (eigenaarschap) 

20.30 Afsluiting eventueel borrel na.  

 


