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VOORWOORD

1 De ontwikkelingen uit dit Omgevingsbeeld zijn gebaseerd op publicaties uit 2021. Het kan voorkomen dat deze publicaties 
gebaseerd zijn op gegevens uit 2020 en dus op het moment van lezen niet volledig actueel zijn. Daarnaast gaat het hier om een 
weergave van trends die zich over meerdere jaren op een bepaalde manier ontwikkeld hebben. Daardoor kan het gebeuren dat 
een fenomeen in dit beeld beschreven wordt als over het algemeen stijgend of dalend, terwijl de cijfers enigszins fluctueren als 
men ze per jaar bekijkt.

2 Alle genoemde ontwikkelingen in deze publicatie zijn direct afkomstig uit de geraadpleegde bronnen. Om de publicatie compact en 
leesbaar te houden, wordt er in de tekst echter niet gewerkt met directe bronvermelding en/of voetnoten. De gebruikte bronnen zijn 
wel per thema op te vragen. Het totaaloverzicht van de geraadpleegde bronnen is te vinden in de bronnenlijst vanaf pagina 30.

Voor u ligt het Strategisch Omgevingsbeeld 2021 van 
het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ingedeeld 
in de thema’s Rechtsstaat, Maatschappelijke 
Samenhang, Technologie, Migratie, Nationale 
Veiligheid en Openbaar Bestuur brengt deze 
brochure actuele maatschappelijke ontwikkelingen 
compact in beeld en duidt de onderlinge samenhang.1 
Ook de internationale context is opgenomen. 
Ontwikkelingen die over de grens plaatsvinden 
hebben immers impact op wat zich in Nederland 
afspeelt.

Voor deze brochure is gebruik gemaakt van meer 
dan 150 recente publicaties van JenV, trendbureaus, 
wetenschappelijke instellingen, planbureaus, 
opiniepeilingen in opdracht van JenV en inzichten 
van experts van binnen en buiten JenV.2 Aan het 
Strategisch Omgevingsbeeld 2021 werkte een 
brede groep professionals van het bestuursdepar-
tement en uitvoeringsorganisaties van JenV mee. 
Een aangenaam neveneffect van deze werkwijze 
is dat het de samenwerking en kennis van elkaars 
werk verdiept. 

In het Strategisch Omgevingsbeeld 2021 komen alle 
thema’s samen. Het biedt nieuwe perspectieven 
op beleid, kennis, innovatie en strategie, zet aan 
tot een verder gesprek over de rol van JenV en zijn 
partners in een veranderend speelveld en helpt het 
bestuursdepartement en de uitvoeringsorganisaties 
van JenV om op ontwikkelingen te anticiperen.

In 2018 verscheen de Strategische Agenda ‘Samen 
werken aan recht en veiligheid’. Die agenda 
beschrijft de uitdagingen waar JenV voor staat: 
waarmaken dat de rechtsstaat de rechtvaardigheid 
dient, de weerbaarheid van de samenleving 
versterken, de kansen van technologie benutten, 
werken aan recht en veiligheid over de landsgrenzen 
heen en het in netwerken aanpakken van 
weerbarstige problemen. 

Naar aanleiding van de Strategische Agenda 
verscheen in januari 2020 het Strategisch 
Omgevingsbeeld 2019. Dit eerste Strategisch 
Omgevingsbeeld liet zien dat de uitdagingen sinds 
het verschijnen van de Strategische Agenda zijn 
verdiept en verbreed. Het schetste onder meer een 
beeld van veranderende criminaliteit, verdiepende 
maatschappelijke scheidslijnen, verschuivende 
geopolitieke verhoudingen en kansen en risico’s 
van nieuwe technologieën.

Het Strategisch Omgevingsbeeld van 2020 liet 
vervolgens een beeld zien van al bestaande 
ontwikkelingen die werden versneld door de 
coronacrisis. Zo nam cybercrime een vlucht door 
verdergaande digitalisering, raakten de financiële 
en gezondheidsgevolgen van de coronacrisis 
sommige bevolkingsgroepen harder dan andere en 
ontstond in de online en in de fysieke wereld een 
context waarin anti-overheidssentimenten konden 
bloeien. Daarnaast was er ook sprake van 
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ontwikkelingen die zich relatief onafhankelijk 
van de crisis doorzetten, zoals verharding van 
criminaliteit, toenemende mondigheid van burgers 
en (pogingen tot) beïnvloeding door buitenlandse 
mogendheden.

In 2021 had corona nog altijd een grote impact 
op de Nederlandse samenleving.3 Aan het 
begin van de coronacrisis was nog sprake van 
een herwaardering van overheidssturing om 
gemeenschappelijke doelen te bereiken. In 2021 
nam de steun voor het coronabeleid sterk af. 
Daarnaast ontstonden er nieuwe tegenstellingen 
tussen groepen mensen en werden bestaande 
tegenstellingen scherper. Hoewel veel 
demonstraties rond coronamaatregelen goed 
verliepen, gingen sommige gepaard met openbare 
ordeverstoringen en (gewelddadige) confrontaties 
met de politie. Om de coronacrisis te bestrijden 
werden digitale middelen ingezet, bijvoorbeeld 
gegevens van Google om reisbewegingen en 
drukte te monitoren. Daarnaast versnelde de 
coronacrisis bepaalde ontwikkelingen die we 
daarvoor al zagen. Zo was er sprake van een

3 Vanwege het strategische karakter van dit Omgevingsbeeld zijn alleen corona-gerelateerde ontwikkelingen opgenomen die 
(waarschijnlijk) op middellange en lange termijn een impact zullen hebben op het werkveld van JenV.

verschuiving van criminaliteitscijfers, nam de 
afhankelijkheid van het digitale domein verder 
toe en kwamen extremistische ideeën meer op 
de voorgrond.

In 2021 waren er ook trends te zien die zich 
relatief onafhankelijk van de coronacrisis 
ontwikkelden. Er was sprake van spanning tussen 
efficiëntie en maatwerk in het openbaar bestuur.
Daarnaast heeft het rapport van de Parlementaire 
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 
onder meer geleid tot nieuwe aandacht voor 
transparantie van de overheid, rechtsgelijkheid 
en rechtsbescherming van kwets baren in de 
samenleving. De moord op Peter R. de Vries en 
bedreigingen van politici, advocaten, journalisten 
en anderen lieten zien dat de rechtsstaat nog 
altijd onder druk staat van georganiseerde 
criminaliteit. De situatie aan de buitengrenzen 
aan de EU roept vragen op in de samenleving over 
het ‘terugduwen’ van migranten, het waarborgen 
van mensenrechten en het gebruik van migratie 
als geopolitiek drukmiddel door landen aan de 
buitengrenzen.
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RECHTSSTAAT
Georganiseerde criminaliteit drukt op 
democratische rechtsstaat

De moord op Peter R. de Vries en de bedreiging 
van advocaten, journalisten en anderen leggen 
toenemende druk op de rechtsstaat. De grens 
tussen onder- en bovenwereld vervaagt, onder 
meer doordat criminele netwerken – soms via 
corruptie – gebruikmaken van de legale wereld. 
Bedrijven en maatschappelijke organisaties 
die in criminele handen vallen, functioneren 
niet optimaal en schaden de economie. Dat 
bedreigt de veiligheid en het welzijn van de 
samenleving. Ook het milieu lijdt onder de 
georganiseerde criminaliteit. Dumping van afval 
van synthetische drugsproductie stijgt en er wordt 
geld verdiend aan bijvoorbeeld illegale handel in 
gewasbeschermingsmiddelen. Autoriteiten hebben 
echter beperkt zicht op de totale aard en omvang 
van milieucriminaliteit.

“Het veilig houden van de rechtspraak is de afgelopen 
jaren een veel belangrijker thema geworden. Eigenlijk is 
het een beweging in twee richtingen: enerzijds moeten 
we de naïviteit voorbij en ons realiseren dat je met alle 
scenario’s rekening moet houden. Anderzijds moeten we 
nadenken over hoe we met deze nieuwe veiligheids
situatie leren leven. We kunnen risico’s nooit helemaal 
uitsluiten. We zijn in een nieuwe wereld gekomen 
waarin dit een normaal onderdeel van ons werk is 
geworden. Maar we moeten oppassen om te snel te 
concluderen dat we te maken hebben met ‘Italiaanse 
toestanden’.” – Bastiaan van Merwijk, senior rechter 
en bestuurslid rechtbank Amsterdam

“De georganiseerde misdaad investeert in kinderen die 
wat zwakker zijn. In de georganiseerde criminaliteit 
kunnen die kinderen groot groeien, snel geld verdienen.  
We zoeken de aanpak in de strafrechtketen. Maar wat 
doen we op het gebied van jeugdzorg, onderwijs en 
armoedebestrijding?” – Paul van Musscher, hoofdcom
missaris politie, eenheid Den Haag, portefeuillehouder 
Vreemdelingenzaken en Migratiecriminaliteit

Jeugdcriminaliteit daalt, maar er zijn 
zorgen over bepaalde groepen

Jeugdcriminaliteit daalt over de hele linie. Wel is er 
sprake van een lichte stijging in zware delicten en 
een stijging in recidive onder jongeren die ernstige 
delicten pleegden. Er lijkt een lichte toename van 
steekincidenten onder minderjarige jongeren. 
De Raad voor de Kinderbescherming ziet ook vaker 
geweldsdelicten bij deze groep. Daarnaast maakt 
het Openbaar Ministerie zich zorgen over het 
stijgende aantal ‘uithalers’ – vaak jonge criminelen 
die drugs uit zeecontainers halen.

Rechtspraak zet in op persoons
gerichte probleemoplossing

De Nederlandse rechtspraak scoort goed in de 
Rule of Law-Index. Bijvoorbeeld als het gaat om 
afwezigheid van discriminatie en corruptie en 
de toegang tot de civiele rechtspraak. Daarnaast 
verandert de rol van de rechter. Er wordt vaker 
gezocht naar alternatieven om conflicten op te 
lossen, zoals mediation en herstelrecht. Initiatieven 
als de Wijkrechtbank en de Schuldenrechter stellen 
laagdrempelige, persoonsgerichte probleemoplos-
sing centraal. In het veld is consensus te voelen dat 
een rechterlijke uitspraak weliswaar nodig kan zijn, 
maar op zichzelf vaak geen passende en duurzame 
oplossing biedt voor burgers. Rechtsgelijkheid en 
rechtsbescherming van kwetsbaren krijgen meer 
aandacht door het rapport van de Parlementaire 
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. 
Dat geldt ook voor transparantie over de besluit-
vorming van de overheid.
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“Mensen weten vaak niet goed hoe het strafrecht nu 
echt functioneert in de samenleving. De roep om harde 
straffen wordt ingegeven door de gedachte dat dat zou 
helpen herhaling te voorkomen, maar dat is niet zo. 
De problematiek van verdachten en daders wordt niet 
aangepakt. Het initiatief van wijkrechtbanken is 
veelbelovend, omdat er – in het geval van strafrecht – 
integraal gekeken wordt naar multiproblematiek van 
verdachten. Daarnaast heeft mediation veel potentie, 
bijvoorbeeld om tegemoet te komen aan slachtoffers die 
normaal lang moeten wachten tot het proces is afgerond 
en dan vaak alsnog niet tevreden zijn. Gelukkig wordt 
mediation ook steeds meer gezien als reëel initiatief.” 
– Suzan Verberk, zelfstandig adviseur en projectleider 
bij The Hague Institute for Innovation of Law

“In het rechtssysteem worden dingen vaak erg op de 
spits gedreven onder het mom van “ik heb individuele 
rechten”, maar de wederpartij ervaart dat precies zo. 
Doorgeschoten individualisering leidt tot meer 
juridisering en daarmee meer druk op het rechtssysteem; 
het recht wordt ingezet als instrument in die individuele 
strijd. Waartoe leidt dat? Zelden tot een uitspraak waar 
beide partijen heel blij mee zijn. Het is vaak zinvoller om 
te zoeken naar een oplossing voor een probleem dan 
naar juridisch gelijk.” – Suzan Verberk, zelfstandig 
adviseur en projectleider bij The Hague Institute for 
Innovation of Law

“De rechtspraak is een vindplaats van mensen met 
schulden. Het wijzen van een vonnis, in bijvoorbeeld een 
incassoprocedure, draagt niet bij aan een oplossing voor 
mensen met schuldenproblemen. Door deze mensen zo 
snel mogelijk te koppelen aan gemeenten zoeken we 
naar manieren om mensen te helpen, in plaats van dat 
die eerste rechtszaak leidt tot vervolgzaken en een 
opeenstapeling van vonnissen. Mensen zijn blij dat hen 
een perspectief wordt geboden. Zo krijgen ze weer regie 
over hun schuldenproblemen.” – Jeannette Verspui, 
Teamvoorzitter kanton en handelsrecht rechtbank 
Gelderland, lid DB van het Landelijk overleg vakinhoud 
civiel en kanton

“Toegang tot de rechter gaat ook om het verschaffen van 
informatie over wat iemand in een procedure te wachten 
staat. De drempel tot hulp en informatie is op dit 
moment best hoog. Een dagvaarding is bijvoorbeeld 
vaak heel lang en complex geschreven. Er moeten 
handreikingen bij hoe iemand kan reageren. Mensen 
moeten snappen waar het over gaat. Laagdrempelige 
toegang tot de rechter, met goede informatievoorziening: 
daar moeten we ons voor inzetten.” Jeannette Verspui, 
Teamvoorzitter kanton en handelsrecht rechtbank 
Gelderland, lid DB van het Landelijk overleg vakinhoud 
civiel en kanton

“We spreken vaak recht zonder dat de mensen over wie 
het gaat aanwezig zijn. Maar als je kan zorgen dat de 
mensen er fysiek zijn, kun je veel beter met elkaar praten 
over een totaaloplossing, bijvoorbeeld door ook een 
schuldhulpverlener aan te laten schuiven. De allereerste 
stap is dat je überhaupt mensen bereikt. Er zijn twee 
bewegingen die we daarin onderzoeken: hoe kunnen we 
zorgen dat mensen naar de rechtbank toe komen? Dat 
gaat voor een deel over communicatie, toegankelijkheid 
en bereikbaarheid. En daarnaast: hoe kunnen we 
mensen in de buurt bereiken? Dan kom je bijvoorbeeld 
uit op de wijkrechtspraak, waar de rechter naast 
personen en instanties gaat zitten die die mensen in de 
wijken nog wél vertrouwen.” – Bastiaan van Merwijk, 
senior rechter en bestuurslid rechtbank Amsterdam

Corona werkt door in de rechtsstaat

Corona heeft duidelijk gemaakt dat verdere 
digitalisering in de rechtspraak nodig is. Het 
Nederlandse rechtsstelsel blijft volgens de 
Europese Commissie efficiënt werken, ondanks 
door corona opgelopen achterstanden. Wel vraagt 
de handhaving van coronamaatregelen veel van 
Politie en Bijzondere Opsporingsambtenaren 
(BOA’s). De criminaliteit daalde aan het begin van 
de coronacrisis fors, maar over heel 2020 daalde 
het totale aantal geregistreerde misdrijven slechts 
met 1%. Het aantal vermogensdelicten daalde sterk. 
Fraude en cybercrime namen toe, maar niet meer 
dan verwacht.
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Internationale context
De zorgen over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen en Hongarije nemen toe. De Europese 
Commissie signaleert ook in andere lidstaten een aantal zorgelijke ontwikkelingen. Lidstaten gaan volgens 
de Commissie veerkrachtig om met de uitdagingen die corona meebrengt voor de rechtsstaat. Het blijft wel 
een uitdaging om in tijden van corona de grondrechten te waarborgen. Georganiseerde criminaliteit gaat 
steeds vaker over landsgrenzen heen. Ontwikkelingen zoals het gebruik van geweld, corruptie, misbruik van 
legale bedrijfsstructuren en digitale middelen zijn in heel Europa terug te zien. Ook zijn er signalen dat illegale 
afvalhandel in Europa toeneemt. In Nederland is er nog beperkt zicht op dit fenomeen.

Corona of niet, cocaïnevangst was nog nooit zo 
groot (RTL Nieuws, 13 januari 2021)

Commissie: ongekend onrecht in toeslagen
affaire, beginselen rechtsstaat geschonden 
(NOS, 17 december 2020)

‘Rapport Venetië-commissie 
maakt duidelijk dat we werk 
moeten maken van de 
rechtsstaat’ (De Rechtspraak, 
18 oktober 2021)

Korpschef: politiemensen 
maakten tijdens corona 
212.000 overuren 
(De Limburger, 2 mei 2021)

76%
van de Nederlanders gaf hun 

vertrouwen in de rechtspraak in 
april 2021 een voldoende.

38%
van de Nederlanders denkt dat iedereen 

in Nederland dezelfde mogelijkheden 
heeft om naar de rechter te stappen. 

31% denkt van niet.

54%
van de Nederlanders denkt 

dat de rechters in Nederland 
onafhankelijk zijn, terwijl 12% 
denkt dat dit niet het geval is.

https://nos.nl/collectie/13855/artikel/2361021-commissie-ongekend-onrecht-in-toeslagenaffaire-beginselen-rechtsstaat-geschonden
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In onderstaande tabel is weergeven hoe de ontwikkelingen binnen de andere thema’s samenhangen met het 
thema Rechtsstaat.

Andere thema’s Invloed op Rechtsstaat

Maatschappelijke Samenhang • Minder vertrouwen in de overheid kan leiden tot steun voor niet-democratische 
oplossingen. Ook kan het ertoe leiden dat burgers het heft in eigen hand nemen. 

• Bedreigingen van journalisten, overheidsfunctionarissen en anderen zetten de 
rechtsstaat onder druk.

Technologie • Technologische ontwikkelingen dragen bij aan een verschuiving van criminaliteit 
naar het online domein.

• Bij jeugdige cyberdaders maken meer pure vormen van cybercriminaliteit plaats 
voor gemengde vormen van cyber-, gedigitaliseerde en traditionele criminaliteit. 
De complexiteit van zaken neemt toe.

• Digitalisering biedt kansen voor de rechtsstaat, denk aan telehoren en het gebruik 
van nieuwe technologieën om veilige gegevensuitwisseling mogelijk te maken. 
Tegelijkertijd is bijvoorbeeld de kans op ‘infobesitas’ ook een risico voor effectiviteit. 

• Behoud van publieke waarden – zoals transparantie en betrouwbaarheid – in de 
online wereld is een aandachtspunt.

Migratie • Er leven vragen in de samenleving over het waarborgen van de mensenrechten van 
migranten, bijvoorbeeld aan de buitengrenzen van de EU en bij slachtoffers van 
mensenhandel en -smokkel.

Nationale Veiligheid • Activiteiten van statelijke actoren zijn een potentiële bedreiging voor de vrijheid en 
veiligheid van Nederland. 

• Anti-overheidsextremisme – zoals het bedreigen van politici – zet de democratische 
rechtsstaat onder druk. 

Openbaar Bestuur • Vraagstukken op het gebied van maatwerk, efficiency en transparantie hebben 
impact op (het vertrouwen in) de rechtsstaat.

• Er is groeiende aandacht voor (bestuurlijke) integriteit, onder meer in het kader van 
eventuele beïnvloeding door georganiseerde criminaliteit. 
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MAATSCHAPPELIJKE 
SAMENHANG

Vertrouwen in de politiek en overheid 
daalt

Het vertrouwen in de landelijke politiek is gedaald 
tot 37% en slechts 30% van de Nederlanders 
heeft (veel) vertrouwen in de landelijke overheid. 
Het vertrouwen in het nieuws en de wetenschap 
is daarentegen toegenomen. Het coronabeleid, 
de aanpak van de klimaatverandering en de 
toeslagenaffaire vergroten de verticale polarisatie 
tussen overheid en burgers. Burgers geven 
aan behoefte te hebben aan meer openheid, 
eerlijke behandeling en een stabiele regering die 
problemen aanpakt en naar mensen luistert. Er is 
sprake van kruisbestuiving tussen actiegroepen 
die zich tegen het overheidsbeleid afzetten 
en complotdenkers. Objectieve feiten doen er 
steeds minder toe, terwijl emoties, meningen en 
politieke overtuigingen aan gewicht winnen in het 
maatschappelijke debat.
 

“Maatschappelijk onbehagen is de brandstof voor druk 
op de democratie. Er is steeds meer fragmentatie en 
onvrede in de samenleving die zich steeds explicieter 
richt op de overheid. Mensen herkennen zich er niet 
meer in. Dit zit deels in het coronabeleid, maar ook in 
andere terreinen. Hier zit onbehagen en afnemend 
vertrouwen in.” – Martijn van der Steen, codecaan en 
adjunctdirecteur bij de NSOB en bijzonder hoogleraar 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

“Bij een aantal groepen in de samenleving is de overheid 
het gezag kwijtgeraakt. Ook de politie heeft als 
monopolist op geweld niet meer de positie om nog als 
monopolist erkend te worden door bepaalde groepen in 
de samenleving.” – Vincent van der Vlies, managing 
consultant bij Berenschot

Maatschappelijke tegenstellingen 
verscherpen

In buurten met veel goedkope huurwoningen is de 
leefbaarheid achteruitgegaan. Daar wordt meer 
overlast, verloedering en onveiligheid ervaren. 
De verschillen tussen buurten zijn in deze opzichten 
toegenomen. Hoewel het nog te vroeg is om de 
gevolgen van de coronacrisis op de langere termijn  
te kunnen duiden, zijn burgers minder pessimistisch 
geworden over de toekomst van Nederland: in 
het najaar van 2020 vond 66% het de verkeerde 
kant opgaan, terwijl dat in het voorjaar van 2021 
54% was. Het sociaal vertrouwen nam aan het 
begin van de coronacrisis toe, maar is inmiddels 
weer gedaald tot een fractie lager dan voor de 
aanvang van de coronacrisis. Het toegenomen 
gevoel van saamhorigheid lijkt tijdelijk. Wel blijft 
er vooral binnen de familie en vriendenkring een 
grote bereidwilligheid om elkaar in tijden van nood 
te helpen. De coronacrisis werkt echter als een 
katalysator voor tegenstellingen en (horizontale) 
polarisatie neemt daardoor toe. De tegenstellingen 
tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, 
en tussen voor- en tegenstanders van het 
coronabeleid worden scherper zichtbaar. Maar 
ook al langer bestaande tegenstellingen worden 
uitvergroot. Zo is de ervaren kloof tussen kansarm 
en kansrijk gegroeid.

“De coronacrisis heeft ook enorme daden van 
solidariteit met zich meegebracht. Veel mensen, vooral 
veel jonge mensen, hebben zich enorm ingezet om hun 
gedrag te beteugelen voor kwetsbare personen in onze 
samen leving, zoals ouderen en mensen met ziekten. Dat 
is ontroerend mooi. Idem dito zie je dat veel jonge 
mensen bezorgd zijn om het klimaat. Ze handelen niet 
alleen via Extinction Rebellion, maar veranderen 
bijvoorbeeld ook hun eigen handelen en proberen op 
een positieve manier verandering in onze wereld te 



11

bewerkstelligen. Dat coöperatieve gevoel, ik denk dat de 
regering dat goed heeft aangevoeld. De meerderheid 
van de Nederlandse bevolking zal zich altijd coöperatief 
willen opstellen. Dat wil niet zeggen dat er geen 
individualistischere mensen zijn. Ongeveer 20% zal zich 
er weinig van aantrekken. Er is ook een klein groepje 
van 810% dat zich afzet tegen anderen. Die vallen heel 
erg op, maar we moeten niet vergeten dat de coöpera
tieve insteek van de (kleine) meerderheid iets is waar we 
in Nederland trots op mogen zijn.” – Kees van den Bos, 
Hoogleraar Sociale Psychologie aan de Universiteit 
Utrecht

“Je moet ook kijken naar een dynamiek in een 
pandemie. We hebben twee pandemieën: een van het 
virus en een van angst, stress en frustratie. En twee 
identieke patronen: volgzaamheid bij velen, tegenstand 
bij de polen. Ook voorbij de pandemie kijkend zie ik 
toenemende kans op maatschappelijke onrust. Daarbij 
is het zaak rekening te houden met tipping points: 
ten kwade, maar mogelijk ook ten goede. Dat er eerst 
polarisatie is, en dat er dan een moment is waarbij het 
tij keert. En dan is het belangrijk om je als overheid af te 
vragen hoe je daaraan kan bijdragen.” – Marnix Eysink 
Smeets, Lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid aan de 
Hogeschool Inholland Rotterdam

Maatschappelijke onrust neemt toe

Het dalende maatschappelijke vertrouwen leidt in 
sommige gevallen tot intimidatie van en agressie 
tegen politici, bestuurders, medici, journalisten en 
anderen. Zo zijn de persoonsgegevens van (under-
cover)agenten, journalisten en politici opzettelijk 
openbaargemaakt (‘doxing’). Ook de aanwezigheid 
van militante groepen bij protesten valt op. Er is 
sprake van radicale geluiden op sociale media en 
bij fysieke demonstraties. Tijdens de coronacrisis 
is de drempel voor extremistisch gedrag verlaagd. 
Hoewel het merendeel van de protesten goed 
verliep, gingen zij soms gepaard met openbare 
ordeverstoringen en (gewelddadige) confrontaties  
met de politie. In 2021 vonden demonstraties plaats 
naar aanleiding van de woningcrisis, de klimaatcrisis, 
het vertrek van de internationale gemeenschap uit 
Afghanistan, racisme en het coronabeleid.

“Wat intrigerend en tegelijkertijd verontrustend is aan 
de coronacrisis, is dat radicale stromingen, links en 
rechts, elkaar vinden in een weerzin tegen overheids
maatregelen. Dat zag je ook al voor corona, 
bijvoorbeeld bij weerzin tegen vaccinatie rondom 
baarmoederhalskanker. Dat projecteert zich misschien 
ook postcorona met name op de democratische 
rechtsstaat en de personen, maatregelen en instituties 
die daarbij horen.” – Kees van den Bos, Hoogleraar 
Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht

“Aan de ene kant zitten we al langere tijd op een spoor 
van opklimmend ongenoegen, maar ook aan de andere 
kant op een spoor van opklimmende stress in de 
samenleving. Hoe meer stress je in de samenleving hebt, 
hoe meer effecten dat heeft op houding en gedrag. Het 
resulteert onder meer in het terugtrekken in eigen groep 
en polarisatie. Er is ook een stijgende lijn te zien in de 
frequentie van agressievere uitingen en extremisme dat 
gepaard gaat met geweld. Als ik kijk naar de theoreti
sche modellen die we hanteren, dan zie ik de voedings
bodem voor polarisatie, activisme en geweld sterk 
toenemen.” – Marnix Eysink Smeets, Lector Publiek 
Vertrouwen in Veiligheid aan de Hogeschool Inholland 
Rotterdam

“Sociale media hebben over het algemeen een enorm 
polariserend effect. Je mist bij dergelijke elektronische 
communicatie de feedback van de ander, dus je stemt je 
gedrag minder af op de ander, en die wordt ook heel 
abstract. Dat wordt een soort gehate tegenstander, in 
plaats van een persoon van vlees en bloed. Daarom 
ontsporen dingen veel sneller op sociale media. Door 
internet en sociale media is het ook veel gemakkelijker 
om gelijkgestemden te ontmoeten. Zij kunnen ook een 
stem geven aan een onbestemd gevoel (wat is er mis?), 
en kunnen ook handelingsperspectief bieden (dit kan je 
gaan doen). Dat creëert wel een aparte dynamiek, soms 
ten goede, maar ook heel vaak niet.” – Kees van den Bos, 
Hoogleraar Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht
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Internationale context
In heel Europa is er een ontwikkeling zichtbaar richting de uiteinden van het politieke spectrum en weg 
van het midden. Dit heeft niet alleen betrekking op het klassieke politieke links en rechts, maar speelt 
op veel verschillende assen en onderwerpen, zoals sociaaleconomische status, milieu of migratie. 
In verschillende Europese landen, waaronder Nederland, is een zekere vermenging ontstaan tussen 
rechtsextremistische denkbeelden en uitingen van anti-overheidssentiment. Extreemlinks protest in 
Nederland blijft in vergelijking met andere Europese landen voornamelijk activistisch van aard. 
Verschillende extreemlinkse groepen, waaronder anarchisten, sluiten aan bij internationale campagnes 
over bijvoorbeeld het Europese migratiebeleid. Internationale conflicten zoals het Israëlisch-Palestijns 
conflict en de crisis in Afghanistan leidden in Nederland op verschillende plekken tot demonstraties 
waaraan een uiteenlopende groep mensen deelnam.

Tweedeling laat zich overal 
zien, van corona tot het klimaat 
(NRC, 29 oktober 2021)

Demonstraties zijn het schouwtoneel 
van de vertrouwenscrisis 
(NRC, 8 november 2021)

‘Orgie van geweld’ in Rotterdam bij uit 
de hand gelopen coronademonstratie 
(NRC, 20 november 2021)

Koning waar-
schuwt voor 
polarisatie: 
‘Nederland 
blijft goed land 
om in te leven’ 
(Parool, 21 sep-
tember 2021)

Vertrouwen in overheid enorm gezakt: 
‘Coronacrisis, toeslagenaffaire, de formatie: 
het telt op’ (De Volkskrant, 1 november 2021)

42%
van de Nederlanders staat in 

november 2021 volledig of groten-
deels achter de coronamaatregelen. 

In januari 2021 was dat 75%. 
Diversiteit in houdingen ten opzichte 

van het coronabeleid is groot.

9 tot 15%
van de bevolking is aanhanger van 

bekende complottheorieën.

82%
van de journalisten had in 2021 te 
maken met agressie en bedreiging. 

In 2017 was dit 61%. Cameramensen 
en fotojournalisten worden hier het 

meest mee geconfronteerd.



13

In onderstaande tabel is weergeven hoe de ontwikkelingen binnen de andere thema’s samenhangen met het 
thema Maatschappelijke Samenhang.

Andere thema’s Invloed op Maatschappelijke Samenhang
Rechtsstaat • Vooral kwetsbare groepen in de samenleving zijn vatbaar voor (ronseling voor) 

georganiseerde criminaliteit.
• Rechtsgelijkheid en rechtsbescherming van kwetsbaren krijgen meer aandacht door 

het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. 
Dit kan bijdragen aan het verkleinen van maatschappelijke tegenstellingen.

• Aandacht voor transparantie over de besluitvorming van de overheid kan bijdragen 
aan het vertrouwen van burgers in de overheid. 

Technologie • Digitale platformen en sociale media maken het makkelijker voor burgers om met 
elkaar te communiceren en elkaar te mobiliseren.

• Desinformatie en de snelle verspreiding ervan via sociale media heeft impact op 
maatschappelijke onrust.

• Sociale media hebben een faciliterende rol bij (online) bedreigingen.
• Een groep niet-digitaal vaardige mensen kan door de snelle technologische 

ontwikkelingen niet meekomen in de samenleving.

Migratie • Migratiestromen kunnen van invloed zijn op het draagvlak voor het migratiebeleid. 
Discussie over migratie kan mogelijk leiden tot polarisatie. 

• De grote mate van diversiteit in de samenleving is van invloed op de sociale cohesie.

Nationale Veiligheid • Statelijke inlichtingen- en beïnvloedingsactiviteiten hebben een effect op de cohesie 
in de Nederlandse samenleving omdat die bijdragen aan spanningen binnen 
gemeenschappen.

Openbaar Bestuur • Er heerst een gevoel van onbehagen dat alles wat van waarde is in onze samenleving 
onder druk staat en afkalft, en dat onze instituties en politici daar weinig aan kunnen 
of willen doen. 

• Het handelen van de landelijke overheid en politiek heeft invloed op het vertrouwen 
van de burgers en het draagvlak voor het gevoerde beleid. 

• Het toenemende gebruik van data en online monitoring van burgers roept bij burgers 
vragen op over hoe met deze informatie wordt omgegaan. Onduidelijkheid hierover 
kan invloed hebben op het vertrouwen in (het handelen van) de overheid.
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TECHNOLOGIE
Geavanceerde technologieën manen 
tot waakzaamheid, maar bieden ook 
kansen

De rol van geavanceerde technologieën, zoals virtual 
reality, augumented reality en Artificial Intelligence, groeit. 
Risicovolle toepassingen, zoals deepfakes, manen 
tot waakzaamheid om privacy en grondrechten te 
waarborgen. Naast risico’s bieden geavanceerde 
technologieën ook mogelijkheden voor een open, 
welvarende samenleving en efficiëntere dienst-
verlening. Zo draagt geavanceerde technologie 
bij aan het bestrijden van de coronacrisis. Ook 
wordt technologie ingezet en verder ontwikkeld 
ten bate van de opsporing. Toepassingen die 
nu in ontwikkeling zijn, zoals de metaverse en 
quantumcomputing, zullen ook hun weg vinden naar 
de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij.
 

“Online manipulatie van burgers komt veel voor. Dat 
kan gepersonaliseerd zijn om bijvoorbeeld producten te 
verkopen, maar het kan ook een politiek doeleind 
hebben. Denk aan de manipulatie rondom de Brexit en 
verkiezingen, maar ook aan campagnes die polarisatie in 
de hand werken. Desinformatie via social media wordt 
daarbij grof onderschat. Het lijkt vaak heel specifiek en 
onschuldig: eventjes een onzinnig verhaal en dan weer 
door, maar dit soort verhalen worden nu ongemerkt 
massaal op ons afgevuurd. Een groot deel van het 
publieke domein is naar sociale media verplaatst. Die 
beïnvloeden daarmee in welke mate burgers de overheid 
vertrouwen. Het businessmodel van Big Tech profiteert 
ook van schandalen en niet van de waarheid vertellen.” 
– Haroon Sheikh, senior onderzoeker bij de Weten
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en bijzonder 
hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam

“Deepfakes als vorm van sextortion ontwikkelen zich 
razendsnel. Jaarlijks komen er nu al veelvuldig zaken 
voor, maar veel landen hebben op dit vlak nog geen goed 
juridisch kader ontwikkeld. Bovendien is het erg complex 

voor slachtoffers om het tot een rechtszaak te laten 
komen. Zowel de privacy als de mentale gezondheid van 
slachtoffers kan dan namelijk volledig worden 
beschadigd.” – Silvia de Conca, assistentprofessor 
Recht en Technologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

“Gezichtsherkenningstechnologieën krijgen steeds meer 
aandacht. Op dit moment wordt er in sommige landen 
vooral nog mee geëxperimenteerd, maar zodra het 
volledig werkt, biedt het veel mogelijkheden en zal daar 
ook meer vraag naar zijn vanuit overheidsinstanties. 
Het grote nadeel van dit soort technologieën is echter dat 
de relatie tussen het individu en de overheid hervormd 
wordt. Anonimiteit heeft altijd het individu beschermd, 
maar met deze technologieën wordt daar inbreuk op 
gemaakt. Als maatschappij moeten we daarom heel 
goed nadenken over de proportionaliteit van 
gezichtsherkenningstechnologie.” – Silvia de Conca, 
assistentprofessor Recht en Technologie aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam

“Kansen zijn er wel degelijk. De belofte van nieuwe 
technologieën en toepassingen daarvan is dat we 
efficiënter zijn, medische diagnostiek kunnen verbeteren, 
gezichtsherkenningsoftware kunnen gebruiken om 
verloren kinderen te vinden. Kortom, er zijn tal van 
terreinen waar het heel veel voordeel kan opleveren. 
Quantumtechnologie ligt nog meer in de toekomst, 
maar ook daar ligt een belofte. Dat kan heel veel extra 
rekenkracht opleveren.” – Haroon Sheikh, senior 
onderzoeker voor de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid en bijzonder hoogleraar Strategic 
Governance of Global Technologies aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam

“Wat corona ons wel heeft gebracht is een stroom
versnelling in de implementatie van bepaalde innovaties. 
Nu kunnen we opeens online zittingen houden. Ik denk 
dat we heel veel voor elkaar hebben gekregen wat anders 
tien jaar vergaderen had gekost. Ik denk dat veel mensen 
die bijvoorbeeld niet of lastig fysiek naar de rechtbank 
kunnen of niet durven komen, nu heel gelukkig zijn. 



15

Je kan het zien als een verschraling of inperking van 
rechten, maar ook als verbetering van dienstverlening 
en vergroting van toegankelijkheid. Dat is een afweging 
die we in de toekomst van geval tot geval of per zaak    
stroom moeten blijven maken.” – Bastiaan van Merwijk, 
senior rechter en bestuurslid rechtbank Amsterdam

Toenemende kwetsbaarheid in het 
digitale domein

De druk op de digitale weerbaarheid, integriteit en 
autonomie van burgers, bedrijven en overheden 
neemt toe. Er ontstaat een steeds grotere 
afhankelijkheid van digitale infrastructuur en 
Big Techbedrijven. De maatschappij is steeds 
verder aan het digitaliseren en ‘vernetwerken’. 
Het ‘Internet of Things’ is daarvan een 
voorbeeld. Daarnaast is er meer sprake van 
wantrouwen jegens de overheid over de omgang 
met data van burgers en de zogenoemde 
surveillancemaatschappij. Persoonsgegevens 
kunnen ten onrechte bij private en publieke 
partijen terechtkomen. Incidenten zoals de 
datadiefstal bij de GGD illustreren de risico’s.

“Door de toename van het aantal FinTechbedrijven en 
het aantal (digitale) betaalmogelijkheden worden 
geldstromen nationaal en internationaal steeds vaker 
“opgeknipt” voordat deze bij de bestemming aankomen. 
Dat zorgt voor een uitdaging in transactiemonitoring 
gericht op het detecteren van witwassen, onderliggende 
delicten en terrorismefinanciering. Daarnaast leert de 
SOCTA2020 van Europol ons dat 80% van de 
georga niseerde misdaad gebruik maakt van legale 
juridische structuren en bijbehorende rekeningen. 
Het is dan vaak een uitdaging om te detecteren wat 
ongebruikelijk is en een nog grotere uitdaging om een 
link te leggen met witwassen, onderliggende delicten en 
terrorisme financiering. Een goed begrip van de 
FinTech en betaalsector door bijvoorbeeld nauwer 
samen te werken gecombineerd met het verkennen van 
innovatie analysemogelijkheden, waar deze sectoren bij 
uitstek geschikte partners voor zijn, is daarom essentieel 
voor het integer houden van het financiële stelsel.” 
 David Langenkamp, relatiemanager bij de Financial 
Intelligence Unit Nederland

Gevaren en omvang van cyber 
en gedigitaliseerde criminaliteit 
nemen toe

De snelle ontwikkeling van nieuwe digitale 
middelen zorgt er ook voor dat de mogelijkheden 
voor cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit – zoals 
ransomware, identiteitsfraude en cryptofraude – 
fors zijn toegenomen. Criminelen maken gebruik 
van beïnvloedingstactieken en geavanceerde 
technologieën zoals social engineering, data analytics 
en social media analytics. Er vindt handel van 
digitale data plaats op gespecialiseerde criminele 
netwerken. Het dark web, waar zowel digitale als 
fysieke illegale producten en diensten worden 
aangeboden, en het toenemende gebruik van 
cryptovaluta om deze producten en diensten te 
betalen, spelen daarbij een belangrijke rol.

“Cybercrime is een plaag aan het worden onder het 
bedrijfsleven. Het MKB wapent zich onvoldoende en 
heeft de helpende hand van de overheid nodig. 
De overheid ziet bedreigingen van cybercrime bij 
ondernemers, maar mag niet alle informatie delen. 
De digitalisering heeft onder andere door corona een 
vlucht genomen, maar de beveiligingsmaatregelen 
nemen onvoldoende toe. Dat zorgt ervoor dat 
cybercrime toeneemt, maar de pakkans is nog altijd 
nagenoeg nul. Dit blijft op die manier een heel groot 
probleem voor ondernemers. Ondernemers komen 
doorgaans pas in actie als ze slachtoffer zijn geworden. 
Dan pas zien ze het gevaar en gaan ze de beveiliging 
opschroeven, maar ze doen nog altijd geen aangifte. 
Dit heeft verschillende redenen zoals angst voor 
reputatieschade, maar ook gebrek aan actie aan de kant 
van de opsporing waardoor aangifte doen veel tijd kost 
maar geen resultaat heeft.” Karijn van Doorne, 
beleidssecretaris bij VNONCW en MKBNederland
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Internationale context
Digitalisering en geavanceerde technologieën worden ook internationaal steeds belangrijker. Ook de 
internationale gemeenschap wordt afhankelijker van Big Tech-bedrijven en statelijke actoren als de 
Verenigde Staten en China. Cybercriminaliteit en migratie die een mondiale impact hebben, zetten 
tegelijkertijd aan tot nauwere multilaterale samenwerking voor de ontwikkeling en inzet van nieuwe 
technologieën. Wet- en regelgeving voor het digitale domein wordt veelal in Europees verband 
opgepakt. De Europese Unie heeft in 2021 haar digitale ambities voor het komende decennium 
gepresenteerd en de Verenigde Naties onderhandelt over een nieuw cybercrimeverdrag. Ten slotte 
maken Europese landen in toenemende mate gebruik van Artificial Intelligence voor grenscontrole en 
het tegengaan van terrorisme en georganiseerde criminaliteit.

Illegale handel 
in privégegevens 
miljoenen 
Nederlanders uit 
coronasystemen 
GGD (RTL, 
25 januari 2021)

Leven we straks in de ‘metaverse’ of blijkt 
het een grote hype? (NOS, 24 oktober 2021)

Facebook-storing 
bewijst: vertrouw niet op 
één systeem (Financieel 
Dagblad, 5 oktober 2021)

Bijna de helft 
van de grote bedrijven 

gebruikt Artificial Intelligence.

39%
van de Nederlanders voelt 
zich online soms of vaak 
minder veilig dan offline.

35%
stelt dat de overheid de 
digitale dienstverlening 

– zoals DigiD – aan burgers 
en ondernemers het best 

kan verbeteren door alleen 
te werken met toegankelijke, 

transparante en privacy-
vriendelijke systemen.

30%
vindt dat systemen beter op 

elkaar moeten worden 
aangesloten en dat er meer 

als één overheid geopereerd 
moet worden.
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In onderstaande tabel is weergeven hoe de ontwikkelingen binnen de andere thema’s samenhangen met het 
thema Technologie.

Andere thema’s Invloed op Technologie
Rechtsstaat Er is nog weinig wet- en regelgeving gericht op het digitale domein, maar dit zal zich de 

komende jaren wel gaan ontwikkelen.

Nationale Veiligheid Cyberaanvallen vanuit het buitenland bedreigen in toenemende mate de Nederlandse 
digitale en vitale infrastructuur.
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MIGRATIE
Migratie is verweven met 
mondiale ontwikkelingen en 
lastig te voorspellen

Migratie hangt sterk samen met mondiale 
ontwikkelingen. Zo werd migratie in 2020 en 
2021 beïnvloed door corona en reisbeperkingen. 
De migratiecijfers daalden bij het instellen van 
de beperkingen en stegen weer na opheffen 
ervan. Het conflict in Afghanistan zorgde voor 
een plotselinge stijging. Ook andere mondiale 
ontwikkelingen dragen bij aan de stijging 
van zowel reguliere als asielmigratie, zoals 
klimaatverandering, demografische groei, 
conflicten en sociaaleconomische verhoudingen. 
De vele verweven factoren maken het voorspellen 
van migratie en het uitzetten van beleid lastig.

“Het klimaat roert zich. Kijk bijvoorbeeld naar Duitsland, 
België, maar ook in ons eigen land naar Limburg. 
De aardbol is zich constant aan het roeren. Ook de 
onrust in gebieden gaat maar door. Mensen gaan on the 
run, of het nu oorlog is of niet. Het is een dynamiek van 
push en pullfactoren. En wij hebben daarmee te 
maken.” – Paul van Musscher, hoofdcommissaris 
politie, eenheid Den Haag, portefeuillehouder 
Vreemdelingenzaken en Migratiecriminaliteit

“Zowel vrijwillige als gedwongen terugkeer worden 
sterk beïnvloed door alle coronamaatregelen die gelden 
in herkomstlanden. Dat mensen zelf mogen beslissen of 
ze zich laten testen en of ze delen of ze gevaccineerd zijn, 
maakt het nu heel moeilijk om uitvoering te geven aan 
het vertrekbeleid. Uit onderzoek blijkt dat als de druk 
om terug te keren verdwijnt, dat dan de hoop groeit op 
een langer of wellicht zelfs permanent verblijf in 
Nederland. Dit heeft ook effect op de welwillendheid 
van migranten om zelfstandig terug te keren.”  
– Pieter Maas, head of unit External Relations and 
Communications bij IOM Nederland

Beheer buitengrenzen EU blijft 
een opgave 

Bewaking van de buitengrenzen van de Europese 
Unie wordt steeds verder versterkt. Zo is 
door de Europese Commissie in juni 2021 een 
nieuwe Schengenstrategie voorgesteld en krijgt 
grensagentschap Frontex een groter mandaat. 
Het European Asylum Support Office (EASO) wordt 
omgevormd tot volwaardig EU-agentschap voor 
Asiel (EUAA) om het asielmanagement op Europees 
niveau te versterken. Het grensbeheer roept steeds 
meer vragen op in de samenleving, vooral over 
het ‘terugduwen’ van migranten en het schenden 
van mensenrechten. Regeringen van landen aan 
de buitengrenzen zetten migratie steeds vaker in 
als geopolitiek instrument. De soms tegengestelde 
belangen van lokale, nationale en supranationale 
partijen maken goed en breed gedragen 
EU-grensbeheer een blijvende opgave. 

“Op het gebied van migratie zien we een verdeeld 
Europa. Er zijn vragen over hoe we vluchtelingen die 
opvang nodig hebben eerlijk kunnen verdelen. Als we 
kijken naar de kernwaarden die we als EU nastreven 
moeten we toe naar fairshare. Maar ondanks het 
migratiepact ligt er nog een zwaar juk op de aankomst
landen.” – Paul van Musscher, hoofdcommissaris 
politie, eenheid Den Haag, portefeuillehouder 
Vreemdelingenzaken en Migratiecriminaliteit

“Om te voorkomen dat landen migranten als drukmid
del kunnen inzetten, zal je toch een manier moeten 
vinden waarop je als Europese Unie niet meer gevoelig 
bent voor zulke druk. Daarvoor is allereerst een 
gemeenschappelijk migratiebeleid en een gezamenlijke 
visie nodig.” – Pieter Maas, head of unit External 
Relations and Communications bij IOM Nederland
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Migratie is onderdeel van bredere 
maatschappelijke vraagstukken 

Het aandeel mensen in de werkzame leeftijd ten 
opzichte van mensen in de niet-werkzame leeftijd 
– de zogeheten ‘demografische druk’ – neemt 
naar verwachting de komende dertig jaar toe. 
Elk op hun eigen manier kunnen arbeids-, kennis-, 
asiel- en gezinsmigratie de toename van demo-
grafische druk deels beperken en tekorten op de 
arbeidsmarkt gedeeltelijk aanvullen. Erkenning 
van buitenlandse diploma’s en een korte opvang-
periode kunnen participatie van asielmigranten 
verder vergroten. Huisvesting is echter mede door 
de woningcrisis een grote uitdaging. Dit geldt ook 
voor arbeids- en kennismigranten, de grootste 
groep onder migranten. Tegelijkertijd roepen 
ontwikkelingen in omvang, samenstelling en duur 
van migratie vragen op. Niet alleen over de impact 
ervan op huisvesting, maar ook op bijvoorbeeld 
sociale zekerheid, onderwijs en maatschappelijke 
samenhang.

“Ik roep op tot positiviteit. Het valt me op dat het 
gesprek over migratie vaak een negatieve invalshoek 
heeft en zich vooral richt op asielmigratie. Het gaat al 
snel over overlast gevende asielzoekers, de vele bootjes, 
overvolle opvangcentra, enzovoort. Het gesprek wordt 
daarnaast ook al snel opgehangen aan woningnood, 
druk op sociale voorzieningen, het niet willen laten 
vaccineren en aan dat migranten niet mee zouden doen 
in de samenleving. Ook de media heeft daar een grote 
rol in. Ik zou graag meer nuance en aandacht voor de 
positieve kanten zien. Bijvoorbeeld dat we meer in beeld 
brengen wat hoogopgeleide kennismigranten en de vele 
arbeidsmigranten betekenen voor de samenleving.” 
– Pieter Maas, head of unit External Relations and 
Communications bij IOM Nederland

“Op mensenhandel staat dezelfde maximumstraf als op 
moord: levenslang. Voor moord gaan we er volle bak 
tegenaan, zetten we alles op alles om daders veroordeeld 
te krijgen. Mensenhandel kent niet dezelfde urgentie. 
Bovendien is het moeilijk om zicht te krijgen op 
mensenhandel omdat slachtoffers de politie vaak niet 
vertrouwen. De aangiftebereidheid is laag en veel zaken 
worden geseponeerd vanwege te weinig bewijs. 
Gelukkig zien we de aandacht voor het fenomeen wel 
toenemen.” – Paul van Musscher, hoofdcommissaris 
politie, eenheid Den Haag, portefeuillehouder 
Vreemdelingenzaken en Migratiecriminaliteit

“Op het gebied van mensenhandel gebeuren nare 
dingen. De slachtoffers van mensenhandel, uitbuiting en 
prostitutie zijn de echte ‘havenots’. Dit fenomeen is al 
eeuwenoud, maar het vormt echt een nare onderlaag 
van de maatschappij. Het gaat om mensen die met een 
schamel loon en onder hoge druk moeten werken. 
Het zou zeer mooi zijn als daar nog iets meer positieve 
aandacht voor zou komen. Als je ergens nog schrijnende 
toestanden kan verhelpen, dan is het daar wel.” 
– Vincent van der Vlies, managing consultant bij 
Berenschot
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Internationale context
Het totale aantal internationale migranten dat op een bepaald moment in een bepaald land of bepaalde 
regio aanwezig is, wordt midden 2020 wereldwijd geschat op ongeveer 281 miljoen personen. Voor de 
coronacrisis groeide dit aantal gestaag. Een groot deel van deze stijging was het gevolg van arbeids- en 
gezinsmigratie. Het totale aantal internationale migranten vormt 4% van de wereldbevolking. In 2020 
was Europa de regio met het grootste aantal internationale migranten wereldwijd, namelijk 87 miljoen. 
Dit is inclusief migratie binnen de EU. In 2020 woonde bijna de helft van alle internationale migranten 
wereldwijd in de regio waar ze zijn geboren. Voor asielmigranten geldt dat 73% wordt opgevangen in 
buurlanden. Ontwikkelingslanden vangen 85% van alle vluchtelingen op.

Volle azc’s door instroom en 
woningnood, ‘woonruimte vinden 
is makkelijker gezegd dan gedaan’ 
(NOS, 27 augustus 2021)

Arbeidsmigratie herstelt maar 
langzaam van corona (Financieel 
Dagblad, 25 juli 2021)

Migranten 
zijn munitie in 
conflict tussen 
Wit-Rusland en 
Europese Unie 
(NRC, 12 novem-
ber 2021)

Tekort aan huisvestiging arbeidsmigranten 
in toekomst nog groter (NOS, 2 juni 2021)

71%
van de Nederlanders is voorstander 
van reguliere migratie, betreffende 

mensen uit het buitenland die 
geldige documenten hebben om 

naar Nederland te komen. 

82%
verwerpt irreguliere migratie waarbij 
migranten geen geldige documenten 

hebben om een land binnen te komen 
of om in een land te verblijven.

48%
is van mening dat de overheid in het 
arbeidsmigratiebeleid onvoldoende 
rekening houdt met de Nederlandse 

cultuur en samenleving.
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In onderstaande tabel is weergeven hoe de ontwikkelingen binnen de andere thema’s samenhangen met het 
thema Migratie.

Andere thema’s Invloed op Migratie
Rechtsstaat • Aandacht voor rechtsgelijkheid, rechtsbescherming en transparantie over 

besluitvorming van de overheid speelt ook in het migratiedomein. 

Maatschappelijke Samenhang • Maatschappelijk draagvlak voor migratie blijft relatief stabiel.
• Acceptatie van asielzoekers hangt samen met een bredere perceptie van hoe het gaat 

met Nederland.
• Er werd in 2021 onder andere gedemonstreerd in Nederland over de situatie in 

Afghanistan.

Technologie • Bij grensbeheer wordt steeds vaker gebruik gemaakt van Artificial Intelligence en data 
zoals reizigersinformatie.

• Technologische ontwikkelingen zoals telehoren en het gebruik van AI en data bieden 
kansen voor de migratieketen, maar brengen ook vraagstukken met zich mee, 
bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten en ethiek. 

• Mensenhandel verplaatst zich voor een deel naar de online wereld.

Openbaar Bestuur • Ook als het gaat om migratie is er behoefte aan zowel maatwerk als eenheid van 
beleid. 

• Lokale wensen en mogelijkheden kunnen botsen met meer algemeen migratiebeleid 
van het landelijke bestuur.

• Door onder meer decentralisaties en de coronacrisis is het bord van gemeenten 
overvol geworden. Dit heeft invloed op bijvoorbeeld huisvesting van migranten. 

• Het landelijke bestuur moet zich op tal van terreinen, waaronder migratie, verhouden 
tot zowel de Europese Unie als tot het lokaal bestuur.
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NATIONALE VEILIGHEID
Buitenlandse inmenging vormt 
een steeds groter risico

De veiligheid van Nederland wordt continu door 
buitenlandse overheidsdiensten bedreigd, om zo 
de eigen economische en politiek-strategische 
belangen te behartigen. Daarbij gebruikt men 
spionage, (digitale) sabotage en (heimelijke) 
beïnvloeding. Dat tast de welvaart, stabiliteit 
en openheid van onze samenleving aan. 
Overheidsdiensten besteden operaties ook uit 
aan criminele groeperingen. Daarbij gebruikt 
men geavanceerde digitale middelen. Klassieke 
middelen, zoals beïnvloeding van bedrijven via 
investeringen en diefstal van bedrijfsgeheimen, 
blijven onderdeel van de werkwijze. In Nederland 
zijn bedrijven en kennisinstellingen het voor-
naamste doelwit. Maar ook vitale infrastructuur, 
zoals energievoorzieningen en waterbeheer, 
en de Nederlandse sociale cohesie worden in 
toenemende mate bedreigd.

Onvoldoende maatregelen tegen 
digitale dreiging

De fysieke samenleving is niet los te zien van de 
digitale samenleving. Incidenten in het digitale 
domein hebben grote gevolgen voor de hele 
samenleving. Mede door de coronacrisis is de 
afhankelijkheid van digitale technologie groter 
geworden. De opkomst van nieuwe vijandelijke 
actoren en snel veranderende technieken is 
– naast de kansen die ze bieden – een groeiend 
risico. Het aantal en de omvang van digitale 
aanvallen is in 2021 toegenomen. Vooral 
ransomware-aanvallen kwamen veelvuldig voor. 
Deze aanvallen zorgen voor financiële schade, 
onbereikbaarheid en het staken van diensten. 
Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen 
nemen echter vaak onvoldoende maatregelen om 
deze digitale dreiging het hoofd te bieden.

“Sommige bedrijven en instellingen weten dat ze het 
risico lopen op datalekken, maar doen er niets aan. Er is 
een zekere mate van naïviteit aanwezig.” – Jack Twiss 
Quarles van Ufford, Directeur Inlichtingen van de AIVD

Terrorisme blijft grootste fysieke 
dreiging, extremisme neemt toe

De grootste fysieke dreiging voor de nationale 
veiligheid is nog altijd het jihadistisch terrorisme. 
In 2021 is die vooral afkomstig van eenlingen 
of kleine groeperingen. Ook roepen IS en 
Al Qaida online op tot geweld tegen het Westen. 
Van oorsprong Nederlandse jihadisten keren terug 
uit het buitenland en gedetineerde jihadisten 
keren terug in de Nederlandse samenleving. 
Daarnaast komen extremistische groeperingen 
en ideeën meer naar de voorgrond, zowel digitaal 
als fysiek. Rechts-extremisme neemt toe. 
De coronacrisis in 2020 en 2021 maar ook klimaat-
verandering zijn aanleiding voor een toename 
in anti-overheidsextremisme. Dat uit zich in 
openbare ordeverstoringen, vernielingen en het 
bedreigen van onder meer politici, journalisten en 
burgemeesters.

“Wantrouwen en boosheid op de overheid is in 2021 
flink toegenomen en levert maatschappelijke onrust op. 
We moeten alert zijn voor antioverheidsextremisme, 
omdat dit de democratische rechtsorde structureel kan 
ondermijnen.” – Jack Twiss Quarles van Ufford, 
Directeur Inlichtingen van de AIVD
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Internationale context
Buitenlandse ontwikkelingen op het gebied van economie en geopolitiek hebben een steeds grotere 
impact op de nationale veiligheid, onder andere door de snel vorderende technologische ontwikkelingen. 
Dit zorgt ervoor dat de internationale rechtsorde en multilaterale instellingen, zoals de EU en de NAVO, 
onder druk staan. Met name de veranderende rol van de VS op het wereldtoneel en de toenemende 
rivaliteit tussen verschillende staten, zoals de VS en China, dragen daaraan bij. De noodzaak tot meer 
Europese samenwerking neemt daarom toe.

Ook in Nederland 
mogelijk honderden 
bedrijven getroffen door 
ransomware-aanval 
(NOS, 3 juli 2021)

Negen mannen 
aangehouden 
in Eindhoven op 
verdenking van 
voorbereiden 
aanslag (NRC, 
25 september 2021)

Toename bedreigingen politici kan niet 
los worden gezien van coronapandemie 
(NOS, 14 oktober 2021)

China laat spierballen zien: ‘Westen heeft het 
aan zichzelf te wijten’ (AD, 17 oktober 2021)

44%
van de Nederlanders denkt dat de 

digitale veiligheid van Nederland het 
best kan worden verstevigd door ons 

beter voor te bereiden op een ernstige 
verstoring van het digitale domein 

door een technische storing of 
cyberaanval.

Minstens een 
paar honderd

rechtsextremisten zijn er in 
Nederland, vooral in de leeftijd 

van 12 tot 20 jaar.

Tientallen

verdachte en veroordeelde jihadisten 
verblijven er momenteel nog op de 

Terroristenafdeling (TA) in de 
gevangenissen in Vught, Rotterdam en 

Zwolle. Daarnaast verblijven er nog 
honderden Nederlandse jihadisten in 

binnen- en buitenland.
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In onderstaande tabel is weergeven hoe de ontwikkelingen binnen de andere thema’s samenhangen met het 
thema Nationale Veiligheid.

Andere thema’s Invloed op Nationale Veiligheid
Rechtsstaat • De georganiseerde criminaliteit bedreigt in toenemende mate nationale veiligheids-

belangen en publieke beroepsgroepen zoals journalisten en advocaten.

Maatschappelijke Samenhang • Toenemende maatschappelijke tegenstellingen en complotdenken dragen zowel 
fysiek als online bij aan een fundament voor extremisme en polarisatie. 

Technologie • Nieuwe technologieën vergroten de mogelijkheid voor maatschappij ontwrichtende 
activiteiten, zoals het verspreiden van desinformatie en statelijke inlichtingen- en 
beïnvloedingsactiviteiten.

• De afhankelijkheid van technologie neemt toe en daardoor ook de kwetsbaarheid als 
gevolg van digitale aanvallen en uitval. 

• Sociale media worden nog steeds gebruikt voor het verspreiden van complot-
theorieën en beelden en ideeën verbonden aan zowel rechts-extremisme als het 
jihadisme.
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OPENBAAR BESTUUR
Democratie onder druk

Het openbaar bestuur staat ook in 2021 volop in 
de belangstelling, mede door de coronacrisis. Dit 
raakt zowel Rijk, als gemeenten en uitvoerings-
organisaties. De algemene steun voor de overheid 
en haar coronamaatregelen nam eerst toe, maar 
vanaf het najaar van 2020 af. Het verzet tegen de 
maatregelen neemt toe. Voor- en tegenstanders van 
het beleid staan meer tegenover elkaar. Dit uit zich 
op sociale media en tijdens demonstraties. Agressie 
tegen bestuurders, volksvertegenwoordigers en 
politie neemt toe. Steeds vaker worden zij met 
grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd. De 
meeste Nederlanders zijn het nog steeds eens met de 
grondbeginselen van de democratische rechtsstaat. 
Een klein deel dreigt zich geheel daarvan af te 
keren. Een aanzien lijk deel staat open voor niet-
democratische oplossingen voor grote problemen. 

“Vaak wordt er gezegd dat de overheid niet deugt, 
maar onze eigen interacties met de overheid zijn vaak 
wel positief. Je twijfelt er geen seconde aan dat je je 
geld op tijd krijgt en dat het goed geregeld is. Door de 
keuringen van de NVWA vragen we ons in de supermarkt 
bijvoorbeeld ook nooit af of het vlees dat we kopen 
wel goed is. In ons microhandelen zit wel degelijk veel 
vertrouwen in de overheid.” – Martijn van der Steen, 
codecaan en adjunctdirecteur bij de NSOB en bijzonder 
hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

“Wij zien dat de Wet openbare manifestaties door 
sommige groepen in de samenleving buiten spel gezet 
wordt door de manier waarop nu – onaangekondigd – 
gedemonstreerd wordt. Dat werkt heel ontwrichtend. 
Door het monitoren van social media proberen we een 
beeld op te bouwen en daar de voorbereidingen op te 
treffen en de inzet te bepalen. Dat vraagt veel van de 
toch al schaarse (politie)capaciteit. Op deze ‘project 
Xachtige’ werkwijze moeten we meer grip krijgen, 
onder meer door een betere informatiepositie lokaal
en landelijk mogelijk te maken.” – Jan van Zanen, 
burgemeester van Den Haag en Hans van der Vet, 
directeur Veiligheid van Den Haag

Zoeken naar balans bij aanpak 
maatschappelijke opgaven

Er is behoefte aan zowel maatwerk als eenheid van 
beleid. Lokale wensen en mogelijkheden botsen met 
meer algemeen beleid van het landelijke en regio-
nale openbaar bestuur. Dat zien we bijvoorbeeld 
bij landelijk in gang gezette experimenten om 
oplossingen te vinden voor maatschappelijke 
problemen. De vraag is of daarbij nog ruimte is voor 
lokaal maatwerk. Die was er niet bij bijvoorbeeld 
het experiment met gecontroleerde wietteelt. 
Om vooral de meest kwetsbaren perspectief te 
bieden, is een nabije, gebiedsgerichte aanpak 
nodig. Tegelijkertijd dwingt efficiency vaak tot 
samenwerking, opschaling en meer uniformiteit. 
Dit vermindert de betrokkenheid van inwoners 
en volksvertegenwoordigers bij lokaal beleid en 
uitvoering. De taken en rollen van burgemeesters 
zijn de afgelopen jaren toegenomen. Sommige van 
hen ervaren spanning tussen die taken en rollen.

“Werken aan maatschappelijke opgaven is een positieve 
trend. Dat doen we steeds meer en daar worden we steeds 
beter in. Daar moet je je als ministerie tot verhouden, 
maar dit roept ook het idee van verschil en maatwerk 
op: mensen op verschillende plekken krijgen andere 
regimes en andere behandelingen. Soms is dat regionaal, 
maar het zit ook dieper, op individueel niveau. Het ene 
multiprobleemgezin krijgt meer mogelijkheden dan het 
andere. Het is maatwerk, maar juridisch gezien soms ook 
willekeur. Je kan het niet altijd onderbouwen. Omgaan 
met die verschillen is een spannend vraagstuk. Hoeveel 
ruimte is daarvoor? Bij mensen zit ook iets dubbelzinnigs. 
Voor zichzelf willen ze maatwerk, maar voor de ander 
staan ze dat niet toe. Er zit een beetje afgunst in. Het idee 
van verschil: hoe doe je dat nou goed en hoe verschillend 
mag het zijn?” – Martijn van der Steen, codecaan en 
adjunctdirecteur bij de NSOB en bijzonder hoogleraar 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
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“Het Platform Veilig Ondernemen (PVO) is een 
belangrijk regionaal platform voor ondernemers om 
hun zorgen kwijt te kunnen. Ondernemers zijn in de 
eerste plaats bezig met hun onderneming en niet met 
criminaliteit bestrijden. Daar moeten ze hulp bij krijgen. 
Wij zijn heel blij met de komst van de PVO’s. Er zijn hele 
goede en er is er een aantal die een beetje slapend zijn. 
Meer geld en betere samenwerking is nodig om een 
structuur neer te zetten en iemand die die kar trekt. 
Iedere samenwerking heeft tijd en aandacht nodig.” 
– Karijn van Doorne, beleidssecretaris bij VNONCW 
en MKBNederland

Spanning tussen Rijk en gemeenten 
neemt toe

Door onder meer decentralisaties en de 
coronacrisis is het bord van gemeenten overvol 
geworden. De randvoorwaarden om adequaat 
lokaal beleid te kunnen maken en taken 
slagvaardig te kunnen uitvoeren zijn echter 
onvoldoende ingevuld. De disbalans tussen taken, 
bevoegdheden en bekostiging zorgt voortdurend 
voor spanningen in de relatie tussen gemeenten 
en Rijk. De effectiviteit van de overheid als geheel 
lijdt hieronder, en daarmee de aanpak van opgaven 
en het bieden van passende voorzieningen – en 
zekerheid – aan burgers en maatschappij.

“Het slagvaardig openbaar bestuur gaat nu veel over 
de verhouding tussen bestuurslagen (overheid en 
gemeenten), maar de effectiviteit van de keten – werken 
vanuit de maatschappelijke opgaven – hoort daar ook 
bij. Dat doen we steeds meer, maar dat is wel moeilijk. 
We gaan vaker in ketens werken, maar het is een hele 
opgave om dat goed te doen. De slagvaardigheid van 
het openbaar bestuur gaat deels over het lokaal bestuur 
dat in staat is zijn taken te vervullen en deels over de 
mate waarin organisaties op Rijksniveau geëquipeerd 
zijn om samen te werken, denk bijvoorbeeld aan het 
Nederlands Forensisch Instituut en het departement. 
Dit speelt op alle domeinen.” – Martijn van der Steen, 
codecaan en adjunctdirecteur bij de NSOB en 
bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam

Besturen met data roept veel 
vragen op

Het gebruik van data en het online monitoren 
van burgers zijn onmisbare instrumenten 
geworden voor het openbaar bestuur. Door 
de snelle (technologische) ontwikkelingen en 
onduidelijkheden over het juridische kader 
ontstaat handelingsverlegenheid bij het bestuur. 
Doordat veel informatie toegankelijk is, hebben 
overheden een steeds nauwkeuriger beeld van 
burgers. Hoe de overheid met die informatie 
omgaat, is voor burgers echter niet transparant en 
roept vragen op. 

“Informatiedeling is een bottleneck. Je kunt suboptimaal 
criminaliteit bestrijden als je geen informatie met elkaar 
mag delen. Binnen de overheid waart het ‘toeslagenspook’ 
rond. Mensen zijn bang om informatie met elkaar te 
delen omdat ze bang zijn om fouten te maken. Dit zit 
hem ook in wetgeving: private partijen mogen elkaar 
niet waarschuwen en burgemeesters onderling ook niet. 
Dat mag in GrootBrittannië bijvoorbeeld wel. Dat is 
interessant, want de AVG geldt voor iedereen. In Groot 
Brittannië denken ze ook heel anders over privacy, maar 
ook binnen de Nederlandse setting zou zoiets kunnen 
werken. Aan de verschillende belangen tussen privacy en 
criminaliteitsbestrijding moet het komend kabinet een 
mouw passen.” – Karijn van Doorne, beleidssecretaris 
bij VNONCW en MKBNederland

“JenV moet een duwtje geven aan het uitwisselen van 
informatie. De problemen zijn complex. Veelal moet in 
een keten worden samengewerkt om die problemen 
effectief aan te pakken. Het moet mogelijk worden 
gemaakt om binnen die ketens informatie waarover 
de partners beschikken, uit te wisselen. Na een ernstig 
incident blijkt regelmatig dat betrokken partijen 
allemaal een deel van de informatie onder zich hadden. 
Uit een oogpunt van privacy kon deze informatie niet 
worden gedeeld. Dat valt dan naar de samenleving niet 
uit te leggen, maar als lokaal gezag word je er wel op 
aangekeken en afgerekend.” – Jan van Zanen, 
burgemeester van Den Haag
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Internationale context
Ook in andere landen zetten burgers zich af tegen het gevoerde coronabeleid. De protesten waren in 
andere landen vaak grootschaliger en gewelddadiger dan in Nederland. Hoewel het vertrouwen in de 
Nederlandse politiek is afgenomen, blijft de houding ten opzichte van de Europese Unie over het 
algemeen stabiel en positief. 66% van de Europeanen is optimistisch over de toekomst van de EU en 49% 
heeft vertrouwen in de EU. De Nederlandse uitvoeringsorganisaties doen het in vergelijking met andere 
landen over het algemeen goed. Ook blijkt uit internationaal vergelijkend onderzoek dat Nederlanders 
bovengemiddeld tevreden zijn over de publieke dienstverlening. Voor gemeenten is het belang van het 
internationale en Europese bestuursniveau de laatste decennia gegroeid. Hierdoor moeten zij steeds 
meer rekening houden met Europese wet- en regelgeving. Ook gelden op internati onaal niveau steeds 
meer afspraken die relevant en bindend zijn voor gemeenten, zoals de Sustainable Development Goals van 
de VN en het klimaatakkoord van Parijs.

‘Dicht de kloof!’ 15 burgemeesters willen 
half miljard om kwetsbare wijken erbovenop 
te helpen (EenVandaag, 26 mei 2021)

Burgemeesters 
en wethouders 
steeds vaker 
bedreigd: ‘Het 
gaat echt onder 
de huid van de 
bestuurder zitten’ 
(RTV Utrecht, 
14 oktober 2021)

Bedreigingen aan de orde van de dag: 
burgemeester ‘nazileider’ en ‘flikker’ 
genoemd, Ten Dolle ‘was al elf keer 
dood geweest’ (De Gelderlander, 
27 oktober 2021)

Het geld van de gemeenten raakt 
op, en dat gaat iedereen merken 
(NRC, 28 februari 2021)

>90%
van de Nederlanders denkt 
positief over het algemene 

idee van democratie als 
regeervorm.

20%
 van de bevolking lijkt 

structureel af te drijven van 
de politieke instituties.

20%
van de burgers kan niet goed 
uit de voeten met de wet- en 

regelgeving, op meerdere 
beleidsterreinen.

95%
van de ondervraagde 

gemeentelijke medewerkers 
geeft aan dat hun gemeente 
aan online monitoring doet. 

Het blijkt nog vaak 
onduide lijk aan welke 

regelingen zij zijn gebonden.
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In onderstaande tabel is weergeven hoe de ontwikkelingen binnen de andere thema’s samenhangen met het 
thema Openbaar Bestuur.

Andere thema’s Invloed op Openbaar Bestuur

Rechtsstaat • Gemeenten spelen een grote rol bij schuldhulpverlening als het gaat om 
persoonsgerichte probleemoplossing in de rechtspraak.

• Dat bedrijven in handen kunnen vallen van criminele netwerken raakt het openbaar 
bestuur (met name gemeenten), bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen.

• De coronacrisis heeft impact op het veiligheidsbeleid van gemeenten, omdat er veel 
politiecapaciteit gaat naar het handhaven van de coronamaatregelen en het in goede 
banen leiden van demonstraties.

Maatschappelijke Samenhang • Dalend vertrouwen in landelijke overheid en politiek leidt ertoe dat een deel van de 
burgers zich afzet tegen het beleid.

• De coronacrisis en klimaatverandering zijn aanleiding voor een toename in anti-
overheidsextremisme. Dat uit zich in openbare ordeverstoringen, vernielingen en 
intimidatie van en agressie tegen bestuurders, volksvertegenwoordigers, politie, 
journalisten, medici en anderen.

• Op het gebied van leefbaarheid zijn de verschillen tussen buurten toegenomen. 
Dit stelt het openbaar bestuur voor de opgave deze tegenstellingen te verkleinen.

Technologie • De rol van geavanceerde technologieën in het functioneren van de overheid groeit. 
Dit biedt mogelijkheden voor efficiëntere dienstverlening. 

• De druk op de digitale weerbaarheid, integriteit en autonomie van burgers, bedrijven 
en overheden neemt toe.

• Er is meer wantrouwen jegens de overheid over de omgang met data van burgers en 
de zogenoemde surveillance-maatschappij. 

• Het openbaar bestuur maakt steeds meer gebruik van (online) data en het monitoren 
van onlinebronnen. 

Migratie • Migratie leidt op lokaal niveau tot vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld 
opvang, huisvesting, zorg en integratie.

• Huisvesting is mede door de woningcrisis een grote uitdaging bij asiel-, arbeids- en 
kennismigranten.

• Ontwikkelingen in omvang, samenstelling en duur van migratie roepen vragen op 
over de impact op huisvesting, sociale zekerheid, onderwijs en maatschappelijke 
samenhang.

Nationale Veiligheid • Het aantal en de omvang van digitale aanvallen is in 2021 toegenomen. Vooral 
ransomware-aanvallen kwamen veelvuldig voor, ook bij het openbaar bestuur.
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Strategisch Omgevingsbeeld toepassen?

Het Strategisch Omgevingsbeeld schetst hoofdlijnen van 
en samenhang in maatschappelijke ontwikkelingen die 
belangrijk zijn voor JenV. Deze publicatie is relevant voor 
alle beleidsmedewerkers op het terrein van justitie en 
veiligheid, schetst een totaalbeeld en helpt daarmee om 
het eigen beleidsveld te richten op de maatschappelijke 
ontwikkelingen voor de langere termijn. Wilt u hier meer 
over weten of zoekt u ondersteuning, neem dan contact 
op met x@minjenv.nl.

Een brede groep collega’s van het ministerie van Justitie 
en Veiligheid levert een bijdrage aan de totstandkoming 
van het Strategisch Omgevingsbeeld.
Als u wilt meedenken over de volgende editie, kunt u ook 
contact opnemen via bovenstaand mailadres.
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