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Voorwoord 
 
Dr. Remco Spithoven 
 
Geldezels vormen een onmisbare schakel in het proces van het witwassen van crimineel 
verkregen geld. Criminelen gebruiken geldezels om het geld dat zij via gedigitaliseerde 
criminaliteit - als bijvoorbeeld WhatsApp-fraude, aan- en verkoopfraude en helpdeskfraude 
– verkrijgen wit te wassen. Met hun optreden als geldezel stellen geldezels criminelen 
namelijk in staat om buiten het zicht van banken en overheden over flinke sommen geld te 
beschikken. ‘Geldezelen? Nee, daar zou ik niet intrappen!’ denkt elke jongere wanneer we 
daarnaar vragen. Je leent toch niet je bankrekening uit aan criminelen voor een vergoeding? 
Toch wijst de praktijk heel anders uit. Dagelijks trappen jongeren in de verleiding van het 
snelle geld. De bank en politie zullen toch niet moeilijk doen over die paar honderd euro? 
Wel dus! 
 
De geldezel blijft in de praktijk in plaats van de beloofde vergoeding zelf vaak achter met een 
negatief saldo. Criminelen pakken wat ze pakken kunnen. En dit is vaak pas het begin. 
Banken sporen verdachte transacties namelijk actief op omdat zij de plicht hebben het 
betaalverkeer vrij van criminaliteit te houden. Sinds kort kan de geldezel zelfs door 
slachtoffers van oplichting aansprakelijk worden gesteld voor de door hen geleden schade. 
Daarmee moet het geld – dat de geldezel dus al niet meer in het bezit heeft – terugbetaald 
worden aan de slachtoffers van de criminelen en blijven de geldezels zelf met fikse schulden 
achter. 
 
Daarom hebben wij ons als Lectoraat Maatschappelijke Veiligheid van Hogeschool Saxion 
met studenten van opleidingen Security Management, Integrale Veiligheidskunde en Sociaal 
Juridische Dienstverlening en onze partners – in het verlengde van ons RAAK Publiek 
onderzoek naar cyberweerbaarheid samen met de Haagse Hogeschool -  ingezet om 
jongeren weerbaarder te maken tegen de verleiding van het geldezelen. In deze handreiking 
brengen we verslag uit van praktijkgerichte onderzoeken uitgevoerd sinds 2020 door 
studenten om geldezelen onder jongeren te helpen tegengaan.  
 
Mocht u interesse hebben om hier samen met ons in op te trekken, dan horen we graag van 
u! 
 
Dr. Remco Spithoven 
Lector Maatschappelijke Veiligheid 
Hogeschool Saxion 
 
r.spithoven@saxion.nl 
 
06 12 61 84 71  

mailto:r.spithoven@saxion.nl
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Naar risicocommunicatie over geldezelen1 
Remco Spithoven, Ellen Misana-ter Huurne, Henk van Ee en Ynze van Houten 
 
De verleiding van het snelle, grote geld is eeuwen oud. Maar vandaag de dag is dat geld 
digitaal sneller in grote getalen beschikbaar en weer doorgespeeld dan voorheen. Elke bank 
heeft zijn apps en infrastructuur volledig aangepast aan de eisen van deze tijd. Onze 
bankzaken gaan zo haast ongemerkt tussen de dagelijkse zaken door. We kunnen immers 
haast in real time grote bedragen geld naar elkaar overboeken. En dat is handig. Niet alleen 
voor de hardwerkende consument, maar ook voor criminelen die illegaal verkregen geld 
willen witwassen. In een digitale oogwenk zitten ze er middenin en krijgen – zo denken ze - 
een haast directe beloning.  
 
Veelplegers, kruimeldieven en andere “bekenden van de politie” vervullen de rol van 
geldezel doorgaans willens en wetens. Ze weten dat het niet mag, maar wagen de gok. Maar 
er wordt ook actief geronseld onder kwetsbare doelgroepen als jongeren, nieuwkomers en 
mensen die begeleid wonen. Voordat deze kwetsbare geldezels doorhebben dat het foute 
boel is, is het al te laat. Lang niet elke geldezel is dus ‘zielig’ of ‘kwetsbaar’ in onze ogen, 
maar er zijn zorgwekkende signalen dat kwetsbare doelgroepen doelgericht door criminele 
netwerken worden geronseld om als geldezel op te treden. 
 
De rol van de geldezel, katvanger, stroman of money mule is ruim ingeburgerd binnen de 
georganiseerde misdaad. In ruil voor een vergoeding, onder druk of valse voorwendselen 
vervullen deze mensen een rol in de criminele geldketen, zodat de daadwerkelijke 
criminelen onder de radar kunnen blijven. Nieuw is echter de combinatie van snelheid en 
gemak waarmee mensen digitaal deze rol kunnen uitvoeren en waarmee het geld, in cash of 
via andere rekeningen weer uit het zicht is. Hierbij speelt mee dat het door banken ook 
steeds eenvoudiger en sneller mogelijk wordt gemaakt om online een bankrekening te 
openen. Geldezels met zwakke digitale vaardigheden worden door hun ronselaars 
desgewenst een extra handje geholpen met instructies via sociale media en chats via 
verschillende platformen. Aardig toch? 
 
Geldezels worden door banken en politie momenteel vooral als daders behandeld. En dat is 
logisch, want met hun optreden dragen ze immers bij aan het witwassen van geld (Bekkers, 
Schiks & Leukfeldt, 2020). Maar het is tijd om een scherper oog voor de geldezels uit 
kwetsbare doelgroepen te ontwikkelen een hen beter te beschermen. Daarbij richten wij ons 
momenteel vooral op jongeren. 
 
1. Wat doet een geldezel en wat is daar strafbaar aan?  
Voor een vergoeding - en/of onder druk - pint of sluist een geldezel geld weg wat niet van 
hem of haar is, maar via tussenpersonen illegaal is verkregen. Daarmee maakt een geldezel 
zich schuldig aan witwassen (Artikel 420 bis Wetboek van Strafrecht; Arevalo 2015; Bekkers, 
Schiks & Leukfeldt, 2020). Bepalend is daarbij het verhullen of verbergen, voor handen 
hebben, omzetten of overdragen van geld waarvan men weet of kan weten dat het direct of 
indirect van criminaliteit afkomstig is. Hierop staat een gevangenisstraf van ten hoogste 4 
jaren of een geldboete van de vijfde categorie (max. € 87.000). In de praktijk worden de 

 
1 Delen van dit inhoudelijke artikel zijn eerder verschenen op de Website voor de Politie, zie:  
TVDP 2021-3 _ proef 0.pdf (websitevoordepolitie.nl) 

https://www.websitevoordepolitie.nl/content/uploads/2022/02/SPITHOVEN-EE-HOUTEN-Money-muling-3-2021.pdf
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zaken van geldezels doorgaans onder voorwaarden geseponeerd of krijgen zij een 
geldboete, taak- of leerstraf. Geldezels worden - als onmisbaar sluitstuk van de criminele 
keten om geld wit te wassen (Bekkers, Schiks & Leukfeldt, 2020) - actief geronseld met het 
verhaal dat er geen straf op volgt en de beloning snel en groot is. Er treden dan ook flink wat 
mensen als geldezel op.  
 
2. Wat zijn de gevolgen voor geldezels?  
Wellicht dat de straffen voor geldezelen meevallen, maar door de geautomatiseerde 
opsporing van potentiële fraude door de banken heeft de geldezel daar een pakkans van 
nagenoeg 100% hebben.  
Daardoor zijn de gevolgen van het optreden als geldezel - los van de vaak uitblijvende 
vervolging, straf en strafblad - zeker niet mals: 

• De gebruikte bankrekening wordt geblokkeerd; 

• Men is niet langer bij de bank welkom als klant; 

• Als gevolg van de centrale registratie als fraudeur kan men ook geen nieuwe rekening 
bij een andere bank meer openen;  

• Als gevolg van diezelfde registratie kunnen in de toekomst geen leningen meer 
worden afgesloten (denk aan hypotheken, leningen maar ook abonnementen, etc.);  

• Men kan voor een eventuele, toekomstige werkgever ook geen Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) meer ontvangen (Fraudehelpdesk, 2020); 

• Als klap op de vuurpijl kunnen geldezels door de slachtoffers van oplichting 
aansprakelijk worden gesteld om het hele schadebedrag terug te betalen. Hiertoe 
worden sinds kort de NAW-gegevens van de bankrekeninghouders aan slachtoffers 
van oplichting verstrekt (Rijksoverheid, 2020). Dat geld hebben de geldezels dan 
natuurlijk allang niet meer in hun bezit.  

 
Er blijkt met het oog op de gevolgen voor de geldezel zelf sprake van een sterke overlap 
tussen dader- en slachtofferschap (Van Dijk & Huisman, 2018). Al deze gevolgen maken het 
optreden als geldezel extra wrang voor de kwetsbare doelgroepen die hier onbewust in 
verstrikt kunnen raken. Temeer omdat zij doorgaans de gevolgen van hun handelen niet 
overzien en ook niet over de noodzakelijke technische, schriftelijke en verbale 
communicatieve vaardigheden beschikken om bij banken, politie, justitie en hulpverlening 
duidelijk te maken hoe en waarom zij tot hun handelen zijn gekomen. Dit maakt de kans op 
wat in de politieliteratuur ook wel 'secundaire victimisatie’ - de slechte opvang en 
bejegening van slachtoffers door allerlei instanties (Van Dijk & Huisman, 2018) - wordt 
genoemd zeer aannemelijk voor kwetsbare doelgroepen die als geldezel optreden. Uit angst 
voor de consequenties, zowel in het strafrecht als eventuele vergelding door het criminele 
netwerk waar zij voor optraden, durven geldezels vaak zelf geen aangifte te doen. Hierdoor 
blijven hun ronselaars en de hogere lagen in de criminele organisatie buiten beeld en schot. 
 
 3. Hoe worden geldezels geronseld?  
Het ronselen van kwetsbare doelgroepen als geldezel gebeurt online via advertenties op 
Social Media als Instagram, Snapchat en TikTok. Onderstaand zijn enkele voorbeelden van 
Instagram-posts opgenomen (Afbeelding 1).  
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Afbeelding 1 – Voorbeelden van Instagram-post waarin geldezels worden geronseld. 

 
Naast ronselen in de online wereld worden kwetsbare doelgroepen ook in de fysieke wereld 
benaderd door familie, bekenden van bekenden, zogenaamde vrienden of zelfs door 
vreemden op straat of op het schoolplein. Op allerlei manieren vragen ronselaars om 
inloggegevens van de bank of bankpas plus pincode tijdelijk aan hen af te geven tegen een 
vergoeding. Niet zelden komt na de eerste fase van verleiden ook de nodige druk en dreiging 
aan het ronselen te pas. Aanvankelijk wordt de indruk gewekt dat het 100% legaal en 
betrouwbaar is, maar al snel komt de geldezel in de problemen. Om jongeren weerbaarder 
te maken tegen geldezelen, zetten wij op onderzoek dat doelgroep gerichte 
risicocommunicatie mogelijk maakt (Spithoven, 2020; Leukfeldt, Spithoven & Misana-ter 
Huurne, 2020). 
 

4.Naar gerichte risicocommunicatie over geldezelen 
Uit eerder onderzoek is gebleken, dat effectieve risicocommunicatie en voorlichting een 
stevige bijdrage leveren aan het preventief gedrag. Risicocommunicatie in essentie is 
bedoeld om individuen te ondersteunen om geïnformeerde beslissingen te nemen ten 
aanzien van de risico’s waarmee zij worden geconfronteerd. Risicocommunicatie is 
maatwerk. Om optimaal effect te sorteren, wordt de communicatie gebaseerd op de 
beleving en percepties van de doelgroep. Het is daarnaast van belang om voor iedere 
doelgroep de communicatiestrategie te laten aansluiten op hun voorkeuren, kenmerken, 
percepties en huidige gedragingen.  

 
Juist bij het bevorderen van preventief gedrag, speelt risicocommunicatie een rol die verder 
gaat dan louter informeren. Het doel is immers om individuen daadwerkelijk in staat te 
stellen en te stimuleren om zichzelf (beter) te beschermen (Wade et al., 1992). Hiervoor zijn 
een aantal aspecten belangrijk. Mensen moeten: (I) weten (risicobewustzijn); (II) willen 
(perceptie eigen verantwoordelijkheid); (III) kunnen (zelfeffectiviteit) en (IV) doen (gedrag). 
In de wetenschappelijke en praktijkgerichte discipline van de risicocommunicatie zijn 
aanvullende inzichten opgedaan over hoe gedragsverandering ten aanzien van risico’s tot 
stand komt. In de basis kunnen mensen daarom op twee manieren reageren op informatie 
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over mogelijke risico’s: problem-focused coping of emotion-focused coping.  
 

Wanneer het waargenomen risico als laag wordt ervaren, dan is er geen motivatie of prikkel 
om preventief gedrag te gaan uitvoeren (men heeft immers niet het idee dat men gevaar 
loopt). Maar wanneer de waargenomen dreiging als hoog wordt ervaren, maar de 
effectiviteits-verwachtingen laag zijn, dan gaat angst of onrust een grote rol spelen. Immers, 
men heeft dan het idee dat men gevaar loopt en dat dit ernstige gevolgen kan hebben, maar 
heeft niet het idee hier zelf effectief op te kunnen anticiperen. Dit kan leiden tot het ‘fear-
control-process’, waarbij men niet het risico of het gevaar zelf wil minimaliseren, maar alleen 
de gevoelens van angst die ontstaan. Dan gaan mensen bijvoorbeeld informatie over het 
risico vermijden, het risico bagatelliseren, of andere activiteiten ondernemen om de 
negatieve beleving op te heffen. 
 

Juist om deze redenen is het belangrijk om de communicatie over geldezelen voor jongeren 
persoonlijk relevant en dichtbij te maken, zodat zij de neiging hebben om hun gedrag aan te 
passen. Risicocommunicatie-boodschappen om gedragsverandering te stimuleren zijn het 
meest effectief, wanneer zij enerzijds inspelen op het verhogen van de risicoperceptie en 
anderzijds het aanbieden van concrete, als makkelijk uitvoerbare en nuttig ervaren, 
gedragsadviezen (ter Huurne, 2008). De sleutel bij risicocommunicatie ligt in het denken in 
doelgroepen. Elke doelgroep vraagt om een op maat gemaakte aanpak en deze start bij het 
achterhalen en verklaren van het risicobewustzijn en het preventieve gedrag rondom het 
risico onder de doelgroep. Het risicobewustzijn en het preventieve gedrag worden 
vervolgens, met inbegrip van de verklarende aspecten, middels specifieke interventies 
aangepast. Op deze wijze kan risicocommunicatie een bijdrage leveren aan de weerbaarheid 
van jongeren tegen geldezelen.  

 

In het vervolg van deze handreiking brengen wij verslag uit van ons onderzoek ter 
ondersteuning van deze gerichte risicocommunicatie. 
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Vooronderzoek 
Prevalentie: 
 
Elise Serti 
Ilse Maandag 
Julia Prins 
Jurre Hanstede 
Mats van Beveren 
Silke Janssen 

 
In het voorjaar van 2020 vormde zich bij de Gemeente Deventer – in samenwerking met 
Politie, Rabobank, Raster en Beutener/Staal Advocaten – het plan om te werken aan een 
interventie waarmee het risicobewustzijn en de weerbaarheid van jongeren in Deventer 
rondom het optreden als geldezel kon worden vergroot. Aanleiding was een duidelijke 
toename van het aantal aangehouden geldezels in de regio. Marc Smellink - adviseur 
openbare orde en veiligheid gemeente Deventer – gaf aan dat het probleem o.a. werd 
gemeld door politie, schuldhulpverlening en scholen, en er een behoefte was ontstaan aan 
een preventieve aanpak. 
 
Aan het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid van Hogeschool Saxion werd gevraagd een 
kennisbasis voor de te ontwikkelen interventie te leggen. Voor deze opdracht werden twee 
studentengroepen in het kader van het Safety & SecurityLab van de opleiding Integrale 
Veiligheidskunde ingezet om het onderzoek uit te voeren. Eén groep richtte zich daarbij op 
de prevalentie van het geldezelen in Deventer en de andere groep richtte zich op de 
ontwikkeling van de interventie. 
 
Voor het onderzoek werden twee enquêtes verspreid op scholen voor voortgezet onderwijs 
voor alle onderwijsniveaus (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo) in Deventer. Eén enquête 
richtte zich specifiek op het vóórkomen van het probleem (worden jongeren benaderd, en zo 
ja, hoe?; hoe schatten jongeren de risico’s in?, etc.). De andere enquête richtte zich op 
interventies (wat is de informatiebehoefte van jongeren over dit onderwerp?; op welke 
wijze willen ze hierover informatie ontvangen?, etc.). Uiteindelijk hebben ca. 300 scholieren 
in de leeftijd van 14-18 jaar één van deze enquêtes ingevuld. 
 
Uit de resultaten blijkt dat 7% van de onderzochte jongeren wel eens is benaderd om op te 
treden als geldezel. Dit ging in de meeste gevallen via sociale media, in het bijzonder via 
SnapChat. Geen van de respondenten gaf aan daadwerkelijk als geldezel te hebben 
opgetreden. Het blijkt dat een groot deel van de jongeren de pakkans (te) laag inschat, en 
een slecht beeld heeft van de gevolgen van het optreden als geldezel (25% had naar eigen 
zeggen geen idee).  
 

Interventie: 
 
Anne Janssen 
Jasmijn Smeier 
Luc Veldman 
Tabitha Cornelissen 
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Van de jongeren wist 43% vooraf niet wat een geldezel is. Wat betreft voorlichting gaf het 
grootste deel (56%) aan behoefte te hebben aan verhalen van mensen die ervaring hebben 
met  geldezelen. Een kwart (27%) verwacht dat actiecampagnes via sociale media effectief 
zouden zijn. 
 
Dit onderzoek heeft er mede toe geleid dat er een sociale mediacampagne is opgezet in 
Deventer, die gestart is in november 2021. Onderzoekers van het Saxion-lectoraat 
Maatschappelijke Veiligheid zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze campagne. 
 
 

 
 

 
 
Zie voor meer informatie over de campagne: https://www.dtowndeventer.nl/je-weet-toch/ 

 
 

https://www.dtowndeventer.nl/je-weet-toch/
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Voorlichting aan potentiële money mules 
 

In de minor Digitale Revolutie hebben studenten onderzoek gedaan naar geldezelen onder 
middelbaar en laagopgeleide jongeren van 16 jaar en ouder. Zij hebben – doorgaans met een 
kwalitatieve benadering - gekeken naar hoe jongeren de risico’s van geldezelen ervaren en 
hoe zij kunnen voorkomen dat jongeren gaan geldezelen. Als afsluiting van dit onderzoek 
hebben de studentgroepen zelf voorlichting gegeven over de risico’s van geldezelen. Op de 
volgende pagina’s volgen samenvattingen van deze onderzoeken. 
 
Waarom is dit onderzocht?  
Het fysiek of digitaal beschikbaar stellen van een bankrekening aan criminelen door 
jongvolwassenen om geld wit te wassen is in Nederland een groot maatschappelijk 
probleem. De gevolgen voor de geldezel kunnen groot zijn omdat zij strafbaar zijn als 
medeplichtige voor witwassen. Laagopgeleide jongeren en licht verstandelijk beperkte (lvb) 
jongeren vormen een extra kwetsbare groep waarbinnen geldezels ook actief geronseld 
worden. Het is tegelijkertijd een groep jongeren die erg lastig te benaderen is via een 
enquête. Om inzicht te krijgen in hoe jongeren de risico’s van geldezelen ervaren en hoe zij 
denken dat geldezelen voorkomen kan worden zijn er andere methoden toegepast.  
 
Wat maakt licht verstandelijk beperkte jongeren zo kwetsbaar om te gaan geldezelen? 
Wanneer jongeren een laag IQ of een licht verstandelijke beperking hebben, beseffen zij 
doorgaans niet dat zij meewerken in een criminele organisatie en zelf ook strafbaar zijn. Ze 
overzien de gevolgen van hun handelen niet en dat maakt ze vatbaar voor de verleidingen 
en manipulatie om snel geld te verdienen. 
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Zonecollege  
Krijn Toet 

Tim Assinck 
Thijmen Bertelink 

Jasper Haak 
Sanne Arendhorst 

 
Hoe hebben jullie dit onderzocht?  
We hebben verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Door het uitzetten van een 
enquête op het Zonecollege in Enschede hebben we vmbo-basis studenten tussen de 14 en 
25 jaar bereikt. Om onduidelijkheden in de enquête toe te kunnen lichten zijn er ook 
interviews gehouden in deze klas. Onderwerpen die in de enquête en tijdens het interview 
aan bod zijn gekomen zijn: bekendheid/ervaring met geldezelen, kennis over geldezelen en 
de wijze waarop de jongeren geïnformeerd willen worden over geldezelen. Er zijn ook twee 
experts, initiatiefnemer Eurowijs(-kids) en senior digitaal wijkagent, geïnterviewd zodat zij 
hun ervaring met geldezelen onder de doelgroep kunnen delen. Naast dat jongeren zelf zijn 
bevraagd over de manier waarop zij geïnformeerd willen worden over geldezelen is er 
deskresearch uitgevoerd om te zien wat er bekend is over communicatie met de doelgroep.  
 
Wat waren jullie bevindingen? 
Voordat wij onze voorlichting hebben gegevens wisten de studenten weinig over het 
onderwerp geldezelen. Na afloop van de voorlichting konden zij benoemen wat de pakkans 
voor een geldezel is, wat de gevolgen zijn van geldezelen en hoe zij kunnen voorkomen dat 
ze zelf gaan geldezelen. Doordat de pakkans zo groot is vinden de studenten het gevaarlijk 
om te geldezelen. De voorlichting was dus effectief en kan gebruikt worden als een 
interventie.  
 
Bij het ontwerpen van een interventie bleken in ons onderzoek vijf basisprincipes van 
belang: (I) ruimte om jongeren hun eigen verhaal te laten vertellen, (II) een veilige en 
vertrouwde omgeving, (III) interesse voor de persoonlijke verhalen van jongeren en hun, (IV) 
het delen van eigen ervaringen en daarbij behorende gevoelens en (V) metacommunicatie. 
Daarnaast geven experts aan dat het van belang is dat jongeren op vroege leeftijd al 
meekrijgen dat geldezelen niet oké is.  
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Hoe kan volgens jullie voorkomen worden dat jongeren gaan geldezelen?  
 
  
 
 
 
Voeg het onderwerp geldezelen toe als onderdeel van het vak economie.  
Economie wordt gegeven aan alle niveaus op de middelbare school. Maak de 
leerlingen bewust van de volgende deelonderwerpen: 
 

- Wat is een geldezel? 
- Waarom zou iemand meewerken als geldezel? 
- Waarom is het belangrijk niet zelf een geldezel te worden? 
- Hoe word ik geen geldezel? 
- Waar kan iemand terecht nadat hij/zij zelf een geldezel is geweest? 
- Quiz 

 
Deze les is slechts een aanvulling op de algemene kennis van de leerling,  
maar wordt niet getoetst bij de landelijke examens. 
 
     
  
 
 
 
 

Pinpassen 

 
Daarnaast kunnen er nep-pinpassen worden uitgedeeld met aanvullende informatie over 
geldezels. Deze kunnen door de school worden verspreid door docenten, ongeveer 2 weken 
na de laatste les over geldezelen. Om deze kaartjes extra opvallend te maken, krijgen deze 
dezelfde vormgeving als de betaalpasjes van de ING-bank. 
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Mijn School  
Brian Berns 

Lisa te Brake 
Laurie Bunskock 

Christiaan Groeneveld 
Max de Haas 

 
Hoe hebben jullie dit onderzocht?  
Allereerst hebben we met behulp van literatuuronderzoek in kaart gebracht (I) wat een 
geldezel is, (II) wat de kenmerken van een geldezel zijn, (III) wat jongeren kwetsbaar maakt, 
(IV) wat de pakkans is en de gevolgen zijn van geldezelen en (V) wat huidige 
interventiemethoden zijn. Vervolgens hebben we een voorlichtingsles ontworpen voor twee 
klassen van Mijn School. De jongeren die hier naar school gaan kunnen hun plek in het 
reguliere onderwijstraject niet goed vinden. Mijn School is dus eigenlijk een school waar 
jongeren leren om naar school te gaan en een plek waar ze aan zichzelf werken om 
uiteindelijk goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Tijdens de voorlichting is door 
middel van een Kahoot (n = 32) inzicht gekregen in de mate waarin jongeren zich bewust zijn 
van het fenomeen geldezelen, de kennis die zij hebben over geldezelen en de risico’s die 
hieraan verbonden zijn en ten slotte wat hen zou helpen om geen geldezel te worden. 
Verder hebben we een interview gehouden met iemand die mensen uit zijn directe 
omgeving kent die zijn gaan geldezelen en met iemand die zelf geldezel is geweest.  
 
Wat waren jullie bevindingen? 
Uit het onderzoek is gebleken dat ongeveer de helft van de respondenten niet wist wat een 
geldezel is. De groep die zegt bekend te zijn met geldezelen blijkt ook weinig kennis te 
hebben over de risico’s van geldezelen. Zij wisten bijvoorbeeld niet dat ze een strafblad 
krijgen en dat ze eventueel de schade zouden moeten terugbetalen aan de slachtoffers. Zo’n 
19% van de jongeren is echter weleens benaderd om op te treden als geldezel. Geen van de 
respondenten werd hiervoor echter online benaderd. Verder vinden respondenten dat er op 
jonge leeftijd aandacht moet komen voor het fenomeen geldezelen. Dit kan gedaan worden 
door aandacht te schenken aan het onderwerp in een klokhuis of jeugdjournaal aflevering. 
Wanneer je jongeren op een latere leeftijd bewust wil maken van geldezelen en de 
consequenties kunnen influencers worden ingeschakeld. Ten slotte vinden respondenten dat 
de bank een grote verantwoordelijkheid heeft in het voorkomen van geldezelen.  

 
Hoe kan volgens jullie voorkomen worden dat jongeren gaan geldezelen?  
 
Door jongeren al op jonge leeftijd bewust te maken van het fenomeen geldezelen. De 
jongeren stelden dat jongeren vaak op een leeftijd van 10-12 jaar al in het bezit zijn van een 
bankpas en beïnvloedbaar zijn, en daarom een goed doelwit zouden kunnen vormen.  
 
Door de jongeren op ‘Mijn School’ is het programma ‘Het Klokhuis’ genoemd als een goede 
interventiemethode. Jonge jongeren kijken op de basisschool veelal naar dit soort 
programma’s. ‘Het Klokhuis’ biedt informatieve video’s voor kinderen tot ongeveer 12 jaar 
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oud. Het is ervoor bedoeld om kinderen deze informatieve video’s op school aan te bieden. 
Dit wordt op leuke en laagdrempelige manier gedaan en kan over allerlei onderwerpen gaan. 
Er bestaat alleen nog geen Klokhuis-aflevering over geldezelen. Om kinderen op de 
basisschool al vroegtijdig te kunnen informeren over geldezelen en de gevaren hiervan, kan 
voorkomen worden dat zij later slachtoffer worden hiervan. Het dient daarmee als 
preventieve maatregel nog voordat de jongeren hen eerste bankpas krijgen. Daarnaast zijn 
jongeren tegenwoordig al zeer jong actief op dergelijke social media. Denk hierbij aan 
Instagram of TikTok. Naast dat ‘Het Klokhuis’ informatieve video’s maakt, zijn zij ook actief 
op social media. Hiermee zouden zij dus ook kinderen kunnen bereiken met informatie over 
geldezelen en kunnen zij zelfs video’s over dit onderwerp plaatsen op hen kanalen. 
 

 
De presentator zou in de aflevering bijvoorbeeld kort wat 
informatie kunnen geven over geldezelen, in gesprek kunnen gaan 
met een politieagent om de ernst van het criminele aspect te laten 
doorschemeren, en met een gedragswetenschapper om uit te 
leggen dat geldezelen een bewuste keuze kan zijn, maar dat 
iemand ook onbewust een geldezel kan worden, en hierdoor zelf 
ook slachtoffer is.  
 
Op deze manier krijgen jongeren een beeld van het fenomeen, de 
gevaren en de gevolgen van geldezelen. 
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Praktijkcollege 
 
 
 
 
 

Hoe hebben jullie dit onderzocht?  
We hebben literatuuronderzoek gedaan om in kaart te brengen wat geldezelen precies is, 
wat de modus operandi zijn van geldezels en de criminele recruiters, wat de kenmerken zijn 
van een geldezel en de criminele recruiter, wat de gevolgen zijn van het geldezelen en wat 
het verband is tussen personen met een licht verstandelijke beperking (lvb) en het plegen 
van criminaliteit. Verder hebben we een enquête afgenomen bij leerlingen van een 
praktijkschool in Het Oude Westen in Rotterdam. Naast de enquêtes zijn er met 20 
leerlingen focusgroepinterviews gehouden om dieper in te gaan op de eigen ervaringen van 
lvb-jongeren met geldezelen en de risico’s die zij zien. Ten slotte zijn er interviews gehouden 
met de teamleider Cybercrime Eenheid Rotterdam van de Nationale Politie, de 
trajectcoördinator forensische zorg van stichting Homerun Humanitas en een 
stagebegeleider en werkgever van een voormalig geldezel.  

Wat waren jullie bevindingen? 
Licht verstandelijk beperkte jongeren van 16 t/m 19 jaar blijken diverse ervaringen te 
hebben met geldezelen. Zij worden voornamelijk online geworven. Volgens experts zijn er 
verschillende redenen waarom licht verstandelijk beperkte jongeren extra vatbaar zijn om 
op te treden als geldezel, omdat zij (I) erg beïnvloedbaar zijn; (II) het verschil tussen goed en 
kwaad moeilijk zien en (III) graag ergens bij willen horen. 

De jongeren zelf geven echter aan dat zij niet zomaar hun bankpas uitlenen en volgens 
henzelf dus niet vatbaar zijn voor geldezelen. Tegelijkertijd weten zij niet wat geldezelen 
precies is en wat de gevolgen kunnen zijn. Ondanks dat ze niet zomaar hun pinpas uitlenen, 
zijn ze wel bereid dit te doen als een familielid of vriend het aan hun vraagt. Hier zit dan ook 
de crux: criminele recruiters doen zich voor als “vriend” om de jongeren te beïnvloeden 
zodat zij toch als geldezel optreden.  
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Hoe kan volgens jullie voorkomen worden dat jongeren gaan geldezelen?  
 
 
 
       Hoe het begon 
       Wat ik heb gedaan 
       Gevolgen 
       Vragen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een andere voorgestelde interventie zou een voorlichting op scholen zijn van een voormalig 
geldezel.  
 
In de voorbereidingsfase wordt er gesproken met de directie van de desbetreffende school 
en wordt er informatie over de leerlingen vergaard. Op de voorlichtingsdag worden de 
voormalig geldezel en een begeleidende persoon voorgesteld aan de leerlingen en wordt het 
dagprogramma aan hen voorgelegd. Hierna deelt de voormalig geldezel zijn/haar verhaal 
door middel van een interview tussen hem/haar en de begeleidende persoon. Door deze 
interviewvorm kan de voormalig geldezel zijn/haar verhaal effectief delen en kan de 
begeleider zijn/haar perspectief en beleving aantonen. Hoe zij de voormalig geldezel 
kennen, wat zijn/haar karakter is en waarom hij/zij vatbaar was voor geldezelen, maar ook 
hoe het was om hem/haar van de gevolgen af te helpen. 
 
Hierna krijgen de leerlingen nog wat algemene informatie over het fenomeen. Deze 
interventie hebben wij uitgeprobeerd in de afsluiting van ons project en dit werd door de 
leerlingen en hun begeleider sterk gewaardeerd. 
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Sprengeloo 
Anouk Roeberding 
Remy van Uffelen 
Chris Verwijken  

Damian Stokvisch 
 

Hoe hebben jullie dit onderzocht?  
Wij hebben een voor- en nameting gedaan om in kaart te brengen wat het effect is van onze 
voorlichting. Voorafgaand hebben de studenten een enquête ingevuld, tijdens de 
voorlichting is een Kahoot ingevuld en na afloop zijn interviews gehouden om te bepalen in 
hoeverre jongeren kennis hebben over geldezelen, welke ervaringen zij hebben met 
geldezelen en hoe ronselaars te werk kunnen gaan bij het werven van geldezels, hoe 
jongeren de risico’s van geldezelen ervaren, in hoeverre zij bereid zijn om ondanks de risico’s 
toch te geldezelen, wat hen tot deze afweging brengt en wat de gevolgen hiervan kunnen 
zijn. Ten slotte is er een interview gehouden met een docent, omdat deze de doelgroep erg 
goed kent en dus input kan leveren voor de interventie zodat voorkomen wordt dat 
jongeren gaan geldezelen.  
 
Wat waren jullie bevindingen? 
De risicoperceptie en het kennisniveau was voorafgaand aan de voorlichting bijzonder laag. 
Het is toegenomen door het geven van een voorlichting, maar nog niet optimaal. 
Voorafgaand aan de voorlichting wisten de jongeren bijvoorbeeld niet dat de pakkans voor 
een geldezel nagenoeg 100% is en dat was na de voorlichting was dit wel bekend. Ondanks 
de voorlichting was er iemand die naar eigen zeggen met alle kennis en risico’s nog steeds 
de gok zou nemen en als geldezel zou optreden.  
 
Als we kijken naar de mogelijkheden van een interventie dan wordt de focus in de literatuur 
gelegd op het straffen van geldezels. Ondanks dat de focus ligt op straffen worden er ook 
wat interventies benoemd die gericht zijn op preventie. Hierbij kan je denken aan 
voorlichtingen aan jongere, informeren van ouders en goede communicatie vanuit de bank. 
Volgens de doelgroep is het van belang dat de interventie op jonge leeftijd aangeboden 
wordt (vanaf 12 jaar) zodat op latere leeftijd voorkomen wordt dat jongeren gaan 
geldezelen.  
 

 
Hoe kan volgens jullie voorkomen worden dat jongeren gaan geldezelen?  
 
Het is van belang, volgens de doelgroep zelf en de expert, dat er een online landelijk 
platform wordt opgericht specifiek gericht op het onderwerp geldezelen. Dit zorgt ervoor 
dat er een centraal punt is waar jongeren of geldezels terecht kunnen. Dit om vragen te 
stellen, voorlichting te krijgen over geldezelen, om te kunnen praten met slachtoffers, 
materiaal te raadplegen ter bewustwording van geldezelen, contact met 
vertrouwenspersonen of experts op het gebied van geldezelen en om onderling ervaringen 
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te delen. Nu weten jongeren nog vaak niet waar ze naartoe moeten met vragen en 
problemen omtrent geldezelen of waar iemand anders naartoe of terecht kan voor hulp, 
bleek onder anderen uit de enquête en de voorlichting. Om dit dus eenvoudiger en centraal 
te maken kan een online landelijk platform (site) een uitkomst bieden. Tot slot kan er 
doormiddel van dit platform ook bewustwording worden gecreëerd onder jongeren, als er 
bijvoorbeeld wordt samengewerkt met scholen, politie, banken, experts op gebied van 
geldezelen en strafrechtelijke experts. 
 
Aanbevelingen voor de inrichting van het online platform 
 

1. Een chatmogelijkheid voor jongeren om vragen te stellen omtrent het onderwerp 
geldezelen; 

2. Vertrouwenspersonen en experts op het gebied van geldezelen; 
3. Voorlichting- en bewustwordingsmateriaal; 
4. Samenwerking met: politie, justitie, basisscholen, middelbare scholen, slachtoffers of 

geldezels, banken en strafrechtelijke experts/juridisch loket. 
 
Op de volgende pagina is er een voorbeeld te zien van hoe een dergelijk online landelijk 
platform omtrent geldezelen kan worden ingericht. Hier is onder andere te zien hoe 
materiaal kan worden aangeboden en hoe jongeren actief kunnen worden voorzien van het 
laatste nieuws omtrent geldezelen. 
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Nazorg voor kwetsbare geldezels 
Mireille Winters 

Shannon ten Donkelaar 
Diann Vosmeijer 

 
Naast het studentenonderzoek uit de minor, hebben Mireille Winters, Shannon ten 
Donkelaar en Diann Vosmeijer onderzoek gedaan in het kader van hun afstuderen. Zij 
hebben onderzocht welke organisaties benaderd kunnen worden voor hulp wanneer iemand 
als geldezel heeft opgetreden. Ook is inzichtelijk gemaakt op welke wijze de verschillende 
problemen aangepakt kunnen worden. Hierbij is er speciaal aandacht geschonken aan de 
kwetsbare groepen: (I) mensen met een licht verstandelijke beperking, (II) jongeren in 
armoede en (III) statushouders.  
 
Waarom hebben jullie dit onderzocht?  
Zoals eerder in deze publicatie beschreven zijn de gevolgen van het optreden als geldezel 
groot. Op dit moment wordt er vrijwel geen gestructureerde nazorg geboden aan 
voormalige geldezels. Duidelijke informatie met de stappen die er daadwerkelijk gezet 
kunnen worden in verschillende situaties en gericht op de verschillende problemen is er niet. 
Zowel voor de hulpverleners als de geldezels zelf en hun familie, is dit een probleem. Het 
doel van dit onderzoek is om professionals handvaten te geven om nazorg aan money mules 
te kunnen bieden. 
 
Hoe hebben jullie dit onderzocht?  
Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van literatuuronderzoek om in kaart te brengen 
wat money muling precies is, hoe mensen geronseld worden en wat kwetsbare groepen zijn. 
Verder zijn er interviews afgenomen met: 
 

1. Medewerker toegang en preventive, gemeente Apeldoorn Jongerenloket  
2. Schuldhulpverlener, gemeente Apeldoorn Jongerenloket  
3. Basisagent, politie  
4. Strafrechtadvocaat, Siccama Advocatenkantoor  
5. Senior medewerker fraudeafdeling Triodos Bank Nederland  
6. Jeugdagent, politie  
7. Outreachend maatschappelijk hulpverlener, Stimenz (Jongeren Informatie Punt)  
8. Sociaal raadsvrouw IMW Tilburgs en financieel-juridisch adviseur, DJF Advies  
9. Cliënt ondersteuner, MEE Veluwe  
10. Locatie coördinator, JP van den Bent Stichting  
11. Adviseur particulieren, Rabobank  
12. Algemeen maatschappelijk werker, Stimenz (Jongeren Informatie Punt)  
13. Lector lectoraat LVB en risicovol gedrag 
14. Voormalig geldezel 
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Wat waren de bevindingen? 
Op basis van het literatuuronderzoek en de gesprekken is er een handreiking voor de nazorg 
van money mules ontwikkeld. Deze presenteren we hieronder en op de volgende pagina. 
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LOPEND ONDERZOEK 
 

In het voorjaar van 2021 hebben meer dan 200 eerstejaarsstudenten van Hogeschool Saxion 
een enquête verspreid in hun eigen netwerk. Deze enquête had als doel om een beeld te 
krijgen van hoe vaak geldezelen voorkomt onder jongeren, wat de percepties van jongeren 
zijn rondom geldezelen en wat sociaal psychologische factoren zijn die de motivatie om op 
te treden als geldezel beïnvloeden. Na de eerste dataverzameling is gebleken dat lager 
opgeleide jongeren ondervertegenwoordigd waren in het onderzoek. Daarom is in het 
voorjaar van 2022 opnieuw data verzameld onder specifiek lager opgeleide jongeren. Dit 
heeft ertoe geleidt dat in totaal 3227 jongeren tussen de 16 en 25 jaar de online vragenlijst 
hebben ingevuld. Deze data worden door het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid gebruikt 
in het RAAK Publiek project Cyberweerbaarheid onder financiering van Regiorgaan SIA.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat het merendeel van de jongeren niet weet wat geldezels 
zijn. Zij weten dan vaak ook niet wat de gevolgen kunnen zijn wanneer je als geldezel wordt 
onderkent door je bank. Ondanks deze onwetendheid schatten jongeren de kans om zelf een 
geldezel te worden laag in, in vergelijking met andere jongeren die zij kennen. Zij 
verwachten dat anderen vaker benaderd worden, een groter risico lopen om op te treden als 
geldezel en een grotere kans hebben om gepakt te worden als ze optreden als geldezel. 
Wanneer jongeren wel in aanraking zijn gekomen met geldezelen worden zij vaak via social 
media benaderd om op te treden als geldezel. Dit gebeurt voornamelijk via Instagram. 
Jongeren zijn vooral bereid om hun bankrekening ter beschikking te stellen wanneer dit 
gevraagd wordt door vrienden of familie. Onder onze respondenten heeft dan ook 1% van 
de jongeren opgetreden als geldezel en 4% van de jongeren kent iemand in zijn/haar 
omgeving die dit heeft gedaan.  
 
Verder is gebleken dat er verschillende factoren zijn die de motivatie om wel of niet op te 
treden als geldezel beïnvloeden. Zo blijkt dat wanneer jongeren het acceptabel vinden om 
op te treden als geldezel en wanneer zij denken dat de mensen uit hun sociale netwerk dit 
ook normaal vinden, zij meer geneigd zijn om hun bankpas af te staan en dus op te treden 
als geldezel. Ook blijkt dat wanneer jongeren denken dat de kans groot is dat ze gevraagd 
worden om op te treden als geldezel, zij meer geneigd zijn dit ook daadwerkelijk te doen. 
Wanneer jongeren het idee hebben dat zij gepakt worden (door bijvoorbeeld hun bank) 
wanneer ze optreden als geldezel zijn zij minder bereid dit ook te doen. Verder zijn jongeren 
minder bereid op te treden als geldezel wanneer zij het gevoel hebben dat zij weten hoe ze 
zich kunnen gedragen om geen geldezel te worden en ook daadwerkelijk geloven dat zij dit 
gedrag kunnen uitvoeren. De resultaten van dit lopende onderzoek komen terecht in 
verschillende wetenschappelijke en praktijkgerichte publicaties. Ook werkt Luuk Bekkers in 
samenwerking met het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity van de Haagse Hogeschool aan 
een promotieonderzoek rondom geldezelen en manieren hoe dat in de praktijk tegen te 
gaan. 
 
 


