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VERANTWOORDING EN SAMENVATTING 
 

Opdracht vanuit district Gelderland-midden 

 

De Stuurgroep Samen Weerbaar heeft de opdracht gegeven een programmaplan te maken om de 
bewustwording en weerbaarheid tegen georganiseerde criminaliteit dichtbij (ondermijning) van 

leerlingen en studenten van het voortgezet onderwijs te vergroten.  

 

Procedure 

 
 
OPDRACHT FORMULEREN 

Stuurgroep samen 
weerbaar  

13-06-2019: akkoord 

 
FINANCIEERDERS WERVEN 

provincie en ministerie: 
 

   

21-06-2019: stellen in totaal € 140.000 euro ter beschikking voor de periode van 
2 jaren (€ 70.000 jaarlijks, provincie € 50.000 en ministerie € 20.000) 

politie: 13-06-2019:  
- Medewerking lokale politie Gelderland-midden is toegezegd (Rini Strijbosch) 
- capaciteit ondersteuner OE (8/wk) is niet akkoord (13 juni 2019)  

15-08-2019: 
- Inzet teamlid (16u/wk) is akkoord (Frans Heeres is akkoord vlg. Nicole Lieve) 

stuurgroep samen 
weerbaar: 

13-06-2019: bijdrage  € 10.000,- voor periode van twee jaar  

 
OPDRACHTNEMER 
Gemeente Rheden Burgemeester heeft intentie uitgesproken om opdrachtnemer te zijn 

College heeft toegezegd te willen meewerken 
Inzet capaciteit programmaleider wordt gecompenseerd door financiering 
26-06-2019: akkoord Manager Beleid  
27-06-2019: akkoord Directeur 

 
VASTSTELLEN PROGRAMMAPLAN 
Samen weerbaar 
stuurgroep 

18-09-2019: vergadering stuurgroep samen weerbaar  

 
VASTSTELLEN OPDRACHTVERLENING  
Stuurgroep SW Opdrachtbrief naar gemeente Rheden, burgemeester: via programmaleider naar 

DT 

Programmaleider Operationele afspraken mbt faciliteren programmaplan met manager Beleid 

 
SUBSIDIE-AANVRAAG 

  

Provincie en ministerie Programmaleider zal hierbij voortouw nemen na vaststelling programmaplan. 
Zodra financiering en plan rond is.  
 

START PROGRAMMA  
Oktober 2019, met uitloop november 2019  

 

 

De kern van het programma 

We werken samen met het onderwijs om leerlingen en studenten inzicht te geven in de omvang en 

risico’s van ondermijnende criminaliteit. We hopen daarmee te voorkomen dat zij een stap zetten 
in de criminele wereld. We trainen de docenten tegelijk met grote groepen leerlingen aan de hand 

van onze basisles op onderwijsinstellingen in Gelderland. Daarna pakt de school het stokje over. 
Tijdens de basis(overdrachts)les wordt  contact gelegd met het lokale netwerk (politie, gemeente). 

Ook onderzoeken we de omvang van de problematiek en de factoren die een rol spelen bij het 
ronselen. We verwerken dit in het lesmateriaal. Onze werkvorm verbeteren we samen met het 

onderwijs. Tenslotte versterken we het lesprogramma van het beroepsonderwijs met onderdelen 
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gericht op het weerbaarder maken van de studenten – en sluiten daarbij aan bij het lectoraat 

ondermijning (Emile Kolthof, Hogeschool Avans), Hogeschool Rotterdam en werken we samen met 
Twente (Wilma van Raaij). Het programma heeft een looptijd van 2 jaren. Alle produkten maken 

we zo, dat deze overgenomen kunnen worden door andere regio’s in de aanpak van ondermijning.  
 

Positionering van het programma in de totale aanpak van ondermijning 

Het programma zit in het preventieve spectrum van de aanpak van georganiseerde criminaliteit 
dichtbij – en richt zich op leerlingen en studenten van het voortgezet onderwijs – en met name op 

hen die nog niet in de criminele wereld zijn gestapt.  

 

Positionering Programmaplan: landelijke netwerkorganisatie vanuit opgave en inhoud 

Er is (nog) geen overkoepelend programma Weerbare Maatschappij in Oost-Nederland of op 

landelijk niveau om dit programmaplan en andere vergelijkbare initiatieven onder te plaatsen. Een 
opdrachtgever ontbreekt (nog).  

 

 
 

Dit is een programmaplan wat geïnitieerd is in Gelderland-midden en wat we uitvoeren in de hele 
provincie. We werken vanuit de inhoud en opgave met een landelijk netwerk. Partijen die werken 

aan dezelfde maatschappelijke opgave zijn welkom om aan te sluiten. Er hebben zich al enkele 
partijen gemeld. Voor de herkenbaarheid gebruiken we termen als weerbare maatschappij, 

(toekomstige) beroepsbevolking en #leerlingalert en #studentalert.  
 

Het programmaplan is het Gelderse onderdeel van alle (ons tot nu toe bekende) initiatieven. Het 

toepassingsgebied is provincie Gelderland. In bovenstaand schema is dit in grijs aangegeven.  
 

Financiering 

De kosten van dit programmaplan hebben betrekking op de grijze onderdelen in bovenstaand 

schema en worden ingeschat op afgerond € 110.000,- per jaar. 

 

Pro-actie
Preventie

• Programma Weerbare Maatschappij
• #leerlingalert/#Studentalert

Curatie

• Top 600

Repressie

• Strafrecht
• Bestuursrecht

Weerbare Maatschappij, gericht op toekomstige beroepsbevolking

Gelderland

bewustwording

#leerlingalert

3+4 VMBO

3+4+5 HAVO

3-6 VWO

#studentalert

ROC

HBO

inzicht krijgen weerbaarheid

overige initiatieven
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Afstemming met stakeholders 

Voor de opstelling van dit programmaplan hebben gesprekken plaatsgevonden met stakeholders 
(politie, onderwijsinstellingen), (mogelijke) financiers, Albert Bootsma (RIEC), Wilma van Raaij 

(Twente) en Anton Jansen (Platvorm Veilig ondernemen Oost-Nederland), Ymke van het Lectoraat 

Ondermijning (Hogeschool Avans, Den Bosch).  
 

Programmaplan = #Leerlingalert en #Studentalert 

Er wordt gesproken van een programma in plaats van een project, omdat het plan niet op alle 

onderdelen een kop en een staart kent. Ook wordt hiermee de (noodzakelijke) vrijheid gehouden 

om in te spelen op ontwikkelingen en inzichten die gedurende de looptijd van dit programma 
ontstaan. 

 
Om het eenvoudig en herkenbaar te houden spreken we verder in dit programmaplan over 

#leerlingalert (leerlingen vanaf 3e jaar middelbare school) en  #studentalert (studenten MBO, HBO 
en universiteit).  

 

Elk hoofdstuk wordt ingeleid met een korte samenvatting. 
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1. CONTEXT 
 

Bestuurders in Gelderland-midden, Twente en Brabant delen de opvatting van Pieter Tops en Jan 
Tromp dat het zorgelijk is dat leerlingen en studenten geronseld worden voor criminele activiteiten. 

Daarom zijn er initiatieven in ontwikkeling om dit te voorkomen. Het lectoraat Ondermijning van 
de Hogeschool Avans in Den Bosch, het project in Twente en in dit programmaplan wordt dezelfde 

ambitie nagestreefd. We willen een toekomstbestendige samenleving waarbij de studenten en 
leerlingen weerbaar zijn tegen ondermijnende activiteiten. We kiezen er voor om dit te doen via 

bewustwordingslessen op scholen: ieder vanuit de eigen opdracht. We werken samen vanuit de 

inhoud - alsof er een overkoepelend Programma Weerbare Maatschappij is. Zodra er een formeel 
overkoepelend programma is, kunnen alle initiatieven, programma’s en projecten die bijdragen 

aan de ambitie – ook buiten de onderwijssetting -  hieronder geplaatst worden.  
 

1.1 Noodzaak 

 
Volgens Pieter Tops en Jan Tromp1 zijn criminele organisaties druk bezig met het afromen van de 

toekomstige beroepsbevolking – al ver voordat studenten klaar zijn met hun opleiding. De 
criminele organisaties hebben platgezegd menskracht nodig om hun onderneming uit te kunnen 

voeren. De toekomstige beroepsbevolking is arbeidspotentieel van de criminele organisaties. 

Sommige leerlingen en studenten worden tijdens hun schoolcarrière al ingezet als pakjesbezorger, 
hennepknipper of facilitator van bankrekeningen of telefoonabonnementen. Als ze klaar zijn met de 

opleiding werpt de criminele organisatie “De Achterkant van Nederland” zich op als financier (om 
geld wit te wassen) of als werkgever (denk aan technici, scheikunde, informatica etc.). De 

verleiding is groot. Er valt voor de jongeren veel geld te verdienen.  
 

De omvang van deze problematiek is 

wetenschappelijk (nog) niet 
onderzocht. Hierbij speelt mee dat de 

activiteiten zich in de onzichtbaarheid 
afspelen en er een taboe en angst 

heerst om erover te spreken.  

 
Evenwel is deze latent aanwezig. Dit 

blijkt uit gesprekken met studenten 
en leerlingen, leerkrachten uit het 

voortgezet onderwijs, jongerenwer-
kers, politiemedewerkers. Recentelijk 

zijn 50 leerlingen van 3 VMBO 

bevraagd – en 5 van hen gaven aan 
wel eens benaderd te zijn voor 

criminele activiteiten. Datzelfde gaven ROC studenten niveau 2 aan: van de 27 werden 5 benaderd 
en 2 studenten maakten zich zorgen over een vriend(in) die zich in die wereld begeeft.2 

 

Het sterker worden van de parallelle economie (onderwereld) in combinatie met een afgeroomde – 
en toch al zo schaarse - beroepsbevolking zet het voortbestaan van ons sociaal stelsel en recht-

staat onder druk, zo niet op het spel. En daarbij komt de ellende (afpersing, bedreiging en moge-
lijk liquidatie) waarin de leerlingen en studenten terecht komen als zij geen nee zeggen tegen de 

verleiding van verdienen van het grote geld met criminele activiteiten.  
 

1.2  Samen Weerbaar Gelderland-midden  

 
In Gelderland-midden hebben in 2015 de burgemeesters, politie, justitie, provincie en belasting-

dienst de handen ineen geslagen om ondermijning aan te pakken3. De leden van het Districtelijk 
Veiligheidsoverleg Gelderland-midden (verder afgekort als DVO) hebben burgemeester Van Hout 

                                                 
1 auteurs van het boek “De Achterkant van Nederland 
2 Maakt onderdeel uit van de evaluatie van de lessen in Gelderland-midden.  
3  Pact van Ellecom 2015 
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opdracht gegeven hiervoor een programma te ontwikkelen en uit te voeren. Dit is Programma 

Samen Weerbaar geworden. Er is een stuurgroep4  aangesteld en er wordt gewerkt vanuit drie 
pijlers: aanpak ondermijning, weerbare overheid en weerbare maatschappij.  

 
In 2017 en 2018 is door de expertgroep Weerbare Maatschappij gewerkt aan het ontwikkelen van 

een manier om ondermijning als maatschappelijk probleem op begrijpelijke manier onder de 

aandacht te brengen. Ook zijn verschillende doelgroepen onderscheiden, waaronder leerlingen en 
studenten. Als proef zijn vervolgens in oktober 2018 bewustwordingslessen gegeven aan ongeveer 

100 studenten op een ROC, waaruit #leerlingalert en #studentalert is ontstaan.   

 
In november 2018  heeft de expertgroep Weerbare Maatschappij haar resultaten en visie over 
weerbaar maken van de maatschappij aan de leden van het DVO gepresenteerd. Daarbij is de 

noodzaak om de focus te leggen op de leerlingen en studenten van het voortgezet onderwijs 
uitgelegd. Het DVO heeft vervolgens ingestemd met de professionalisering en uitvoering van het 

weerbaar maken van de toekomstige beroepsbevolking. De Stuurgroep Samen Weerbaar heeft 

vervolgens de opdracht gegeven om een plan te schrijven om #leerlingalert en #studentalert 
verder te ontwikkelen en uit te rollen over Gelderland.  

 

1.3 Zelfstandig programma met haakjes 

 

In april 2019 heeft het hoofd RIEC Oost-Nederland (lid van de Stuurgroep Samen Weerbaar 
Gelderland-midden) in de voorbereiding van het programmaplan gevraagd te onderzoeken of 

overige ontwikkelingen in de regio of land er zijn, die raakvlak hebben met de opdracht. En of deze 
ontwikkelingen onder te brengen in een programma wat onderdeel kan uitmaken van de totale 

aanpak van ondermijning in Oost Nederland. Bekend is het initiatief in Twente (ROC) en voor de 
zomer is belangstelling getoond vanuit Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Avans in Brabant. In 

de bijlagen is dit verder beschreven.  

 
Het antwoord op de gestelde vraag is nee. Formeel is er (nog) geen overkoepeld programma in 

Oost-Nederland of landelijk, waaronder initiatieven geplaatst kunnen worden. Het oprichten van 
een programma Weerbare maatschappij met een subonderdeel gericht op toekomstige 

beroepsbevolking Oost-Nederland zou een kader kunnen bieden. Hiervoor is een opdrachtgever 

nodig – en deze ontbreekt. De ontwikkelingen in de structurering van de verschillende aanpakken 
van ondermijning zijn volop gaande. De verwachting is dat dit in de loop van de komende twee 

jaren meer structuur krijgt.  
 

Voor de uitvoering van dit programmaplan, noch voor initiatieven in andere regio’s is dit geen 

belemmering: allen hebben hun eigen opdrachtgever. Alle drie richten we ons op studenten – en 
zetten we vergelijkbare instrumenten in. Ongetwijfeld worden er in de toekomst meerdere ideeën 

uitgewerkt – waarbij bijvoorbeeld niet gekozen wordt voor de ‘schoolsetting’ - en die bijdragen aan 
de gedeelde ambitie. Deze kunnen dan ook onder een overkoepelend Programma Weerbare 

Maatschappij geplaatst worden. We werken aan een zelfstandig programma met ‘haakjes’, 
waaraan andere initiatieven gekoppeld kunnen worden.  

 

                                                 
4    De Stuurgroep gemeente (Burgemeester van Hout (vz)) Openbaar Ministerie (M. Polfliet), Politie (R. 

Strijbosch), Provincie (S. van Roosmalen), RIEC (A. Bootsma) en de trekkers van de expertgroepen).  

Samen weerbaar (aanpak Ondermĳning) 

weerbare overheid aanpak ondermĳning 

# studentalert 

toekomstige 

beroepsbevolking 

WEERBARE MAATSCHAPPIJ 
# ondernemersalert 

middelbare school MBO HBO en WO # leerlingalert 

Districtelijk Veiligheidsoverleg Gelderland-midden: Pact-van-Ellecom 

inwoners 
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1.4 Gedeelde ambitie 

We werken vanuit de opgave om een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige samenleving 

door de weerbaarheid van de toekomstige beroepsbevolking te vergroten. Daarmee bedoelen we 

weerbaar maken tegen de verleidingen om snel en veel geld te verdienen met (georganiseerde) 
criminele en ondermijnende activiteiten.  

 

1.5 Werken vanuit de opgave en inhoud: landelijk netwerk  

 

In dit programmaplan werken we samen met andere netwerkpartners, vanuit de inhoud. We 
vormen een landelijk netwerk, wat uitgebreid kan worden in de loop van de tijd.  We hebben 

evenwel onze eigen opdracht en opdrachtgever, maar zoeken actief de verbinding en willen elkaar 
versterken op de inhoud.  

 

2. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 
 

We werken om een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige samenleving. Dit doen we 
door de weerbaarheid van leerlingen en studenten van het voortgezet onderwijs te vergroten. We 

werken volgens drie sporen. Het start bij (1) vergroten van de bewustwording. Dit willen we 

realiseren door bewustwordingslessen te ontwikkelen en aan het onderwijs overdragen. Daarnaast 
willen we (2) inzicht in de omvang van de problematiek krijgen en in oplossingsrichtingen. Dit is 

nodig om zowel onze lessen te verbeteren, als (3) een programma kunnen ontwikkelen om gericht 
te werken aan het vergroten van de weerbaarheid van de doelgroep. We streven naar een 

structurele borging en eindproducten die door anderen kunnen worden overgenomen.  

 

2.1 Ambitie 

 
In het vorige hoofdstuk werd de gedeelde ambitie al beschreven. We willen een bijdrage leveren 

aan een toekomstbestendige samenleving door de weerbaarheid van de toekomstige beroepsbe-

volking te vergroten. Daarmee bedoelen we weerbaar maken tegen de verleidingen om snel en 
veel geld te verdienen met (georganiseerde) criminele en ondermijnende activiteiten. 

 
Onze specifieke ambities zijn: 

1. We werken aan bewustwording: studenten en leerlingen leren ondermijnende criminaliteit zien 
en weten hoe te handelen;  

2. We ontwikkelen hiervoor basistools in samenwerking met het onderwijs en dragen deze over 

aan het onderwijs op zodanige manier dat sprake is van structurele borging; 
3. We werken aan eindproducten die door andere regio’s in Nederland overgenomen kunnen 

worden in de aanpak Ondermijning.  
4. We maken gebruik van wetenschappelijke onderzoeken om onze producten te optimaliseren; 

5. We ontwikkelen een deelprogramma gericht op weerbaarheid van de toekomstige beroeps-

bevolking.  
 

Uitgangspunt is dat we open staan voor ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan onze ambitie en 
zullen zo mogelijk aansluiting zoeken.  

 
 

2.2 Drie doelstellingen  

 
We onderscheiden drie doelstellingen, waarbij op de eerste de nadruk ligt.   

I. vergroten van de bewustwording van de doelgroep,  
II. inzicht krijgen in a)de omvang van het ronselen en cruciale factoren die daarbij een rol 

spelen van de problematiek en b) oplossingsrichtingen om de weerbaarheid van de 

doelgroep te vergroten 
III. verbeteren van de weerbaarheid van de doelgroep.  
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2.2.1  Bewustwording 

Bewustwording is de basis om samen te werken aan de aanpak van georganiseerde criminalite it. 

Dit is de belangrijkste van het programma. We vergroten de bewustwording in de ondermijnende 
criminaliteit door bewustwordingslessen op het voortgezet onderwijs te ontwikkelen en over te 

dragen aan het onderwijs.  

We willen dat leerlingen en studenten van het voortgezet onderwijs weten: 
 dat ondermijning groter is dan je denkt, dichterbij – en dat je er last van hebt; 

 wat signalen en fenomenen van ondermijning zijn; 
 welke risico’s kleven aan ondermijnende activiteiten; 

 welke impact ondermijning heeft op individueel niveau en de maatschappij; 
 hoe te handelen (nee zeggen als je wordt benaderd om criminele activiteiten uit te voeren 

en (veilig) melden van signalen). 

We ontwikkelen hiervoor producten, draaiboeken en concepten die door samenwerkingspartners in 
andere regio’s in de aanpak van ondermijning gebruikt kunnen worden. 

2.2.2 Wetenschappelijk onderzoek naar de omvang van problematiek en oplossingsrichtingen 

We nodigen de wetenschap uit aan te sluiten bij dit programma. We hebben weinig inzicht in de 
wijze waarop en omvang van het ronselen van studenten en leerlingen. Ook ontbreekt het aan 

inzicht welke factoren een rol spelen. Daarnaast willen we inzicht in oplossingsrichtingen om de 
leerlingen en studenten weerbaarder te maken. Kunnen we bijvoorbeeld basiskennis toevoegen 

aan opleidingen van specifieke risicovolle beroepsgroepen. Of moeten we het zoeken in andere 

richtingen. De onderzoeksresultaten kunnen ons helpen om de producten voor bewustwording te 
verbeteren èn de basis vormen voor het derde spoor: vergroten van de weerbaarheid van 

leerlingen en studenten. 

2.2.3 Weerbaarheid   

Inzicht in mogelijkheden om de weerbaarheid van de doelgroep te vergroten ontbreken op dit 

moment. We hopen dat de wetenschap hierop een antwoord kan geven. De input zullen we 
verwerken in de lessen. Mocht de uitvoering buiten de kaders van dit programma vallen, zal dit 

besproken worden met de stuurgroep.  

 
 

2.3 Bijdrage aan Global Goals 

 

In 2015 heeft de Verenigde Naties 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. 

Deze Global Goals for Sustainable Development werden unaniem geadopteerd door alle lidstaten 
en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda.  

 
Dit programma draagt bij aan deze doelen en in het bijzonder vanuit perspectief van veiligheid, 

onderwijs, goede banen en economische groei, duurzame steden en gemeenschappen. Dit doen wij 
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door het sluiten van partnerschappen voor de doelstellingen. Aanpak van ondermijning heeft 

daarnaast nog effect op milieu. 
 

3. SCOPE EN AFBAKENING 
 
We richten ons op leerlingen en studenten van het voortgezet onderwijs in Gelderland. Het product 

wat we ontwikkelen is uiteindelijk beschikbaar voor heel Nederland. Als we moeten prioriteren bij 
beroepsopleidingen, dan gaat de voorkeur uit naar studenten die opgeleid worden in risicovolle 

branches. Als we moeten prioriteren onder leerlingen, dan prevaleert het VMBO.  

 

3.1  Doelgroep  

 
Onze ambitie reikt zo ver dat we alle leerlingen en studenten in Nederland die voortgezet onderwijs 

volgen tot onze doelgroep rekenen. Zij vormen de toekomstige beroepsbevolking.  

 
Aantal leerlingen/studenten op voortgezet onderwijs (CBS oktober 2018) 
Niveau/ aantal Nederland Gelderland Overijssel 
Middelbare school 985.506 124.413 71.301 
MBO 488.187 61.799 40.202 
HBO 452.690 51.582 32.576 
Universiteit 280.144 29.563 10.732 

 

Voor de uitvoering van het programma richten we ons op leerlingen vanaf het derde leerjaar 
middelbare school (VMBO, Havo, VWO) en studenten op MBO en HBO. Het Wetenschappelijk 

Onderwijs valt in eerste instantie buiten de scope van het programma, waarbij we de mogelijkheid 

open houden om op incidentele basis een bewustwordingscollege te verzorgen. Ook zullen we 
stimuleren dat studenten van wetenschappelijk onderwijs andere bewustwordingsinitiatieven (zoals 

#ondernemersalert) kunnen bezoeken. We zijn kritisch en richten ons voornamelijk op die studies, 
die in de aanpak van ondermijning een bijdragen kunnen leveren (recht, scheikunde, economie).  

 

We gaan hier voorbij aan een andere belangrijke kwetsbare doelgroep: jongeren met een 
ontwikkelachterstand of licht verstandelijke handicap. Mochten we binnen de kaders van het 

Programma ruimte en mogelijkheden vinden, zonder concessies te doen aan de resultaten, willen 
we in ieder geval met belangrijke stakeholders voor deze doelgroep en met de wetenschap 

verkennen op welke manier we deze jongeren kunnen toerusten en weerbaar maken.  
 

3.2 Onderwijsinstellingen 

 
We willen dat alle onderwijsinstellingen van onze doelgroep gebruik kunnen maken van onze 

producten. We kunnen niet alle onderwijsinstellingen bij de implementatiefase betrekken. Er zijn er 
in Nederland 638 en het aantal schoolvestigingen is bijna 1500. We zullen daarom moeten 

prioriteren. De inzichten van zowel het veiligheidsdomein als de expertise van de school zijn hierbij 

bepalend. Vanuit veiligheidsperspectief hebben we een voorkeur voor opleidingen in branches die 
we aanmerken als risicovol, zoals uiterlijke verzorging (kappers, schoonheidssalons), horeca, 

elektrotechniek, scheikunde, beveiliging, toezicht en handhaving, makelaars, notarissen en 
agrarische sector. 

 

Verder beperken we ons tot onderwijsinstellingen binnen het Oost-Nederland en specifiek provincie 
Gelderland. Er wordt gestart in Gelderland-midden en Noordoost Gelderland. Het Twentse project 

richt zich op het ROC Twente. (Bijlage: overzicht van alle onderwijsinstellingen in Oost Nederland).   
 

3.3 Delen van onze ervaringen en producten 

 
We reserveren capaciteit om over onze aanpak te vertellen aan de samenwerkingspartners in 

andere regio’s en ons landelijke netwerk uit te breiden. Als producten zijn afgerond dragen we dit 
op ‘slimme manier’ over aan onze samenwerkingspartners.  
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4. KADERS EN RANDVOORWAARDEN 
 

We zijn pragmatisch, efficiënt en effectief in onze aanpak. Daarom sluiten we aan bij netwerken 
die ons verder kunnen helpen en waarbij we elkaar kunnen versterken, zoals het Platform Veilig 

Ondernemen Oost Nederland. We bouwen een landelijk netwerk en werken samen vanuit de 
opgave en inhoud, zonder dat hiervoor ingewikkelde structuren bedacht hoeven te worden. We 

kunnen alleen succesvol zijn als invulling gegeven wordt aan de randvoorwaarden, wat betreft 
kwaliteit van mensen en beschikbare middelen.   

 

4.1 Effectief en efficiënt: weinig woorden veel daden 

 

We werken effectief en efficiënt. Dit vertalen we naar een praktische werkstructuur, waarbij een 
klein team (onvermijdelijk) meerdere rollen vervult.  

 Om die reden verbinden we ons ook met het Platform Veilig Ondernemen Oost Nederland. 

Hierdoor maken we efficiënt gebruik van wederzijdse ondersteuning. Samen werken aan het 
weerbaar maken van de maatschappij met deels dezelfde netwerken binnen de gemeente, 

politie en justitie. Het Platform Veilig Ondernemen Oost Nederland heeft een 
communicatiemedewerker tot beschikking, waarvan we voor dit programma gebruik mogen 

maken in ruil voor inzet van onze ondersteuner. We mogen gebruik maken van de 

faciliteiten van het Platform Veilig Ondernemen (locatie Apeldoorn) voor afstemming. We 
maken samen gebruik van het netwerk wat we opbouwen.  

 We sluiten aan bij bestaande netwerken en overlegstructuren, zoals het ambtelijk 
ondermijningsoverleg (Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland en gemeente Deventer) en het 

ambtelijk Veiligheidsoverleg Gelderland-midden.  
 We werken samen met (bestaande en nieuwe) initiatieven die elders in Nederland worden 

uitgewerkt. We willen niet allemaal opnieuw het wiel uitvinden.  

 We gaan voor low-budget. Dit zie je terug doordat we zo min mogelijk externe expertise 
inkopen. Dit betekent dat we gebruik maken van onze eigen talenten: met betrekking tot 

grafische vormgeving en didactiek. De inzet van deze expertise nemen we mee in de 
berekening van de capaciteit. Dit heeft ook consequenties voor de samenstelling van het 

programmateam en de competenties waarover zij moeten beschikken.  

 We zijn flexibel in de aanpak. Mocht blijken dat we door eenvoudige aanpassing in de 
aanpak, nog meer scholen, docenten en leerlingen/studenten bereiken, dan stellen we onze 

aanpak bij. Hierover informeren we de stuurgroep (opdrachtgever).  
 We zijn duidelijk in onze boodschap. Het vastgestelde format voor communicatie over 

ondermijning (Weerbare Maatschappij Gelderland-midden) is leidend voor de inhoud van alle 
producten die we opleveren.  

 

4.2 Randvoorwaarden 

 

De ambitie behalen we als de volgende randvoorwaarden zijn ingevuld: 
 Er is voldoende draagvlak bij besturen en directies van de deelnemende 

onderwijsinstellingen, de gemeenten en politie. In de voorbereidende fase van dit 

programma lijkt dit aanwezig te zijn; 
 De rollen worden uitgevoerd, zoals beschreven in dit programma; 

 Er middelen en faciliteiten beschikbaar zijn om het programma uit te voeren; 
 Het programmateam volledig is en met de juiste competenties 
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5.  PROGRAMMAORGANISATIE 
 

We werken met een lichte programmastructuur om wendbaar te zijn en kosten te besparen. Dit 
heeft tot consequentie dat er dubbelrollen worden vervuld door de leden van het projectteam. We 

leggen verantwoording af aan de opdrachtgever en bestuurlijk opdrachtnemer en nemen hen mee 
in keuzes die afwijken van het programmaplan. 

We onderscheiden verschillende rollen en verantwoordelijkheden van onze samenwerkings -
partners: financierder, facilitator, opdrachtgever, opdrachtnemer en uitvoerend programmateam. 

Deze hebben we uitgewerkt.  

 
 

5.1 Organisatie 

5.1.1 Structuur 

 
 

5.2 Rollen en verantwoordelijkheden 

5.2.1 Stuurgroep Samen Weerbaar Gelderland-midden 

De Stuurgroep is opdrachtgever en wordt vertegenwoordigd door A. van Hout, burgemeester van 

Westervoort. De stuurgroep:  

• helpt mee als vliegwiel voor het bereiken van de ambities; 
• oefent invloed uit om capaciteit vrij te maken voor het programmateam en uitvoering van 

het programma; 
• legt op bestuurlijk niveau de verbinding met Platform Ondermijning en overige platformen 

gericht op ondermijning in het land; 

   Verantwoordelijk voor capaciteit programmateam. 
 

 

 Stuurgroep Samen Weerbaar Gelderland-midden 
 OPDRACHTGEVER 

Gemeente Rheden 
 Faciliteert de financiële geldstroom  

Expertgroep  Weerbare  
Maatschappĳ 

Teamlid 
Ondersteuner  
Vertegenwoordiging landelijk netwerk (Afstemming) 
Stagiaires 

OPDRACHTNEMER: Team #leerlingalert #studentalert 
  
Programmaleider en meewerkend Teamlid  

Financiers:  
provincie Gelderland 

Min. J&V 
Stuurgroep SW 

 

Samenwerkingspartners:  
 Onderwijs 

 Wetenschap 
 Bubbleteam  

 Platform Veilig 
Ondernemen ON 

 Gemeenten 

 Lokale politie 

 Twente 
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5.1.2 Programmateam 

Het programmateam voert het programmaplan uit en is opdrachtnemer. Het programmateam 

bestaat uit de programmaleider (Petra van den Berg – gemeente Rheden), die tevens meewerkend 
teamlid is. Het team bestaat verder uit een ondersteuner (vacature) en teamlid (Nicole Lieve, 

politieacademie). Het team wordt aangevuld met studenten (vacatures), die een bijdrage leveren 
aan het programma op gebied van media, ICT, maken van presentaties, verwerken van 

onderzoeksresultaten, uitvoeren van onderzoek en zo voort. Ook zal het team bouwen aan een 

pool uit het netwerk om de uitvoering van lessen (mede) uit te kunnen voeren. Het 
programmateam legt verbinding met de overige landelijke netwerkpartners die ook werken aan 

weerbaarheid van de doelgroep. Zij draaien niet mee in de uitvoering in Gelderland.  
 

Programmaleider  Stuurt programmateam aan 
 Is budgetverantwoordelijk en legt daarover verantwoording af aan de financiers 
 Is verantwoordelijk voor richting en uitvoering van het programma; 
 Is verantwoordelijk voor de (in- en externe) communicatie van het programma, 

ambassadeurschap en woordvoering regionaal en landelijk;  
 Legt verantwoording af aan de opdrachtgever; 
 Is tevens trekker van de expertgroep Weerbare Maatschappij Gelderland-midden; 
 Onderhoudt de contacten met de scholen 
 

Teamleden   Geven uitvoering aan het programma (lessen verzorgen, opleiden van 
uitvoeringspool) 

 Zijn medeverantwoordelijk voor de resultaten 
 Breiden het netwerk uit (landelijk netwerk en regionaal netwerk voor 

uitvoeringspool) en onderhouden deze netwerken 
 Verdelen de werkzaamheden m.b.t. contacten met wetenschappelijk onderzoek 
 Houden verbinding met de basisorganisatie en het daarbij behorende netwerk ter 

vergroting van draagvlak en commitment voor weerbare maatschappij en specifiek 
#leerling- en studentalert 
 

Ondersteuner  Faciliteert en ondersteunt het primaire proces door o.a. het maken van afspraken 
met de netwerkpartners 

 Is inzetbaar in de uitvoering 
 

Stagiaires Multimedia toepassing en grafische ondersteuning (ontsluiten lesmateriaal, sociale 
media en verwerking lesmateriaal in verschillende applicaties),  
Onderzoek doen,  
Ondersteuning van de uitvoering (lessen en inzet bij zowel #leerlingalert, 
#studentalert en #ondernemersalert) 

 

5.2.3 Financiers  

Provincie Gelderland, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Stuurgroep Samen Weerbaar 
financieren van het programma voor de periode van 2 jaren. Zie verder bij paragraaf financiële  

dekking.  

5.2.4 Facilitators 

We onderscheiden de volgende facilitators: 

  
Gemeente Rheden  Faciliteert de geldstroom5. 
Gemeenten die willen meedoen 
 
 
 
 
 
Onderwijsinstellingen die willen meedoen 

 Dragen bij aan concrete uitvoering van 
activiteiten door inzet van capaciteit en lokaal 
netwerk; 

 leveren indien gewenst lokale expertise en 
capaciteit om de lessen mogelijk te maken 
 

 leveren contactpersoon voor regelen praktische 
zaken en organiseren borging binnen curriculum 

                                                 
5 Dit is praktisch. De programmaleider is budgetverantwoordelijk en werkt bij de gemeente. Zo wordt 
voorkomen dat aparte administratieve processen opgetuigd worden.  
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 Bestuurders treden op als ambassadeur van het 
programma; 

 zorgen voor draagvlak en borging van 
bewustwordingslessen; 

 Faciliteiten, logistiek overige voorwaarden met 
betrekking tot uitvoering bewustwording; 
 

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland  Stelt faciliteiten ter beschikking; 
 Stelt haar communicatieadviseur ter beschikking  
 Versterkt #student- en #leerlingalert in 

samenwerking 
 

Provincie en ministerie van VJ 
Ministere van Onderwijs 

 Helpen mee om de ambities te bereiken  

 
Politie 

 
 Levert in elke deelnemende gemeente een 

politiemedewerker (contactpersoon) voor de 
onderwijsinstelling (o.a. nazorg) en incidenteel 
capaciteit om de lessen uit te kunnen voeren  

 Levert teamlid (Politieacademie) 
 

Wetenschappelijke onderzoekbureaus  Voeren onderzoeken uit en stellen resultaten om 
niet ter beschikking 

 
Bubbleteam Twente 
 
 
Lectoraat Ondermijning Brabant en andere 
hogescholen in het land 

 
 Werken samen aan bewustwording, specifiek 

gericht op docenten ROC en deelt resultaten om 
tot goed programmaresultaat te komen 
 

 Ontwikkelen  van beroepspecifieke programma’s 
om weerbaarheid te bevorderen 

  

5.3 Overlegstructuur  

 

De programmaleider: 

 overlegt met de opdrachtgever op het moment dat afgeweken wordt van de afgesproken 
kaders en/of dat er knelpunten zijn in de uitvoering. Er wordt gerapporteerd aan de hand van 

infografics en op hoofdlijnen. 
 legt financiële verantwoording af aan de financiers 

 is vanuit haar dubbelrol als trekker weerbare maatschappij ook de verbinding naar de 

expertgroep weerbare maatschappij en de stuurgroep  
 

Het programmateam maakt praktische afspraken om uitvoering te geven aan het programma.  
 

6.  AANPAK EN INHOUD PROGRAMMA 
 
We geven bewustwordingslessen aan leerlingen, studenten en docenten van het voortgezet 

onderwijs. De docenten kunnen vervolgens deze les inpassen in het reguliere lesprogramma. Dit 
betekent een eenmalige inspanning van het projectteam, waarna de school het stokje overpakt. Er 

wordt verbinding gemaakt met het lokale netwerk (school, gemeente, politie) wat belangrijk is 

voor de nazorg. We nodigen de wetenschap uit om onderzoek te doen en bouwen aan een landelijk 
netwerk om zo snel mogelijk tot resultaat te komen. We constateren dat we in de voorbereiding al 

een behoorlijke basis hebben opgebouwd om aan de slag te kunnen. Er is een 
professionaliseringsslag nodig en dat doen we in samenwerking met het onderwijs en landelijk 

netwerk. In ons programmaplan willen we al deze producten bundelen en onze producten 

overdragen. We streven naar meer dan 80 bewustwordingslessen binnen Gelderse 
onderwijsinstellingen, waarbij we 8000 leerlingen/studenten hopen te bereiken en 800 docenten, 

die vervolgens deze les overnemen in hun reguliere lesprogramma. 
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6.1 Bewustwording 

 
We gaan dit vergroten door een basisbewustwordingsles over ondermijning, Deze krijgen leer-

lingen en studenten eenmaal tijdens hun opleiding aangereikt. We proberen het lesmateriaal te 

borgen in het curriculum van burgerparticipatie, wat op dit moment ontwikkeld wordt. Hoe dit zich 
verder ontwikkeld – en of daarnaast nog scholing van docenten noodzakelijk of wenselijk is, is nog 

onduidelijk. Op zijn minst streven we naar borging van de lessen op de scholen, waarmee we 
samenwerken. 

6.1.1 Wat is er al gedaan? 

Er is een basislespakket voor bewustwording (zie 
bijlage). De inhoud van het basispakket en de wijze 

van les geven wordt zowel door leerlingen / 

studenten als ook docenten als prettig en informatief 
ervaren. Na elke les vullen leerlingen een 

evaluatieformulier in. Op basis van de ervaringen die 
zijn opgedaan, is een opzet voor een  draaiboek 

gemaakt, op basis waarvan afspraken met de 
onderwijsinstelling makkelijk gemaakt kunnen 

worden.  

 
 

Er hebben in de testfase ongeveer 500 leerlingen een bewustwordingsles gevolgd. Uit gesprekken 
met docenten en bestuurders blijkt dat de basisles overgedragen kan worden aan de school om in 

het lesprogramma op te nemen.  

 

6.1.2  Vliegwiel 

De opzet is om op éénzelfde moment, zowel de 

leerlingen/ studenten als de docenten die het stokje 
overnemen (de les in het volgende studiejaar zelf geven 

aan hun leerlingen/studenten), de bewustwordingsles te 
geven. De docenten begeleiden tijdens deze les de 

leerlingen bij de opdrachten. Deze (interactieve) 

bewustwordingsles wordt door het projectteam in duo 
gegeven aan 80-120 leerlingen/studenten in één keer 

en 10-12 docenten. We geven met deze 
bewustwordingsles een formele start en het 

symboliseert dat de school de inhoud van de les 
opneemt in het reguliere lesprogramma. Elke school 

heeft de vrijheid om hier zelf invulling aan te geven.  

 
We jagen regionaal en landelijk aan dat zich nieuwe teams vormen om ook als vliegwiel te 

fungeren.  

6.1.3  Wat moet er nog gebeuren? 

Het moet nog blijken of docenten nog aanvullende ondersteuning nodig hebben om uiteindelijk de 

les zelf te kunnen geven. De volgende stap is om met een groep enthousiaste docenten het 
basislespakket te  professionaliseren (verschillende didactische methodes, die expliciet passen bij 

het niveau van de doelgroep). Daarnaast zullen we, als het nodig is, modules samenstellen met 

verschillende invalshoeken, zoals economie, burgerschap, duurzaamheid, maatschappijleer en 
beroepen. Ook zal een nazorgprotocol opgesteld moeten worden. Ook hierbij zoeken we 

samenwerking met landelijke netwerkpartners.  
 

Er is draagvlak om het programma onderwijl uit te rollen. Het draagvlak willen we vergroten. De 

middelbare scholengemeenschappen ’t Rhedens (1100 leerlingen in Dieren, 667 leerlingen in 
Rozendaal) en Quadraam,  (13.000 leerlingen) hebben zich verbonden aan #leerlingalert. In juni 
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2019 zijn lessen uitgevoerd op ’t Rhedens. Er staan in het najaar lessen gepland voor de overige 

leerlingen. Het gaat om in totaal ongeveer 400 leerlingen (3e klassers alle niveau’s en 
examenkandidaten havo/vwo). De lessen op het ROC Rijnijssel krijgen in het najaar weer een 

opvolging. Het College van Bestuur van ROC Aventus (ruim 11.000 studenten MBO, lokaties in 
Deventer, Zutphen en Apeldoorn) heeft aangegeven te willen starten met #Studentalert. 

Ambassadeur van #leerlingalert zijn: Mirjam Bunt (’t Rhedens), Erica  Diender en Patrick Eckringa 

(Quadraam), Gijs Beekhuizen (HPC Zetten). Ambassadeur van #studentalert is Jos van Deursen 
(ROC Aventus). 

6.1.4 Wat kunnen we concreet bereiken als voldaan wordt aan de randvoorwaarden? 

 We geven les. De basisles, zoals in Gelderland-midden is ontwikkeld, kan in anderhalf uur 
worden gegeven aan 100-150 leerlingen/studenten. Omdat het een interactieve les is, is 

inzet van twee teamleden wenselijk.  
 We leveren materiaal zodat scholen de les in het curriculum van (docent, school of zelf in het 

formele curriculum van burgerschap) kunnen borgen. In Gelderland wordt de les 

overgedragen aan docenten, die de basisles bijwonen. Zij passen het vervolgens zelfstandig 
in hun jaarlijkse lesprogramma. We gaan met de onderwijsinstellingen in gesprek of het 

wenselijker is te werken volgens het principe van Twente. Het is mogelijk dat de 
onderwijsinstellingen hierover van opvatting verschillen – of graag een start willen maken 

met een gezamenlijke bewustwordingsles, aangevuld met een extra tra ining, zoals Twente 

deze verzorgt voor docenten. In ieder geval willen we proberen aan te sluiten bij de 
ontwikkeling van het curriculum van burgerparticipatie. Mocht het lesmateriaal ingepast 

kunnen worden, staat nog open of docenten vervolgens nog meer toegerust moeten worden. 
 Ons doel is om in Gelderland bewustwordingslessen aan zo groot mogelijke groep leerlingen 

en studenten te realiseren. Op het MBO en middelbare scholen, zoveel als de capaciteit en 
logistiek het toelaten. En de bewustwordingsles over te dragen aan de onderwijsinstellingen. 

In Twente blijft de focus op het ROC Twente. In de bijlage is een berekening opgenomen van 

de capaciteit die nodig is om de lessen uit te voeren.  
 We fungeren als aanjager voor gemeenten en regio’s buiten Gelderland , waarbij we ons 

concept overdragen. We blijven daarbij de kwaliteit van ons lesmateriaal bewaken.   

6.1.5 Verantwoording 

We hebben (globaal) inzicht in hoeverre onze doelgroep is benaderd voor het uitvoeren van 

criminele activiteiten. We registreren het aantal personen die de bewustwordingsles hebben 
gevolgd (aantal, niveau en onderwijsinstelling). We houden bij aan hoeveel docenten het 

lesmateriaal is overgedragen. We vragen de doelgroep en onderwijsinstellingen naar de kwaliteit 

van het lesmateriaal en het gewenste effect. De resultaten geven we terug. 

6.1.6 Hoe lang hebben we hiervoor nodig? 

We gaan uit van twee jaar. Dan zullen veel bewustwordingslessen gegeven zijn, is het lesmateriaal 

verder ontwikkeld en digitaal ontsloten, is zicht op de wijze van borging (misschien is deze zelfs al 
wel landelijk gerealiseerd) en kunnen we de beweging aanjagen in de andere regio’s (als  dat dan al 

niet is gebeurd).  
 

6.2 Zicht krijgen op de problematiek en beïnvloedbare variabelen 

 
We nodigen de wetenschap uit onderzoek te doen naar de mate waarin jongeren geronseld worden 

en welke factoren daarbij van belang zijn.6  
De leerlingen en studenten bevragen we tijdens elke bewustwordingsles naar de verwevenheid en 

in hoeverre zij wel/niet worden geronseld.  

 
 

 

                                                 
6 Er zijn al verkennende gesprekken geweest met Bureau Beke (de heer Ferweda). We gaan samenwerken met 
het lectoraat Ondermijning van de Hogeschool Avans, waar ook onderzoek gedaan wordt naar de weerbaarheid 
van studenten 



Samen Weerbaar: #Leerlingalert #Studentalert 

. 

 

 

6.3 Weerbaar maken  

 
We verwachten dat de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek en gesprekken met 

onderwijsinstellingen en andere stakeholders inzicht geven in de oplossingsrichtingen. Deze 

worden beschreven in een rapportage en aan de opdrachtgever voorgelegd. Onder het weerbaar 
maken vallen ook de lesmaterialen voor specifieke doelgroepen.  

We willen graag ook aandacht voor de doelgroep jongeren met een ontwikkelachterstand of licht 
verstandelijke handicap. We zullen de wetenschap uitnodigen om ons inzicht te geven op welke 

wijze we deze specifieke doelgroep kunnen benaderen voor bewustwording en weerbaarheid.  
 

7  RAMING VAN KOSTEN EN BATEN 
 
De uitvoering van dit programmaplan wordt ingeschat op 110.000 euro per jaar. We gaan uit van 

een looptijd van 2 jaren. Het overgrote deel van de kosten wordt bepaald door capaciteit.  

De opbrengst is moeilijk te duiden. Elke jongere die niet in de criminele wereld stapt, levert een 
potentiele kostenbesparing op gebied van capaciteit in zorg en strafrecht.  

 

7.1 Baten 

 

We veronderstellen dat we persoonlijk leed voorkomen en kosten besparen in het strafrechtelijke 
kolom en zorg en begeleidingstrajecten (zoals reclassering). Hoeveel we ermee winnen zou het 

onderzoeken waard zijn – maar in kader van de efficiency beperken we ons tot de volgende 
aanname: We veronderstellen dat door de bewustwording de jongvolwassenen eerder nee zullen 

zeggen tegen de verleiding van snel en veel geld verdienen met criminele activiteiten. We 

voorkomen dat deze jongvolwassene geen verklaring omtrent gedrag kan krijgen en vergroten de 
kansen op een baan in de reguliere arbeidsmarkt.    

 
De nationale politie draagt ongeveer € 30.000,- bij aan de uitvoering van dit programma door het 

ter beschikking stellen van capaciteit.  
 

7.2 Totale kosten 

  
De uitvoering van het programma wordt bepaald door de menskracht en een relatief klein bedrag 

voor onvoorziene uitgaven / overige kosten. De uitgangspunten (efficiënt, low costs, lichte 
programmastructuur e.d.) zijn leidend geweest. De opbouw van capaciteitsinzet voor de uitvoering 

van een bewustwordingsles is opgenomen in de bijlagen. De inzet/bijdrage in capaciteit door 

scholen, lokale politie, wetenschappelijke instellingen en gemeenten is niet meegerekend en 
behoort ook niet tot de programmabegroting. Er is wel capaciteit gereserveerd voor 

afstemmingsmomenten met wetenschappelijke instellingen en opstellen van een programma voor 
het weerbaar maken van de doelgroep.  

 
Totale programmakosten  Jaarlijks (voor een periode van 2 jaren) 

1. Bewustwording  Kosten capaciteit € 104.149 
Onvoorziene kosten € 3.200,-,- 

2. Inzicht krijgen in problematiek  Kosten wetenschappelijk 

onderzoek 

Vallen buiten dit programma 

3. Weerbaarheid  Kosten capaciteit  

Totaal  € 107.349,- per jaar 
   
   

7.3 Onderbouwing van de capaciteitsberekening 

 
 De totale inzet voor uitvoering is 2 fte.  

 Er is uitgegaan van 81 bewustwordingslessen: dat  is 1450 uren capaciteitsinzet. (Zie 
bijlage, waarin de capaciteit voor een bewustwordingsles verder is uitgelegd). 
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 Daarnaast zal er tijd gaan zitten in ontwikkeling en professionalisering van 

lesmateriaal en borging, aansturing van studenten, afstemming met wetenschap en 
onderhouden van netwerken en communicatie (uitdragen van resultaten aan 

stakeholders en derden).  
 Reistijden zijn niet meegenomen in de raming van kosten, ervan uitgaande dat deze 

worden betaald door de organisatie waar de teamleden officieel in dienst zijn. Deze 

tellen wel mee in de tijdsbesteding van het team.  
 Teamlid 2 wordt variabel ingevuld door het lokale netwerk en maakt geen deel uit van 

de programmabegroting en wel van de capaciteitsberekening.  
 De inzet van het onderwijs is niet opgenomen in de berekening.  

 
Per week prgmgr Teamlid 1 Teamlid 2 Twente Ondersteuner Student 
Afstemming team 1 1 1 2 2 x 
Lesmateriaal ontwikkelen 2 2   2 x 
Wetenschap 4 3     
Verantwoording 1      
Verbinding netwerken 4/8 2 1  1  
Uitvoering lessen 6 6 6  6 x 
Communicatie  2 2    x 
Aansturing studenten 2    1 (x) 
Inzet voor Platform VO ON     4 x 
Deelprogramma schrijven 1      

Expertgroep Weerbare 
maatschappij 

1      

Totaal: 68 uren 24/28 16 8 2 16 € 3600,-/jr 

 
Programmaleider  

 
0,77 fte 

Teamlid 1  0,44 fte 
Ondersteuner    0,44 fte 
Teamlid 2   0,22 fte 

  

De inzet van de capaciteit zal wijzigen gaandeweg het ontwikkel- en implementatietraject. Op het 
moment dat het lesmateriaal is ontwikkeld, kan de capaciteit ingezet worden voor interpretatie van 

wetenschappelijk onderzoek. De focus blijft op het uitvoeren van zoveel mogelijk lessen op 
scholen. Uitgaande van het maximumbedrag in een bepaalde schaal (bruto) x percentage fte x 12 

maanden is komen we uit op de volgende raming van capaciteit: 
 

Kosten capaciteit per jaar 
 

Dekking 

Programmaleider  0,77 fte (4541) 3496 x 12 41.959 Ja, financieel  

Teamlid 1  0,44 fte (5520) 2428 x 12 29.146 Ja, capaciteit nationale politie 
Ondersteuner   0,44 fte (4225) 1674 x 12 20.090 Ja, financieel 
Teamlid 2  0,22 fte (3805) 929 x 12 11.154 Nee: afhankelijk van inzet lokale 

netwerkpartners 
Afgerond aantal fte 2,00  102.349  
Stagiaire  300 x 6 1.800 Ja 
   € 104.149 

 
 

7.4 Dekking 

 

Financieel/ facilitator Bedrag / fte 

Ministerie van Justitie en Veiligheid  20.000 / jaar 

Provincie Gelderland 50.000 / jaar  

Nationale politie (politieacademie)  0,44 fte 

Stuurgroep Samen Weerbaar 5000 / jaar  

Variabele inzet capaciteit afhankelijk van deelnemende partijen en netwerk 0,22 fte* 
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* De variabele inzet is tevens een risico: we zijn afhankelijk in hoeverre deze partijen daadwerkelijk een 
bijdrage willen leveren in capaciteit 

8. COMMUNICATIE  
 

We werken samen met de besturen en een vertegenwoordiging van onderwijsinstellingen. We 

werken met de lokale gemeente en politie aan het realiseren van het programma. We verkennen 
de mogelijkheden met wetenschappelijke bureaus om onderzoek uit te voeren. Onze stakeholders 

houden we op de hoogte van de voortgang van het project.  
 

We dragen onze resultaten uit via sociale media en als ons dat gevraagd wordt ook op conferenties 

binnen de onderwijswereld en veiligheidsdomein. We worden hierbij ondersteund door de 
communicatiemedewerker van het Platform Veilig Ondernemen. De programmaleider in principe de 

inhoudelijk woordvoerder en ambassadeur van het programma en verantwoordelijk voor de 
communicatie en maakt hierover ook afspraken met de lokale bestuurders en uiteraard met de 

bestuurlijke opdrachtgever.  
 

We kiezen ervoor om zoveel als mogelijk gebruik te maken van digitale media om de kosten te 

beperken. Stagiaires gaan ons hierbij helpen.  
 

9. RISICO’S, BEHEERSMAATREGELEN en overige zaken 
 
We werken in een netwerkorganisatie buiten de reguliere organisatiestructuur. Dit gaat goed, 

zolang deze organisaties daaraan willen meewerken. Op het moment dat hier een risico ontstaat, 
zal de opdrachtgever hierover worden geïnformeerd.  

  

We zijn afhankelijk van de medewerking van de onderwijsinstellingen en inzet van lokale 
netwerkpartners. Zij zullen de bewustwordingslessen moeten agenderen en faciliteren. Dit kan 

leiden tot vertraging van de uitvoering en het behalen van de target van meer dan lessen in een 
jaar.  

 
Het is mogelijk dat moverende redenen de nationale politie de inzet van het teamlid wil stoppen. 

Dit zal impact hebben op de uitvoering van het programma en het behalen van de resultaten. Met 

de opdrachtgever zal dan besproken worden welke mogelijkheden dan open staan om deze 
capaciteit op te vullen.  

In het geval dat teamlid 1 de participatie in het team en bijdrage aan het programma stopt, zal de 
programmaleider samen met de opdrachtgever een gesprek met de Nationale politie voeren om dit 

hiaat op te vullen. In het slechtste geval worden de ambities niet behaald. Met de Stuurgroep 

(opdrachtgever) en de financiers zullen dan nieuwe afspraken gemaakt worden.  
 

Gemeente Rheden is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma en 
capaciteitsinzet. Knelpunten in de uitvoering van het programma worden neergelegd bij de 

opdrachtgever.  

10.  MONITORING EN EVALUATIE 
 

Tijdens de stuurgroep vergadering wordt terugkoppeling gegeven op hoofdlijnen en tussenresul-
taten in vorm van een infografic. Mocht het nodig zijn om het programma bij te stellen kan dit 

altijd worden geagendeerd op initiatief van de stuurgroep als ook de programmaleider.  

 

BIJLAGEN 
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DRAAGVLAK 

 
Op operationeel, tactisch en strategisch niveau is draagvlak. In ieder geval voor het onderdeel 

bewustwording. En er is behoefte aan wetenschappelijk onderzoek.  

Provincie Gelderland 

In de Statenbrief 2017-168 beschrijft provincie Gelderland haar rol met betrekking tot ondermij-

ning. “De aanpak van ondermijning vraagt om één overheid waarvan ook de provincie deel uit-

maakt. Samenwerken, het delen van informatie, kennis en ervaring, het vanuit meerdere invals-
hoeken benaderen zijn onontbeerlijk om effectief tegendruk te leveren aan de ondermijning. De 

provincie Gelderland ziet haar rol dan ook ruimer dan alleen vanuit de wettelijke taken. Zij wil 
bijdragen door informatie en kennis te delen, door samenwerking te faciliteren en te stimuleren, 

door partners met elkaar te verbinden en door beleidsmatige en bestuurlijke instrumenten in te 

zetten. Niet vanuit een regierol boven de ketenpartners, maar ondersteunend naast de 
ketenpartners. Het beleidskader is gebaseerd op drie pijlers: - Integriteit; - Kracht van partners; - 

Eigen beleidskracht.” Daarnaast geeft zij op haar website aan dat onderwijs en de arbeidsmarkt 
van ons allemaal is. De provincie Gelderland streeft naar een arbeidsmarkt waarin voldoende 

aanbod is van goed geschoold personeel en banen die aansluiten bij opleiding en competenties."    
Naar aanleiding van de presentatie van de resultaten aan de leden van het DVO in november 2018, 

heeft de provincie Gelderland te kennen gegeven open te staan voor mogelijke co-financiering.  

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

In december 2018 zijn de resultaten van de Expertgroep Weerbare Maatschappij gepresenteerd 
aan het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO), wat de opdracht heeft initiatieven mbt aanpak 

ondermijning te inventariseren en aan te jagen. #Leerlingalert & #Studentalert zouden passen 
binnen de wijkaanpak. Ook is er contact geweest met het cluster Criminaliteit tegen bedrijven van 

het Ministerie en is Minister Dekker over de aanpak weerbare maatschappij Gelderland-midden 
bijgepraat.  

Ministerie van Onderwijs 

In december 2018 is overleg geweest met het Ministerie van Onderwijs en is ambtelijk toegezegd 

dat meegedacht wordt op welke wijze #Studentalert verder uitgebouwd zou kunnen worden. De 
problematiek van het afromen van de toekomstige beroepsbevolking door de criminele organisaties 

wordt onderkend – evenwel is er bij het Ministerie van Onderwijs behoefte aan inzicht in de 
problematiek èn omvang ervan.  

Onderwijsinstellingen in Gelderland 

Op willekeurige basis zijn gesprekken gevoerd met leraren en directies van het voortgezet onder-
wijs. Zij willen participeren in het project. De bewustwordingslessen passen goed past binnen de 

thema’s van maatschappijleer (criminaliteit, burger-participatie) en  beroepenvoorlichting. Op deze 

basis wordt graag meegewerkt aan het voorkomen en bestrijden van het maatschappelijke pro-
bleem.  

Zonder dat veel ruchtbaarheid is gegeven aan het project, hebben de middelbare scholengemeen-
schappen ’t Rhedens (1100 leerlingen in Dieren, 667 leerlingen in Rozendaal) en Quadraam 

(13.000 leerlingen) zich al verbonden aan #leerlingalert. Er hebben inmiddels in de testfase onge-
veer 500 leerlingen een bewustwordingsles gekregen. Er staan in juni en het najaar lessen gepland 

voor in totaal ongeveer 400 leerlingen (3e klassers alle niveau’s en examenkandidaten havo/vwo).  

Op het ROC Rijnijssel zijn proeflessen gegeven aan ruim 250 leerlingen, die in het najaar opvolging 
krijgen. Het College van Bestuur van ROC Aventus (ruim 11.000 studenten MBO, lokaties in 

Deventer, Zutphen en Apeldoorn) heeft aangegeven voor de zomer te willen starten met 
#Studentalert. Ambassadeur van #leerlingalert zijn: Mirjam Bunt (’t Rhedens), Erica Diender en 

Patrick Eckringa (Quadraam). Ambassadeur van #studentalert is Jos van Deursen (ROC Aventus). 
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Onderwijsinstellingen in Overijssel 

In Overijssel is de samenwerking aangegaan met ROC Twente. Negentig docenten van het ROC 

hebben een college gekregen over georganiseerde criminaliteit dichtbij, waarbij de focus is gelegd 
op drugs. Deze docenten onderzoeken nu op welke manier de inhoud binnen de lessen vorm 

kunnen krijgen.  
 

 

OVERIGE INITIATIEVEN EN ONTWIKKELINGEN IN HET LAND 

 

Twente: Er is één initiatief bekend wat een gedeeltelijke overlap heeft met dit programmaplan. Dit 
is een Twents initiatief, wat wordt uitgevoerd binnen de kaders van het daar bekende Bubbelteam. 

Het Twentse project richt zich op docenten van het ROC Twente en is gericht op bewustwording 

van drugscriminaliteit. In een workshop krijgen docenten inzicht in dit ondermijningsfenomeen. De 
bedoeling is dat docenten vervolgens zelf lesmateriaal ontwikkelen voor hun leerlingen. Het project 

wordt nu uitgevoerd en is gefinancierd. 
Programma #Leerlingalert en #Studentalert Gelderland is breder van opzet en er zijn enkele 

nuanceverschillen in aanpak en opvatting. In onderstaand schema wordt het raakvlak van beide 
initiatieven gevisualiseerd. Twente richt zich voor een deel op dezelfde doelgroep (studenten ROC) 

als #Studentalert.  

 
Brabant: De taskforce Brabant-Zeeland heeft interesse in #leerlingalert en #studentalert. In die 

regio is Hogeschool Avans, lectoraat Ondermijning van Emile Kolthof – naar aanleiding van de 
publicaties over het ronselen van (scheikunde)studenten – onlangs gestart met het ontwikkelen 

van beroep specifieke leerprogramma’s voor Hbo-studenten. Ook hier is een overlap met een 

onderdeel van ons programmaplan. Onze programma’s kunnen elkaar versterken en aanvullen.  
 

Rotterdam: Hogeschool Rotterdam heeft aangegeven aan te willen sluiten bij #studentalert. Zij 
wensen aan te sluiten bij Hogeschool Avans, om concrete lessen voor chemie-studenten te 

ontwikkelen.  
 

 
 

 

Weerbare Maatschappij, gericht op toekomstige beroepsbevolking

Gelderland

bewustwording

#leerlingalert

3+4 VMBO

3+4+5 HAVO

3-6 VWO

#studentalert

ROC

HBO

inzicht krijgen weerbaarheid

Twente

bewustwording

ROC Twente

Brabant / Rotterdam

(bewustwording) en 
weerbaarheid

HBO
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BEWUSTWORDINGSLES  

over de streep-spel: 
 - kennistest 
 - vragen over moreel gebruik 

 - handelingsbereidheid 

Quiz: Hoe 
 groot is de 

 drugswereld 

Bĳverdienen 
 www.watzetjijophetspel.nl 

 

Werven 
 personeel 

 film:3 minuten 

communiceren 
 met je personeel 
 Hoe doe je dat? 

 credit boys 

wat doe je met 
 de winst? 
 witwassen 
 geldezel) 

docu-film 11 minuten 
 van pil tot vat 
 persoonlĳke verhalen 

 (milieu) effecten 

Persoonlĳk drama 
 Nabil 

 tv-series 

Andere vormen 

 van ondermĳning 

Hoe dichtbĳ 
 is het? 

 actualiteit 

toekomstig 

 beroep 

Herkennen 

 signalen 

wat te 
 doen als je 
 het ziet of 

 overkomt? 

evaluatieformulier 

 (onderzoek) 

START 
. groepsopdracht: 

 opzetten 
 drugshandel 

. 

EINDE 

http://www.watzetjijophetspel.nl/


Samen Weerbaar: #Leerlingalert #Studentalert 

. 

 

 

OVERZICHT ONDERWIJSINSTELLINGEN 

 
 

Onderwijsinstellingen hbo/Universiteit  

Gelderland Overijssel 
Christelijke Hogeschool, Ede Universiteit Twente, Enschede 

Hogere agrarische pedagogische hogeschool, Ede Katholieke pabo, Zwolle 

Iselinge hogeschool, Doetinchem Gereformeerde Hogeschool Zwolle 
Radboud universiteit, Nijmegen Hogeschool Edith Steun, Hengelo 

Hogeschool van Hall Larestein, Velp Stichting Christelijke hogeschool 
Windesheim, Zwolle 

ArtEZ, Arnhem Saxion hogeschool, Enschede 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Arnhem  
 

 
MBO 

 

 
Vestigingen (Gelderland) 

Aeres  Barneveld, Ede, Nijkerk, Velp 

Aventus Apeldoorn, Zutphen, Deventer 

Graafschap College Doetinchem, Groenlo, Winterswijk  
Helicon opleidingen Velp, Nijmegen 

Hoornbeek College Apeldoorn 
Landstede MBO Harderwijk 

Rijn IJssel Ulft, Elst, Nijmegen, Bemmel, Arnhem,  

ROC A12 Velp (Astrum), Arnhem, Ede, Veenendaal 
ROC Nijmegen Nijmegen 

ROC Rivor Zaltbommel, Geldermalsen, Tiel 
SOMA College Harderwijk 

SVO Vakopleiding Food Velp 
Zone College Doetinchem, Twello 

 

MBO 
 

 

Overijssel 

AOC De Groene Welle Zwolle 
ROC Deltion College Zwolle 

ROC Centrum van Twente Hengelo 

Landstede, Zwolle Zwolle 
Christelijk MBO Zwolle 

 
 

 
Aantal leerlingen (CBS 2019) 

 

 
Overijssel 

 
Gelderland 

 

Vwo (3-6) 11048 20665  
HAVO (3-5) 12255 21078  

VMBO (3-4_ 17378 27228  
praktijkonderwijs 2224 3864  

    

 
Aantal studenten (CBS 2018) 

 

   

Wetenschappelijk onderwijs 10732 29563  

MBO 40252 61799  
HBO 32576 51582  
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BEREKENING CAPACITEIT BEWUSTWORDINGSLES 

 
Om een indruk te geven hoeveel (voorbereidende) capaciteit het realiseren van een les vergt van 

het programmateam, uitgaande dat er met de deelnemende organisaties nog geen vooroverleg is 

geweest, is op basis van ervaring het volgende inzicht ontstaan. We hebben hierbij geen rekening 
gehouden met reistijd. Ook is de capaciteit die onderwijsinstellingen eraan besteden niet meege-

nomen.  
 

C apaciteitsinzet voor 1  bewustwordingsles  

(100-150 personen + docenten) 

Inzet team uur 

C reëren commitment bestuur en directie 1  teamlid 6   

A fs temming school, deelnemende gemeente en lokale politie  onders teuner 6  

U itvoering les 2  teamleden 3   

V oorbereiding uitvoering les  1 ,5   

Evaluatie les en overdracht 1 ,5   

O nvoorziene zaken  p.m. 

Totale inzet van projectteam  18 uur 

 

Gaan we uit van 30 vestigingen van ROC’s in gemeenten in Gelderland en dat we in elke gemeente 
van Gelderland een bewustwordingsles uitvoeren, komen we op 81 bewustwordingslessen: 8.100 

tot 12.150 leerlingen/studenten. Als scholen het stokje vervolgens overpakken, dan hebben we al 
een heel bereik. Omgerekend in capaciteit is dat 1458 uren. Voeren we lessen uit bij een 

onderwijsinstelling, met meerdere vestigingen, kunnen we natuurlijk efficiënter werken, want dan 
vallen een deel van de uren voor commitment bestuur en directie weg. De inzet van de capaciteit 

wordt dan bepaald door de keuze die gemaakt wordt, waar lessen gegeven moeten worden. De 

voorkeur heeft het als het programmateam kan werken vanuit de wens vanuit gemeenten en 
onderwijsinstellingen zelf. De hoeveelheid lessen die gegeven kunnen worden hangen af van de 

beschikbaarheid van de teamleden. Aan de ondersteuner de uitdaging om te komen met een zo 
efficiënt mogelijke planning van de lessen.  

 


