
Signalen van ondermijnende drugscriminaliteit
informatie voor ouders en opvoeders

Ondermijning gaat om criminaliteit waarbij de onder- en bovenwereld met elkaar zijn verweven. Een vorm van 
ondermijnende criminaliteit is drugshandel, waarbij corruptie, geweld, bedreiging en intimidatie worden gebruikt 
om zoveel mogelijk geld te verdienen. Sommige jongeren zijn kwetsbaar voor de verleidingen van dit ‘snelle geld’.
Wat zijn signalen? En wat kunt u als ouder of opvoeder doen als u zich zorgen maakt? 

Signalenblad ondermijnende drugscriminaliteit
informatie voor ouders en opvoeders 

Zonder uitleg laat thuis, vaker van 
huis gaan of op vreemde tijdstippen 

weg moeten

Onverklaarbaar bezit van kleine
plastic zakjes of chemische 

middelen, weegschaal of drugsafval

Sneller agressief of boos 
reageren en niet open staan voor 

hulp

Er zijn verschillende signalen die wijzen op mogelijke betrokkenheid bij ondermijnende drugscriminaliteit.

Onverklaarbaar bezit van veel 
geld (stapels cash), meerdere 

telefoons, dure kleding of andere 
dure producten

Spijbelen of verminderde 
schoolprestaties

Schulden of rekeningen die met 
onverklaarbaar geld worden 

afgelost

Verslaving aan gokken, drugs 
of alcohol

Meer tijd op sociale media 
doorbrengen zonder daar open over 

te zijn

Omgang met criminele of 
intimiderende (jong)volwassen 

personen

Stiekeme omgang met (nieuwe) 
vrienden en hier weinig over 

willen vertellen

Minder omgang met 
leeftijdsgenoten in de reguliere 

kringen zoals school en sport

Wapenbezit of drugsbezit

 Op ongebruikelijke 
tijdstippen telefoon of 

berichten krijgen

Wanneer u één of meer signalen waarneemt, betekent dat natuurlijk niet meteen 
dat uw kind betrokken is bij ondermijnende drugscriminaliteit. De signalen zijn 
vooral punten om alert op te zijn en met uw kind over in gesprek te gaan. 
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Vind jij geld hebben belangrijk? Waarom wel of niet?
Wat zou je absoluut niet doen om ‘veel geld’ te verdienen? Waar ligt voor jou de grens?
Wat vind je van jongeren die met drugs veel geld verdienen?
Waarom levert drugs, naar jouw idee, voor sommige jongeren status op? Herken je jezelf, je vrienden of 
klasgenoten hierin?

Stel open vragen
Open vragen beginnen met woorden zoals hoe, wat en wie. Dit geeft uw kind ruimte om over de eigen ideeën en 
ervaringen te vertellen. Probeer geen oordeel te geven maar vooral door te vragen. Voorbeeldvragen zijn: 

Wat kunt u doen?
Bespreek uw zorgen met uw kind. Vraag aan uw kind of uw zorgen terecht zijn. En als dat zo is, vraag dan open naar 
wat er aan de hand is. Zorg ervoor dat u uw kind niet uitsluit of alleen maar terecht wijst. Voer het gesprek op een 
manier waarbij uw kind het gevoel heeft dat hij of zij bij u terecht kan. Het kan lastig zijn om het gesprek aan te gaan 
over signalen. Daarom hebben we voor u enkele gesprekstips op een rijtje gezet:

Zorg voor een prettige en veilige sfeer
Een fijne manier is bijvoorbeeld om het gesprek te voeren tijdens autorijden of sporten. Tijdens het praten doet u 
samen iets anders. Zo hoef je elkaar niet de hele tijd recht aan te kijken. Dat voelt voor veel jongeren veiliger. Ze 
praten daardoor makkelijker en vertellen meer. 

Reageer vanuit interesse
Reageer niet meteen door uw mening te geven of door emotie te tonen. Stel liever vragen over wat uw kind vertelt. 
Bijvoorbeeld: “Leg mij eens uit hoe…” Vraag hoe uw kind er zelf over denkt en zich erbij voelt. Later in een gesprek 
kunt u met adviezen komen. 

Stel vervolgvragen

Wat zou jij 
absoluut niet 

doen voor 'veel 
geld'??

Vind jij het 
hebben van veel 

geld heel 
belangrijk?

Wat vind jij van 
jongeren die met 

drugs snel geld 
verdienen?

Waarom levert drugs, 
naar jouw idee, voor 

sommige jongeren 
een status op?

Hoe komt dat?

Wat zou jij voor 
veel geld over 

hebben?

Heb jij het 
weleens 

meegemaakt?

Hoe komt het dat
dit gebeurt 

volgens jou?

Hoe denk jij 
daarover?

Waarom wel en 
waarom niet?

Wat vind je 
daarvan?



www.halt.nl/halt-op-school/voorlichting-de-kosten-van-snel-geld-verdienen                                                     
In het 'Infoblad Halt bijdrage ondermijningsaanpak' staat beschreven welke activiteiten Halt uitvoert die in 
het teken staan van bewustwording en aanpak van ondermijnende criminaliteit. Zo geeft Halt 
voorlichtingen op scholen en voert het de Halt-interventie uit. 

www.fier.nl/ik-zoek-hulp                                                                                                                                                                      
Bij het Landelijk Expertisecentrum Fier vindt u informatie over wat u kunt doen wanneer u zich zorgen 
maakt om een kind. U kunt onder andere anoniem chatten of bellen met hulpverleners van Fier.

www.drugskompas.nl                                                                                                                                                                             
Bij Drugskompas vindt u informatie en hulp voor ouders, professionals en jongeren.

Verhalen over drugs

Scan de code voor Halt kennisclip over ondermijning.

Waar kan ik nog meer terecht? 
Er zijn verschillende websites waar u terecht kunt met zorgen en vragen.

        Dealenmetdrugs.nl/verhalen, de site van het RIEC en Noord-Holland Samen Veilig met video’s en de 
        signalen  van ondermijning.

Meer informatie
Kijk op www.halt.nl of mail naar info@halt.nl

Vertel in dat gesprek welke signalen u waarneemt en waarom u zich zorgen maakt;
Vraag om concreet advies (Wat kan ik het beste doen?): niet elk kind is immers hetzelfde;
Bespreek eventueel dat u de signalen en vervolgstappen, anoniem of samen met uw kind, wilt bespreken. Dat 
kan ook samen met mensen uit uw eigen omgeving of met professionals. 

Tot slot
Lukt het gesprek met uw kind niet of twijfelt u om het gesprek aan te gaan? Bespreek het met anderen, zoals 
andere ouders die u vertrouwt of aan professionals op school, jongerenwerk of de wijkagent. 

http://www.halt.nl/halt-op-school/voorlichting-de-kosten-van-snel-geld-verdienen
http://www.fier.nl/ik-zoek-hulp
http://www.drugskompas.nl/
https://dealenmetdrugs.nl/verhalen/

