
Bestuurlijke weerbaarheid 

Waar doen we het voor? 

Beschermen 
Democratische 
Rechtsstaat

Een openbaar bestuur dat betrouwbaar en toegankelijk is 
voor inwoners. Iedereen die werkt voor de overheid 
moet zijn/haar functie zonder bedreiging, intimidatie of 
andere ondermijnende invloeden kunnen doen. 

Context bedreigingen democratische rechtsorde 

Verschillende soorten gedrag:
• Frustratie agressie
• Verward gedrag 
• Instrumentele agressie 

(ondermijning)

Feiten en cijfers

De samenleving verhardt. Agressie, 
intimidatie en bedreiging tegen politieke 
ambtsdragers en ambtenaren komen 
steeds meer voor en zijn zichtbaarder. 
Steeds vaker wordt de publiciteit gezocht 
om dit onacceptabele gedrag aan de kaak 
te stellen en een halt toe te roepen. 

Ervaringen met agressie en geweld decentrale politieke ambtsdragers 
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20%
van de medewerkers in het 
openbaar bestuur wordt 
bedreigd of geïntimideerd.

24%
van de burgemeesters is in de 
huidige functie met een crimineel 
oogmerk bedreigd.

31% 
van de decentrale politieke ambtsdra-
gers vindt agressie en intimidatie bij de 
functie horen en meldt daarom niet.

Bronnen: Monitor Integriteit en Veiligheid 2020, WODC-onderzoek 2020, WERKonderzoek 2019.



Wat hebben we bereikt

Sinds 2018 spant BZK zich samen met het Netwerk Weerbaar 
Bestuur in voor de veiligheid en integriteit van politieke 
ambtsdragers. Binnen dit netwerk is geïnvesteerd in 
samenwerking en is het onderlinge vertrouwen sterk gegroeid. 
weerbaarbestuur.nl/partners

Voor decentrale politieke ambtsdragers

• Woningscan

• Collectieve norm  
en agressieprotocol

• Ondersteuningsteam  
Weerbaar Bestuur

•  Veiligheidspakket 
burgemeesters

• Risicoanalyse tools

Voor de ambtelijke organisatie

•  Gebundelde informatie over veilige publieke dienst-
verlening voor ambtenaren  
veiligepubliekedienstverlening.nl

• Platform weerbare organisatie opgezet met daarop  
lessen uit pilot integrale beveiligingsaanpak binnen 
gemeenten: weerbareoverheid.nl 

• Verkenning meldpunten naar agressie, intimidatie en 
ondermijning binnen gemeenten uitgevoerd

We zijn er nog niet. 
De georganiseerde criminaliteit grijpt meer om zich heen. 
Radicalisering en digitale bedreigingen zijn actueler dan ooit. 
De impact hiervan groeit.

Intensiveringen

10 mln 

Versterken van bestuurlijke 
weerbaarheid

Verbeteren van de informatiepositie van 
gemeenten volgens de datagedreven  
methode van Zicht op Ondermijning.

Wat gaan we doen

Decentrale politieke ambtsdragers

Signalering en bewustwording 
oneigenlijke beïnvloedingswijzen

Passende beveiligingsmaatregelen

Nazorg en steun bij aangifte en 
strafproces

Ambtelijke organisatie

Integrale aanpak weerbare 
organisatie

Versterken zwakke schakels

Verhogen bewustwording en 
meldingsbereidheid 

Ondersteuning bij complexe 
(intimiderende) juridische procedures

Gezamenlijke aanpak: 
De uitwerkingen zullen samen met de 
netwerkpartners  worden gerealiseerd.

Inzet naar andere doelgroepen:
• Wetenschappers
• Journalisten
• Hulpverleners

Meer informatie
www.weerbaarbestuur.nl

https://www.weerbaarbestuur.nl/partners
https://weerbaar-bestuur.nl/producten-en-diensten/woningscan-en-beveiligingsmaatregelen
https://weerbaar-bestuur.nl/producten-en-diensten/collectieve-norm-tegen-agressie-en-intimidatie
https://weerbaar-bestuur.nl/producten-en-diensten/collectieve-norm-tegen-agressie-en-intimidatie
http://Ondersteuningsteam  Weerbaar Bestuur
http://Ondersteuningsteam  Weerbaar Bestuur
https://weerbaar-bestuur.nl/producten-en-diensten/veiligheidspakket-startende-burgemeesters
https://weerbaar-bestuur.nl/producten-en-diensten/veiligheidspakket-startende-burgemeesters
https://www.politiekeambtsdragers.nl/ambt-in-praktijk/integriteit--veiligheid
https://www.veiligepubliekedienstverlening.nl
https://weerbareoverheid.nl
https://www.zichtopondermijning.nl



