
INTERVENTIEMATRIX 

 
Door het invullen van de interventiematrix kunt u gemakkelijk het lokale probleem met mobiele bendes koppelen aan de informatie uit het barrièremiddelmodel: mobiele 

bendes.  

 

De matrix is als volgt te gebruiken:  

 

   

Handeling  Toelichting 

Kies de relevante fase(s) uit het 

Barrièremodel 

Omdat er verschillende fases zijn waar barrières opgeworpen kunnen worden om mobiele bendes tegen te houden is het 

verstandig om niet op alle fases tegelijkertijd te richten. Kies er daarom een aantal uit waarbij de meeste kans is om te 

voorkomen dat mobiele bendes kunnen opereren in uw gemeente.  

 

Beschrijf het lokale probleem bij de door u 

afzonderlijk gekozen fase 

Beschrijf de motivatie voor de gekozen fase(s) en beschrijf het lokale probleem en maak hierbij gebruik van:  

• de daderomschrijving 

• de gelegenheden (uit het barrièremodel) 

• de signalen (uit het barrièremodel) 

 

 

Kies de barrières Geef een globale omschrijving van de gekozen barrière(s) bij de gekozen fase. In het barrièremodel staat aangegeven welke barrières 
u kunt treffen.  

 

Selecteer je  partners  Beschrijf per partner:   

• Wie welke barrière(s) treffen 

• Wanneer de maatregel getroffen wordt. 

 

Kortom wie doet wat wanneer  

 

 
Als CCV raden wij aan om na de genomen barrières te evalueren. Zowel op proces als op inhoud.  

  



Interventiematrix  

Te kiezen fase  

 

 

 

1. Inreis 2. Verblijf 3. Gebruik 

infrastuctuur  

4. Delict 

pleging 

5. opslag 6. Vervoer en 

Handel  

7. Gebruik 

Opbrengst 

Het passeren van 

de Nederlandse 

grens door 

mobiele bendes 

met een niet-

Nederlandse 

nationaliteit, die 

het doel hebben 

zich stelselmatig 

te verrijken 

middels 

vermogenscrimin

aliteit of fraude. 

 

Een al dan niet 

illegale 

verblijfplaats in 

Nederland van 

mobiele bendes 

met een niet-

Nederlandse 

nationaliteit 

gedurende de 

periode dat zij 

zich in ons land 

willen verrijken 

middels 

vermogenscrimin

aliteit of fraude. 

Alle infrastructurele 

voorzieningen - 

zoals autoverhuur, 

het wegennet en 

benzinestations - 

waarvan mobiele 

bendes met een 

niet-Nederlandse 

nationaliteit gebruik 

van maken om zich 

binnen Nederland te 

verplaatsen. 

Fysieke en 

digitale 

voorzieningen 

waarvan 

mobiele bendes 

met een niet-

Nederlandse 

nationaliteit 

gebruik maken 

om 

vermogenscrimi

naliteit of 

fraude te 

plegen. 

Bijvoorbeeld 

gereedschap in 

bouwmarkten 

en informatie 

op internet. 

Een plaats waar 

gestolen 

goederen 

bewaard worden 

die door mobiele 

bendes met een 

niet-Nederlandse 

nationaliteit buit 

zijn gemaakt. 

 

Het transporteren 

en verkopen van 

goederen door 

mobiele bendes 

met een niet-

Nederlandse 

nationaliteit die 

verkregen zijn 

middels 

vermogenscrimina

liteit of fraude. 

Witwassen, 

financiering van 

andere criminele 

activiteiten of de 

aanschaf van 

goederen die 

mobiele bendes 

met een niet-

Nederlandse 

nationaliteit 

verkregen hebben 

middels het 

plegen van 

vermogenscrimina

liteit of fraude. 

Lokale 

probleem 

beschrijving 

       

 

Gekozen 

barriere(s) 

 

       

Specifieke 

Partners  

 

 

 

 

      



 


