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Folder “Senioren & veiligheid”
Deze folder geeft senioren praktische informatie over het 
voorkomen van een inbraak dankzij maatregelen met 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen, hoe om te gaan met 
onbekenden aan de deur en tips voor veiligheid op straat. 
De folder is tegen kostprijs te koop in de webwinkel.

Voorlichtingsbijeenkomst 
Organiseer een bijeenkomst in uw gemeente met 
behulp van het stappenplan ‘Voorlichtingsbijeenkomst 
organiseren’. Het stappenplan geeft informatie en tips over 
onder andere uitnodigingsstrategie, voorlichter, planning, 
programma en communicatie rond de bijeenkomst. 
Het stappenplan geeft ook praktische voorbeelden, 
zoals uitnodigingsteksten, evaluatieformulieren en een 
PowerPoint presentatie over woninginbraak, babbeltrucs 
en woningovervallen.

KBO-PCOB brochure “Bescherm samen uw wijk”
In de brochure komt aan bod: buurtpreventieteams, 
voorkom een inbraak, babbeltruc film, digitale training, 
hoe laat u derden binnen, wat als het u toch overkomt. 

Flyer “Verklein het risico op een woningoverval” 
De kans om slachtoffer te worden van een woningoverval is 
klein, maar behoort wel tot de realiteit. Deze flyer beschrijft 
wat bewoners kunt doen om de kans op een woningoverval te 
verkleinen. Bestel ze tegen kostprijs in de CCV-webwinkel.

Filmpje “Senioren en Veiligheid - Veilig aan de deur”
Maak senioren attent op deze video. De video gaat over de 
risico’s van het binnenlaten van onbekenden en geeft tips. 

360O Filmpje “Voorkom een babbeltruc in de supermarkt” 
Ook in winkels maken criminelen gebruik van babbeltrucs om 
senioren te ontdoen van hun portemonnee. Laat ze de 
situatie beleven alsof ze zelf in de winkel staan met deze 360 
graden video. 
 
Installeer digitale deurbel, deurspion of kierstandhouder 
Met een digitale deurbel of deurspion kunnen senioren zien 
wie er voor de deur staat, zonder dat zij de deur hoeven te 
openen. Een kierstandhouder zorgt ervoor dat ze toch met 
de onbekende aan de deur kunnen praten zonder dat ze de 
gehele deur hoeven te openen. Diverse gemeenten bieden 
dergelijke materialen met subsidie aan.

Digitale training “Woonveiliger”  
Bied de korte training ‘Veilig Wo-
nen’ aan zodat senioren leren wat 
zij zelf kunnen doen om veilig te 
wonen. Gewoon thuis, van achter 
hun computer. Gratis training: 
www.woonveiliger.nl/elearning. 

Filmpje “Shop geen flop”
Voorlichtingsfilm over online 
handelsfraude waar senioren 
slachtoffer van kunnen worden.  
Is de prijs te mooi om waar te zijn, 
dan is dat meestal ook zo. 

Informeer bewoners die minder 
mobiel zijn en toch de deur willen
openen over de diverse 
toegangssystemen: mechanisch 
(gecertificeerd sleutelkluisje) en
elektronisch. Lees meer in de fact-
sheet ‘Toegang tot zorgwoningen’.

Er bestaan verschillende vormen van buurtpreventie. 
Gemeenten kunnen bewoners hierbij ondersteunen. 
Vaak kiezen bewoners zelf welke vorm het beste 
aansluit bij hun wensen en ideeën voor een veilige 
buurt. Zoals preventieteams, digitale buurtpreventie 
(WhatsAppgroepen) en Waaks. Waaks is het inzet-
ten van hondenbezitters en oplettende burgers om 
overlast en criminaliteit te signaleren.
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https://hetccv.nl/bestellen/producten/productdetail/?tx_cart_product%5Bproduct%5D=50&tx_cart_product%5Baction%5D=show&tx_cart_product%5Bcontroller%5D=Product&cHash=0bb9c4ce207072f8fee043efa2bc3ae7
https://hetccv.nl/onderwerpen/woninginbraak/communicatiemiddelen/voorlichtingsbijeenkomsten/
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Aanpak_overvallen/NIEUW_Stappenplan_voorlichtingsbijeenkomst.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Aanpak_overvallen/NIEUW_Stappenplan_voorlichtingsbijeenkomst.pdf
http://www.uniekbo.nl/kboveilig/brochure-bescherm-samen-uw-wijk--2017/
https://hetccv.nl/bestellen/producten/productdetail/?tx_cart_product%5Bproduct%5D=51&tx_cart_product%5Baction%5D=show&tx_cart_product%5Bcontroller%5D=Product&cHash=87d41bb3e9af7aa79c2f15b26c77027f
https://youtu.be/NF-B2YLD5GI
https://www.youtube.com/watch?v=XjhgolPx7hc&feature=youtu.be&list=PL2u5GUR7nFmEQBTuNy0Z5VemW7nz8TqLZ
https://www.youtube.com/watch?v=XjhgolPx7hc&feature=youtu.be&list=PL2u5GUR7nFmEQBTuNy0Z5VemW7nz8TqLZ
https://hetccv.nl/bestellen/producten/productdetail/?tx_cart_product%5Bproduct%5D=124&tx_cart_product%5Baction%5D=show&tx_cart_product%5Bcontroller%5D=Product&cHash=a6c1232d8d5ab997f04ec4da2102dfe7
http://www.woonveiliger.nl/elearning
https://www.youtube.com/watch?v=b5JB96GJueA
https://hetccv.nl/bestellen/producten/productdetail/?tx_cart_product%5Bproduct%5D=126&tx_cart_product%5Baction%5D=show&tx_cart_product%5Bcontroller%5D=Product&cHash=286e64f989e576bbc0fc611c1274c483
https://hetccv.nl/bestellen/producten/productdetail/?tx_cart_product%5Bproduct%5D=126&tx_cart_product%5Baction%5D=show&tx_cart_product%5Bcontroller%5D=Product&cHash=286e64f989e576bbc0fc611c1274c483
https://hetccv.nl/onderwerpen/woninginbraak/communicatiemiddelen/buurtpreventie/
https://hetccv.nl/onderwerpen/woninginbraak/communicatiemiddelen/digitale-vormen-van-buurtpreventie/
https://hetccv.nl/onderwerpen/woninginbraak/communicatiemiddelen/waaks/

