
Zone 3 werd in 2016 het beste PKVW-bedrijf. Met het prijzengeld 
wilde dit bedrijf kennisuitwisseling en kennisuitbreiding aan 
haar huismeesters bieden. Onno van der Vlerk, productmanager 
veiligheid, blikt terug: “Bij de voorbereidingen van het mini-
seminar waren we eerst intern gericht en dachten aan al onze 
huismeesters. Maar waarom zouden we het ook niet voor 
huismeesters die niet op onze loonlijst staan, organiseren?” 

Enthousiast
Zo groeide een klein initiatief uit tot een veelzijdige middag 
met allerlei samenwerkingspartners in veiligheid. Van der 
Vlerk: “In het triangeloverleg, waar politie, de gemeente 
Amsterdam en corporaties, samen om tafel zitten, was er ook 
interesse om mee te doen. En de Amsterdamse Federatie van 
Woningcorporaties (AFWC) was enthousiast.”

Programma
De wethouder van Wonen de heer Ivens opende het mini-
seminar met een korte toelichting op het beleid van de 
gemeente om High Impact Crimes terug te dringen. Vervolgens 
kwam Hans Schelvis, adviseur van het CCV, aan het woord over 
de zwakke plekken en mogelijke preventie bij complexen: wat 
kun je aantreffen en wat kun je eraan doen? Als laatste spraken 
Martien van Rijn, gemeentelijk projectleider Jeugd en Veiligheid, 
en Frank Cardon, gemeentelijk projectleider Veiligheid, 
over de buurtpraktijkteams en de lessen uit de aanpak van 
jeugdgroepen in Amsterdam-West. Zij gingen in op hoe je 
inbraakpreventie kan bevorderen door positieve verbindingen in 
de buurt te leggen. 

Levendige discussie
Van der Vlerk: “We hadden een vol programma met veel 
informatie in korte tijd maar toch bleven de deelnemers 
geboeid luisteren. Ook de adviseurs en monteurs vonden het 
goed.” Tijdens de discussie op het einde stelde Mark van der 
Horst, directeur van Zone 3, het publiek volgens de Socratische 
methode, allerlei vragen, zoals hoe pak je dat bij jouw complex 
of in jouw wijk aan? Het werd een levendige discussie. 
Bijvoorbeeld dat je bij overlast de rekening bij de huurder kan 
leggen, zoals het verwijderen van troep rondom een complex. 

Van der Vlerk: “Hier en daar gebeurt het al voorzichtig. Dat 
wisten deelnemers niet van elkaar.” Tijdens de borrel zag je 
mensen contactgegevens uitwisselen. Ook van het aanwezige 
voorlichtingsmateriaal werd dankbaar gebruikgemaakt. “We 
kregen veel positieve reacties,’ aldus Van der Vlerk .

Het mini-seminar van het Amsterdamse Zone 3, een van de beste PKVW-bedrijven 2016, was een succes. 
Ruim tachtig professionals van onder andere corporaties, gemeente en politie lieten zich bijpraten over 
inbraakpreventie. Ook de aanpak van jeugdoverlast in relatie tot inbraakpreventie kwam uitgebreid aan de 
orde.

Praktijkvoorbeeld

Zone 3 zorgt voor kennisuitwisseling 
over inbraakpreventie
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Wilt u ook een deskundige adviseur van het CCV 
inschakelen als spreker op uw bijeenkomst? Neem dan 
contact op met pkvw@hetccv.nl of bel met 030 751 6700.
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