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AANPAK OVERVALLEN  
 
 

Overvallen hebben een grote 
impact op de slachtoffers en op de 
maatschappij. De overheid maakt 
zich sterk om bedrijfs- en 
woningovervallen en straatroof 
tegen te gaan. Dat kan zij niet 
alleen. Ook ondernemers en  
bewoners nemen volop 
maatregelen om de kans op een 
overval te verkleinen. Bij de 
aanpak tegen overvallen is een 

grote rol weggelegd voor gemeenten. De ‘aanpak overvallen’ van het CCV 
biedt gemeenten een leidraad om deze rol op te pakken en in te vullen. 
 
De aanpak bestaat uit een stappenplan, een rolbeschrijving voor de 
betrokken partners en een database met maatregelen. Daarnaast bevat de 
aanpak achtergrondinformatie, artikelen, onderzoeken en het laatste 
nieuws. 
 
REGIEROL GEMEENTE 
Het stappenplan is een hulpmiddel voor gemeenten bij het opstellen van een 
lokale aanpak én de uitvoering ervan. In beide fasen heeft de gemeente de 
regierol. Dat wil zeggen dat de gemeente het voortouw neemt in het 
formuleren van het beleid en de uitvoering daarvan. Een goede 
samenwerking tussen gemeente en betrokken partijen is essentieel om de 
aanpak tot een succes te maken.  
 
 
BETROKKEN PARTNERS 
Naast de gemeente zijn de politie, Openbaar Ministerie, ondernemers en 
woningcorporaties als belangrijkste partijen betrokken bij de aanpak van 
overvalcriminaliteit.  
 

 
Andere partijen die regelmatig worden betrokken zijn: het regionaal 
platform criminaliteitsbeheersing (RPC), het veiligheidshuis, Jongerenwerk,  
bewoners- en buurtverenigingen. En uiteraard hebben ondernemers en 
burgers ook een eigen belangrijke rol bij het voorkomen van 
overvalcriminaliteit.  
 
DATABASE OVERVALPREVENTIE  
Een onderdeel van de ‘aanpak overvallen’ is de database overvalpreventie 
en nazorg. De database maakt een onderscheid in drie categorieën 
aanpakken: 

• Dadergerichte aanpak; hierin staan preventieve maatregelen en een 
aanpak voor nazorg aan ex-gedetineerden  

• Slachtoffergerichte aanpak; hierin staan preventieve maatregelen 
voor ondernemers, bewoners en nazorg aan slachtoffers  

• Situationele preventie; een overzicht van preventieve maatregelen 
voor in een winkelgebied, op een bedrijventerrein of in een 
woonwijk.  

Ook kan in de database onderscheid gemaakt worden naar overvallocatie 
(straat, woning of bedrijf) en de betrokken partijen (gemeente, politie, 
woningcorporatie of ondernemer).  

De database is eenvoudig in het gebruik. Door het gebruik van een 
keuzemenu worden alleen die maatregelen zichtbaar die in een specifieke 
situatie van toepassing zijn. 

WEBSITE 
Ga voor de aanpak overvallen naar www.hetccv.nl/overvallen  

MEER INFORMATIE 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
Contactpersoon: Joeri Vig 
T (030) 751 67 20 
E info@hetccv.nl 
www.hetccv.nl/overvallen 
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AANPAK OVERVALLEN IN ZEVEN STAPPEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1. Samenwerking 
Signaleren probleem (voorbereidend onderzoek) 
Contact leggen met betrokken partijen en komen tot een eerste 
overeenstemming 
 
2. Haalbaarheid & organisatie  
Haalbaarheidsonderzoek 
Opstellen samenwerkingsovereenkomst 
Aanstellen projectleider, samenstellen projectgroep en vastleggen taken 
 
3. Inventarisatie  
Probleemanalyse 
Prioriteiten toekennen 
 
4. Plan van aanpak  
Doelstellingen, maatregelen, activiteiten en communicatie definiëren 
 
5. Uitvoering van de maatregelen 
Realiseren en uitvoeren van de gekozen maatregelen 
Volgen en bespreken van maatregelen in de projectgroep 
 
6. Evaluatie 
Project monitoren en evalueren (effectevaluatie) 
Samenwerking evalueren (procesevaluatie) 
 
7. Borging 
Zorgen voor voortzetting van de aanpak 
 

Intentieverklaring 
 

1. Samenwerking 

Veiligheidsanalyse 
 

2.   Haalbaarheid & Organisatie  

Plan van aanpak 
 

3.   Inventarisatie  

Samenwerkingsconvenant 
 

4. Plan van aanpak 

Uitvoering plan van aanpak 
 

5. Uitvoering van maatregelen 

7. Borging 

6. Evalueren 
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