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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake het vergroten van bewustwording bij 

ondernemers en ouderen inzake cybercrime 

 

 

 

Geachte heer Van Leeuwen, 

 

Bij brief van 10 september 2020, ingekomen op 10 september 2020, heeft u op 

grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 

de fractie PVV vragen gesteld inzake "het vergroten van bewustwording bij 

ondernemers en ouderen inzake cybercrime". 

Wij beantwoorden uw vragen als volgt.  

 

Vraag 1. Deelt u de mening dat het van het grootste belang is dat Dordtse 

ondernemers en ouderen zich bewust zijn van de digitale gevaren die zij 

lopen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord Afhankelijkheid van gedigitaliseerde processen en systemen is zo groot 

geworden dat aantasting hiervan kan leiden tot maatschappelijk 

ontwrichtende schade. In het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 is 

digitale criminaliteit genoemd als één van de geprioriteerde thema's. 

Onze uitdaging is, samen met bewoners, ondernemers en 

maatschappelijke partners, de stad weerbaar te maken tegen 

cybercriminaliteit, met andere woorden de maatschappelijke 

weerbaarheid tegen digitale dreiging te verhogen. Wij leggen de 

komende periode het accent op jongeren en ondernemers. Wij hebben 

hiervoor gekozen omdat uit onderzoeken blijkt dat dit de doelgroepen 

zijn die op dit moment het meeste risico lopen slachtoffer te worden. Dit 

neemt niet weg dat we ook aandacht hebben voor alle andere inwoners 

van Dordrecht, waaronder de groep laaggeletterden en ouderen.  

Over enkele weken nemen we het formele besluit om deel te nemen aan 

de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. In deze City Deal werken 

ministeries, gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden, 

Hogescholen, de politie, de Verenigde Nederlandse Gemeente (VNG) en 

het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) met elkaar 

samen. De partijen in de City Deal stellen zich tot doel om burgers en 

bedrijven weerbaarder te maken tegen cybercrime. Dit gebeurt door 

middel van bewustzijn vergroten, activeren, bieden van 

handelingsperspectief en het realiseren van gedragsverandering. 

Hieronder treft u een tekening aan waarin onze aanpak is uitgebeeld. 

Deze tekening is gepresenteerd tijdens een themabijeenkomst van de 

gemeenteraad over Digitale Veiligheid op 4 december 2019. Onze 

aanpak brengen wij in bij de City Deal.  
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Vraag 2. Kunt u aangeven wat de gemeente en eventuele partners momenteel 

doen om de problematiek van cybercrime onder de aandacht van 

ondernemers en ouderen te brengen? 

Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details. 

Antwoord Ondernemers 

In 2018 zijn we al gestart met het organiseren van een bijeenkomst 

voor ondernemers in Dordrecht met als doel om hen bewust te maken 

van de gevaren van de cybercriminaliteit. In 2019 en 2020 hebben we 

dit voortgezet en uitgebreid. Hieronder vindt u een opsomming van onze 

activiteiten voor MKB'ers in Dordrecht.  

• De organisatie van:  

➢ Training Cybercrime Digitaal Veilig (juni 2019). 

➢ Powersessie Cybergame op 'MKB Dag Dordrecht' (november 2019). 

➢ Cybercongres Drechtsteden (februari 2020). 

• Verkennende gesprekken met het Cyberweerbaarheidsnetwerk 

Drechtsteden (CND) over publiek-private samenwerking. Eén van de 

concrete afspraken is dat er een website komt voor MKB'ers waar alle 

benodigde informatie is gebundeld.  

• Start van een onderzoek naar een fysiek digiloket voor ondernemers 

in Dordrecht.  

• Voorbereiding van de workshop Open Data op 'MKB Dag Dordrecht' 

(november 2020). 

• Promoten van diverse Webinars voor ondernemers. 
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Ouderen 

In september van dit jaar heeft het ministerie van Justitie & Veiligheid 

de campagne Senioren & Veiligheid uitgevoerd. Gedurende de hele 

maand is aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit 

waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden. Naast bewustwording 

was het doel handelingsperspectief te bieden in wat ze zelf kunnen doen 

om slachtofferschap te voorkomen. De campagne was gericht op 

babbeltrucs, meekijken bij pinnen en hulpvraagfraude via WhatsApp en 

phishing. Hierbij is samengewerkt met o.a. ouderenbonden, politie, het 

CCV, Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland, banken en de 

telecomsector. Ook wij als gemeente hebben hieraan aandacht besteed 

door op sociale media (de landelijke) berichten te delen.  

Binnen het basisteam van de politie van Dordrecht is een agent 

vrijgemaakt om zich te richten op de veiligheid van senioren in 

Dordrecht. De wijkagent sluit onder meer aan bij ledenvergaderingen 

van ouderenbonden. Bewustwording en gedragsverandering creëren 

over babbeltrucs, woningovervallen en cybercrime staat hierbij centraal.  

Er leeft veel schaamte onder ouderen. Tijdens deze bijeenkomsten 

wordt duidelijk dat er maar één iemand zich moet schamen: degene die 

misbruik maakt van de oudere. Gemeente en politie bekijken de 

mogelijkheid meer aandacht te besteden aan de veiligheid van ouderen 

in de leefbaarheidsoverleggen in de wijken.  

In Dordrecht is eind 2019 de Lokale Alliantie opgericht waarbinnen 

diverse (financiële) partners zich hebben verenigd om financieel 

misbruik van ouderen te voorkomen dan wel te stoppen. Daarnaast 

vinden in samenwerking met Veilig Thuis en Yulius diverse 

voorlichtingsactiviteiten plaats en is er een serie talkshows op RTV Dordt 

uitgezonden over dit onderwerp.  

 

Vraag 3. Deelt u de mening dat een event als 'Iedere dag gehacktdag' een 

waardevolle bijdrage kan leveren in het vergroten van het bewustzijn 

van Dordtse ondernemers inzake cybercriminaliteit? Zo ja, bent u bereid 

zo snel mogelijk met relevante partners een Dordtse editie te 

organiseren & zo nee, waarom niet? 

Antwoord Wij zijn het met u eens dat een event een waardevolle bijdrage kan 

leveren in het vergroten van het bewustzijn van Dordtse ondernemers. 

Op 3 februari 2020 hebben we samen met het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een Cybercrimecongres 

georganiseerd in Dordrecht. Het doel van het congres was het creëren 

van bewustzijn rondom cyberdreigingen voor het MKB in de 

Drechtsteden en om deze doelgroep praktische handvatten te bieden. In 

totaal zijn er 350 ondernemers op het event afgekomen. Voor meer 

activiteiten om de bewustwording te vergroten verwijzen wij naar het 

antwoord bij vraag 2.  

 

Vraag 4. Deelt u de mening dat het een goede zaak is om (al dan niet in het 

kader van een eventueel te organiseren cyberevent) sessies te 

organiseren voor MKB'ers en ouderen met studenten van Zuid-Hollandse 
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hogescholen die zich op de ICT-sector richten? 

Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord Wij juichen de samenwerking met het onderwijs toe. Wij hebben hierin 

inmiddels de volgende stappen gezet:  

➢ Een van de partijen in het eerder genoemde Cyberweerbaarheids-

netwerk Drechtsteden (CND) is HBO Drechtsteden. Studenten van 

HBO Drechtsteden hebben een door het CND uitgezette enquête 

geanalyseerd van 60 bedrijven. Het doel was om inzicht te krijgen in 

de noodzaak van het vergroten van de bewustwording van 

IT Beveiliging in de regio Drechtsteden. Zoals eerder opgemerkt 

voeren wij op dit moment verkennende gesprekken om de 

samenwerking verder inhoud te geven. 

➢ In het antwoord op vraag 2 is de start van het onderzoek naar een 

fysiek digiloket genoemd. Mocht uit het onderzoek blijken dat 

ondernemers in Dordrecht behoefte hebben aan een fysiek loket, dan 

is één van de uitgangspunten dat de mogelijkheden van de inzet van 

studenten wordt onderzocht.  

➢ We onderzoeken, in samenwerking met de Haagse Hogeschool (HHS) 

en Stichting Lezen en Schrijven, hoe binnen het huidige aanbod aan 

trainingen/cursussen voor laaggeletterde meer aandacht kan worden 

gegeven aan digitale weerbaarheid en hoe de programma's kunnen 

worden verbeterd.  

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders 

 

 

 

 

J. Scholten A.W. Kolff 

secretaris burgemeester 


