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Inleiding 

Het Openbaar Ministerie wil de aanpak van zware georganiseerde en/of financieel-economische criminaliteit met een ondermijnend karakter versterken en daarmee de effectiviteit van zijn optreden 
vergroten.

Daartoe start in november 2021 een nieuwe editie van de Leergang Aanpak van ondermijning. Deze leergang staat in het teken van talent- en kennisontwikkeling van officieren van justitie, die 
werkzaam zijn bij het Landelijk Parket, het Functioneel Parket en de ondermijningsteams van de arrondissementsparketten. 

In deze brochure vind je meer informatie over de doelen, de doelgroep, het programma en praktische informatie.

Aanpak van ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is complex en niet op klassieke wijze te bestrijden. Daarom bouwt het OM aan een robuuste ondermijningsomgeving vanuit vier locaties in het land: Amsterdam, 
Rotterdam, Den Bosch en Zwolle. Binnen deze zogenaamde kwadranten moeten gezamenlijke ondermijningsbeelden, een bredere blik en intensievere samenwerking de slagkracht van het OM 
vergroten. De verwachting is dat dit bijdraagt aan een effectievere bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Bij de aanpak zet het OM in op de verstoring en ontmanteling van criminele bedrijfsprocessen en het afpakken van criminele winsten. Maar bestrijding moet breder plaatsvinden, het strafrecht kan 
het vaak niet alleen. Het gaat steeds meer om een integrale en innovatieve aanpak. De officieren van justitie die betrokken zijn bij de opsporing en vervolging in dit type zaken werken in een complexe 
omgeving. Aan hen worden hoge eisen gesteld. Om te beginnen een grote vakinhoudelijke kennis. Maar ook zijn inzicht, specifieke persoonlijke eigenschappen en vaardigheden nodig. Deze zijn ten 
eerste gericht op het kunnen samenwerken met andere bij de handhaving betrokken instanties en/of met private partijen. Daarnaast op het regie kunnen houden op de omvang en de kwaliteit van 
eigen onderzoeken, van begin tot eind.
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Doelen

Een goede ondermijningsofficier kent en begrijpt de plaats en betekenis van het strafrecht en daarmee de eigen rol in de complexe context van de aanpak van ondermijning. Ook kent en begrijpt deze 
de plaats en de rol van andere partijen – zoals het bestuur en private partijen – daarin, en beschikt hij/zij over de eigenschappen en vaardigheden om de verbinding te zoeken. Tot slot beschikt een 
goede ondermijningsofficier over de eigenschappen en vaardigheden om de vaak langdurige en soms persoonlijk belastende strafzaken tot een goed einde te brengen.

De leergang heeft tot doel die kennis en dat begrip te vergroten en te verdiepen, en die eigenschappen en vaardigheden te versterken.

Voor wie is de leergang bedoeld?

De leergang is bedoeld voor officieren van justitie die voldoen aan het volgende profiel:

Hij/zij
1. is enige jaren werkzaam in de ondermijningsomgeving en heeft aantoonbare ambitie om daarbinnen inhoudelijk en persoonlijk te groeien en daarin zeker nog een aantal jaren werkzaam te zijn,
2. is een ervaren officier van justitie met ten minste enkele jaren ervaring in het doen van projectmatige onderzoeken c.q. TGO’s en aantoonbare affiniteit met een programmatische en integrale       
    aanpak van ondermijnende criminaliteit,
3. is bereid om in een groep open en actief te werken aan persoonlijke ontwikkeling,
4. kan voldoende tijd maken om alle onderdelen van de leergang bij te wonen en uit te voeren.

Dit laatste betekent ook dat er door de direct leidinggevende tijd en ruimte gegeven moet worden aan de deelnemer om die actieve deelname te kunnen waarmaken.

Aan de leergang nemen maximaal 18 officieren van justitie deel, idealiter evenredig verdeeld over de ondermijningskwadranten. Dat betekent dat in principe elk parket dat in een kwadrant deelneemt 
één kandidaat voor dat kwadrant kan aanmelden (10x AP, 4x LP, 4x FP). De aanmeldingsprocedure wordt verderop uitgebreid beschreven.

Door de situatie rond Covid-19 is de vorige editie van de leergang grotendeels vervallen. Naar verwachting start een zestal deelnemers aan de vorige editie om die reden in november opnieuw.
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Het programma

De leergang is opgezet rond de theorie van de strategische driehoek van Mark H. Moore, Harvard-hoogleraar Non-profit Organizations. Eerst moet duidelijk zijn welke public value met een bepaalde 
vorm van bestrijding wordt nagestreefd (maatschappelijke meerwaarde). Vervolgens is van belang hoe daarvoor de juiste steun te vinden, zowel intern als extern (legitimiteit). En in de derde plaats 
zijn de juiste mensen en middelen nodig, effectiviteit, moed en lerend vermogen (capaciteit). Het komt uiteindelijk aan op de onderlinge verhouding tussen deze drie punten van de driehoek. 

De leergang duurt negen maanden, van november 2021 tot begin juli 2022. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

Zes tweedaagse interactieve masterclasses (inclusief overnachting), waarin door inspirerende sprekers van binnen en buiten het OM dieper wordt ingegaan op de driehoektheorie en haar praktische 
toepasbaarheid. Ook komen specifieke aspecten van het vak van ondermijningsofficier aan bod, zoals integraal werken, strategisch denken, werken onder druk en de rol van media en politiek. Voor 
het trainen van vaardigheden wordt een beroep gedaan op externe trainers. Voorafgaand aan elke masterclass moeten één of meerdere huiswerkopdrachten worden uitgevoerd. 

De uitvoering van een project (challenge) die als rode draad door de hele leergang loopt. Daarover verderop meer.

Een stage van tweeënhalve week bij een organisatie buiten het OM, waarin inhoudelijke verdieping en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.

De slotdag, waarop de resultaten van de challenges worden gepresenteerd aan leidinggevenden en andere belangstellenden vanuit het OM, en aan gasten bij wie stages zijn gevolgd c.q. met wie in 
de challenges is samengewerkt. 

De leergang staat onder leiding van Koos Plooij (kwaliteitsofficier van justitie LP), Jasper Mul (kwaliteitsofficier van justitie FP), Bernardine Mac-Lean (kwaliteitsofficier AP Midden-Nederland, tevens 
werkzaam als coach binnen het OM) en Jantiene van Bavelgem (adviseur Leren & Ontwikkelen SSR).
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De masterclasses en de slotdag vinden plaats in conferentiecentrum Kaap Doorn in Doorn.  

Belangrijk: De opzet van de leergang brengt mee dat van elke deelnemer een intensieve en actieve betrokkenheid wordt verwacht. De opzet en intensiteit, en de verwachtingen die de deelnemers van 
elkaar hebben, verdragen zich absoluut niet met absentie (anders dan door overmacht door ernstige persoonlijke omstandigheden). 
Gedurende de contactdagen moet het dagelijkse werk wijken, daaraan heeft ieders parket- en teamleiding zich gecommitteerd. 

Data en locaties

Intakegesprekken 29, 30 juni en 1 en 7 juli 2021 (Utrecht)

Masterclass 1 2 en 3 november 2021

Masterclass 2 8 en 9 december 2021

Masterclass 3 19 en 20 januari 2022

Stage 2,5 week aaneengesloten tussen 1 februari en 6 maart 2022

Masterclass 4 9 en 10 maart 2022

Masterclass 5 20 en 21 april 2022

Masterclass 6 18 en 19 mei 2022

Reservedata 15 en 16 juni 2022

Slotdag 4 juli 2022
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De challenge

De 18 deelnemers werken in principe individueel gedurende de hele leergang aan een project: de challenge. Het gaat daarbij om de creatieve, innovatieve en integrale aanpak van een 
ondermijningsprobleem of -fenomeen.

Voor de keuze van een challenge wordt geadviseerd aan te sluiten bij een bestaande of aanstaande RIEC-casus van het eigen parket (informeer bij de afdeling B&S). Waar teams van het FP en LP niet 
bij een RIEC zijn aangehaakt, kan de afdeling B&S, de informatie- of rechercheofficier wellicht een geschikte casus aanreiken. Aansluiting bij iets wat ‘op de plank’ ligt vergroot de kans op interne 
en externe steun voor de challenge, en kan interferentie met lopende of te starten onderzoeken helpen voorkomen.

Het is aan te raden een casus te kiezen die dicht bij het eigen werk ligt en recent is gestart of binnenkort start (als het besluitvormingsproces al is doorlopen en de casus is geaccepteerd, kan sneller 
worden gestart).

Het moet gaan om een voorstel dat liefst niet al in beton is gegoten: de eigen inbreng van de deelnemer is belangrijk, zowel in het bepalen van de maatschappelijke (meer)waarde, focus en een 
oplossingsrichting, als in het verwerven van de nodige steun bij de mogelijk nodige partners.
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Bij het beschrijven van de voorgenomen challenge moet, zoveel als in deze fase mogelijk is, aandacht worden besteed aan de volgende punten (op maximaal 1 A4): 

1. Wat is het ondermijningsprobleem waaraan je wilt werken? Wat is daar tot nu toe al aan gedaan?
2. Wat is de concrete maatschappelijke (meer)waarde die aanpak van het probleem toevoegt? Wat moet er zijn bereikt, wil deze challenge succesvol zijn?
3. Wie / welke organisatie(s) – publiek, privaat – heb je voor de uitvoering nodig?
4. Welke capaciteit(en) heb je voor de uitvoering nodig?
 
Raadpleeg zeker ook een oud-deelnemer van de leergang op jouw parket.
 

Voor de direct leidinggevende van een deelnemer

Als direct leidinggevende van de medewerker die aan de leergang deelneemt, heb je een dubbele rol. In beide rollen ben je van groot belang. In de eerste plaats ben je de schakel tussen de (staf 
van de) leergang en het parket. In termen van de strategische driehoek ben je bovendien een van de stakeholders in de challenge van de deelnemer. Dat begint er mee dat de deelnemer van jou de 
ruimte moet krijgen om daaraan te werken, maar het betekent ook dat je de deelnemer daarin coacht of anderszins ondersteunt.
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Aanmelding

Elke kandidaat voor de leergang wordt op basis van de omschreven criteria geselecteerd en per email voorgedragen door de hoofdofficier (of met deze in de cc). 
Bij de aanmelding horen een motivatiebrief en beknopt CV van de kandidaat, aangevuld met een voorstel voor een challenge.  
De aanmelding geschiedt uiterlijk op vrijdag 4 juni 2021 d.m.v. een email aan Jantiene van Bavelgem: j.van.bavelgem@ssr.nl.

De staf heeft met elke kandidaat die voldoet aan het gestelde profiel een intakegesprek op één van de volgende data; 29, 30 juni, 1 of 7 juli 2021. Dit gesprek duurt drie kwartier. 
Na ontvangst van alle stukken ontvangt de kandidaat hiervoor een uitnodiging.

mailto:j.van.bavelgem%40ssr.nl?subject=


Huisregels

Tot slot, maar belangrijk: de leergang kent enkele strikte regels. De verplichte aanwezigheid bij alle onderdelen is al eerder genoemd. Verplichtingen in het kader van het werk worden niet als overmacht 
aangemerkt. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan de gezamenlijkheid en aan het groepsproces. Het uitgangspunt is daarom dat iedereen dineert en overnacht in Doorn tijdens de bijeenkomsten.

Ook aan de volgende regels wordt strak de hand gehouden:
• Tijdens de bijeenkomsten staat de telefoon op stil en is deze buiten het gezichtsveld. Alleen tijdens pauzes kan er gebeld en gemaild worden. 
• Als gebruik wordt gemaakt van een tablet voor het maken van notities, staat de werkmail uit.
• De leergang brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Wie onverhoopt een keer niet deelneemt aan het diner of overnacht, geeft dat minimaal een week van tevoren per e-mail aan Marieke 

Verhoeven door. Anders brengt dit onnodig extra kosten met zich mee die wij graag willen voorkomen.
• Als (een deel van) een masterclass of stage door overmacht moet worden verzuimd, wordt dit door de hoofdofficier gemeld aan Remco van Tooren, vicevoorziter College van Bestuur SSR.

Bernardine Mac-Lean
06 - 2050 3065
b.maclean@om.nl

Marieke Verhoeven
06 - 1586 8218
m.verhoeven@ssr.nl

Jantiene van Bavelgem
06 - 1298 5816
j.van.bavelgem@ssr.nl

Jasper Mul
06 - 1503 3852
j.m.mul@om.nl

Koos Plooij
06 – 1191 9389
j.plooij@om.nl
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Goed opgeleid voor een rechtvaardige samenleving www.ssr.nl


