
Barrière-
modellen
Inzicht in complexe vormen van 
criminaliteit

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 
ontwikkelt sinds 2012 digitale barrièremodellen. Dit doen we 
met en voor de praktijk. In een barrièremodel brengen we een 
complexe vorm van criminaliteit op een overzichtelijke manier 
in kaart. Het overzicht helpt om voor iedere fase de juiste mix 
aan (ketenpartners en) interventies te kiezen.

Wilt u weten hoe u een complexe vorm van criminaliteit het beste aan kunt pakken? Gebruik dan het barrièremodel. Het model 
brengt in kaart welke stappen een crimineel moet zetten om een delict te kunnen plegen. Ook belicht het model welke partijen 
en gelegenheden het delict mogelijk maken. Hierdoor ontdekt u welke barrières u, uw veiligheidspartners en andere partijen 
kunnen opwerpen om het werk van de crimineel te verstoren.

1. delict 
De stappen voor, tijdens en na het delict 

2. dienstverleners 
Het netwerk van personen en organisaties die het 
delict mogelijk maken 

3. gelegenheden 
De gelegenheden die het delict mogelijk maken 

4. indicatoren 
De waar te nemen signalen 

5. partners 
De partijen die bij de aanpak nodig zijn 

6. barrières 
De drempels die partijen kunnen opwerpen
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Barrièremodellen bekijken
Op www.barrieremodellen.nl kunt u onder andere de volgende 
uitgewerkte barrièremodellen bekijken:
• Co-vergisting
• Faillissementsfraude
• Hennepteelt
• Ladingdiefstal
• Loverboyproblematiek
• Malafide uitzendbureaus
• Mobiel banditisme
• Multi-probleemgezinnen met een Roma-achtergrond
• Synthetische drugs
• Vastgoedfraude

Barrièremodellen maken
Wilt u een andere vorm van georganiseerde criminaliteit 
onderzoeken of gaat u liever zelf aan de slag? Dat kan! 
Op www.barrieremodellen.nl kunt u zelf barrièremodellen 
maken. 

Het barrièremodel is uiterst geschikt om te gebruiken bij 
brainstormsessies. Het geeft houvast en zorgt ervoor dat u op 
een overzichtelijke manier het criminele proces en de wereld 
eromheen kunt ordenen en analyseren. Het model legt blinde 
vlekken bloot en geeft antwoord op de vraag: Doen we wat we 
moeten doen en hebben we alle facilitators in beeld? Als u hier 
publieke en private partijen bij betrekt, zien de partijen direct 
van zichzelf en van elkaar wat zij kunnen doen om het crimine-
le proces te hinderen. Het zorgt voor inzicht en draagvlak. 

Procesbegeleiding door het CCV
Wilt u aan de slag met barrièremodellen, maar kunt u daar wel 
wat hulp bij gebruiken? Schakel dan het CCV in. Onze proces-
begeleiders helpen u graag. Van brainstorm tot het doorvoeren 
van de barrières. Neem voor meer informatie contact op met 
Luuk Olsthoorn: luuk.olsthoorn@hetccv.nl, 06 13 35 76 13.
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