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2 Het instrument in de praktijk 

voorBereIDeN

SCreeNeN

verleNeN Nazorg

evalUereN

STAPPENPL AN NA ZORG SL ACHTOFFERS OVERVALLEN

Een overval op een woning of een bedrijf kan in iedere gemeente voorkomen en 
heeft een grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het 
veiligheidsgevoel in de maatschappij. Naast financiële gevolgen heeft een 
overval vaak grote emotionele gevolgen. Een goede opvang van en bijstand aan 
het slachtoffer is daarom belangrijk. Nazorg is gericht op iedereen die slacht
offer is van een bedrijfs of woningoverval en op personen die in de nabije 
omgeving waren toen de overval plaatsvond. Naast de hulp aan het slachtoffer 
vallen hier ook preventieve maatregelen onder. Het stappenplan geeft gemeenten 
handvatten om de regierol op te pakken. Het is ook relevant voor andere partijen 
die betrokken zijn bij de nazorg, waaronder ondernemersverenigingen, Openbaar 
Ministerie (OM), politie, woningcorporaties en Slachtofferhulp Nederland. Het is 
echter geen blauwdruk, dus u hoeft niet alle stappen exact zo op te volgen. 
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1. VOORBEREIDEN

In de voorbereidende fase vindt de vormgeving van de nazorg na een overval plaats.

Denk hierbij aan de volgende onderdelen:

• Aanstellen van coördinator/contactpersoon 

• In kaart brengen hotspots overvallen 

• Inventariseren aanwezige nazorg

• Regelen informatie-uitwisseling

• Opstellen nazorgplan

1A AANSTELLEN COÖRDINATOR
De coördinator nazorg coördineert de nazorg aan slachtoffers van een overval in een gemeente. 

Het is ook mogelijk om een contactpersoon te benoemen in plaats van een coördinator.

De nadruk bij deze coördinerende functie ligt op de regie van de nazorg en het nemen van 

initiatief om de nazorg daadwerkelijk te verlenen als er een overval heeft plaatsgevonden.  

De nazorg dient u in brede zin op te vatten: het betreft de directe zorg aan het slachtoffer, 

alsook het bieden van mogelijkheden om preventieve maatregelen te nemen om overvallen te 

voorkomen. Niet alleen voor de slachtoffers van een overval, maar ook voor personen in de nabije 

omgeving van de plaats waar een overval heeft plaatsgevonden. Hier ligt nadrukkelijk een rol voor 

de gemeente.

SPIN IN HET WEB

• De coördinator/contactpersoon fungeert als spin in het web. Hij/zij beperkt zich niet alleen 

tot regievoering, maar heeft ook uitvoerende taken. Denk aan het (laten) bezoeken van slacht-

offers en het samen met partners organiseren van informatiebijeenkomsten en bezoeken van 

ondernemers en/of inwoners van de gemeente om hen voor te lichten over preventieve 

maatregelen.

• Vanwege een directe lijn met de burgemeester en de politie is het verstandig dat de coördinator/

contactpersoon valt onder de gemeentelijk afdeling Openbaar Orde en Veiligheid (OOV).   

De persoon binnen de gemeente die de noodzakelijke gegevens van de politie ontvangt 

moet met een zogenoemd aanwijzigingsbesluit hiervoor het mandaat krijgen (zie Regelen 

informatie-uitwisseling).

• In deze voorbereidende fase is het aan te bevelen om te kijken naar de bestaande organisatie-

structuur van de aanpak van overvallen in de gemeente. Zie het CCV-dossier Aanpak over-

vallen voor meer informatie over deze organisatiestructuur.

1B IN KAART BRENGEN HOTSPOTS OVERVALLEN
Bij het voorbereiden en uitvoeren van de lokale nazorg is het van belang dat u rekening houdt 

met het specifieke veiligheidsbeeld van uw gemeente. Als dat goed in kaart is gebracht, kunt u 

zich beter voorbereiden op een specifieke vorm van nazorg in een bepaald gebied waar de 

meeste overvallen plaatsvinden (hotspot).

Hierbij kunt gebruik maken van gegevens uit de lokale gebiedscan. U kunt de politie ook vragen 

een regionaal overzicht te leveren. Meer informatie over het verkrijgen van een veiligheidsbeeld 

vindt u in de database overval preventie en het CCV-dossier Aanpak overvallen.

http://www.hetccv.nl/instrumenten/overvallen/index?filter=Stappenplan&step=2
http://www.hetccv.nl/instrumenten/overvallen/index?filter=Stappenplan&step=2
http://www.hetccv.nl/instrumenten/veiligheidsanalyse/landelijk---gebiedscan-criminaliteit-en-overlast
http://www.hetccv.nl/dossiers/overvalcriminaliteit
http://www.hetccv.nl/instrumenten/overvallen/stappenplan?filter=Stappenplan&step=3
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1C INVENTARISEREN AANWEZIGE NAZORG
Voor u een nieuw nazorgplan met allerlei nieuwe maatregelen opstelt, kijkt u eerst wat er binnen 

uw gemeente en regio al aanwezig en/of mogelijk is op het gebied van nazorg aan slachtoffers 

van overvallen. Inventariseer welke bestaande regelingen/maatregelen er binnen uw gemeente 

en regio worden uitgevoerd ook op preventief gebied en welke u hiervan kunt opnemen in het 

plan voor de nazorg na een overval.

1D INVENTARISEREN SAMENWERKING
Inventariseer de mogelijke partners die u kunt betrekken in de voorbereiding en uitvoering van 

de lokale nazorg van overvallen. Formuleer ook de rol die zij gaan innemen bij de uitvoering.

Hieronder ziet u in een overzicht welke mogelijke partners u kunt betrekken en wat hun rol kan 

zijn. Natuurlijk gaat dit alles in afstemming met de coördinator/contactpersoon.

 ACTOREN  ROL 

 Gemeente Regierol nazorg slachtoffers overvallen en preventie
 
 Politie • Eerste ambulante opvang slachtoffers 
  • Strafrechtelijk (opsporings-)onderzoek

 Openbaar Ministerie Opsporen en vervolging, informeren en begeleiden bij een strafzaak

 Ondernemers- / winkeliersvereniging Stimuleren van bewustwording, daadwerkelijk treffen van maatregelen en samenwerken  
  via bijvoorbeeld een Keurmerk Veilig Ondernemen

 Slachtofferhulp Nederland Bieden van juridische, praktische en emotionele ondersteuning bij het verwerken van  
  de  gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en  
  immateriële schade

 Buurtvereniging / buurtbewoners Stimuleren van bewustwording, daadwerkelijk treffen van maatregelen

 Regionaal Platform  Algemene voorlichting en activiteiten om de bewustwording en de samenwerking te 
 Criminaliteitsbeheersing bevorderen

 Slachtofferhulp Detailhandel Begeleiding na geweld, overval, ongeval of sterfgeval in de winkel 

 Brancheverenigingen Leden ondersteunen

 Verzekeraars Schadeafwikkeling en ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen

	 Schadefonds	geweldsmisdrijven	 •	 Toekennen	financiële	tegemoetkoming(en)	voor	materiële	en	immateriële	schade	
   aan slachtoffers van geweldsmisdrijven.
  • Uitvoering subsidieregeling preventieve maatregelen voor slachtoffers van een  
   overval (1.000 euro).

 Woningcorporaties Beveiligen van de woningen en voorlichting geven over preventieve maatregelen

 PKVW-erkende bedrijven Advies op maat, offertes en montage van woningbeveiliging.

 Ouderenbonden ANBO en Unie KBO ontplooien diverse initiatieven op het gebied van preventie van  
  woningovervallen voor senioren.

http://www.doenbv.nl/
http://www.anbo.nl/belangenbehartiging/wonen-en-mobiliteit/nieuws/tips-voor-uw-veiligheid-thuis
http://www.uniekbo.nl/belangenbehartiging/wonen-en-mobiliteit/integrale-veiligheid/voorlichting.html
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1E REGELEN INFORMATIE-UITWISSELING
Optimale informatie-uitwisseling is de basis voor een succesvolle samenwerking van alle partners 

die betrokken zijn bij de nazorg overvallen. Deze informatie-uitwisseling is per definitie 

tweerichtingsverkeer. Meer informatie over het versterken van uw informatiepositie is te vinden 

in de database overvalpreventie.

PRIVACY 

Op de werkvloer is niet altijd duidelijk welke gegevens wel en welke niet mogen worden 

uit gewisseld en met welke partners. Uitwisseling van gegevens tussen (meerdere) partners 

vereist duidelijke afspraken over de bescherming van de privacy.

De politie is bevoegd aan Slachtofferhulp Nederland gegevens te verstrekken ten behoeve van 

het behartigen van belangen van slachtoffers van strafbare feiten of verkeersongevallen  

(artikel 18, lid 1 Wet politiegegevens in samenhang met artikel 4:2 Besluit politiegegevens).

De Wet politiegegevens biedt ook uitkomst voor het delen van informatie van de politie met de gemeente. Artikel 16 lid 1, onder 
c van deze wet biedt de politie de mogelijkheid informatie aan de burgemeester te verstrekken, mede in het kader van de 
beoordeling of het slachtoffer of de slachtoffers al dan niet worden bezocht vanuit de gemeente (zie de stap screenen - besluit 
nazorg). Wel is het nodig om via een intern mandaat van de burgemeester vast te leggen aan wie precies binnen de gemeente 
de informatie wordt verstrekt.

Format voor een zogenoemd aanwijzingsbesluit

1F OPSTELLEN NAZORGPLAN
In een nazorgplan kunt u alles vastleggen over de doelstellingen, maatregelen, samenwerkings-

partners en de rolverdeling van de nazorg na overvallen. Het is van belang om zo concreet 

mogelijk te zijn bij het opstellen van het nazorgplan.

Het nazorgplan:

• is een bewijs van samenwerking,

• maakt de te realiseren doelen inzichtelijk,

• houdt het proces beheersbaar,

• geeft een beeld van de werkorganisatie en

• maakt de daadwerkelijke maatregelen en activiteiten duidelijk.

Kortom: het nazorgplan biedt een kader aan alle partijen die betrokken zijn bij de nazorg aan 

slachtoffers van overvallen. Ook geeft het ondersteuning bij het managen van de uitvoering en 

informatie aan overige geïnteresseerden.

OPSTELLEN DRAAIBOEK/PROTOCOL

U kunt het nazorgtraject vastleggen in een draaiboek of protocol. Hierin staat bijvoorbeeld 

welke stappen u moet nemen als er een woningoverval of een bedrijfsoverval heeft plaats-

gevonden. Spreek bijvoorbeeld in het draaiboek af in welke gevallen en wanneer het slachtoffer 

namens het bestuur wordt bezocht. Bij een woningoverval of bedrijfsoverval kunnen de nazorg 

en samenwerkingspartners in de uitvoering verschillen. Dit kan een reden zijn om een apart 

draaiboek voor deze typen overvallen ontwikkelen.

U geeft in het aparte draaiboek aan hoe de regie in het (specifieke) geval van een bedrijfsoverval 

of woningoverval is geregeld. Het draaiboek voor een woning- of bedrijfsoverval is een staps-

gewijs overzicht van de nazorg die het slachtoffer ontvangt, welke partijen in de uitvoering 

betrokken zijn, wanneer ze betrokken zijn en hoe de communicatie tussen de ketenpartners 

verloopt. De ingrediënten voor een dergelijk draaiboek zijn terug te vinden in het stappenplan 

bij Screenen en Verlenen Nazorg.

http://www.hetccv.nl/dossiers/overvalcriminaliteit
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/instrumenten/nazorg-overvallen/aanwijzingsbesluit.pdf
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2.  SCREENEN

In de voorbereidende fase heeft u de organisatie van de nazorg vormgegeven en op lokaal niveau 

in de organisatie ingebed. In de fase tussen de melding van een overval en het inschakelen van 

de nazorg voor het slachtoffer treft u de laatste voorbereiding voor hulp op maat.

Denk hierbij aan:

• Organiseren melding

• Nader vaststellen aard overval

• Besluit verlenen nazorg

• Opbouwen dossier

2A ORGANISEREN MELDING
Zo snel mogelijk na een overval geeft de politie dit door aan de gemeentelijke coördinator 

nazorg. Hij/zij stelt het nazorgtraject in werking en regelt hiermee een goede follow-up door de 

gemeente. De lokale politiechef is verantwoordelijk voor het melden van een overval bij de 

gemeente. Zie als voorbeeld de gemeentelijke checklist overvallen, die in de regio Utrecht is ont-

wikkeld.

Natuurlijk is bij een overval de eerste (ambulante) opvang ter plekke door de politie belangrijker 

dan het direct melden van het incident bij de gemeente.

DRAAIBOEK

Als er in de voorbereidende fase een draaiboek is opgesteld, is de melding van de overval het 

moment dat dit in werking treedt.

2B NADER VASTSTELLEN AARD OVERVAL
Om de juiste nazorg te kunnen verlenen stelt u vast wat de aard van de overval is. Gaat het 

bijvoorbeeld om een woningoverval of een bedrijfsoverval? In welke mate is geweld gebruikt, 

zijn er gewonden of zelfs doden gevallen?

Dit doet u aan de hand van de gegevens die u van de politie heeft ontvangen. Ook informeert u 

bij andere partijen wat zij al over de overval weten. Slachtofferhulp Nederland zorgt voor de 

directe opvang van het slachtoffer en kan u voorzien van informatie uit de eerste lijn. Specifiek 

voor de detailhandel is Slachtofferhulp Detailhandel te benaderen.

Informeer ook naar wat er bekend is van de omgeving van de overval. Gaat het om een bedrijfs-

overval: vond deze plaats in een gebied met het Keurmerk Veilig Ondernemen?

Het goed in kaart brengen van het veiligheidsbeeld en de informatie-uitwisseling tijdens de 

voorbereidende fase garandeert een snelle uitvoering van de gehele nazorg na een overval.

http://www.hetccv.nl/dossiers/overvalcriminaliteit/gemeentelijke-checklist-overvallen
http://www.slachtofferhulp.nl/
http://www.doenbv.nl/
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2C BeSlUIt verleNeN Nazorg
Na de melding van een overval bespreekt de gemeentelijke coördinator met de (contactpersoon 

van de) politie of een bezoek namens de gemeente of door de burgemeester zelf de goede keuze 

is.

Zo ja, dan wordt aan het slachtoffer gevraagd of deze openstaat voor een bezoek. Zo niet, dan 

beperkt de directe nazorg aan het slachtoffer zich tot de rol van Slachtofferhulp Nederland en/of 

door de branches geboden diensten (bijvoorbeeld D.Oe.N.).

Het is verstandig om criteria te definiëren op basis waarvan u wel of geen nazorg verleent. 

Dergelijke criteria zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk actie kunt ondernemen na een overval. 

Denk hierbij aan simpele criteria, zoals de vraag of het slachtoffer nazorg wel of niet op prijs 

stelt. Bijzondere criteria kunnen zijn dat het slachtoffer zelf betrokken is bij criminele activiteiten. 

Dit kan bijvoorbeeld spelen bij een overval op een hennepkwekerij. In dit laatste geval bent u 

afhankelijk van de informatie die de politie kan leveren. De gemeentelijke coördinator vraagt de 

politie naar mogelijke bezwaren tegen het verlenen van nazorg.

Nota bene: Het niet verlenen van nazorg aan het directe slachtoffer betekent niet dat verdere 

nazorg geheel is uitgesloten. In het geval van een overval op een hennepkwekerij is een 

buurtgerichte actie door de politie (zie ‘verlenen nazorg’) juist gewenst.

2D opBoUweN DoSSIer
De gemeentelijke coördinator nazorg start met de opbouw van het dossier dat de vorderingen 

van het proces beschrijft. Gedurende het proces van de nazorg komen de genomen stappen en 

activiteiten in het dossier terecht. Vermeld hierbij waar wel of niet is afgeweken van het 

bestaande nazorgplan.

Bij de evaluatie benut u deze informatie. Op basis hiervan kan de lokale uitvoering van de 

nazorg overvallen worden bijgestuurd en doorontwikkeld.

http://www.hetccv.nl/dossiers/overvalcriminaliteit/slachtofferhulp-nederland
http://www.doenbv.nl/
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3.  VERLENEN NA ZORG

Nu komt het er op aan om de nazorg op maat daadwerkelijk te coördineren en verlenen.   

Het slachtoffer of de buurt krijgt, na de overval, een mix van verschillende initiatieven aan

geboden door de gemeentelijke coördinator. Het kan hierbij gaan om landelijke, regionale of 

lokale initiatieven.

CHECK

Het slachtoffer wordt tijdens de aangifte van de overval bij de politie gewezen op de diensten 

van Slachtofferhulp Nederland. Voordat de gemeente contact opneemt met het slachtoffer, gaat 

u na of er al contact is geweest tussen het slachtoffer en Slachtofferhulp. Of, in geval van een 

bedrijfsoverval, met de brancheorganisatie. Op basis hiervan kunt u het aanbod aan het 

slachtoffer aanpassen.

LAAT U ADVISEREN

Slachtofferhulp Nederland kan u, voorafgaand aan het (eerste) bezoek, adviseren over de inhoud 

van het aanstaande bezoek. Zij hebben de expertise en het inzicht hoe een gesprek met het 

slachtoffer na een dergelijke ingrijpende gebeurtenis moet plaatsvinden. Maak hiervan gebruik 

en laat u adviseren.

AANBOD EN ACTIES

Bij het overzicht van het daadwerkelijke aanbod van de nazorg wordt het volgende onderscheid 

gemaakt:

• Contact met het slachtoffer

• Verdiepen in de hulpvraag:

  bij een bedrijfsoverval

  bij een woningoverval

• Wijkgerichte acties:

  bij een bedrijfsoverval

  bij een woningoverval

3A CONTACT MET HET SLACHTOFFER
Neem bij het afleggen van een eerste bezoek vanuit de gemeente aan het slachtoffer de volgende 

overwegingen mee:

• Let op de timing van het bezoek na de overval. De politie moet een onbelemmerde start 

 kunnen maken met het opsporingsonderzoek. Ook is het goed als de eerste heftige emoties al 

wat gezakt zijn.

• Bij veel overvallen is het niet noodzakelijk dat de burgemeester zelf, namens de gemeente, het 

eerste bezoek aflegt aan het slachtoffer. Dit kan hij/zij overlaten aan een ambtelijke vertegen

woordiger of de coördinator/contactpersoon nazorg. U kunt de afweging maken dat alleen bij 

een ernstige overval de burgemeester het slachtoffer bezoekt. Natuurlijk hangt het ook van 

de persoonlijke stijl van de burgemeester af of hij/zij het slachtoffer bezoekt.

• Bij dit eerste bezoek gaat het vooral om tonen van empathie en het wijzen op de mogelijk

heden voor hulp. Geef het slachtoffer een ‘VIPbenadering’.

• Vanwege het bestuurlijke karakter van dit bezoek is het beter wanneer er geen politie 

aan wezig is bij dit bezoek. Is die er wel dan is de kans groot dat het accent meer op het 

straf rechtelijke komt te liggen, hetgeen niet het doel is van het bezoek vanuit de gemeente.

http://www.hetccv.nl/dossiers/overvalcriminaliteit/slachtofferhulp-nederland
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3B VERDIEPEN IN DE HULPVRAAG
Wilt u tijdens het bezoek aan het slachtoffer de hulpvraag verdiepen en een gericht aanbod 

leveren, dan kunt u gebruik maken van de regelingen en maatregelen die vermeld staan in de 

database overvalpreventie.

Houd bij het kiezen van het aanbod en de te nemen acties rekening met de mogelijkheden 

binnen de gemeente, het type overval en de tijdspanne die is verstreken tussen de overval en uw 

acties.

AANBOD BIJ EEN BEDRIJFSOVERVAL

• Biedt aan om de veiligheidssituatie van het bedrijf op hoofdlijnen te laten bespreken met een 

deskundige. De ondernemer kan ook eerst de Veilig Ondernemen Scan doen op  

www.veiligondernemenscan.nl om zijn risico’s en preventiemaatregelen in kaart te brengen.

• Als het slachtoffer baat denkt te hebben bij een gesprek met de dader, dan kan de organisatie 

‘Slachtoffer in Beeld’ daarbij bemiddelen. Zij organiseren en begeleiden contact tussen 

slachtoffers en daders. 

• Wijs het slachtoffer op de subsidieregeling slachtoffers overval en de algemene regeling van 

het schadefonds geweldsmisdrijven.

•	 Bestaat	er	een	gemeentelijk	noodfonds	voor	financiële	hulp	om	(preventieve)	maatregelen	te	

nemen na een overval? Zo ja, wijs de slachtoffers hier op. Zo nee, bekijk of schrijnende 

gevallen	(financiële)	hulp	op	maat	kunnen	krijgen.

• Wijs het slachtoffer op de mogelijkheid een professionele veiligheidscan te laten uitvoeren 

door	bijvoorbeeld	een	erkende	VKB-scanner	(als	u	niet	meer	dan	5	vestigingen	heeft	met	elk	

maximaal	10	fte).	Informatie	hierover	vindt	u	op	www.hoeveiligisuwzaak.nl.

• Biedt de handreiking camerabewaking op maat aan.

• Biedt als verdere impuls eventueel een afroomkluis en/of pinautomaat aan.

• Vraag bij slachtoffers van een bedrijfsoverval ook naar de beveiliging thuis.

• Bij een opgeloste overval kan het slachtoffer de zitting bezoeken en gebruik maken van het 

spreekrecht. De gemeentelijke coördinator stemt dit af met het Openbaar Ministerie.

AANBOD BIJ EEN WONINGOVERVAL

•	 Stel	vast	of	het	een	huur-	of	koopwoning	betreft.	In	het	eerste	geval	heeft	de	woningcorporatie 

een belangrijke taak.

• Biedt hulp bij het aanvragen/invullen van formulieren.

• Als het slachtoffer baat denkt te hebben bij een gesprek met de dader, dan kan de organisatie 

‘Slachtoffer in Beeld’ daarbij bemiddelen. Zij organiseren en begeleiden contact tussen 

slachtoffers en daders. 

• Wijs het slachtoffer op de subsidieregeling slachtoffers overval en de algemene regeling van 

het schadefonds geweldsmisdrijven.

•	 Bestaat	er	een	gemeentelijk	noodfonds	voor	financiële	hulp	om	(preventieve)	maatregelen	te	

nemen na een overval? Zo ja, wijs de slachtoffers hier op. Zo nee, bekijk of schrijnende 

gevallen	(financiële)	hulp	op	maat	kunnen	krijgen.

• Van de bewoners wordt verwacht dat ze bijdragen aan het voorkomen van herhaald slachtoffer-

schap	door	eventuele	aanbevelingen	over	te	nemen	en	preventieve	maatregelen	te	(laten)	

aanbrengen.	Indien	het	een	huurwoning	betreft	dan	monteert	de	woningcorporatie	(gratis)	de	

preventieve maatregelen.

• Biedt als verdere impuls een deurspion en/of kierstandhouder aan en geef informatie over 

goed	gebruik.	Ook	kan	(hulp)	bij	montage	worden	aangeboden.	Maak	voor	huurwoningen	

afspraken met de woningcorporatie.

• Gebruik waar mogelijk informatie uit de toolkit voorlichting Veilig Wonen van het CCV 

(preventietips,	informatie	overvallen,	RAAK).	Ook	kan	een	PKVW-adviseur worden ingezet om 

het slachtoffer te adviseren bij de beveiliging van de woning.

• Bij een opgeloste overval kan het slachtoffer de zitting bezoeken en gebruik maken van het 

spreekrecht. De gemeentelijke coördinator stemt dit af met het Openbaar Ministerie.

http://www.hetccv.nl/dossiers/overvalcriminaliteit
http://www.slachtofferinbeeld.nl
https://schadefonds.nl/alles-over-de-uitkering/over-de-uitkering-a-aanvraagprocedure/subsidieregeling-overvallen
https://schadefonds.nl/tijdelijke-regelingen/regelingen/veelgestelde-vragen/70-tijdelijke-regelingen/regelingen/218-algemeen
http://www.hoeveiligisuwzaak.nl
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/instrumenten/cameratoezicht/actieplan-camerabewakingnew1.pdf
http://www.hetccv.nl/instrumenten/overvallen/menu-partijen/woningcorporatie
http://www.slachtofferinbeeld.nl
https://schadefonds.nl/alles-over-de-uitkering/over-de-uitkering-a-aanvraagprocedure/subsidieregeling-overvallen
https://schadefonds.nl/
http://www.hetccv.nl/instrumenten/overvallen/menubijeenkomsten/index
http://www.politiekeurmerk.nl/
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• Aan slachtoffers van woningovervallen wordt ook gevraagd of ze ondernemer zijn. De kans is 

dan groot dat er dan een relatie bestaat tussen de opbrengst uit de onderneming en de 

overval in de woning.

3C ORGANISEREN WIJKGERICHTE ACTIES
Beperk u bij het verlenen van de nazorg niet alleen tot het directe slachtoffer. U dient ook 

nazorg te verlenen op wijkniveau, denk aan de omstanders, verontruste bewoners of andere 

bedrijven in de wijk.

BEDRIJFSOVERVAL

• Informeer ondernemers aan hetzelfde plein, dezelfde wijk, van dezelfde ondernemersvereniging 

over de overval en stel ze op de hoogte van de preventiemogelijkheden en (lokale) regelingen. 

Voorbeelden zijn te vinden bij voorlichting aan ondernemers en burgers in de database 

overvalpreventie. 

• Ga in gesprek met de ondernemersvereniging.

• Maak binnen twee tot drie weken afspraken over een voorlichtingsbijeenkomst in samen

werking met de ondernemersvereniging, zeker bij een overval die voor veel onrust in de 

omgeving zorgt.

• Wijs de ondernemersvereniging op de mogelijkheden van het Keurmerk Veilig Ondernemen 

(KVO) en de mogelijkheden daarbinnen van financiering van preventieve maatregelen.

• Is er geen KVO mogelijk? Wijs de ondernemersvereniging dan op préKVOprojecten, waar

binnen nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan het onderwerp overvallen.

• Biedt als verdere impuls eventueel een afroomkluis en/of pinautomaat aan. Denk hierbij ook 

aan het geven van informatie over goed gebruik.

• Verwijs naar de handreiking camerabewaking op maat.

WONINGOVERVAL

• Ga in gesprek met de woningcorporatie als dit in de voorbereidende fase nog niet is gebeurd. 

Samen met de woningcorporatie stemt u af welke maatregelen voor de wijk kunnen worden 

genomen.

• Informeer bewoners aan hetzelfde plein, dezelfde straat, dezelfde wijk over de overval en stel 

ze op de hoogte van de mogelijkheden voor het nemen van preventieve maatregelen en 

(lokale) regelingen. Het accent ligt op Veilig Wonen. Het voorkomen van een overval en hoe 

hiermee om te gaan is een onderdeel hiervan. Naast de gemeente zijn belangrijke partners 

hierbij: politie, PKVWadviseurs, ouderenbond, verzekeraars en/of slachtofferhulp. Voorbeelden 

zijn te vinden bij voorlichting aan ondernemers en burgers in de database overvalpreventie.

• Maak binnen twee tot drie weken afspraken over een bewonersbijeenkomst in samenwerking 

met de vereniging van eigenaren, woningcorporatie en politie. Maak hierbij gebruik van de 

toolkit voorlichting Veilig Wonen van het CCV.

http://www.hetccv.nl/dossiers/overvalcriminaliteit/voorlichting-aan-ondernemers
http://www.hetccv.nl/dossiers/overvalcriminaliteit/voorlichting-aan-bewoners
http://www.hetccv.nl/instrumenten/Keurmerk+Veilig+Ondernemen/index
http://www.hetccv.nl/dossiers/overvalcriminaliteit/pre-kvo
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/instrumenten/cameratoezicht/actieplan-camerabewakingnew1.pdf
http://www.hetccv.nl/dossiers/overvalcriminaliteit/voorlichting-aan-ondernemers
http://www.hetccv.nl/dossiers/overvalcriminaliteit/voorlichting-aan-bewoners
http://www.hetccv.nl/instrumenten/overvallen/menubijeenkomsten/index
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4 .  EVALUEREN

Een evaluatie laat zien of de geboden nazorg effectief was. Dit is belangrijke informatie, omdat 

het toont of de vooraf gestelde doelen zijn bereikt. Vaak komen uit een evaluatie ook verbeter

punten naar voren. Met deze verbeterpunten past u het plan van aanpak voor de nazorg van 

slachtoffers van overvallen aan. Hierdoor worden bewoners of ondernemers optimaal behoed 

voor herhaald slachtofferschap.

Een evaluatie bestaat uit twee delen:

• Effectevaluatie om vast te stellen of de uitgezette acties geslaagd zijn.

• Procesevaluatie om vast te stellen of de samenwerking tussen de verschillende partijen goed 

is verlopen.

Maak voor de koopsector afspraken met PKVWbedrijven over een advies op maat of leg hiervoor 

de verantwoordelijkheid bij de vereniging van eigenaren. Wellicht zijn er ook kortingsacties 

mogelijk met plaatselijke ondernemers, zodat deelnemers van de bijeenkomsten tegen geredu

ceerde prijzen SKG-gecertificeerde beveiligingsproducten kunnen aanschaffen.

Biedt als verdere impuls een deurspion en/of kierstandhouder aan en geef informatie over goed 

gebruik. Ook kan (hulp) bij montage worden aangeboden. Maak voor huurwoningen afspraken 

met de woningcorporatie.

4A EVALUEREN OP EFFECT
In hoeverre zijn de uitgezette acties succesvol? Bijvoorbeeld of preventieadviezen ook worden 

doorgevoerd door de ondernemers die gebruik maakten van het nazorgplan. Deze en andere 

vragen worden beantwoord bij het (tussentijds) evalueren van de genomen maatregelen.

De effectevaluatie is wel de laatste stap, maar het nadenken erover begint al bij het opstellen 

van het plan van aanpak.

In grote lijnen toetst u de volgende doelstellingen van de nazorg overvallen:

• Het geven van adequate aandacht en ondersteuning aan het getroffen slachtoffer en zijn/haar 

omgeving.

• Het verhogen van het veiligheidsniveau om de kans op herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. 

Zijn bijvoorbeeld de preventieve maatregelen uitgevoerd?

• Het herstel van het veiligheidsgevoel bij het slachtoffer en zijn/haar omgeving.

• Het verkrijgen van informatie ten aanzien van overvallen, het veiligheidsniveau en de 

actiebereidheid van het slachtoffer. Hiermee kan de algehele aanpak overvallen worden 

aangepast om in de toekomst overvallen te voorkomen.

 Een enquête is de geëigende methode om de nazorg snel en efficiënt te evalueren. Slacht-

offerhulp Nederlands belt alle, bij haar bekende, slachtoffers van een overval na om de 

subsidieregeling slachtoffers overval, herstelbemiddeling en lotgenotencontact onder de 

aandacht te brengen.

VOORBEELD

• Evaluatie nazorgplan overvallen door het RPC AmsterdamAmstelland 

http://www.preventiecertificaat.nl/index.html
http://www.hetccv.nl/dossiers/overvalcriminaliteit/nazorgplan-overvallen-rpc-amsterdam-amstelland
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4B evalUereN op proCeS
Met de procesevaluatie wordt het proces van de gehele aanpak nazorg overvallen geëvalueerd. 

Na zo’n evaluatie zijn uitspraken te doen over de kosten, de uitvoering van acties, de medewer

king van bepaalde groepen, partijen of mensen en ook de manier waarop de nazorg van 

overvallen in de toekomst het best tot stand kan komen. 

De informatie uit de procesevaluatie kan helpen de resultaten van de effectevaluatie te 

verklaren.

Enkele voorbeeldvragen voor de opzet van een procesevaluatie:

• Hoe is de samenwerking tussen de betrokken partijen?

• Was de informatieuitwisseling optimaal geregeld?

• Zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken partijen voldoende 

duidelijk?

• Leveren de verschillende partijen een gelijkwaardige input of zijn er één of meerdere partijen 

die er harder aan trekken? Zo ja, welke?

• Communiceert de coördinator nazorg voldoende met de overige partijen?

• Zijn er knelpunten in de samenwerking ontstaan bij het uitvoeren van de geplande activiteiten?

• Wat is de geleverde financiële, personele en organisatorische inspanning?

• Zijn er voldoende middelen (financiën en tijd) beschikbaar?

• Was extra financiering noodzakelijk?

• Op welke manier kan de afstemming tussen de betrokken partijen worden verbeterd?

4C BorgeN
De proces en effectevaluatie leveren verbeterpunten op voor de aanpak van de nazorg over

vallen. Met deze verbeterpunten kunt u bijvoorbeeld het nazorgplan aanpassen of de informatie

uitwisseling efficiënter regelen.

Het doel van de evaluatie van de nazorg is het (volgende) slachtoffer meer aan deze nazorg 

heeft. De resultaten van de evaluatie en de opgebouwde kennis en ervaring borgt u natuurlijk 

binnen het plan nazorg overvallen. Maar dat niet alleen. De uitvoering van een plan nazorg kan 

ook leiden tot nieuwe werkmethoden, nieuwe technieken en nieuwe samenwerkingsverbanden 

die u kunt benutten bij de overkoepelende aanpak overvallen.

http://www.hetccv.nl/instrumenten/overvallen/index
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