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Het CCV houd(t) je veilig

Uitgave ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan
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‘Kopje koffie?’ Vaak is het de eerste 

vraag die wordt gesteld als je ergens 

aankomt. Veel contact begint met 

samen een kop koffie drinken. Koffie is 

overal. Door de jaren heen dronken 

CCV’ers koffie met wetenschappers, 

ministers, tatoeëerders, gemeente

ambtenaren, ondernemers en vele 

anderen. In een kantoor, in de stad, een 

wijkgebouw, op een recreatiepark, in 

Nederland en in Curaçao. Rondom die 

kop koffie zijn waardevolle initiatieven 

ontstaan; projecten en samenwerkings

verbanden die hun waarde in de 

veiligheidspraktijk hebben bewezen.

In het kader van ons vijftienjarig 

bestaan trakteren we onze relaties op 

borrellezingen, zonder koffie, een 

jubileumcongres en dit koffietafelboek. 

De risico’s van cafeïne zijn ons bekend. 

Toch blijven we ook de komende jaren 

koffiedrinken en verbinden. Met jou en 

vele anderen. Niet voor het bakkie leut, 

maar voor een veilige en leefbare 

samenleving.

Het CCV is 
als een kop 
koffie



Samen Nederland veiliger maken

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid bestaat 
vijftien jaar. In die periode heeft het CCV hard gewerkt om 
mensen beter in staat te stellen hun bezit, hun huis of hun 
bedrijfspand te beschermen. En dat is niet voor niks geweest.  
We zien bijvoorbeeld minder inbraken, minder diefstallen en 
minder vernielingen. Het CCV heeft samengewerkt met alle 
Nederlanders, om ons mooie land met elkaar veiliger te maken.

Dat was bij de start van het CCV al de bedoeling. Het CCV heeft veel kennis in huis over hoe mensen criminelen 

op afstand kunnen houden en narigheid kunnen voorkomen. De medewerkers zorgen ervoor dat onder zoeks-

uitkomsten, feiten en ervaringen op de juiste plekken terechtkomen, zoals bij de politie, wijk organisaties, 

gemeenten en bij gewone mensen in gewone straten, die zuinig zijn op hun huis en op hun buurt. En het heeft 

geholpen. Dat is een groot compliment waard. 

Daarmee is het werk natuurlijk niet klaar. De samenleving is voortdurend in beweging en de criminele wereld

beweegt mee. Er zullen altijd mensen zijn die nieuwe wegen zoeken om gemakkelijk geld te verdienen ten

koste van anderen en het daarbij niet zo nauw nemen met de wet. Het CCV speelt daar op in en maakt zich de

komende jaren ook sterk op die relatief nieuwe terreinen.

Zo hebben we in deze tijd te maken met cybercrime; denk alleen maar aan ‘phishing’. Ook speelt het CCV in op 

de zogenoemde ondermijnende criminaliteit, waarbij het vaak gaat om illegale drugshandel, witwassen, 

geweld en machtsvertoon. Zo hebben we te maken met bedreigingen aan het adres van burgemeesters die in 

hun gemeenten criminele netwerken een halt toeroepen. Het CCV scant burgemeesterswoningen op 

veiligheid. Ook biedt het trainingen aan mensen met een bedrijf om zich te wapenen tegen cybercrime.  

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden van instrumenten waarmee we dankzij het CCV samen Nederland veiliger 

maken. Een probaat middel dat al vijftien jaar goede dienst doet is: een kop koffie drinken. Daarmee krijgt het 

CCV de juiste mensen van verschillende organisaties aan tafel en verbindt hen met elkaar. Voorbeelden van 

wat er dan mogelijk wordt, vindt u – heel toepasselijk – in dit koffietafelboek. 

Ik feliciteer de mensen achter het CCV van harte met de mooie resultaten van de afgelopen vijftien jaar.  

Laten we de komende jaren met elkaar zorgen voor nog meer veiligheid!

Sander Dekker

Minister voor Rechtsbescherming

Voorwoord
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Geboren uit noodzaak van  
publiek-private samenwerking

Maatschappelijke veiligheid stond, helemaal na de moord op Pim Fortuyn in 
2002, hoog op de agenda van het eerste kabinetBalkenende. Onderdeel van 
het veiligheidsprogramma Naar een veiliger samenleving was de oprichting 
van een centrum dat de banden moest versterken tussen het sociale veld, 
zoals onderwijs, welzijnswerk en jeugdhulpverlening, en de activiteiten van 
politie en justitie. De rijksoverheid wilde bovendien de uitvoering van 
projecten uitbesteden. 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is 
voortgekomen uit het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC), 
dat in het leven werd geroepen na een reeks gewelddadige overvallen eind 
jaren tachtig. 

    2003
Binnen het NPC werkten overheid en bedrijfsleven sinds het begin van de 
jaren negentig samen om de criminaliteit waarvan het bedrijfsleven 
slachtoffer was, aan te pakken. De 35 projecten van het NPC en zijn 
deelnemers, variërend van het Politiekeurmerk Veilig Wonen tot het 
Actieplan Veilig Ondernemen, vormden de basis voor het nieuwe CCV. 
Anno 2019 is het CCV uitgegroeid tot een onafhankelijke stichting die 
partijen helpt om Nederland veiliger en leefbaarder te maken. Daarvoor 
bieden we kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op  
maat gericht op veilig wonen, veilig ondernemen en veilig leven.

Historie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nu

23

Aantal medewerkers

27

31

41

44

53

57

62

60

79

75

77

62

75

73

76



 | HET CCV 15 JAAR | 5 | 

2003

 2004   Het CCV is op 1 juli 2004 opgericht. Directeur Ida Haisma 

gaf leiding aan 23 mede werkers, die zich het eerste half jaar vooral 

bezig hielden met de in richting van het CCV. Dossiers, taken en 

activiteiten werden door organisaties als de ministeries van 

Justitie en Binnen landse Zaken, de Vereniging van Neder landse 

Gemeenten en het Nationaal Platform Crimina liteits beheersing 

overgedragen aan de mede werkers van het CCV. Het CCV bestond 

aan vankelijk uit vier teams: Kennis ontwikkeling, Bijeenkomsten & 

Netwerkondersteuning, Instru menten & Metho diek    ontwikkeling 

en Communicatie & Publicaties, en een bedrijfs bureau. 

 2006   De organisatie heeft anno 2006 goed zicht gekregen op 

het veld dat zich bezighoudt met maat schappelijke veilig heid. Dat 

geldt zowel voor de theorie als de praktijk. Consultatie van 

opdracht gevers en klanten en de conclusies uit het meerjarenplan 

2006-2010, leidde tot de onder verdeling van CCV-activiteiten in  

vijf thema’s: Veilig Samen leven en Wonen, Veilig Ondernemen, 

Veilig Uitgaan en Recreëren, Veilig Verplaatsen en Veilig Leren en 

Werken. Verder zijn er de aanvullende onderwerpen Gemeentelijk 

Veiligheidsbeleid, Bestuur lijk Handhaven, en Kwaliteits regelingen 

en Instrumenten. Eind december verhuist het CCV van Den Haag 

naar Utrecht. 

2004

 2005   Het CCV kreeg er een jaar na oprichting nieuwe acti viteiten bij, zoals 

Veilige Stations en Radicalisering. Op 1 januari 2005 werd het beheer van het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen overdragen door de politie aan het CCV. 

Daarmee verschoof de verant woor de lijkheid voor het inzetten van het keur-

merk naar de gemeenten. Daarnaast werden de 35 dossiers waarmee de 

organisatie van start ging verder uitgebouwd. Het CCV heeft begin 2005 een 

Centraal College van Deskundigen (CCvD) benoemd, samengesteld uit 

afnemers, verzekeraars, aanbieders en overheid. Het CCvD heeft tot taak om 

certificatie schema’s op te stellen, van kracht te verklaren, te beheren, te 

onderhouden en in te trekken. Eind 2005 telde het CCV 27 medewerkers en 

werd een personeels vertegen woordiging opgericht. 

2005 2006

Historie
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TRENDSIGNALEMENT 2008
Als nieuwsgierige, betrokken partner in het veiligheidsdomein houdt het CCV nieuwe ontwikke
lingen scherp in het oog. Om vervolgens als schakel tussen beleid en praktijk kennis over trends 
en innovaties te verzamelen, verspreiden en stimuleren. Wie met een sombere blik terugkijkt 
op 2008, zal al snel denken aan de start van een hevige economische recessie, de aanhoudende 
heibel rond het rookverbod of de getroebleerde aanpak van veertig prachtwijken in spe. Toch 
zijn er ook genoeg redenen tot optimisme. In het overzicht van trends en ontwikkelingen dat 
het CCV presenteert in deze tweede editie van het Trendsignalement, gaan probleemsignaleringen 
hand in hand met preventiestrategieën en worden zorgwekkende crimitrends aangevuld met 
positieve ontwikkelingen die de burger en de veiligheidsprofessional moed geven. In het 
Trendsignalement staan de Polenhotels, drankketen en coffeecorners dan ook zij aan zij met 
lok oma’s, DNAdouches en Veiligheidshuizen. Tegenover de dreiging die uitgaat van aso
gezinnen, twaalfminners, pooier boys, drugsrunners, overvalbendes en ramkrakers staan voor
beelden van goede samenwerking zoals wijkverboden, weekendarrangementen, bakenacties en 
overlastdonatie. En onze inzichten in kansrijke aanpakken – die variëren van straatverlichting, 
straatcoaches en schadeverhaal tot Burgernet, buurtbemiddeling en Bibob – nemen toe. De 100 
trends in het Trendsignalement laten zien dat er op het gebied van criminaliteitspreventie en 
veiligheid nog heel wat werk te verzetten is. Maar er is zeker geen reden tot wanhoop. Er is 
eerder aanleiding om ook in Nederland te roepen: Yes, we can!

 2007   In 2007 heeft het CCV Wijkintervisie geïntroduceerd voor gemeenten. 

Doel is gemeenten die werk willen maken van een wijk of buurt die dreigt af 

te glijden, een instrument in handen te geven om dit te voorkomen. In de 

zomer van 2007 verscheen de eerste editie van het Trendsignalement, onder 

het motto ‘waar rook is moet vuur zijn’. Het Trendsignalement 2006-2007, 

geschreven in opdracht van het ministerie van Justitie, maakte dankbaar 

gebruik van ‘signalen van rook vanuit het werkveld’ om ontwikkelingen in 

criminaliteit en onveiligheid te duiden. Het was bedoeld als stimulans voor 

samenwerking tussen publieke en private organisaties om criminaliteit 

gezamenlijk en integraal terug te dringen. Op de CCV-website werden eind 

2007 twee nieuwe dossiers gelanceerd: Burger participatie en Onveilig heids-

gevoelens. De gemeente Amersfoort werd in 2007 uitgeroepen tot beste 

Politiekeurmerk Veilig Wonen-gemeente. Criteria waren onder andere het 

behalen van veiligheidsdoelen, het combineren van woning- en wijkveiligheid 

en een aantoonbaar samenwerkingsverband. 

 2008   In 2008 heeft het CCV Keurmerk en Schemabeheer ondergebracht in  

een aparte businessunit. Het CCV-programma Veilig Samenleven legt in 2008 de 

nadruk op de aanpak van overlast en verloedering, het verbeteren van de 

wijkveiligheid en de aanpak van geweld. Dat gebeurt onder andere met een hand-

reiking over extreme woonoverlast, gebundelde wijkinterventies, de opzet van 

jongerenbuurtbemiddeling, een nieuw project woonfraude en een handreiking 

Gedragscodes om afspraken over gedrag- en leefregels in de buurt de stimuleren. 

Eind 2008 is de toolkit Bestuurlijke Interventies beschikbaar voor lokale besturen 

om georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

Binnen het thema Veilig uitgaan wordt voortaan naast advies over alcoholbeleid 

ook advies gegeven over zaken als deurbeleid, sluitingstijdenbeleid en gebieds-

ontzeggingen. Ook ontwikkelt het CCV het Stappenplan Leerbemiddeling, dat in 

2008 aan de hand van een aantal pilots wordt getoetst. Onder de naam Uitgelicht 

organiseert het CCV maandelijks kleinschalige, informele bijeenkomsten. Doel is 

veilig heidsprofessionals een platform te bieden voor de uitwisseling van 

ervaringen, kennis en informatie rond actuele veiligheidsthema’s. 

 2009   In 2009 schenkt het CCV specifiek aandacht aan 

kennisontwikkeling op het gebied van de thema’s Brand 

(speerpunt verzekeraars) en Geweld (speerpunt Justitie). Ook 

verkent het CCV de mogelijkheden om aandacht te laten 

besteden aan e-criminaliteit en identiteitsfraude. Het CCV 

heeft met het kenniscentrum NUANSA afgesproken om nauw 

samen te gaan werken op het thema Radicalisering en 

polarisatie. Het CCV heeft vijf jaar na oprichting nauw contact 

met alle samenwerkingsverbanden in de regio’s. CCV’ers 

adopteren elk een regio om op reguliere basis het contact te 

onderhouden en uit te bouwen. 

2007 2008 2009
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 2010   Er is dit jaar veel aandacht voor afstemming en verbinding 

(CCV-jaarthema 2010) met samenwerkingspartners zoals de VNG,  

het Nederlands Jeugdinstituut, het Trimbos-instituut en Movisie.  

Er lopen adviestrajecten in zo’n 20 gemeenten om de lokale 

problematiek rondom geweld en overlast tegen te gaan. Het model 

Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (IBB) geeft publieke en private 

veiligheidspartners een instrument in handen om gezamenlijk de 

juiste brandveiligheidsmaatregelen te realiseren. 2010 kenmerkte 

zich door een sterke toename van media-aandacht voor het CCV. De 

media berichtten onder meer over de uitreiking van de PKVW-Award, 

het handboek Model IBB en de wegwijzer Jeugd en Veiligheid. Met 

name de verschijning van het Trendsignalement 2010 resulteerde in 

een ware publiciteitsgolf. Daarnaast was er veel aandacht voor de 

nominaties van de Hein Roethofprijs 2010. Naar aanleiding van een 

artikel in Secondant over opslagplaatsen, zijn Kamervragen gesteld 

aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Uit het 

klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat de waardering voor het CCV 

bij zowel samenwerkingspartners als bij partijen uit de veiligheids-

praktijk groot is. 

 2011   Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een 

subsidiebeschikking afgegeven voor het Expertisecentrum Veilige 

Publieke Taak (eVPT), waarbij het CCV de projectleiding en de expertise- 

en instrumentontwikkeling voor zijn rekening neemt. Het eerste 

resultaat is een instrument om de veiligheid van politieke ambtsdragers 

en bestuurders bij gemeenten, provincies en waterschappen te 

verhogen en de kans op agressie en geweld te verlagen. Ook is in 2011 

het Centrum Fietsdiefstal (in samenwerking met de stichting Aanpak 

Voertuigcriminaliteit) opgericht om het aantal fietsdiefstallen terug te 

dringen. Begin 2011 organiseerde het CCV het congres Vijftien jaar 

Buurtbemiddeling. Verder werd dit jaar de aanpak Veilig Rond en In 

School (VRIS) geschikt gemaakt voor basisscholen en de database 

Jeugdgroepen gelanceerd. Uit onderzoek van het CCV kwam naar voren 

dat het van belang is burgers te vertellen wát ze kunnen doen om hun 

wijk veiliger te maken en hóe ze dat kunnen doen. Onno Peer werd 

benoemd tot CCV-directeur als opvolger van Ida Haisma. 

 2012   Nieuw zijn de dossiers Overlastbeleving en 

Veiligheidsbeleving. Het CCV attendeert senioren op het 

thema veilig wonen via een grootschalige mailing naar 

600.000 adressen. Er is een stappenplan Aanpak overvallen 

opgesteld, dat op een simpele en effectieve manier in de 

praktijk toepasbaar is. Tijdens de Week van de veiligheid is 

de publicatie Live view, een handleiding voor ondernemers 

met informatie over camera toezicht, gelanceerd. Verder 

werd het stappenplan Integraal gewelds beleid opgesteld 

en het webdossier Boa’s in de openbare ruimte gepu bli-

ceerd. De problematiek rond loverboys werd onder de 

aandacht van de veiligheidspartners gebracht met een 

Handboek Aanpak Loverboyproblematiek en een Uitgelicht-

bijeen komst.

2010 2011 2012
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2013 2014 2015

 2013   Naast de uitvoering van de programmaplannen 2013 markeerden drie 

belangrijke ontwikkelingen de activiteiten binnen het CCV; het verwerken van de 

eerste bezuinigingsronde, het integreren van de nieuwe eenheid Lokale projecten en 

de extra uitdagingen die besloten lagen in de vier aanbevelingen zoals verwoord in de 

quickscan naar de doeltreffendheid van het CCV, uitgevoerd door bureau Berenschot. 

In het kielzog van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) zijn ook een aantal andere 

projecten van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel overgebracht naar het CCV.

Belangrijk daarbij zijn zowel de Pre-KVO projecten als de Roadshows. In opdracht  

van de Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing (RPC’s) verzorgde het CCV  

voor lich tingsbijeenkomsten op het gebied van cybercrime, specifiek voor het MKB. 

Het CCV verlegt de werkwijze steeds meer van generieke expertise naar maatwerk  

in de vorm van adviezen, trainingen, workshops en waar mogelijk procesbegeleiding. 

Ten slotte werd in 2013 het stappenplan Nazorg Overvallen opgeleverd. 

 2014   Het CCV begeleidt in 2014 ruim 400 winkelgebieden op het gebied van 

KVO en bereikt zo ongeveer 15.000 ondernemers. Daarnaast stimuleren we de 

veiligheid in het bedrijfsleven met de VKB-regeling (Veiligheid Kleine Bedrijven). 

Hierdoor konden kleine bedrijven in 2014 een gratis veiligheidsscan aanvragen, 

plus een subsidie van maximaal 1000 euro voor het aanschaffen van 

veiligheidsproducten. Ook de wereld van handhaving weet het CCV steeds vaker 

te vinden; er werden masterclasses Nalevings communicatie en gedragsverandering 

verzorgd voor het Bureau Inspectieraad en het ministerie van Veiligheid en 

Justitie. We ontwikkelden in 2014 de digitale training Veilig Wonen, een training 

die zich met name op oudere burgers richt. En we lanceerden de campagne over 

woonoverlast en de digitale Keuzewijzer Evenementenveiligheid. Secondant  

– hét veiligheidsmagazine van het CCV – transformeerde in 2014 van een 

printmedium naar een online platform, inclusief een e-magazine dat in 2014 vier 

keer uitkwam. Eind 2014 trad Patrick van den Brink aan als nieuwe directeur van 

het CCV. Hij volgde Onno Peer op.  

 2015   Dit jaar ging het CCV serieus aan de slag met 

heling. Naast een webdossier publiceerde het CCV een 

checklist voor gemeenten over het Digitaal Opkopers 

Register (DOR). Ook zette het CCV zijn expertise in 

publiek-private samenwerking in om het instrument 

SVO-R (samen Veilig Ondernemen in Recreatieparken)  

te helpen ontwikkelen. Op het gebied van interne 

criminaliteit zorgde het CCV in 2015 voor een heruitgave 

van het dilemmaspel en lanceerde het een internet-

module. Met de GeweldWijzer lanceerde het CCV dé 

vindplaats voor de aanpak van geweld voor veilig heids-

professionals in Nederland. Ook kwam er de website 

www.maakeenbarrieremodel.nl. De pilot Aanwijzing 

woon overlast is succesvol. De uitkomsten laten zien  

dat gedragsaanwijzing een effectief instrument is om 

woon overlast te voorkomen. 
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2016 2017 2018
 2018   Op de website kwam de gratis e-learning Opkoperscontrole 

voor boa’s en politie beschikbaar en samen met de winkelketen 

Primera zijn er 28 Primeravestigingen voorzien van track en trace in 

sigarettenpakjes. Het CCV heeft in samenwerking met de politie en 

het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland  

9 punten voor excellent cameratoezicht ontwikkeld. Burgers en 

ondernemers vergroten hiermee de kans op geschikte beelden voor 

heterdaadkracht, opsporing en vervolging. De wegwijzer Jeugd en 

Veiligheid kreeg een nieuw jasje, er werd een nieuw project gestart: 

Doorontwikkeling Toekomstperspectief Roma en ruim 30 projecten 

dongen mee naar de Innovatieprijs Handhaving & Toezicht. Via  

de oproep ‘Win een CCV’er’ is op ludieke wijze aan gemeenten en 

andere partners gevraagd waarbij zij graag hulp van het CCV zouden 

krijgen. Voor de Hein Roethofprijs 2018, voor beste preventieproject, 

zijn 44 projecten ingezonden.

 2017   Het expertteam Ondermijning werd opgericht in samenwerking met de Avans Hogeschool met als doel 

gemeenten van advies te voorzien en daarmee weerbaar te maken. Om politieke ambtsdragers te wapenen, ontwikkelde 

het CCV een zelfscan persoonlijke veiligheid. Sinds 2017 voert het CCV het secretariaat van het BOA-platform. Doel van 

het platform is betrokken partijen bijeen te brengen om de positie van de buitengewoon opsporingsambtenaar te 

versterken. De VRKI is vernieuwd, net als de BORG-regeling (inbraakbeveiliging voor bedrijven), die uit een module 

bouwkundig en een module elektronisch gaat bestaan. De eerste gesprekken met de stichting Verzekeringsbureau 

Voertuigcriminaliteit zijn gevoerd. Dit heeft geleidt tot de overname van het Keurmerk Voertuigbeveiliging in 2019.

 2016   Het CCV ontwikkelde het InterventieKompas, een 

nieuwe gedragsanalysetool om mensen en bedrijven te 

stimuleren om wetten en regels na te leven. Daarnaast heeft het 

CCV een digitaal barrièremodel synthetische drugs gemaakt. In 

2016 werden voor het eerst een aantal 360-gradenfilms 

gelanceerd die via een speciale app zijn te bekijken. Naast de 

reguliere inzet op het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), heeft 

het CCV zijn expertise in publiek-private samenwerking ook in 

het agrarische buitengebied ingezet. Dat resulteerde in 2016 in 

het eerste Keurmerk Veilig Buitengebied. Het webdossier 

Horizontale Fraude zag het levenslicht. Tijdens een landelijke 

dag in maart in het Utrechtse Spoorwegmuseum stond het 

20-jarig bestaan van Buurtbemiddeling centraal. In november 

verscheen het boek Veiligheidsverleiding, een inspiratieboek 

met ruim 50 voorbeelden uit binnen- en buitenland om mensen 

te verleiden tot gewenst gedrag.  
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Petitie 21 november 2017: 

Voorkomen is beter 
dan genezen 
zeker als het over 
criminaliteit gaat

Geachte leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, constateren dat in de begroting van Justitie en Veiligheid een korting van ruim 900.000 euro 
is opgenomen voor de subsidie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Daarnaast worden de subsidies 
voor het Keurmerk Veilig Ondernemen en Veiligheid Kleine Bedrijven helemaal stopgezet. Als deze bezuinigingen doorgaan, komt 
criminaliteitspreventie zwaar onder druk te staan. Effectieve samenwerking die in de afgelopen jaren is opgebouwd verdwijnt, 
gemeenten zullen weer zelf het wiel moeten uitvinden en ondernemers staan er dan alleen voor. Kortom: deze bezuinigingen hebben 
grote gevolgen voor de fysieke en sociale veiligheid in Nederland en zullen leiden tot extra druk op de strafrechtketen. Wij verzoeken 
u daarom deze voorgenomen bezuinigingen te heroverwegen zodat het ook in de komende jaren mogelijk blijft met elkaar te werken 
aan het voorkomen van slachtoffers en schade. 

Namens de ondertekenaars:

Patrick van den Brink, directeur Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Ahmed Aboutaleb, voorzitter taskforce Overvallen en 
burgemeester van Rotterdam

Ruud van Bennekom, directeur Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters

Leo de Boer, directeur Verbond van Verzekeraars

Mark den Boer, voorzitter Raadslid.Nu, Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden

Jan Boeve, algemeen directeur Transport en Logistiek Nederland

Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort

Rob Bongenaar, directeur Koninklijke Horeca Nederland

Hans Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker Instituut, 
hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Vrije Universiteit

Jan Claassen, waarnemend directeur LTO Nederland

Ferd Crone, voorzitter G32 en burgemeester van Leeuwarden

Jan van Dijk, hoogleraar verbonden aan het International 
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Steun van onze relaties

Verandering is de  
enige constante
Neem je vijftien jaar in ogenschouw, dan valt een aspect op: 

verandering. Dat is in al die jaren een vertrouwde constante. Niet 

alleen nam in die tijd criminaliteit andere vormen aan, ook op 

andere terreinen deden nieuwe fenomenen zich voor. In het jaar 

van onze oprichting (2004) ging het vooral over diefstal, vernieling 

en geweld. Tegenwoordig kennen we ook ondermijning, 

mensenhandel en cybercriminaliteit. Bovendien verspreidde de 

criminaliteit zich van de grote steden naar de 

plattelandsgebieden. Al die veranderingen zagen we aankomen en 

we anticipeerden daar op. Ook onze positie in het veiligheidsveld 

veranderde door de jaren heen en daarmee onze opdrachtgevers. 

Onze belangrijkste opdrachtgever veranderde twee keer van 

naam. Het ministerie van Justitie werd het ministerie van 

Veiligheid en Justitie en is sinds vorig jaar het ministerie van 

Justitie en Veiligheid. Ook financieel kenden we de nodige 

aanpassingen. Met als grootste overwinning de afwenteling van 

een flinke korting op onze subsidie. Dit hebben we mede te 

danken aan een groot aantal partners die ons steunden. De 

bezuinigingen bleven beperkt, waardoor we nog steeds van 

doorslaggevende betekenis kunnen zijn voor onze relaties en 

samen met hen Nederland elke dag veiliger kunnen maken. 
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  De kracht van het CCV is dat het de wetenschappelijke theorie vertaalt naar praktische handvatten en tools voor 
gemeenten en bedrijven.    Aanpak Buurtbemiddeling in ruim 280 gemeenten in Nederland was zonder het CCV nooit tot stand gekomen. Daarin maakt het CCV 
het verschil voor vele burgers in Nederland.    Aansluiten bij doelgroep, vroegtijdig samenwerking en volhouden.    Altijd nuttig om op 
de website van het CCV op zoek te gaan naar antwoorden op vragen over veiligheid.  Buurtbemiddeling Enschede is vreselijk blij met 
het CCV. Met de kennis en expertise bij het CCV, hoef ik heel vaak het wiel niet opnieuw uit te vinden.    CCV is een belangrijke samenwerkingspartner 
voor ANBO in de Veiligheids10daagse. Een parade van informatiebijeenkomsten die ANBO jaarlijks organiseert. Hier geven we uitgebreide informatie aan leden en niet-leden over 
allerlei aspecten van veiligheid in en om het huis.    CCV is een brug in de samenwerking op het gebied van veiligheid.    CCV levert mij veel relevante informatie en is dè schakel 

in het  netwerk.    CCV’ers verbinden praktijk, beleid en wetenschap en doen dit met heel veel plezier.    Centrale plaats voor veiligheids
oplossingen door zeer gedreven mensen. Top!    De bundeling en verspreiding van expertise en ervaring.    De praktische aanpak waarbij 
samenwerking centraal staat.    De samenwerking en verbinding tussen de verschillende ketenpartners.    De samenwerking met ketenpartners en professionals om bij te dragen 
aan een veilig en leefbaar Nederland.    De vele informatiebijeenkomsten op het gebied van veiligheid met interessante workshops.     Echt betrokken met hart en ziel.    Een heel 
goede oplossing in samenwerking van diverse partners. Toegevoegde waarde en professionele reactie op de problemen van 
vandaag.    Gedragsbeïnvloeding bij toezicht is voor mij de eyeopener om meer effectief te zijn.       Geweldige expertise, vernieuwend en oplossingsgericht.    

Goede congressen, met goede sprekers en goede verzorging.    Goede samenwerking en heel bijzonder dat buurtbemiddeling in Nederland zo goed georganiseerd 
is en o.l.v. het CCV samenwerkt en zich verder ontwikkelt.    Grote deskundigheid en dicht bij de praktijk.    Grote expertise en onafhankelijkheid.    

Heb je een vraag of probleem. Eerste gedachte. Vraag het CCV!!!!   Het CCV bulkt van kennis over criminaliteit en veiligheid. Ik profiteer daar 
volop van bij het vormgeven van het lokale veiligheidsbeleid. Het CCV heeft zich de afgelopen jaren meer dan bewezen!!    Het CCV deelt veel informatie, zodat eenieder daar 

wel iets uit kan halen om toe te passen in zijn/haar situatie.    Het CCV draagt bij aan preventie, wat altijd beter is dan de put dempen nadat het kalf verdronken is.     Het 
CCV is altijd actueel op het gebied van veiligheid. Het CCV werkt laagdrempelig en is toegankelijk voor veel professionals in het werkveld en heeft veel expertise op 
veel veiligheidsthema’s.    Het CCV is beïnvloeder van samenwerking; bescheiden, mét effect! Problemoriented en integraal.    Het CCV is de organisatie die 
partijen, zowel publiek als privaat, bij elkaar brengt en aanzet tot samenwerking en verbetering/verhoging van de veiligheid in Nederland.     Het CCV is een 
betrouwbare kennispartner en zorgt er voor dat we als (overheids)instanties kunnen leren van elkaar.     Het CCV is een van de weinige 
instanties die zónder dat men operationeel bezig is met de onderwerpen waar men zich mee bezighoudt, aan een half woord genoeg heeft en precies weet hoe het werkt. Geen 
academische verhandelingen, juist heel praktisch en met ontzettend veel kennis vanuit alle partners.    Het CCV 
is een ware inspiratiebron.    Het CCV is eigenlijk de enige organisatie in ons land die alle partijen, publiek en privaat, 

nationaal en regionaal bij elkaar kan brengen om gezamenlijk de veiligheid te verbeteren.    Het CCV is laagdrempelig 
bereikbaar voor antwoorden op vragen tot het verkrijgen van campagne  materiaal.    Het CCV 

is voor CoMensha een belangrijke en zeer gewaardeerde ketenpartner in de aanpak van mensenhandel door gemeenten. Hartelijk dank voor de samenwerking in 

de afgelopen jaren! Voor de toekomst spreek ik de wens uit om samen te blijven inzetten op een Nederland waarin mensenhandel zoveel mogelijk wordt 

voorkomen.    Het CCV is voor mij als politiemedewerker een goede ondersteuning bij het voorkomen van misdaad, 
specifiek de woninginbraken. Ik maak graag gebruik van de producten (folders) op jullie site.    Het CCV is voor 
mij altijd een toegankelijke partner en vraag baak geweest.    Het CCV is voor raadsleden  
een deskundige partner vanwege de inzet om het bewustzijn over de rol en bijdrage van raadsleden aan veiligheid  
in de gemeente te vergroten.  Het CCV staat altijd voor je klaar, hoever ze ook van Kerkrade afliggen. Ze staan altijd klaar voor 
goed advies. Een echte sparringpartner.   Het CCV koppelt deskundigheid en enthousiasme aan praktische instrumenten en inzet. En is ook  
nog eens ronduit gul in het delen van kennis.    Het CCV ondersteunt en faciliteert al jaren het Keurmerk Veilig Ondernemen in de gemeente Leeuwarden met de daarbijbehorende  

trainingen en cursussen en promotiemateriaal!    Het CCV zorgt ook voor goede opleidingen die partners uit de overheid met elkaar verbinden.    Het netwerk van het CCV en de 

betrokkenheid van de medewerkers!    Ik ben begonnen met het allereerste begin: de start van het Landelijk Netwerk Preventie van veel voorkomende criminaliteit.  
Als je ziet waar dit toe geleid heeft, ben ik blij dat ik ook een van de initiatiefnemers ben geweest.    Ik ervaar het CCV als een kenniscentrum en leer veel 
van de nieuwsbrief en bijeenkomsten.     Ik houd mij primair bezig met het opzetten van PubliekPrivate Samenwerkingsnetwerken. Het CCV biedt mij  
hierbij veel kennis en steun.    Ik vind de mensen die bij het CCV werken zonder uitzondering: ter zake kundig, erg vriendelijk en zeer behulpzaam. Het CCV an 
sich is een geweldig kennisinstituut met op vrijwel elk denkbaar veiligheidsgebied expertise. Een onmisbare vraagbaak!    Integrale aanpak veiligheid en zorg is 
cruciaal voor de aanpak van geweld en criminaliteit.    Jullie zijn onze handson & innovatieve partner in crime!    Kennis en expertise komen samen 

en zijn voor anderenin het veld benaderbaar. Hierdoor kan goede kennisoverdracht plaatsvinden.     Kijken naar structurele problemen en daar integraal structurele oplossingen voor bedenken i.p.v. constant brandjes 

blussen, brengt ons verder.    Naslagwerk voor mogelijke innovatieve ideën voor burgerparticipatie.    Nostalgie en “flying the flag for crime prevention’’.    Partner 
in kennis en Best Practice.    Prettig samenwerken    Samenwerking met het CCV levert rendement op!     Samenwerking met open vizier.    

Samenwerking.   Sparringpartner!    Veel informatie, waardoor je op weg wordt geholpen in het opstellen van een beleidsstuk. 
Veiligheid in de samenleving behoort een vanzelfsprekendheid te zijn. Helaas is dit niet zo, waardoor criminaliteitspreventie bovenaan 
de agenda hoort te staan van elke gemeente/overheid. Het CCV loopt hierbij niet alleen voorop, het geeft de preventie ook een gezicht  
en houdt het daarnaast actueel.    Wat fijn om een “partner in crime” te hebben die met zijn kennis en kunde meedenkt met gemeenten. Bedankt voor de fijne samenwerking!   

  Wat het CCV voor mij zo bijzonder maakt is dat er zoveel informatie over veiligheid en (on)veiligheidsgevoelens op 1 plaats te vinden is. Deze  
informatie wordt dan nog door pro’s verbeterd, geactualiseerd én op een heel inzichtelijke manier gedeeld. Waarvoor hartelijk dank!    Zoals jullie zelf al  
omschrijven een onmisbare partner. Onuitputtelijke kennis over diverse veiligheidsvraagstukken waar ik heel graag gebruik van maak in mijn werk.  

Het CCV is in 15 jaar gegroeid 
van pionier naar onmisbare 
partner in het veiligheidsveld. 
Samen maken we het verschil. 
We vroegen onze relaties:  
Wat maakt het CCV zo bijzonder 
voor jou?



“Sommige wijkagenten  
lopen liever een blokje om.”

“Geef mensen de steun  
die ze nodig hebben.”

Bouwen op vertrouwen 
Ze gaan er eens goed voor zitten. Twee bevlogen mensen, die elkaar na vijftien jaar nog 
steeds inspireren. Opbouwwerker Tukkie Tuk en CCVdirecteur Patrick van den Brink. 
Surinaamse lekkernijen binnen handbereik, oude magazines op schoot. Anekdotes 
vliegen over en weer. Er komt ook zwaardere kost op tafel in wijkcentrum St. Joseph: 
falend beleid, drugscriminaliteit en krachtige buurtinitiatieven. 

 

Bij wie zou je graag nog eens aanschuiven? Patrick van 

den Brink hoeft geen seconde na te denken: “Tukkie 

Tuk.” Hun eerste ontmoeting 

dateert uit 2004. Tijdens een 

dansspektakel in St. Joseph, het 

wijkcentrum in Hilversum Oost.  

Zij is opbouwwerker, hij wethouder 

van Hilversum. En diep onder de indruk: “Wat opvalt en 

is bijgebleven: de energie die Tukkie uitstraalt. Plus de 

betrokkenheid bij de buurt bewoners. Elke dag weer.”

Hij is geboren in Hilversum Noord, maar kent Oost op 

zijn duimpje. Bewoners uit de zoge naamd betere 

buurten noemen het smalend: Over het spoor. Daar 

kun je beter maar niet komen. Sommige wijkagenten 

gingen liever een blokje om. Het ruikt er ook anders, 

roepen jeugdvrienden tegen Patrick van den Brink.  

Nu, jaren later, ziet hij een andere wereld. Mede dankzij 

het opbouw werk: “Geitenwollen sokken? Een sprookje.  

In deze sector wordt keihard gewerkt. Ik prijs me 

gelukkig dat er nog steeds professionals rond lopen,  

die met hart en ziel de boel oppakken.”

Zij weet van geen wijken. Komt de wethouder na het 

spektakel vaker tegen. Bijvoorbeeld op zijn spreekuur. 

Om een goed woordje te doen voor wijkboefjes:  

“Een stroef ambtenaren apparaat. Daar had ik mee te 

maken. Maar met Patrick kon ik 

goed zaken doen.  

De wijk ligt er inderdaad knap bij. 

Nieuwe woningen, de komst van 

het wijkcentrum, gericht opbouw-

werk. Je kunt er weer met goed fatsoen doorheen.  

Het bruist ook van de positieve energie bij de 

bewoners. Als je dat een kans geeft, dan is er nog  

een wereld te winnen.”

Hij rijdt door het hele land. Om gemeenten, politie, 

welzijns- en zorginstellingen te ondersteunen.  

Met beproefde methodes. Om de 

veiligheid in stad en land te 

verhogen. Bijvoorbeeld bij boeren, 

die drugs criminelen op bezoek 

krijgen met duistere voorstellen. 

Maar ook met Buurtbemiddeling, zoals in Hilversum 

Oost: “De bemiddelaar kijkt niet naar het gelijk, maar 

bouwt vooral aan vertrouwen na een burenruzie. Zodat 

ze elkaar niet meer met gezwollen aderen tegen het lijf 

lopen in de hal. In 80 procent van de gevallen is succes 

de uitkomst. Puur door de juiste vragen te stellen.” 

Zij peddelt door haar buurt. Door weer en wind, op de 

fiets, dat is haar kantoor. Om contacten te onder-

houden, een alleenstaande moeder uit het financieel 

moeras te trekken, de juiste instanties in te schakelen. 

Sociaal metselen noemt ze dat. Het past haar als een 

tweedehands jasje. “We zijn blij met de buurt-

bemiddelaars. Maar ook met Asset-Based Community 

Development. Een aanpak voor sociaaleconomisch 

zwakkere wijken. Die mobiliseert het talent uit de 

buurt: bewoners, organisaties en instellingen. Ook dat 

werkt en levert tal van nieuwe initiatieven op.”  

Zij loopt ook tegen grenzen aan. In de wijk groeit het 

aantal ggz’ers. Soms zitten die 

gevaarlijk dicht tegen een 

psychose aan. De crisisdienst 

roept dan: bel 112 maar. Maar dat 

is echt een brug te ver, vindt zij. 

Ook voor het opbouwwerk. De Wmo is een ander 

heikel punt: “Er komen huilende mensen bij mij langs. 

Na een keuken  tafel gesprek. Tukkie, ze gaan korten op 

de hulp. Hebben ze net hun leven weer op de rails. 

In gesprek
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En dan fietst de gemeente er dwars doorheen. Mijn 

haren gaan dan recht overeind staan.”

Hij herkent het beeld. Vindt dat de Wmo echt anders 

moet. Dichtgetimmerde blauwdrukken zijn ook nooit 

de juiste optie. Niet bij werk en inkomen, mis handeling, 

misbruik of mensen die in de war zijn: “Het CCV gaat 

de wijk-ggd’er breder uitventen. In Vught is het een 

succes. Uitvoerders gaan zonder protocollen en lijsten 

op pad, krijgen de professionele ruimte en sluiten aan 

op wat cliënten kunnen. Zelfredzaamheid is prima, 

maar erken dat niet iedereen, in uiteen lopende 

situaties, daarvoor genoeg bagage in huis heeft. Biedt 

mensen daarom steun die nodig is. En het vertrouwen 

dat ze verdienen.”
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En toen … was er het CCV

Medewerkers komen en gaan. Maar Reinier, Alfred, Michel en Willem zijn gebleven. Deze CCV’ers van het eerste uur zijn de vaste 
bakens van het CCV. Het historisch geweten. En dus dé personen om te vragen hoe het zo kwam, vijftien jaar geleden.    

Founding Fathers
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Willem van Oppen, adviseur 
Brandveiligheid over verschillen  
die onze kracht werden: 

“Omdat we allemaal uit een andere  

organisatie kwamen, namen we allemaal  

onze eigen taakopvatting en werkwijze mee. 

Het CCV besteedde daarom veel aandacht  

aan teambuilding en samenwerking, eerst 

lichtvoetig, later met intensievere trajecten. 

Waardoor onze verschillen juist onze kracht 

werden: we zijn er al 15 jaar!”

Alfred Hakkert, eindredacteur 
Secondant over een organisatie die 
zichzelf van de grond af aan moest 
opbouwen: 

“Tijdens de oprichting van het CCV waren de 

departementen, waaronder ook Justitie, in de 

ban van het idee van een zuivere scheiding 

tussen beleid en uitvoering. Een ministerie 

moest zich idealiter met alleen beleid 

bezighouden. Oneigenlijke  –  uitvoerende  –  

taken, zoals bijvoorbeeld het maken van een 

vakblad (Secondant, toen nog SEC geheten) of het organiseren van een 

preventieprijs (Hein Roethofprijs) werden daarom bij Justitie weggehaald en 

verhuisden naar het nieuw op te richten CCV. Ik verhuisde mee en kwam terecht bij 

een organisatie die nog heel erg zoekende was. De boodschap van het CCV was wel 

duidelijk: criminaliteits preventie moet grootschaliger, gerichter en effectiever 

worden ingezet, gestoeld op meer kennis en publiek-private samenwerking. 

Maar hoe verspreid je die bood schap, welke producten ontwikkel je en hoe zet je je 

mensen in? Hoe maak je een sterke groep met een eigen (CCV-)identiteit van 

mensen die overal vandaan kwamen? Dat was in de beginperiode een grote 

uitdaging, het waren tijden van uitproberen, experimenteren en pionieren. Maar het 

is wel gelukt. Soms met horten en stoten en frustraties. Maar de inspiratie en het 

gevoel iets bijzonders te doen waren er onmiskenbaar. Het is zaak dat gevoel vast te 

houden.” 

Michel de Vroege, adviseur 
Instrumenten & methodieken over 
de onvoorspelbaarheid van het 
veiligheidsdomein:  

“In de beginperiode hebben we met onze 

voeten in het bouwzand en in een ongekend 

vrije sfeer, de fundamenten gelegd voor het 

Centrum. Met dit fundament konden we 

vooruitzien en waren we in de positie om 

trends en nieuwe ontwikkelingen in het 

veiligheidsveld te zien. Maar hoe sterk 

ditzelfde fundament  ook nu nog staat, in 2004 konden we nog niet bevroeden dat 

onderwerpen als radicalisering of data-georiënteerd veiligheidsbeleid thema’s voor 

het CCV zouden worden. Dit maakt het werken bij het CCV zo de moeite waard: niet 

alles in het veiligheidsdomein is even voorspelbaar. Voor je het weet sta je weer met 

je voeten in het bouwzand als pionier.”

Reinier Springveld, ICT’er over 
pionieren, stappen in het donker 
doen en vaste grond vinden:

“Het CCV werd opgericht om verschillende 

initiatieven op het gebied van criminaliteits-

preventie en veiligheid te bundelen. Dat was  

in die tijd erg versnipperd, er moest meer 

eenheid in komen. In 2003 en 2004 waren  

er nog twee ministeries die over veiligheid 

gingen. Dat zorgde bij de oprichting van het 

CCV voor de nodige rompslomp. We hadden  

te maken met twee ministers, twee dg’s, vier directeuren en een aantal 

projecthoofden die allemaal op gezette tijden besluiten moesten paraferen ... 

Behalve een versnipperde uitvoeringspraktijk was ook het op te kleine schaal 

toepassen van het preventieve instrumentarium een factor in de oprichting van het 

CCV. Ik werkte destijds bij het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing en was 

een van de projectmedewerkers die hier zijn tanden in mocht zetten. We begonnen 

klein en aarzelend. Niet qua inhoud, maar naar de vorm was het nog erg zoeken in 

het begin. Zes partijen die iets deden met veiligheid en criminaliteitspreventie 

moesten samen gaan werken, dat gaat niet vanzelf. En eenheid kun je niet forceren, 

die moet ontstaan. Weerstand, scepsis, we hebben het allemaal meegemaakt. Maar 

onze passie en gedrevenheid maakte dat we niet opgaven. Het was echt pionieren in 

die tijd. Maar door stappen in het donker te zetten vind je vaste grond.” 
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Wat werkt nu eigenlijk?

Janet ten Hoope, directeur Halt over 
vertrouwen en consequent zijn:
“Jongeren verdienen een tweede kans, ze moeten kunnen 

leren van hun fouten. Om ze die kans te bieden, moeten 

we als over heid problemen vroegtijdig signaleren, snel 

doorpakken én consequent zijn. Werkt een jongere niet 

mee aan de Halt-interventie, dan gaat de zaak alsnog naar 

het Openbaar Ministerie. Kritisch kijken naar ons eigen handelen is cruciaal; 

effectiviteit valt of staat met goede samenwerking tussen zorg- en veiligheids-

partners. De basis daarvoor is vertrouwen en de bereid willigheid om er samen 

voor te gaan. Ontbreekt het hieraan, dan is het trekken aan een dood paard. 

Onderschat de menselijke factor in die samenwerking niet: mensen kunnen 

samen mooie resultaten boeken, maar elkaar ook ontzettend tegenwerken.”

Theo Weterings, burgemeester van Tilburg 
over één overheid:
“Bij de aanpak van zware, georganiseerde criminaliteit 

moet je optreden als één overheid. Dat betekent dat je als 

gemeente intensief moet samenwerken met OM, politie, 

Belastingdienst en FIOD. En je hebt de hulp van de 

bewoners en de bedrijven in je stad nodig. Dan is het wel 

belangrijk dat die zich ook vrij en geroepen voelen om zaken te melden. En je 

moet als overheid de middelen en slag kracht hebben om door te pakken. Dat 

gebeurt ook steeds vaker en beter, maar we zijn er nog niet.”

Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan 
den Rijn over het verbinden van veiligheid en 
zorg:
“De wereld wordt steeds ingewikkelder en het is lang niet 

voor iedereen vanzelfsprekend om zijn weg in de 

maatschappij te vinden. Door mensen die de regie op hun 

leven (tijdelijk) kwijt zijn alleen maar te benaderen vanuit de overlast die ze 

bezorgen, pak je het probleem niet aan. Voor een leefbare samenleving zijn 

vroegsignalering, preventie én samenwerking tussen zorg- en veiligheids-

partners essentieel.”

Jaap de Waard, kennisactivist ministerie van 
Justitie en Veiligheid over bewezen effectief 
beleid:
“Bewezen effectief beleid is vaak geen ‘rocket science’; 

goede preventiemaatregelen blinken vaak juist uit in 

eenvoud. Een mooi voorbeeld is de aanpak van 

Bestuurders, beleidsmakers, wetenschappers: allemaal zijn ze op hun manier bezig met het creëren van een leefbare en veilige 
samenleving. Dus vroegen wij ze: wat werkt nu eigenlijk? 

woninginbraak, die de laatste jaren zeer effectief is, omdat de kennis over goed 

hang-en-sluitwerk in het overheidsbeleid (bouwbesluit en het PKVW) is mee-

genomen. Maar ook bij bijvoorbeeld de aanpak van cybercriminaliteit werken 

gelegenheidsbeperkende maatregelen als beveiligingssoftware heel goed.”

Emile Kolthoff, lector Ondermijning over 
samen levings opbouw en ondermijnende 
criminaliteit:
“Om bewoners weerbaar te maken tegen de aanzuigende 

werking van ondermijnende criminaliteit – zoals de handel in 

wiet – moet je investeren in wijkgericht werken. Want 

armoede is een belangrijke oorzaak van criminaliteit. 

Daarnaast moet je praktische handvatten bieden, waarmee beroepsgroepen als 

notarissen, makelaars en bankpersoneel verkeerde bedoelingen kunnen herkennen 

én zich er tegen kunnen weren. Controle en sanctionering bij moedwillige 

inmenging in malafide praktijken kun je via de branches organiseren.”

Wim Ruijgrok, ondernemer en voorzitter van de 
RvT over het investeren in leefbaarheid:
“Criminaliteit hou je niet tegen, als je het in een bepaalde 

sector weet uit te bannen, popt het elders weer op. Maar hoe 

meer je de dingen in samenhang aanpakt, hoe sterker je grip 

zal zijn als overheid. Dus niet alleen inzetten op repressie, 

maar vooral ook op het vergroten van de leefbaarheid en 

integratie. Daarmee kunnen fenomenen als polarisatie, criminaliteit en misschien 

zelfs terrorisme voor een deel worden voorkomen.”

Ralph Vossen, manager publieke sector van het 
CCV over het maatschappelijk effect van 
veiligheidsbeleid:
“Twintig jaar geleden dacht je dat het goed met het 

veiligheidsbeleid zou gaan als elke organisatie maar datgene 

zou doen wat er van hen verwacht werd. Er werd nog sterk 

gedacht vanuit de systeemwerkelijkheid van taken en 

bevoegdheden van een organisatie. Inmiddels is het besef tot ons doorgedrongen 

dat je meer moet doen. De focus richt zich niet meer op taken en bevoegdheden; je 

doet het pas goed als je (maatschappelijk) effect hebt. Dat bereik je nooit als 

organisatie alleen. Elk van de betrokken veiligheidspartners heeft een deel van de 

oplossing in handen. Dit maximale effect vraagt om samenwerking. Echter, echte 

samenwerking vereist dat de partners elkaar als organisatie kennen, elkaars 

drijfveren en handelen doorgronden en respect voor elkaar hebben.”  

Visie



DOE GEWOON WAT IK ZEG!  
Waarom gedragen bewoners zich niet gewoon  

zoals jij wilt dat ze zich gedragen? Is hun gedrag  

eigenlijk wel te beïnvloeden? Hoe dan? Het CCV brengt  

je in zijn training ‘Gedragsverandering voor toezicht en handhaving’ 

op vlieghoogte met de recente wetenschappelijke inzichten uit de 

gedragspsychologie en communicatiewetenschap. Natuurlijk breng 

je de theorie ook direct in de praktijk. In een eigen ingebrachte casus 

ontwikkel je beïnvloedingsstrategieën, die ervoor zorgen dat jouw 

doelgroep inderdaad gaat doen wat jij van ze verwacht. 

Aantrekkelijk? Kijk op www.hetccv.nl/academie.

SLIMMER DAN EEN CRIMINEEL  
In plaats van direct reageren op wat je ziet gebeuren,  

even achterover leunen en kijken wat je volgende 

slimme zet is. Het blijkt een succesformule om  

georganiseerde criminaliteit een halt toe te roepen. Het CCV 

ontwikkelde al 14 barrièremodellen. Elk model brengt in kaart welke 

stappen een crimineel moet zetten om een delict te kunnen plegen. 

Bovendien wordt duidelijk wie het delict mogelijk maakt. Zo ontdek 

je welke obstakels je samen met partners kunt opwerpen om 

criminelen slimmer af te zijn. Er zijn modellen voor onder andere de 

aanpak van mobiel banditisme, vastgoed fraude, ladingdiefstal en 

synthetische drugs. Op www.barrieremodellen.nl maak je ook 

eenvoudig je eigen model.  

Producten en diensten
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“Het winnen van de Hein Roethofprijs heeft ons 

ministeriële erkenning gegeven”, zegt Rodney 

van den Hengel, mede-initiatiefnemer van het 

Rotterdamse project Heilige Boontjes. In 2017 

ontving hij de Hein Roethofprijs uit handen van 

toenmalig minister Ard van der Steur. In een 

koffiebar leren ex-gedetineerde jongeren tot 28 

jaar werken en sociale vaardigheden die van pas 

komen op de werkvloer. Op die manier kunnen 

ze hun perspectief op de arbeidsmarkt 

vergroten. “We zijn ook uitgenodigd op een 

uitblinkerslunch met de koning en koningin. 

Daar leerden we Adelheid Roosen kennen en 

met haar hebben we in het theater gestaan. 

Kortom, de prijs heeft ons veel publiciteit 

opgeleverd en wij zijn handig genoeg om dat 

om te zetten in een vervolgactie.” Van den 

Hengel kijkt er trots bij wanneer hij praat over 

‘zijn cluppie’. 

Hein Roethof was PvdA-kamerlid en begin jaren 

tachtig was hij voorzitter van de commissie 

Kleine Criminaliteit van de Tweede Kamer.  

De commissie-Roethof kwam vooral in het 

nieuws door het beleidsplan Samenleving en 

Criminaliteit uit 1985, een krachtig pleidooi  

voor criminaliteitspreventie. In 1987 voerde de 

redactie van het magazine SEC deze prijs in voor 

het beste Nederlandse preventieproject.

Hein Roethofprijs

Hein Roethof was zelf aanwezig toen de eerste 

Hein-Roethof-Trofee, zoals het schertsend in de 

wandelgangen werd genoemd, werd uitgereikt. 

Straathoekwerkster Patty Deconinck ontving de 

prijs voor haar aanpak van overlast en 

criminaliteit door jongeren op het Rotterdamse 

Zuidplein. Ze werkte samen met politie, justitie 

en ondernemers. “Deconinck biedt jongeren 

perspectief”, prees juryvoorzitter Peter 

Hoefnagels haar. Drop-outs wist ze weer naar 

school te bewegen en een aantal jongeren kon 

aan de slag bij ondernemers op het Zuidplein.

Nu wordt de Hein Roethofprijs georganiseerd 

vanuit het CCV en uitgereikt door de minister 

van Justitie en Veiligheid. Sinds 2013 vindt de 

prijsuitreiking om de twee jaar plaats. Best 

jammer, want er zijn nog heel veel preventieve 

parels in de Nederlandse wijken die een plek 

verdienen in het zonnetje!

Bekijk the wall of fame van alle projecten die  

de prijs hebben gewonnen op  

www.heinroethofprijs.nl. 

Hein Roethofprijs
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“Cappuccino, warm met suiker of zoetje. 
IJskoud mag ook.” 

Ralph Vossen, manager publieke sector van het CCV

“Tot 11.30 uur drink ik cappuccino, 
daarna ga ik over op espresso.” 

Emile Kolthoff, lector Ondermijning en hoogleraar Criminologie
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Voordat u voorzitter werd van de Raad van Toezicht, was  
u lange tijd lid van de directie van VNO-NCW. Op welke 
manier was veiligheid voor bedrijven in die periode een 
issue? 
“Als ik terug ga naar de jaren tachtig ging veiligheid vooral over brand-

installaties, chemische installaties, veiligheid in de bouw, dat soort zaken. 

Totdat in de jaren negentig de inbraakcijfers exponentieel stegen. Hele 

winkelstraten vielen er aan ten prooi. Het was ook de tijd van de bank-

overvallen, de overvallen op juweliers. 

Welke gevolgen had dit?
“Bedrijven gingen meer aan preventie doen, maar er ontstond onvrede 

over het optreden van politie en justitie. Die gaven prioriteit aan de 

criminaliteit tegen burgers. Terwijl juweliers, winkelpersoneel en bank -

medewerkers soms zelfs meerdere keren slachtoffer werden van 

gewapende overvallen en emotioneel en soms ook fysiek zwaar geraakt 

werden.” 

Het bedrijfsleven trok aan de bel?
“Ja, de onvrede uitte zich op een gegeven moment in een zwartboek over 

het optreden van de politie en justitie. Of eigenlijk het uitblijven daarvan. 

Dat kwam hard aan in Den Haag, maar het bracht de boel wel in 

beweging. In die tijd is het Nationaal Platform voor Criminaliteits-

beheersing opgericht en er kwam een actieplan Veilig Ondernemen.  

Zo konden organisaties als VNO-NCW en MKB-Nederland met de 

bewinds  lieden in Den Haag bespreken wat er leefde bij ondernemers, 

tegen welke veiligheidsissues ze aanliepen. Dat was echt een kentering; 

het besef dat overheden, burgers en bedrijven samen verantwoordelijk 

zijn voor veiligheid groeide. Net als de gedachte dat repressie en  

preventie hand in hand gaan, omdat je anders dweilt met de kraan open.”

En toen moest er een organisatie komen die bedrijven en 
overheden daarbij ging ondersteunen?
“De twee betrokken departementen – het toenmalige ministerie van BZK 

en het ministerie van VenJ – namen samen met VNO-NCW, het Verbond 

van Verzekeraars en de VNG het initiatief voor de oprichting van het CCV. 

We konden de Malietoren – de thuisbasis van VNO/NCW – betrekken, 

stelden een directeur aan, er kwam een Raad van Toezicht waarin de 

belang hebbende partijen waren vertegenwoordigd en het CCV was een 

feit. De club groeide en na een paar jaar verhuisde het CCV naar Utrecht, 

centraler en dichter bij de klant.”

U heeft het CCV zien opgroeien?
“Ja, ik heb die ontwikkeling heel goed kunnen volgen. De start was wat 

aarzelend, de medewerkers kwamen van verschillende organisaties en 

moesten nog op elkaar ingespeeld raken. De nadruk lag toen nog op het 

uitbrengen van brochures en handreikingen, dat waren de belangrijkste 

producten. Maar al snel ontstond het besef dat je er met papier 

verschuiven niet komt. Bedrijven en overheden hadden behoefte aan 

praktische ondersteuning. Vernamen de ervaringen van lotgenoten veel 

liever uit de eerste hand dan via een boekje. En wilden dus met hen in 

contact gebracht worden.”

Kon het CCV in die behoefte voorzien?
“Die rol paste inderdaad heel goed bij zijn onafhankelijke, landelijke 

positie. Er zijn inmiddels tal van projectgroepen waarin ondernemers 

samen met de overheid praten over zaken als voertuigcriminaliteit, veilige 

winkelgebieden en veilig uitgaan. En ook burgers krijgen door het CCV 

middelen aangereikt om de leefbaarheid en de veiligheid van de woon   -

omgeving te verbeteren. Publiek-private-samenwerking was destijds bij de 

oprichting een van de doelstellingen en het is mooi om te zien dat die nu 

– vijftien jaar later – echt voet aan de grond heeft gekregen.”

En de komende vijftien jaar, welke rol ziet u dan voor het 
CCV?
“Ik denk dat het tijd is om samen met de belangrijkste stakeholders te 

kijken naar een verbreding van het takenpakket. Niet omdat het CCV per 

se groter moet worden, maar om overheden, burgers en bedrijven nog 

effectiever te kunnen ondersteunen in de aanpak van criminaliteit.”

Voorzitter van de Raad van Toezicht Wim Ruijgrok over repressie, preventie, publiekprivate samenwerking en het CCV

‘Publiek-private samenwerking heeft echt voet aan  
de grond gekregen’

Interview

“Bij het ontbijt drink ik thee. En in de loop van de dag een 
paar heerlijke kopjes koffie, zwart en sterk.” 

Wim Ruijgrok, voorzitter van de Raad van Toezicht
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Producten en diensten

WEEK IN HET TEKEN VAN VEILIGHEID 
Begin oktober, de dagen worden korter en donkerder. De kans 

op inbraken en overvallen neemt dan ook weer toe. Daarom is 

al jaren achtereen week 41 de Week van de Veiligheid. Al jaren 

bundelt het CCV zijn krachten om samen met het ministerie van Justitie en 

Veiligheid, brancheorganisaties, gemeenten en politie veiligheid en 

criminaliteitspreventie in die week stevig op de agenda te zetten. De afgelopen 

jaren vonden door heel Nederland, in gemeenten én bedrijven, tussen de  

250 en 300 activiteiten plaats. Veiligheidsmarkten, witte voetjes-acties, secret 

scans in winkels, cybercrime-ontbijtjes en 360-gradenfilms om er een aantal te 

noemen. Benieuwd naar meer? Kijk op www.deweekvandeveiligheid.nl.   

SAMEN MET HET CCV NAAR VEILIGE VAKANTIEPARKEN  
Gezellig met het gezin een weekendje weg. Bijkomen in een rustig oord in de bossen.  

Heel soms kan dat tegenvallen. Dan tref je op het vakantiepark verloedering, overlast en  

gedoe aan. Er lopen verwarde mensen rond, sommigen misschien met een verslaving of je  

treft er arbeidsmigranten. Huisjes worden gebruikt als opslagplaats voor gestolen goederen of voor 

illegale prostitutie. Vakantievertier is dan ver te zoeken. Niet als het aan het CCV ligt. Want gelukkig 

komen deze problemen op vakantieparken steeds beter in beeld. Gemeenten pakken de regie en gaan met 

hun samenwerkingspartners aan de slag met de handreikingen die het CCV op zijn website aanbiedt 

onder het onderwerp Veilige Vakantieparken. Wist je dat je het CCV ook kunt inhuren om het proces naar 

een veilig vakantiepark te begeleiden? 
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Na een loopbaan in de provinciale en landelijke politiek 
bent u sinds een paar jaar burgemeester van de gemeente 
waar u bent geboren. Hoe bijzonder is dat?
“Ik ben hier geboren, ging hier naar school. Na mijn studie in Leiden 

hebben we vier jaar in Leiderdorp gewoond. In 1994 zijn mijn man en ik 

weer in Alphen aan den Rijn gaan wonen. En kregen we hier onze twee 

dochters. Dan is het heel bijzonder als je hier burgemeester mag zijn.” 

Wat maakt dit ambt zo mooi?
“Als burgemeester ben je een verbinder: je brengt partijen bij elkaar, laat ze 

op een respectvolle manier met elkaar in gesprek gaan. Je bent als 

burge meester de enige van iedereen én voor iedereen. En je bent 

verantwoordelijk voor de veiligheid van de openbare ruimte, een grote 

verantwoordelijkheid. Al in het eerste jaar van mijn burgemeesterschap 

was er het kraanincident, een ingrijpende gebeurtenis voor de inwoners 

van Alphen aan den Rijn. Het is een ambt met behoorlijk wat uitdagingen. 

Maar die passen me wel; als je iemand zoekt om op de winkel te passen 

moet je niet bij mij zijn.”

Ik proef een grote maatschappelijke betrokkenheid. Was u 
als vijftienjarige ook al zo begaan met de samenleving?
“Ja, eigenlijk zat dat er al vroeg in. Het was de tijd van Doe Maar, van  

De Bom. Ik herinner me de discussies met de leraar aardrijkskunde, die 

ging demonstreren tegen de kruisraketten. Op school is de basis voor dat 

engagement gelegd, maar ik heb het ook met de paplepel ingegoten 

gekregen. Weinig pubers zullen zonder morren het kerkblad rondbrengen, 

maar in ons gezin was het vanzelfsprekend dat je iets deed voor een ander, 

zonder er iets voor terug te krijgen. Dat is voor mij nog steeds een 

belangrijke kernwaarde: omzien naar elkaar.”

Het ambt van burgemeester heeft ook minder mooie 
kanten. Bedreigingen lijken de laatste tijd aan de orde van 
de dag. Bent u wel eens bedreigd?
“De maatschappij verhardt, onze omgangsvormen verslechteren. En al 

helemaal op sociale media. Ik vind het erg om dit te moeten zeggen, maar 

ik denk eigenlijk dat er geen burgemeester is die niet bedreigd wordt.”

Wat doet dat met u?
“Ik vind dat heel erg. Het zijn niet alleen burgemeesters die het moeten 

verduren, je wilt niet weten wat buschauffeurs en andere publieke 

ambtsdragers allemaal naar hun hoofd geslingerd krijgen. En het is ook zo 

paradoxaal. We staan als Nederlanders in de Top 5 van gelukkigste burgers 

ter wereld, maar kennelijk is er veel onvrede, woede zelfs. We lijken te zijn 

vergeten hoe we fatsoenlijk met elkaar moeten omgaan.”

Voelt u zich hierdoor ook onveilig? 
“Nee, het heeft geen invloed op mijn gevoel van veiligheid. Als er – zoals 

onlangs gebeurde – een vreemde persoon rondhangt bij je huis, dan ben ik 

alert. En ik heb als eerste burgemeester in Nederland een veiligheidsscan 

van mijn woning laten uitvoeren. Het is heel belangrijk dat die scans 

worden gedaan, niet afwachten als je kunt voorkomen. Ook voor míjn huis 

is een PKVW-certificaat verstandig. Maar na afloop van de raads-

vergadering ga ik ’s avonds gewoon op de fiets naar huis. En ook mijn 

gezinsleden kunnen zich vrij bewegen zonder zich onveilig te voelen.”

U zit duidelijk op uw plek. Maar hoe vinden uw man en 
dochters het eigenlijk dat u burgemeester bent?
“Die waren er al aan gewend dat ik in het publieke domein werkte en ook 

als minister en Kamerlid kwam ik al in de media. Destijds hebben we als 

gezin een training gehad over hoe om te gaan met (sociale) media, dus dat 

komt nu weer van pas. En hoe trots ik ook op ze ben, ik ga in de media niet 

met mijn dochters op de foto, hun privacy is heel belangrijk voor me.  

Ze hebben het voordeel dat ze mijn achternaam niet dragen, dan is de link 

natuurlijk niet zo snel gelegd. Maar gezellig shoppen of uit eten gaan in 

Alphen aan den Rijn met hun moeder doen ze liever niet.” 

Burgemeester Spies van Alphen aan den Rijn over fatsoen en de uitdagingen van het burgemeesterschap

‘Als je iemand zoekt om op de winkel te passen  
moet je niet bij mij zijn’

Interview

“Zwart. In de ochtend in grote hoeveelheden, dan moet er 
energie in. ’s Middags schakel ik over op water en thee.” 

Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn
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DE WIJK-GGD’ER BIEDT PERSPECTIEF 
Personen met verward gedrag … een term die de laatste jaren veel terugkomt en waar veel om te doen is.  

Het lijkt soms alsof iedereen over deze mensen praat, in plaats van mét ze. De realiteit is gelukkig anders.  

Vanaf 2017 ondersteunt het CCV gemeenten die meer grip willen krijgen op mensen met verward gedrag.  

Die begrijpen dat deze mensen die vaak tussen wal en schip raken, echt iets anders nodig hebben. Zodat ze niet in de politiecel 

terechtkomen, maar de juiste hulp krijgen om hun leven weer op de rit te krijgen. En hun mede-buurtbewoners zich weer 

veilig kunnen voelen, omdat dat soms niet vanzelfsprekend is als je buurman behoorlijk de weg kwijt is. In totaal begeleidde 

en begeleidt het CCV meer dan 25 gemeenten bij de invoering van de wijk-GGD’er in hun lokale (zorg)structuur.

DE SNEL VERANDERENDE WERELD VAN WOONOVERLAST 
De ondragelijke stank van hondenpoep, de buurman die denkt dat hij de koning is of het drugspand op de hoek dat  voor  

overlast zorgt. Veel Nederlanders ervaren dagelijks meer dan toelaatbare overlast van hun directe buren. Woonoverlast is dan  

ook een serieus maatschappelijk probleem en staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Er kwamen nieuwe maatregelen bij,  

zoals de gedragsaanwijzing door de burgemeester. Daarnaast bood de nieuwe wet Aanpak woonoverlast nieuwe interventiemogelijkheden 

vooral bij koopwoningen. In dit snel veranderende veld biedt het CCV houvast, voorlichting en advies over een efficiënte en doelmatige aanpak 

van woonoverlast aan gemeenten, woningcorporaties en andere partners. Het uiteindelijke doel is om de leefbaarheid in buurten te vergroten. 

Zodat buren en buurtgenoten tevreden en zonder overmatige overlast met elkaar kunnen wonen. 

Producten en diensten
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U bent van huis uit econoom. Wat hebben economie en 
veiligheid met elkaar te maken?
“Heel veel. Een goed economisch vestigingsklimaat is een klimaat waarin 

je je als ondernemer prettig voelt en dat kan niet als je je onveilig voelt. 

Het CCV heeft een belangrijke rol gespeeld in de ondersteuning van 

ondernemers bij het veilig maken van bedrijventerreinen en winkel-

gebieden. Het is inmiddels vanzelfsprekend dat zorg dragen voor een goed 

vestigingsklimaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, dus van 

overheid én het bedrijfsleven. Daarom wilde ik ook graag in jullie Raad van 

Toezicht plaatsnemen. Ik vind dit soort initiatieven echt nuttig en nodig.”

U heeft een indrukwekkende staat van dienst als 
bestuurder. Wat is er zo mooi aan het lokaal bestuur en  
– in het bijzonder – aan het ambt van burgemeester?
“Dat je bezig bent met zaken die bewoners direct raken. Dat geldt voor 

een thema als veiligheid natuurlijk heel sterk; daar heeft iedereen een 

opvatting over, een beeld bij. Maar ook als het gaat om zaken als 

ruimtelijke ontwikkeling of jeugdzorg is het goed het lokaal bestuur daar 

verantwoordelijk voor te maken. Dat de gebouwen die uit de grond 

verrijzen hier zijn bedacht. Dat de jeugd in onze gemeente zorg krijgt van 

onze eigen instellingen. Ik vind het heel belangrijk dat zaken die burgers 

direct raken ook lokaal worden opgepakt.”

We gaan even terug naar de jaren zeventig, toen u een 
jaar of vijftien was. Wat waren toen de issues? 
“Dat was de tijd van Den Uyl en Wiegel. Een periode van forse 

maatschappelijke debatten. Waarin jongeren zich – eigenlijk net als nu 

met het klimaat – fanatiek roerden. Toen was de rol van de overheid hét 

onderwerp van gesprek. Ook op het Cobbenhagencollege in Tilburg, waar 

ik toen in 3 of 4 VWO zat. Het debat was sterk gepolariseerd: je had de VVD 

aan de ene kant en de PvdA aan de andere kant. Heel overzichtelijk.”

En vijftien jaar geleden, in uw periode als burgemeester 
van Beverwijk? 
“Veilige wijken, de veilige stad, dat waren wel onderwerpen in die tijd.  

Het was destijds ook minder veilig dan nu, er was meer criminaliteit. En de 

externe veiligheid kreeg in die tijd ook meer aandacht. Crises, rampen; 

thema’s die lokaal kunnen ontstaan maar waarvan de impact de 

gemeentegrenzen overschrijdt. Toen ik burgemeester was in 

Haarlemmermeer speelde dat rondom Schiphol en ontstond het besef dat 

we dit soort veiligheidsissues beter regionaal konden aanvliegen. Dat was 

het begin van het ontstaan van de veiligheidsregio’s. Binnenkort 

verschijnt de evaluatie, maar daarop vooruitlopend denk ik dat dit een 

hele goede ontwikkeling is geweest.”

Burgemeesters zijn ook steeds vaker het mikpunt van 
agressie en geweld. Kunt u wat vertellen over uw eigen 
ervaring?
“Laat ik daar dit over zeggen: er zijn niet voor niets scans om de 

woonomgeving van burgemeesters op mogelijke risico’s te screenen. 

Dreiging is voor criminelen een manier om het lokaal bestuur te 

beïnvloeden. Er niet voor zwichten en optreden als één overheid is het 

enige antwoord hierop. We laten het gewoon niet gebeuren.”

Als burgemeester van Haarlemmermeer ruilde u tijdelijk 
van ambtsketting met Geke Faber, de toenmalige 
burgemeester van Zaanstad. Zou u nog eens met iemand 
willen ruilen?
“Ik ben net burgemeester van Tilburg, dus voorlopig blijf ik hier nog maar 

even zitten. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ik eens op de stoel 

van een officier van justitie wil zitten. Ons bestuursrechtelijke 

instrumentarium en de gereedschapskist van het OM vullen elkaar heel 

goed aan. Door zo nu en dan in elkaars schoenen te gaan staan wordt het 

veel inzichtelijker hoe onze instrumenten elkaar kunnen versterken.  

Dat zal de slagkracht uiteindelijk ten goede komen.”

Interview

Burgemeester Weterings van gemeente Tilburg over regionaal en lokaal beleid

‘Zaken die burgers direct raken moet je lokaal  
oppakken’

“Die drink ik zwart.” 

Theo Weterings, burgemeester van Tilburg
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JONGEREN BEWUST MAKEN VAN ONLINE OPLICHTING 
Meer dan een derde was opgelicht. Dat bleek uit een onderzoek in opdracht van het 

CCV in 2017 onder ruim 500 havo- en vwo-scholieren (35,4 procent wel eens opgelicht)  

en in 2018 onder vmbo-scholieren (48,4 procent wel eens opgelicht). Het ging vooral om  

fraude via online webwinkels of tweedehands verkoop. Maar ook oplichting met merkartikelen, 

identiteits fraude en fraude met abonnementen werd vaak genoemd. Tijdens een beleidscafé Fraude 

deden jongeren de aanwezige ambtenaren allerhande tips aan de hand over hoe ze voorgelicht wilden 

worden. Ook vertelden ze dat ze graag preventief aan de slag wilden. Uit dit eerste initiatief  

ontstond de Denktank Fraude en Jongeren. Drie keer per jaar bespreekt het CCV met partners zoals 

scholieren.com, fraude helpdesk en de rijksoverheid de trends in ‘fraudeland’ en wie wat kan doen  

om de bewustwording onder jongeren te vergroten.   

JEUGDOVERLAST: EEN KWESTIE VAN BELEVING?
Ken je dat? Je buurvrouw ergert zich groen en geel aan de jongeren die op het bankje van jullie hofje hangen, een sigaretje  

roken en muziek draaien. Jij hebt daar veel minder moeite mee. Je maakt af en toe een praatje met die jongens en groet ze  

in het voorbijgaan. Dezelfde situatie, twee verschillende belevingen. En hoe meer mensen er bij betrokken zijn, hoe meer  

belevingen erbij komen. Zo hebben ook professionals hun eigen kijk op de situatie. De politieman ervaart het anders dan de jongeren-

werker, die het ook weer anders ziet dan de betrokken gemeenteambtenaar. Hoe krijg je dan een sluitende aanpak op jeugdoverlast?  

Al 5 jaar begeleidt het CCV gemeenten en hun partners hierbij. De uitkomst is steevast dat de professionals beter begrijpen wat er speelt  

en ze samen concreet aan de slag kunnen om de situatie te verbeteren. 

Producten en diensten
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Het voordeel van een digitaal magazine is dat het veel creatieve mogelijkheden biedt. 

Secondant, het online vakblad over criminaliteitspreventie en sociale veiligheid, is 

verrijkt met video, audiofragmenten uit interviews en met links naar vakinformatie die 

op het internet te vinden is. In 2014 was er een overstap van print naar online. Wekelijks 

verschijnt er een nieuw artikel op www.ccv-secondant.nl. Een gratis abonnement houdt 

de lezers op de hoogte en de redactie is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn. 

Eerder heette het vakblad SEC, een afkorting van Samenleving en Criminaliteit. Het 

tijdschrift dat vier keer per jaar verscheen, informeerde ‘alle betrokkenen bij de 

preventie van kleine criminaliteit’ over ontwikkelingen, initiatieven en achtergronden. 

Want in 1986, toen het nulnummer verscheen, was de gedachte al dat kleine 

criminaliteit de hele samenleving aangaat. Van jongerenwerker tot politieagent, van 

onderwijzer tot rechter, van verzekeringsagent tot gemeenteambtenaar. 

Last man standing vanaf die beginperiode is Jaap de Waard, senior beleidsadviseur bij 

het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij stond aan de wieg en nog steeds is hij lid 

van de kernredactie. Zijn historische kennis is een ware schat voor de redactie. Bert 

Berghuis, die in de beginjaren bijdroeg met cijfermatige overzichten van kleine 

criminaliteit, is nu na zijn pensionering wederom actief voor Secondant, nu als vaste 

columnist. Met enige regelmaat nemen journalisten en professionals contact op met 

de redactie, in reactie op zijn columns. Berghuis neemt geen blad voor de mond en zijn 

originele invalshoeken bieden een nieuwe kijk op veiligheidsonderwerpen. 

ToeZine heette eerst De Handhavingskrant. Het ministerie van 

Justitie gaf sinds 2001 de krant uit voor iedereen met 

professionele belangstelling voor handhavingsvraagstukken.  

Acht jaar later nam het CCV de krant over en verspreidde het vier 

keer per jaar. Gratis. 

In 2013 verdween de printuitgave en verscheen het digitaal. In die 

omslag veranderde ook de naam in ToeZine. Sindsdien is er elke 

dinsdag een nieuw artikel te vinden op www.toezine.nl.  

De bezoeker vindt er achter grondartikelen over naleving en 

gedrag, wet- en regelgeving, innovaties en een handig overzicht 

van congressen, bijeenkomsten en trainingen op het gebied van 

naleving, handhaving en inspectie. 

Er gaat geen dag voorbij zonder 
afkortingen. Het CCV ken je 
natuurlijk, maar weet je ook waar 
deze 15 andere lettercombinaties 
voor staan die wij bij het CCV 
regelmatig gebruiken?

1 Politiekeurmerk Veilig Wonen, 2 Keurmerk 

Veilig Onder nemen, 3 Regionaal Platform 

Crimina liteits beheersing, 4 Landelijk 

Informatie en Expertise Cen trum, 5 Brand meld

installatie, 6 Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan,  

7 High Impact Crimes, 8 Publiekprivate 

samenwerking, 9 Justitie en Veilig heid,  

10 Verbeterde Risico klassenindeling, 11 Regeling 

Erken ning Onderhoud Blusmiddelen,  

12 Particuliere Alarmcentrale, 13 Ontruimings

alarm installatie, 14 Uit gangs  punten Document, 

15 Commissie van Belang hebbenden

PKVW
KVO
RPC
LIEC
BMI
KVU
HIC
  PPS

JenV
VRKI
REOB

PAC
OAI

UPD
CvB 15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1 Hoeveel afkortingen 
ken jij?

Altijd up-to-date
Om op de hoogte te blijven van nieuws over criminaliteitspreventie  
en veiligheid in Nederland, publiceert het Centrum voor Criminaliteit s
preventie en Veiligheid actuele nieuwsberichten op de website  
hetccv.nl. Ook is het mogelijk een keer in de twee weken een  
nieuwsbrief te ontvangen met nieuws over het CCV. Bovendien zijn 
 we actief op sociale media, waaronder Twitter, Facebook, LinkedIn  
en Instagram. Daarnaast brengt het CCV de online bladen Secondant  
en ToeZine uit.

Nieuws



Gouden top 3 
Van de meer dan 80 onderwerpen die het CCV inmiddels bestrijkt, is dit de gouden top 3. 

Vanaf het prille begin van het CCV bieden we op deze onderwerpen al uitgebreide kennis, 

advies en procesbegeleiding aan. 

Toppers

Buurtbemiddeling
Verlost van ergernis met 
buurtbemiddeling

Ergernis nummer 1 onder Nederlanders: 

geluidsoverlast van de buren. Het 

veroorzaakt de nodige burenruzies. 

Want overlast van de buren knaagt aan 

het gevoel van prettig wonen. Gelukkig 

helpt buurtbemiddeling. Buren vinden 

met de hulp van bemiddelaars in maar liefst 7 op de 10 

gevallen een goede oplossing.

Al 15 jaar zet het CCV zich in om de werkwijze van 

buurtbemiddeling te verspreiden. Frannie Herder, sinds 

2008 adviseur Buurtbemiddeling bij het CCV: 

“Buurtbemiddeling groeit de laatste jaren énorm. 

Inmiddels biedt al 80 procent van de gemeenten 

buurtbemiddeling aan. Het is zo’n succesvolle 

methode dat we vinden dat alle inwoners van 

Nederland er gebruik van moeten kunnen maken. 

Daarom werken we samen met het ministerie van 

Justitie en Veiligheid én lokale partners aan een 

landelijk dekkend netwerk. We gaan ervoor!”  

KVO 
Schoon, heel en veilig met het
Keurmerk Veilig Ondernemen 

Rondslingerende blikjes, wiet- en chips -

zakjes, leegstaande winkelpanden, graffiti 

op elke prullenbak, jongeren die rond-

hangen … Een verloederde omgeving 

zorgt voor veel schade en overlast. In een 

winkelstraat of op een bedrijventerrein 

kan dit bovendien behoorlijk de omzet van onder-

nemers drukken. Daarom bestaat het Keurmerk Veilig 

Ondernemen (KVO). 

Sinds zijn oprichting beheert het CCV het certificatie-

schema KVO voor winkelgebieden en bedrijven-

terreinen. CCV-adviseurs ondersteunen lokale 

samenwerkingsverbanden in winkelgebieden om het 

daar schoon, heel en veilig te maken. Ondernemers 

pakken hierin samen met de gemeente, politie en 

brandweer overlast, criminaliteit en verloedering aan. 

Ze zorgen bijvoorbeeld voor betere straatverlichting, 

preventietrainingen voor personeel en nemen 

maat regelen om brand te voorkomen. De beloning is 

het KVO-certificaat voor het hele gebied. Maar vooral 

natuurlijk dat het daar in alle opzichten (objectief én 

subjectief) veiliger is geworden. Een veilig winkel-

gebied of bedrijventerrein? Dat doe je met het KVO! 

PKVW
Veilig wonen met het  
Politiekeurmerk Veilig Wonen

Een avondje stappen, een weekendje weg, 

vakantie, de feestdagen in december. 

Plezierige momenten die nog te vaak 

eindigen met een flinke kater. Want juist 

dan slaan inbrekers hun slag. De impact 

van een inbraak op bewoners is enorm; 

het knaagt aan hun gevoel van veiligheid. Gelukkig 

kunnen ze zelf veel doen om hun woning en spullen te 

beschermen. De preventiemaatregelen volgens het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) – onder meer 

gecertificeerd hang-en-sluitwerk, goede verlichting en 

overzicht in de straat – verkleinen de kans op een 

inbraak tot maar liefst 90 procent. 

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen werd in 1998 in het 

leven geroepen door de politie. Sinds 2005 is het CCV 

beheerder van het keurmerk en is het verder uitgewerkt 

en verspreid. Ook architecten, projectontwikkelaars, 

woningcorporaties, VvE’s en gemeenten kunnen zich 

met het keurmerk onderscheiden. Want prettig én 

veilig wonen, dat wil toch iedereen! 
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Een bewoner en ondernemer  
over hún Kanaleneiland 

‘Bezig zijn voor de mensen, dat heb ik altijd leuk gevonden’

Adri Smits woont al zijn hele leven in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Hij kreeg er een 
dochter en een zoon en heeft inmiddels drie kleinkinderen. Wesley van der Kaaij is de 
kersverse vader van een zoontje van vier maanden. Hij runt Brasserie Vrienden vanaf het 
moment dat deze zes jaar geleden haar deuren opende in winkelcentrum Kanaleneiland. 
We spraken met de twee heren over wonen en werken in hún wijk Kanaleneiland, over 
iets kunnen doen voor een ander en over veiligheid.

 

Woensdagochtend, 10 uur. Het terras van Brasserie 

Vrienden in de Utrechtse wijk Kanaleneiland begint vol 

te druppelen. De handigheid waarmee een aantal 

mensen wat tafels bij elkaar schuift verraadt dat ze dit 

vaker doen. “Elke woensdag komen bewoners van 

woonzorgcentrum De Bijnkershoek hier met hun 

begeleiders een bakkie doen. Dat is al vijf jaar vaste 

prik”, vertelt bedrijfsleider Wesley van der Kaaij ons.

“Bezig zijn voor de mensen, dat heb ik eigenlijk altijd 

leuk gevonden. Ook toen ik nog werkte. Dan ging ik 

mee als jeugdleider bij het voetbalkamp. Ik word 

volgend jaar 71, maar ik kan niet thuis zitten hoor.” 

Adri Smit, inmiddels door Van der Kaaij voorzien van 

koffie, vertelt hoe zijn dochter hem op het idee bracht 

om bij De Bijnkershoek als vrijwilliger te gaan werken. 

“Zij werkt er zelf al bijna 30 jaar en vond het wel iets 

voor haar vader. Dat had ze goed, het is hartstikke 

mooi om te doen.”

De afgelopen 15 jaar is de wijk veranderd. Volgens 

Van der Kaaij is het rustiger geworden, is er minder 

overlast. “Misschien ook omdat er meer beveiliging en 

politie rondloopt.” Smits heeft het aantal voetbal-

kooien en speelplaatsjes zien groeien. “Heel goed, 

jongelui moeten iets te doen hebben. En als ze iets 

doen wat niet in de haak is, dan spreek ik ze er op aan. 

Ik ken ze al mijn hele leven, heb ze zien opgroeien. 

Reken maar dat ze naar me luisteren.”

Met de criminaliteit valt het erg mee volgens de 

heren. Smit: “Er is wel eens een autoruit bij me 

ingeslagen, maar bij wie niet? Ik doe net als ieder 

ander de deur op slot. Maar ik loop niet om, kijk ook 

nooit achterom. Van der Kaaij is het daar hartgrondig 

mee eens. “Een paar jaar geleden werden er nog wel 

eens portemonnees gerold, maar ik hoor daar nog 

zelden mensen over. Natuurlijk wordt er wel eens iets 

gestolen uit een winkel hier. Dat zijn vaak gastjes van 

een jaar of twaalf, dertien. Maar dat gebeurt in elk 

winkelcentrum. Ik heb de noodknop achter de bar nog 

nooit hoeven gebruiken”. Er lachend achteraan: “Zul je 

zien dat er straks wat gebeurt.” 

Over 15 jaar is het nog steeds goed toeven in 

Kanaleneiland. Ouderen, jongeren, Turkse mensen, 

zakenmensen, Van der Staaij ziet ze graag komen in 

zijn zaak. “In de zes jaar dat ik hier bedrijfsleider ben is 

het maar twee keer voorgekomen dat we iemand uit 

de zaak moesten zetten.” En ook Smit is tevreden. 

“Natuurlijk zijn er dingen die ik jammer vind. Dat er 

steeds meer ‘vertrouwde’ winkels verdwijnen 

bijvoorbeeld. Maar het is hier prima wonen, ik ga niet 

meer weg.”
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In gesprek
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“Zwart, sterk en een kleine hoeveelheid” 

Jaap de Waard, kennisactivist ministerie van Justitie en Veiligheid
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“Nu drink ik hem zwart met een zoetje,  want ik ben aan het werk.  

Maar in het weekend kan ik erg genieten van een Latte Macchiato.” 

Janet ten Hoope, directeur Halt
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NVWA en tatoeëerders

Niet alle inkten die de tatoeëerders gebruiken voldoen aan de wetgeving voor 

tatoeagekleurstoffen. Samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en 

tatoeëerders hebben we de regels doorgenomen en bekeken wat belemmerende en 

stimulerende factoren zijn om de regels na te leven. 

Met het BORGcertificaat en opleveringsbewijs weet de eindgebruiker dat 

er goede beveiliging is aangebracht en dat het bedrijf voldoet aan de 

polisvoorwaarden van de verzekeraar. Het BORGcertificatieschema is 

opgesteld door onder andere beveiligingsbedrijven zelf, onder begeleiding 

van het CCV.

Verrassende partners
In deze rubriek laten we de diversiteit van ons netwerk zien, organisaties waar je bij het CCV misschien 
niet zo gauw aan zou denken. Want ja, wij werken veel voor gemeenten en nauw samen met de politie, 
maar we hebben ook heel veel andere contacten. 

Deventer Buitensociëteit en Bowling De Worp

De Deventer Buitensociëteit & Bowling De Worp is gehuisvest in een historisch pand. 

De afgelopen jaren investeerde de eigenaar veel tijd, geld en emotie in de renovatie 

ervan. Begin 2017 werd de nieuwe BORG-gecertificeerde inbraakbeveiligings-

installatie opgeleverd, waarmee het pand optimaal is beveiligd. Voor bedrijfsleider 

Lodewijk Lagerweij heeft het certificaat ook een andere meerwaarde: “We hebben 

de afgelopen jaren zoveel in dit pand geïnvesteerd, dat is bijna niet in geld uit te 

drukken. Daarom is het voor ons heel belangrijk dat we kwaadwillenden zo snel 

mogelijk detecteren om dit prachtige historische pand te beschermen. Een 

gecertificeerde inbraakbeveiligingsinstallatie is voor ons dan ook heel geruststellend.”

Partners
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Het Leger des Heils

In de aanpak criminele uitbuiting van kinderen met een Roma-achtergrond werken 

we met verschillende partijen samen, waaronder het Legers des Heils. Het Leger des 

Heils heeft in de praktijk veel expertise opgebouwd als partner in de aanpak van 

criminele uitbuiting en levert een actieve bijdrage aan de begeleiding van gezinnen. 

Wij adviseren gemeenten, ministeries, professionals, ondersteunen samenwerking, 

halen problemen op, agenderen actuele onderwerpen en ontwikkelen een integrale 

werkwijze voor de aanpak van criminele familienetwerken. Zodat Roma-kinderen 

wel naar school gaan, niet steeds verdwijnen en niet langer slachtoffer zijn van deze 

vorm van mensenhandel.

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de regionale wildbeheerseenheden 

zijn belangrijke samenwerkingspartners in het Keurmerk Veilig Buitengebied. Leden 

van de wildbeheerseenheden zien heel veel; van dumpingen tot illegale stroperij. 

Soms hebben ze door hun verrekijker een kenteken van een verdachte auto gezien.  

Ze weten niet altijd waar ze met deze informatie naartoe kunnen. Bovendien maakt 

onbekend onbemind. En dat is wat wij doen in het KVO-Buitengebied: mensen met 

elkaar in contact brengen, zodat uitwisseling gemakkelijker wordt en criminelen 

geen kans krijgen.
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“Een jaar of drie geleden stelden het ministerie van Justitie en Veiligheid en het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu een aantal landelijke maatregelen op om 

agressie in het openbaar vervoer tegen te gaan. Een daarvan ging over hoe te 

handelen bij agressief gedrag, met als uitgangspunt dat 

het gedrag van de chauffeur invloed heeft op het verloop 

van de situatie. Hoe is zijn initiële opstelling, handelt hij 

de-escalerend of niet?

Via via kwam ik een jaar of drie geleden bij het CCV 

terecht, omdat jullie eerder trainingen hebben gemaakt 

en weten hoe incidenten ontstaan. In winkels 

bijvoorbeeld. Daardoor vonden we elkaar in de samenwerking snel. En omdat we 

dezelfde intentie hebben, hoefde ik niet eerst het belang van veiligheid uit te leggen 

en dat het daarbij uiteindelijk altijd gaat om samenwerking. We spreken dezelfde 

taal. 

Samen met het CCV hebben we een pilot gedraaid met 360-gradenvideo’s over goed 

gastheerschap in het OV. De pilot krijgt opvolging in de vorm van een meer 

Bestaande klant

‘We spreken dezelfde taal’
Ruben Simons, Manager Service en Veiligheid, Transdev Nederland waar o.a. de OVbedrijven Connexxion en Hermes onder vallen 

‘Omdat we dezelfde intentie hebben, 
hoefde ik niet eerst het belang 

van veiligheid uit te leggen’

interactieve video. Het gros van onze chauffeurs vindt het namelijk heel leuk om 

hun rol vanuit gastheerschap in te vullen. Ik ben ervan overtuigd dat je met gedrag 

veel kunt sturen. Want als je kijkt naar de registratie van incidenten, dan ontstaat 

een groot deel daarvan vanuit actie en reactie tussen 

chauffeur en reiziger. Ik zie dat ook terug in onze cijfers; 

wij scoren steeds beter op veiligheidsbeleving van 

reizigers en medewerkers. Daar ben ik blij mee, want je 

kunt zeggen: de maatschappij verhardt en daarom 

neemt het aantal incidenten toe. Maar als dat dan zo is, 

wat doe je daar dan aan? Daar heb je zelf ook een 

aandeel in en een verantwoordelijkheid. Dat geldt voor ons allemaal; hoe kun je er 

samen voor zorgen dat criminaliteit in Nederland afneemt? De komende vijftien jaar 

zou het CCV het publieke debat daarover kunnen aanzwengelen, de discussie 

kunnen verdiepen, wetenschappelijk kunnen ondersteunen. Om zo veiligheid uit de 

primaire emotie te halen en nog meer handvatten mee te geven aan burgers en 

organisaties: wat kan ik er zelf aan doen?”

Partners
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Partners

“Voor het ontstaan van het CCV werkten we al met het Politiekeur merk Veilig 

Wonen, het Keurmerk Veilig Ondernemen en wat tegenwoordig de Kwaliteitsmeter 

Veilig Uitgaan heet. In 2004 werden deze onderwerpen ondergebracht bij het CCV. 

Vanuit de gedachte: laten we niet zelf het wiel gaan 

uitvinden, hebben we jullie direct als expertisecentrum 

benut door geregeld vragen over ervaringen uit het 

land voor te leggen. Ik kan me herinneren dat Michel 

de Vroege van het CCV bij ons is geweest om te kijken 

hoe wij KVO in de praktijk toepasten en te verkennen 

hoe het CCV daarmee verder kon.

Later hadden we contact met Sten Meijer over 

positieve beïnvloeding van veiligheidsbeleving. Bij de totstandkoming van dit 

dossier waren we al vroeg betrokken. Want in Delft hadden we een aantal buurten 

waar extra aandacht nodig was om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Om 

de veiligheidsbeleving te verbeteren zijn we aan de slag gegaan met de methodiek 

Klant van het eerste uur

Van brengen naar halen
Paul Tromer, Sr. Adviseur Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Delft 

“Vijftien jaar geleden brachten we  
onze expertise vooral naar het CCV.  

Nu is het CCV echt een expertisecentrum  
waar veel te halen valt.”

van de Tafel van Twaalf. Inmiddels is de Tafel van Twaalf onderdeel van het plan van 

aanpak voor deze buurten, voor ons als gemeente, maar ook bij de andere betrokken 

partners. Sinds 2010 is veiligheidsbeleving als doelstelling opgenomen in het 

bestuurs programma van Delft. Ook nu nog halen we 

daar expertise over op bij het CCV. De web pagina’s 

bevatten steeds meer informatie. Dus daar wijs ik onze 

partners op.

Vorig jaar kregen we te maken met handgranaten bij 

coffeeshops. Toen heb ik het CCV bevraagd waar dit 

nog meer speelde, wat leidde tot een bijeenkomst 

hierover met een aantal andere gemeenten.

Kortom: vijftien jaar geleden bij de start van het CCV brachten we onze expertise 

vooral naar het CCV. Nu is het CCV echt een expertisecentrum waar veel  

te halen valt.”
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Nieuwe klant
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CCV internationaal

Ambassadeurs voor het CCV

LEERGANG CERTIFICATIE EN INSPECTIE VOOR BRANDWEER
BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIES

Bonaire

PLATFORM CRIMINALITEITSBEHEERSING

Curaçao

Het CCV heeft in de afgelopen jaren delegaties uit Denemarken, België, China, Zweden en 
ZuidKorea op bezoek gehad. Zelf zijn wij ook in het buitenland zeer welkom ontvangen. 
Vooral in buurland België zijn we geregeld te vinden, maar ook op langere reisafstand.  
Zo heeft Willem van Oppen, CCVadviseur Brandveiligheid, Turkije (2015), Polen (2018) en 
Curaçao (2016 en 2017) bezocht.

Willem vertelt: “In alle bezochte landen is interesse in de Nederlandse benadering van samenwerking in 

brandveiligheid. Het CCV heeft daarvoor een model: Integrale Brandveiligheid Bouwwerken. Namens het CCV heb 

ik dat model gepresenteerd. In Turkije en Polen onder de vlag van handelsbevordering via de Nederlandse 

ambassade. Ik heb ons ‘polderen’ uitgelegd en daarmee hopelijk mensen aan het denken gezet en verder 

geholpen. Op Curaçao heb ik brandweerpersoneel opgeleid. De vruchten daarvan moeten in de komende jaren 

zichtbaar worden in de professionalisering van de brandweerzorg op Curaçao.”

Als we Willem vragen welke werkreizen het leukst waren hoeft hij niet lang na te denken: “Alle bezoeken waren 

intensief en leuk vanwege het inkijkje dat ze boden in andere culturen. De twee bezoeken aan Curaçao springen 

eruit: ik was er langer (tweede keer een week), mijn rol was niet alleen presenteren – zoals bij de andere 

buitenlandse bezoeken – maar ook helpen ontwikkelen van een samenwerkingsstructuur die past bij de situatie 

en de behoefte van Curaçao, en verder is het bijzonder om in Caraïbische sferen gewoon de Sommelsdijkstraat en 

de Walcherenstraat tegen te komen.”
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SYMPOSIUM (STRAF)RECHTSHANDHAVING
POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN

BUURTBEMIDDELING
INTEGRALE BRANDVEILIGHEID

AANPAK VAN CRIMINALITEIT TEGEN HET BEDRIJFSLEVEN
CAMERATOEZICHT

EUROPEAN NATIONAL CRIME PREVENTION COUNCILS
HANDHAVINGSBIJEENKOMST RONDOM AFVAL

BARRIÈREMODEL MENSENSMOKKEL
BARRIÈREMODEL PLOFKRAKEN

VEILIG UITGAAN
INSTRUMENT T11

België

Zweden

Polen

Denemarken

Turkije

Duitsland
Schotland

KENNISMAKING POLITIE SCHOTLAND I.V.M. VORMING NATIONALE POLITIE IN SCHOTLAND

CERTIFICATIE BRANDBEVEILIGING

INTEGRALE BRANDVEILIGHEID

BUURTBEMIDDELING

VEILIG LEREN

Finland

DEELNAME EUCPN BEST PRACTICES CONFERENCE

INTEGRALE BRANDVEILIGHEID
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Detachering is een verrijking voor iedere 
professional
Voorjaar 2018, de nieuwe gemeenteraad van Katwijk 

ging van start. Er moest veel gebeuren, de beleids-

adviseur OOV had er zijn handen aan vol. Daarom 

vroeg hij het CCV om ondersteuning bij het opstellen 

van een Integraal Veiligheidsplan. CCV-collega Michel 

de Vroege ging op detacheringsbasis aan de slag, in  

drie maanden tijd stelde hij een Integraal Veiligheids-

plan (IVP) op. Een IVP waarin de samenwerking tussen 

de afdeling Veiligheid en de afdeling Sociaal Domein 

beter vorm kreeg. “Ik kwam in een situatie terecht 

waarin alles anders ging dan wij in theorie voor schrijven.  

Ik wist natuurlijk wel al dat wij de ideale situatie in 

onze adviezen en instrumenten als vertrekpunt nemen. 

Daarin beschrijven we ook dat de implementatie 

weerbarstig kan zijn, maar nu stond ik er zelf voor”, 

vertelt Michel. “Als we aan ons bureau IVP-plannen 

analyseren, krijgen we de dynamiek van de dagelijkse 

praktijk niet mee. En nu was ik daar onderdeel van. Dat 

was zo leerzaam! Detachering is een verrijking voor 

iedere professional. Door deze ervaring kunnen we met 

onze producten nog beter aansluiten op de praktijk.”

Van 3K naar 3C voor een sterke visie op 
sociale veiligheid
Arno van Dorland, coördinator Sociale Veiligheid en 

Integriteit van mbo-opleiding Rijn IJssel: “Sociale 

veiligheid is voorwaardelijk voor goed onderwijs.  

In samenwerking met het CCV krijgt sociale veiligheid 

de aandacht die het verdient. Waar goed onderwijs 

traditioneel begon bij het 3K-model lijkt steeds meer 

ruimte te komen voor de 3C’s. Het doorleefde model 

van koffie, kachel en kopieermachine is door mij 

vertaald naar de elementen coffee, cake en CCV.

Flauwekul natuurlijk. Wel serieus is het resultaat dat 

de samenwerking met het CCV Rijn IJssel Arnhem heeft 

opgeleverd. Namelijk de basis van een vooruit strevende 

nieuwe visie op sociale veiligheid. Ik ben ervan 

overtuigd dat dit een belangrijke bijdrage levert 

aan het veilige schoolklimaat van 

onze studenten, medewerkers en 

bezoekers. En dat is een serieuze 

stap van een veilige naar een 

optimaal (sociaal) veilige school.”

Verzoeknummers
In het begin van ons bestaan, gaven we vooral advies. Dat doen we nog steeds, maar nu draaien we ook mee in de dagelijkse praktijk 
van onze relaties. We delen onze expertise bijvoorbeeld door detachering en begeleiding op de werkvloer. Bovendien werken we niet  
langer alleen in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar ook in opdracht van andere partijen. Deze voorbeelden 
laten zien dat we van veel markten thuis zijn.

Win een CCV’er 
“Heb je een probleem waar je niet aan toekomt? Win een CCV’er!”  

We lanceerden deze actie voor het eerst in 2018. De oproep om 

projecten aan te melden, was niet aan dovemansoren gericht.  

We ontvingen veel reacties met uiteenlopende verzoeken.  

Zes inzendingen werden geselecteerd. Waaronder de vraag van 

Arno van Dorland, coördinator Sociale Veiligheid en Integriteit van 

mbo-opleiding Rijn IJssel. Zijn wens was meer samenhang in de 

aanpak op sociale veiligheid. 

Risicomodel en keurmerk Cybersecurity
Op dit moment werkt het CCV aan een risicomodel 

waarmee ondernemers kunnen inschatten hoeveel 

risico ze lopen op cyberincidenten. Het gaat om een 

model met handvatten voor hoe ze zich daartegen 

kunnen beschermen. Daarnaast maken we een 

keur merk voor cybersecuritydiensten. Zodat onder-

nemers een betrouwbare keuze kunnen maken. 

We maken het model samen met het Verbond van 

Verzekeraars, VNO-NCW, MKB-Nederland, CIO Platform 

Nederland, Nederland ICT, Cyberveilig Nederland en 

Partnering Trust. Opdrachtgevers zijn het ministerie 

van Justitie en Veiligheid en het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat.

Ontwikkeling & toekomst
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Sociale veiligheid in het OV
Dagelijks reizen ongeveer 1 miljoen mensen met het 

OV om van A naar B te komen. Sociale veiligheid is 

daarbij een groot goed, voor reizigers en OV-personeel.

Volgens de Tweede Kamer kan de sociale veiligheid in 

het OV verbeteren als vervoersmaatschappijen op 

landelijke schaal relevante informatie daarover met 

elkaar delen. Vanuit de gedachte dat gestructureerde 

informatie meer inzicht geeft in aard en omvang van 

bepaalde veiligheidsproblemen en kan helpen om 

bepaalde problematiek te duiden. Zodat individuele 

vervoerders een nog beter handelingsperspectief 

krijgen. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat het CCV gevraagd om met de 

vervoerders en de politie om tafel te gaan zitten en te 

bespreken wat er nodig is om informatie over sociale 

veiligheid met elkaar te delen. Onze kennis en ervaring 

met het stimuleren van samenwerking en verbeteren 

van de informatiepositie komen hierbij goed van pas.

WIJS EN WEERBAAR TEGEN HIGH IMPACT CRIMES
Het klinkt net als de naam van de bekende Amerikaanse politieserie CSI;  

High Impact Crimes. In werkelijkheid is het de naam voor een aantal nare mis -

 drijven: woninginbraak, straatroof, overval en geweld. Noemden we deze delicten  

in 2004 nog bij hun naam, anno 2019 benadrukken we met deze Engelstalige term vooral de 

impact die ze op slachtoffers hebben. Want is er ingebroken in je huis, ben je van je mobiel 

beroofd, overvallen of mishandeld, dát blijft je nog lang bij. Daarom biedt het CCV sinds zijn 

oprichting verschillende partners zoals gemeenten, politie, ondernemers en belangen-

behartigers een breed scala aan producten en diensten. Samen zorgen we ervoor dat mensen 

wijs en weerbaar worden. Dat doen we met een uitgebreid assortiment aan stappenplannen, 

beveiligingstips, e-learnings, woningscans, bijeenkomsten en adviezen op maat.  

BODYCAMS TEGEN OVERVALLEN
Het aantal overvallen neemt weer toe. Vooral  

maaltijdbezorgers en pakketbezorgers moeten het  

ontgelden en worden beroofd van hun contant geld 

of handelswaar. Met de Taskforce Overvallen neemt het 

CCV maatregelen om dit tij weer te keren. 24 bodycams met nood -

knop, bedrijfsscans en trainingen maken deel uit van een pakket 

aan maatregelen dat het CCV ondernemers biedt. Eind 2018 liep er 

een proef met deze maatregelen bij filialen van New York Pizza in 

Rotterdam en Amsterdam. De werkwijze bleek succesvol en wordt 

daarom door het CCV nu breed aangeboden. 

Producten en diensten
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Voorbeeld gedragswetenschap
De overheid heeft als taak Nederland leefbaar, gezond 

en veilig te houden. Overheidsprofessionals zijn 

daarom dagelijks bezig het gedrag van burgers en 

bedrijven in goede banen te leiden. Dit gebeurt onder 

meer met wet- en regelgeving. Wetten en regels leiden 

echter niet altijd tot het gewenste gedrag. Het is 

daarom belangrijk te analyseren wát precies nodig is 

om problemen te voorkomen of op te lossen. Steeds 

vaker wordt kennis uit de gedragswetenschappen 

gebruikt om effectieve oplossingen te bedenken.  

Ook daarbij bieden wij een helpende hand.

Voorbeeld 360-gradenvideo’s
Kijkend naar een 360-gradenvideo ben je op een andere 

plek, in een winkel of een horecagelegenheid. In de 

video krijg je te maken met een overval, een babbel truc, 

of ander onwenselijk gedrag. Tegelijkertijd zit je 

gelukkig veilig achter je bureau, op je werkplek, of in je 

luie stoel. Met 360-gradenvideo’s kun je je vanuit een 

veilige situatie voorbereiden, zodat je mocht de situatie 

zich voordoen, weet wat je moet doen. Samen met 

Koninklijke Horeca Nederland en ouderenbond KBO-

PCOB maakten we bewustwordingsvideo’s over 

winkel   diefstal, babbeltrucs, overvallen, straatroof en 

‘predictive profiling’ (gedragsprofilering). Dat zorgt 

ervoor dat toezichthouders afwijkend en verdacht 

gedrag snel signaleren, waardoor escalatie en 

overtredingen worden voorkomen. Samen met de 

gemeente Amsterdam maakten we bewustwording s-

video’s over doorschenken en uitgaansoverlast op het 

Rembrandtplein.

We hebben de volgende video’s ook nog:

-  BORG Keurmerk

-  Agressie en overval op mijn tankstation.  

I.s.m. Opleiding en Ontwikkelingsfonds voor 

Tankstations en Wasbedrijven (OOTW)

-  Gastvrij in het Openbaar Vervoer i.s.m. Connexxion

-  Woninginbraak

Voorbeeld Escaperoomkoffer
Computerspellen zijn niet alleen leuk, ze kunnen ook 

als leerinstrument worden ingezet. Cyber24 is daar een 

voorbeeld van. In spelvorm worden jongeren zich 

bewust van digitale criminaliteit en wat ze daartegen 

kunnen doen. Cyber24 bestaat uit verschillende korte 

verhaallijnen over onder meer ID-fraude, online 

aankopen en digitaal pesten. In het nagesprek dat bij 

het spel hoort, kunnen jongeren ervaringen delen en 

krijgen ze meer informatie over de risico’s van digitale 

criminaliteit.

Ontwikkeling & toekomst

De informatiebehoefte van mensen verandert, ons aanbod verandert daarin mee. We maken nu bijvoorbeeld geen handboeken meer, 
maar bieden belevingen aan. Met nieuwe kennis, technieken en werkwijzen spelen we voortdurend in op de behoeften vanuit de 
praktijk. Dat hebben we de afgelopen vijftien jaar gedaan en dat blijven we doen. Wie in 2004 iets wilde leren, pakte een boek, een 
stappenplan, of een checklist. Daar maakten we er sindsdien veel van. Tegelijkertijd bouwden we webdossiers en digitale instrumenten. 
Nu is leren beleven. Want meemaken heeft meer impact dan lezen. Met behulp van nieuwe technieken spelen we daarop in.

Van handboek naar virtual reality

Inspiratieboek met ruim 50 voorbeelden van voorbeelden hoe 

je mensen kunt verleiden tot gewenst gedrag met bijbehorend 

webdossier: veiligheidsbeleving.

Veiligheids-
verleiding

cyber24

11110001000101010101010
1101111000111011110100011
011011100011011111100010
010101010011011111100101
01011110101001010100101
01100010101111111000100
010101010101011110001110
1111011000110111110001101
111110100100101010100110
1111110010101011110101001
01001010101011000101011
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Tips voor een toekomstbestendig CCV
Het CCV gaat ook de komende 15 jaar overheden, burgers en bedrijven helpen om Nederland 
leefbaar en veilig te maken. Van onze deskundigen kregen we de volgende tips: 

 “Leg je oor te luister bij de klant en blijf jezelf ontwikkelen.” 

 “Om overheden, bedrijven en burgers nóg beter te kunnen ondersteunen is het 
goed om te kijken of je je takenpakket kunt verbreden.”

 “Blijf uitgaan van de lokale kracht. Ook internationaal georganiseerde criminaliteit 
heeft namelijk een lokale dimensie.”

 “Ik zie dat het CCV met steeds meer overtuiging zijn expertise naar buiten brengt,  
ook in de media. Ga vooral zo door, want dat is ook goed voor je naamsbekendheid.”

 “Zorg dat je meer partner wordt van gemeenten en andere organisaties:  wacht niet 
totdat ze je vragen maar ga er op af!”

 “Loop ook mee op de ministeries, bij de politie, bij gemeenten. Want dan krijg je het 
beste beeld van wat je als CCV kunt betekenen.”

 “Zet bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit ook in op de ‘zachte’ kant van 
veiligheid. Bijvoorbeeld door de samenlevingsopbouw vast te leggen in een 
barrièremodel en zo de zwakke plekken te kunnen detecteren.” 

 “Jullie meerwaarde is de afgelopen jaren bewezen, ga vooral zo door.” 

 “Zorg ervoor dat je vanuit een inhoudelijke visie onderscheidend bent in het bij 
elkaar brengen van verschillende partijen op het gebied van veiligheid. Het CCV is in 
de positie om werelden met elkaar te verbinden. ”

 “Het zou mooi zijn als het CCV een methode kan ontwikkelen om botsende 
beleidslogica’s in samenwerkingsverbanden boven tafel te krijgen. Want pas als je 
die ziet, kun je echt stappen gaan zetten samen.”

Toekomst
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Dé uitdagingen voor de komende 15 jaar
Regeren is vooruitzien. Welke uitdagingen zien onze deskundigen voor de komende 15 jaar als het gaat om criminaliteit, 
leefbaarheid en veiligheid?

Janet ten Hoope, directeur Halt Nederland over 
samenwerking en het ondermijnende effect van 
huiselijk geweld:
“Wat mij betreft is het de uitdaging om de zorg- en veilig - 

heidsketen sluitend te krijgen. Op veel plaatsen gaat dit al 

heel goed, maar lang niet overal. En ik zou graag een door - 

braak willen in de aanpak van huiselijk geweld. Het maakt enorm veel slachtoffers, 

er is veel herhaald slachtofferschap en slachtoffers lopen het risico om later zelf 

dader te worden. Misschien wel de meest ondermijnende vorm van criminaliteit die 

er is, we krijgen er als overheid – ondanks alle inspanningen – maar moeilijk grip 

op. Om door te kunnen pakken is echt een holistische aanpak nodig, waarin we het 

gezinssysteem centraal moeten stellen.”

Theo Weterings, burgemeester van Tilburg over 
sentimenten en de beïnvloeding van ons 
veiligheidsgevoel:
“Bij veiligheid gaat het steeds meer om sentimenten, veelal 

bepaald door gebeurtenissen. Veiligheidsbeleid zal dan ook 

steeds meer moeten gaan om de beïnvloeding van de 

beleving van burgers. Want ook al dalen de statistieken voor veel vormen van 

criminaliteit, als mensen zich onveilig voelen omdat er in hun buurt is ingebroken, 

hebben ze hier geen boodschap aan. Het gaat om hún beleving, die je als overheid 

in bijvoorbeeld communicatie centraal kunt stellen.”

Emile Kolthoff, hoogleraar Criminologie en 
lector Ondermijning over de groei van nieuwe 
criminaliteit:
 “De roep om de productie van cocaïne zal groeien is mijn 

verwachting, net als de doorvoer ervan in onze havens. 

Detectiesystemen om de doorvoer te kunnen onder-

scheppen moeten geavanceerder worden. En je moet de ‘normalisering’ van het 

gebruik een halt toeroepen; cocaïne gebruiken is steeds meer geaccepteerd. 

Cyber- of financieel-economische criminaliteit zullen dan groter zijn is mijn 

verwachting. Ondermijning zal bij cybercriminaliteit een minder grote rol spelen, 

omdat criminelen daarbij minder afhankelijk zijn van de legale maatschappelijke 

structuren en facilitators. En het effect op sociaal zwakke wijken zal minder groot 

zijn. Maar ik verwacht wel dat de ondermijning van ons financiële bancaire systeem 

zal toenemen. Crimineel verkregen geld moet nu eenmaal worden witgewassen.”

Richard Nijeboer, Landelijk projectleider 
Cybercrime Nationale Politie over digitale 
weerbaarheid:
“De criminaliteit verplaatst zich steeds meer naar de virtuele 

wereld, het internet. De digitale weerbaarheid van burgers 

wordt daarmee steeds belangrijker. Als overheid moet je 

investeren in het creëren van bewustwording van de gevaren. 

Met bijvoorbeeld campagnes maar bijvoorbeeld ook met games, die jongeren 

spelenderwijs kennis laten maken met de gevolgen van cybercrime voor zowel het 

slachtoffer als de dader. En we moeten getalenteerde jongeren stimuleren hun 

kwaliteiten positief in te zetten, zodat ze niet in de verleiding komen tot 

bijvoorbeeld het uitvoeren van een DDos-aanval. Door ze stage te laten lopen bij 

een ICT- of securitybedrijf bijvoorbeeld. Want de maatschappij schreeuwt om dit 

talent.”  

“Voor iemand van de politie drink ik weinig koffie. 
Ik kies voor cappuccino met steeds een beetje minder suiker.”

Richard Nijeboer, Landelijk projectleider Cybercrime Nationale Politie

Visie



 | HET CCV 15 JAAR | 43 | 

Liesbeth Spies, burgemeester Alphen aan den 
Rijn over nieuwe vormen van criminaliteit:
 “Als je de kost nog verdient met een woninginbraak ben je 

als crimineel een loser, het verdienmodel van de crimineel is 

echt anders over vijftien jaar. Criminaliteit wordt steeds 

georganiseerder, complexer ook. Ondermijning, witwassen; 

het onttrekt zich steeds meer aan het blote oog. En de criminaliteit verplaatst zich 

steeds meer naar de virtuele ruimte. Digitaal inbreken, identiteitsfraude, cyber-

security, het zijn nieuwe fenomenen waar we nog niet altijd raad mee weten.  

We zijn nu bewust onbekwaam, de stap naar bewust bekwaam wordt echt de 

uitdaging voor de komende jaren.”  

Wim Ruijgrok, voorzitter van de Raad van 
Toezicht over zwaar-weer-scenario’s:
 “Criminelen werken heel geraffineerd, ze rekruteren jongeren 

en leiden ze op, zonder dat de maatschappij er wat van 

merkt. Ze verbieden ze te spijbelen of ook maar een appel te 

stelen, waardoor de klassieke vroegsignalering niet meer 

werkt: ineens zijn ze daar en ben je te laat. Ik hecht veel waarde aan privacy, maar ik 

kan me ook voorstellen dat er gevallen zijn waar de nood de wet breekt en je dus op 

andere manieren signalen moet gaan oppikken als overheid, via big data 

bijvoorbeeld. Bij zwaar-weer-scenario’s horen nu eenmaal andere oplossingen. 

Zeker als het scenario dat je als overheid de grip op de samenleving verliest boven 

de markt dreigt te hangen.” 

Jaap de waard, kennisactivist en beleids-
medewerker bij het ministerie van Justitie en 
Veiligheid over het streven naar een risicoloos 
bestaan en de kracht van internationalisering: 
“De relatief kleine groep burgers die zich kwetsbaar en 

onveilig voelt groeit, wat onder meer te maken heeft met 

(sociaal-)culturele spanningen tussen kansarmen en kansrijken en de vergrijzing 

van de bevolking. Van de overheid wordt verwacht dat ze hier adequaat op reageert 

en de veiligheidsrisico’s wegneemt. Dan is het belangrijk dat die zich concentreert 

op de aspecten die ze ook daadwerkelijk kan beïnvloeden. Denk aan het voorkomen 

van spanningen tussen bevolkingsgroepen of het ondersteunen van burgers en 

bedrijven bij het nemen van preventiemaatregelen. Om na een incident haastig en 

ineffectief beleid te voorkomen, is een goede duiding van een probleem én heldere 

communicatie, van wezenlijk belang. Verder gaat de internationale aanpak op het 

terrein van ‘safety en security’ in de toekomst steeds meer de politieke agenda 

bepalen. Nederland moet hierin een actieve rol nemen, ook als we hiervoor een deel 

van onze autonomie moeten inleveren.”

Francie van de Beek, manager private en 
semipublieke sector en plv. directeur CCV over 
ondermijning en cybercrime:
“Ik zie de belangrijkste uitdagingen op het gebied van 

ondermijning en cybercrime. Beide onderwerpen krijgen 

momenteel al veel aandacht. Toch denk ik dat ze een 

uitdaging blijven en dat ze steeds meer met elkaar verweven raken. Door de snelle 

opmars van de digitale samenleving worden internet en sociale media steeds 

belangrijker en vormen organisaties en individuen nieuwe digitale netwerken en 

communities. Dit kan leiden tot nieuwe criminele ontwikkelingen, omdat fysieke 

geldstromen verdwijnen en steeds vaker worden vervangen door digitale geld-

stromen. Op het gebied van cybercrime en het Dark Web valt ondanks succesvolle 

interventies door de overheid tegelijkertijd nog veel te ontdekken voor diezelfde 

overheid.”“Ik drink geen koffie.  

Wel veel water en soms een kopje verse muntthee.” 

Francie van de Beek, manager private en semipublieke sector en plv. directeur CCV
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Dit is een uitgave ter ere van het 15jarig bestaan 

van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid (CCV). Het CCV is sinds 2004 een 

onafhankelijke stichting die partijen en 

veiligheids professionals helpt om Nederland 

veiliger en leefbaarder te maken. 
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