Succesvol organiseren
tegen ondermijning
Effectieve samenwerking in het ondermijningsveld
Bij de aanpak van ondermijning zijn veel partijen betrokken, zoals
politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, FIOD, gemeenten
en RIEC-LIEC. Het is onze overtuiging dat we ons beter moeten
organiseren, willen we succesvol zijn in de strijd tegen
ondermijning.
In een complexe omgeving met strikte privacywetgeving, beperkte
capaciteit en uiteenlopende belangen, werken deze organisaties
samen om criminelen voor te zijn. Criminelen die van nature flexibel
en innovatief zijn. Zij zijn immers gewend hun modus operandi
steeds aan te passen. Dit stelt hoge eisen aan de samenwerking
tussen publieke- en private instanties. In deze complexe
netwerksamenwerking zijn dan ook terugkerende vragen: Hoe
weten we als overheid wendbaar en innovatief te zijn? Hoe
organiseren we het samen zo dat we ons niet te laten gijzelen door
overleg- en vergadercircuits? Hoe zijn we samen én slagvaardig
tegen criminele netwerken én vergroten we de bestuurlijke en

maatschappelijke weerbaarheid? Kortom, samen effectief één
sterke overheid tegen ondermijning organiseren, dat is de uitdaging
waar we voor staan!
“Ondermijning vraagt om de combinatie van expertise in
organisatieadvies met stevige ‘inhoudelijke’ kennis over het
vraagstuk.”
Bij Hiemstra & De Vries zien wij het ondermijningsvraagstuk als een
organisatievraagstuk ‘pur sang’. De slagvaardigheid in deze
samenwerking vergroten, dat is ons toevertrouwd. Hoewel de
aanpak van ondermijning – vanwege specifieke context en vraag –
steeds maatwerk is, zien we de volgende zes terugkerende lessen
die van belang zijn om er echt stappen in te kunnen zetten.

www.hiemstraendevries.nl

ZET HET MAATSCHAPPELIJK DOEL VOOROP
Werken vanuit het gezamenlijk te bereiken maatschappelijk doel
houdt de samenwerking scherp op wat er écht toe doet. Denken en
doen vanuit het maatschappelijk doel – wat betekent mijn handelen
voor maatschappij en crimineel? – helpt om continu met elkaar bij
te sturen in een zeer veranderlijke criminele context. Uitdaging
daarbij is om vanuit dat gewenste maatschappelijke effect steeds de
vertaling te maken naar de individuele doelen en context van de
verschillende organisaties en te ondernemen acties. En niet
andersom, zoals we nu ook tegenkomen. Maar hoe bepaal je
eigenlijk met elkaar wat het maatschappelijk doel moet zijn? En hoe
zorg je ervoor dat je dit in de waan van de dag scherp houdt?
Opgavegericht werken en -sturen, vraagt een scherp beeld van wat
je wil bereiken. En de alertheid om zo nodig je koers bij te stellen.
CREËER EEN GOED TEAM
De aanpak van ondermijning vraagt om ‘dedicated’ teamspel.
Teamspel van een divers team van betrokken en gedreven
professionals. Mensen die samenwerkingsgericht en ondernemend
zijn. Mensen die creatief zijn en oog hebben voor kansen. Mensen
die bereid zijn om voor elkaar een stapje extra te zetten. Elkaar
scherp houden, elkaar houden aan gemaakte afspraken én elkaar
aanspreken op kwaliteit, is daarbij de norm. Dit alles met respect
voor elkaars context en mogelijkheden, en zo optimaal mogelijk
gebruik makend van elkaars expertise. In de praktijk is dit vaak
makkelijker gezegd dan gedaan. Dit vraagt om investeren in elkaar
en werken aan onderling vertrouwen.
INVESTEER TIJD IN SAMENWERKING
Wij zien dat de samenwerking op ondermijning vaak sterk inhouden incident gedreven is. Voor het proces van samenwerking wordt
vaak nauwelijks de tijd genomen. Dit terwijl werelden van geheel
verschillende organisaties – met dito belangen – moeten
samenkomen. Elkaar goed begrijpen, is geen vanzelfsprekendheid.
Elkaar kunnen vertrouwen is een groeiproces. De samenwerking
hangt vaak sterk af van een klein clubje enthousiaste individuen; de
stap zetten naar bredere, duurzame samenwerking is lastig.
Terugkerende punten zijn capaciteitskrapte, informatie-uitwisseling
en samenloop van mono-, multidisciplinaire en integrale acties.
COMBINEER ACTIE MET ANALYSE
De problematiek van ondermijning voelt vaak groot en abstract en
als ‘dweilen met de kraan open’. Waar te beginnen? Het samen ‘van
de kant komen’ is vaak lastig. Het opstellen van een projectplan kost
tijd; bij de implementatie ervan is de werkelijkheid alweer
veranderd. Wij geloven daarom in het op hoofdlijnen maken van
een projectplan en dit continu bijstellen aan actuele inzichten en
ervaringen. Actie draagt bij aan een goede informatiepositie;
controles leveren soms net dat ontbrekende puzzelstukje op in een
complexe casus. Vanuit analyse en onderzoek alleen is het vaak
lastig doorbraken forceren.

FOCUS OP ACTIE EN SAMEN DOEN
Samen doen draagt bij aan kortere onderlinge lijnen en ‘flow’ in de
samenwerking. Zichtbaar doen, vergroot bovendien het vertrouwen
van de burger in de overheid. Het maakt de criminele doelgroep
duidelijk dat zij niet onaantastbaar is. In de praktijk blijkt het soms
moeilijk om uit de vergaderstand te komen en agenda’s en
capaciteit vrij te maken. Klein beginnen en vandaaruit verder
uitbouwen. Een veelheid aan kleine acties en initiatieven maakt
samen een grote beweging: alles wat je doet, doet ertoe.
COMMUNICATIE ALS INTERVENTIE
Samenwerken staat niet gelijk aan altijd alles samen moeten doen.
Het betekent dat je samen keuzes maakt, samen focus organiseert
op datgene waarmee het verschil kan worden gemaakt én dat je
elkaar informeert over ‘wie wat waarom wanneer doet’. Op basis
van onderling vertrouwen kán dat. Communicatie is hierin een
belangrijk instrument. Immers: de optelsom van interventies van
alle partners op samen gekozen focuspunten, heeft impact in de
strijd tegen ondermijning.
WAT WE DOEN
- Wij ondersteunen bij het sturen op de maatschappelijke
opgave. Deze opgave vertalen naar een slimme mix van acties
en initiatieven; van ‘quick wins’ tot aan interventies op taaie
vraagstukken die een lange adem vergen. En zo de stap maken
van toevalstreffers naar voltreffers.
- Wij kennen de valkuilen die horen bij integrale
samenwerkingen; stap voor stap werken aan onderling
vertrouwen. Beginnen bij ‘the coalition of the willing’ – daar
waar de seinen op groen staan – en vanuit daar het netwerk
uitbouwen naar andere ‘partners against crime’.
- Wij versterken het lerend vermogen binnen de samenwerking,
onder meer door aansprekende voortgangsrapportages en
storytelling.
- Wij begeleiden samenwerkingen en maken onderscheid in de
harde en de zachte kant ervan. De harde kant gaat over formele
werkwijzen, overlegstructuren, afstemmingsmomenten, etc. De
zachte kant gaat over houding en gedrag. Het één kan niet
zonder het ander. Wij maken dit bespreekbaar en overbruggen
de ‘onder- en bovenstroom’ in de samenwerking.
Sparren over jouw uitdagingen in de aanpak van ondermijning?
Neem contact op met:

Femke van de Plas
06 53 21 82 66
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Fleur van Haasteren
06 14 39 84 70

Marlou Brokx
06 12 68 10 48
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