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Criminaliteit veroorzaakt veel ellende in de samenleving. 

Naast materiële schade kan criminaliteit ook leiden tot 

aantasting van een van onze primaire levensbehoeften: 

veiligheid.

Iedereen heeft altijd en overal recht op veiligheid. In 

de openbare ruimte, op het werk en zeker ook thuis. 

Veiligheid voor jezelf, maar evengoed voor de mensen om 

je heen. Veiligheid van lijf en leden én in emotionele zin. 

Helaas is het van alle tijden dat veiligheid wordt bedreigd. 

Dat de integriteit van het menselijk lichaam niet wordt 

gerespecteerd, evenmin als het verschil tussen het mijn 

en dijn. Het is dan ook een illusie om te verwachten dat 

criminaliteit ooit helemaal zal verdwijnen. Maar dat besef 

mag geen reden zijn om fatalistisch achterover te leunen.

Gelukkig dalen de laatste jaren de misdaadcijfers over het 

algemeen in Nederland. Met name high impact crimes12 

nemen in aantal af. Voor het CCV zijn deze ontwikkelingen

een stimulans om te blijven werken aan criminaliteits-

preventie en veiligheid. Vanuit de ervaring die wij de 

afgelopen jaren hebben opgedaan en de feedback die wij 

hebben ontvangen weten we dat onze producten/diensten 

en mensen goed gewaardeerd worden. Ons werk heeft 

duidelijk effect. Daar zijn we trots op. En we houden die 

waardering graag vast.

In het koersdocument dat voor u ligt, kijken we vooruit: we 

beschrijven onze ambities en speerpunten voor de komende 

vijf jaar. Zo willen we flexibeler kunnen inspelen op de 

wensen van onze opdrachtgevers en klanten. Toenemende 

flexibiliteit is noodzakelijk nu de samenleving steeds sneller 

verandert. Ook zien we graag dat alle relevante partijen 

binnen afzienbare tijd het CCV kennen: alle bij veiligheid 

betrokken partijen, zowel in de private als publieke sector. 

Mede voor deze naamsbekendheid zullen we ons duidelijker 

positioneren. Daardoor weet u precies waarvoor u bij ons 

terechtkunt. Ook zorgen we ervoor dat u ons makkelijker

kunt bereiken. 

1 Onder high impact crimes wordt hier verstaan: woninginbraak, overvallen,  
 straatroof en geweld

Daarnaast gaan we meer investeren in samenwerking met 

andere partijen, zoals gemeenten, om vanuit synergie 

meer rendement te behalen voor een veilige en leefbare 

samenleving.

Het koersdocument is naar zijn aard een strategisch 

document op hoofdlijnen. Ieder jaar maken wij een 

vertaalslag naar concrete jaarplannen. Deze vinden 

vervolgens hun weerslag in onze planningen en in de 

jaarrekeningen waarin we over onze resultaten rapporteren. 

Wij zijn als CCV overtuigd van onze meerwaarde. Maar 

wij pretenderen niet de waarheid in pacht te hebben. Dit 

koersdocument is dan ook niet een dichtgetimmerd stuk, 

maar een publicatie waarop we graag uw feedback horen 

en dat we zullen aanpassen als de omstandigheden daarom 

vragen. Daarom hebben we dit document ook besproken 

met een aantal voor het CCV relevante partijen. We blijven 

ook naar de toekomst toe een lerende organisatie met een 

open blik op de wereld om ons heen.

Het CCV is ervan overtuigd dat voorkomen beter is dan 

genezen. Dat de preventie van criminaliteit dus essentieel 

is. En dat de consument van veiligheid ook steeds meer 

producent van veiligheid is. Iedereen kan en moet op zijn of 

haar eigen manier bijdragen aan een veiliger Nederland. Wij 

blijven dat de komende jaren doen. En u hopelijk ook. Want 

leefbaarheid en veiligheid maken we samen.

Patrick van den Brink

Directeur

Voorwoord
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“Het CCV is voor mij de organisatie die kennis 
verbindt met de lokale uitvoering.”
Arina Kruithof, directeur-bestuurder Halt

Het CCV besteedt traditiegetrouw veel aandacht 

aan criminaliteit tegen het bedrijfsleven. We bieden 

verschillende producten en diensten om ondernemers te 

helpen bij het voorkomen van criminaliteit. Die aandacht 

voor veilig ondernemen wil het CCV behouden en zo 

mogelijk uitbreiden. Met name door publiek-private 

samenwerkingsverbanden te initiëren en te ondersteunen 

bij hun activiteiten. 

“Publiek-private samenwerking binnen het 
veiligheidsdomein is van groot belang, 

omdat het de enige wijze is om tot structurele 
verbeteringen te komen.”

Fabert de Wit, ondernemer in winkelcentrum Struytse Hoek 

in Hellevoetsluis

1.1. Dit zijn wij en hier staan we voor, nu 
en in de toekomst

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

(CCV) is een onafhankelijke stichting die partijen in het 

veiligheidsdomein en veiligheidsprofessionals helpt om 

Nederland veiliger en leefbaarder te maken. We zijn in 

2004 opgericht door publieke en private partijen, zoals het 

ministerie van Justitie, BZK, VNO-NCW, het Verbond van 

Verzekeraars, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 

de Raad van Korpschefs.

Aanspreekpunt voor veiligheidsprofessionals

Het CCV is de natuurlijke partner voor alle 

veiligheidsprofessionals in Nederland: het eerste 

aanspreekpunt voor private en publieke partijen. Het CCV 

staat bekend als deskundig, betrokken en objectief. Onze 

medewerkers zijn professionals die autoriteit hebben in 

het veld. Wij bieden de kennis, kunde en producten die 

bijdragen aan een veilig en leefbaar Nederland. 

“De toegevoegde waarde van het CCV 
is voor mij dat veiligheid 

praktisch wordt vertaald in acties op lokaal niveau: 
in de buurt, het winkelcentrum 

en het bedrijventerrein. Het CCV helpt ons 
van papier naar praktijk.”

Aat de Jonge, burgemeester van de gemeente Dronten

Stimulator van publiek-private samenwerking

Wij ondersteunen bij het vormgeven van veiligheidsbeleid, 

maar onze kracht zit vooral in het vertalen van dit beleid 

naar de praktijk. We maken beleid effectief en uitvoerbaar.

De overheid speelt bij het vergroten van de veiligheid 

natuurlijk een belangrijke rol. Maar veiligheid is niet 

het monopolie van die overheid. Iedereen is er mede-

verantwoordelijk voor; naast consument van veiligheid zou 

iedereen ook producent van veiligheid moeten zijn. Niet 

voor niets is ons motto: veiligheid maken we samen. Gezien 

dat motto is het weinig verwonderlijk dat publiek-private 

samenwerking onze bijzondere aandacht heeft.

1. Dit is het CCV

Onze ambities

Wij zijn en blijven op de hoogte van veiligheidsvraag-

stukken die actueel zijn binnen onze private, publieke en 

semipublieke netwerken. Het CCV biedt allerlei vormen 

van ondersteuning om die uitdagingen het hoofd te 

bieden. Dat kan in de vorm van langdurige betrokkenheid, 

zoals procesbegeleiding bij het Keurmerk Veilig 

Ondernemen. Maar het kan ook een telefoontje of bezoek 

zijn waarin we een klant of partner helpen in diens strijd 

tegen criminaliteit of overlast. 

Onze ambities voor de komende vijf jaren zijn als volgt 

samen te vatten. Het CCV: 

• staat bekend als de autoriteit op het gebied van 

criminaliteitspreventie; 

• kent een groot draagvlak bij private, publieke en 

semipublieke partijen en brengt deze partijen 

samen;

• is de gewaardeerde en natuurlijke partner voor het 

ministerie van Veiligheid en Justitie;

• werkt als een professionele, open organisatie vanuit 

vijf kernwaarden: deskundigheid, transparantie, 

betrokkenheid, integriteit en nieuwsgierigheid.
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• de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

• VNO-NCW/MKB-Nederland. 

De medewerkers

Het CCV is een organisatie van professionals en kent 

naast de platte structuur een informele bedrijfscultuur. 

De toegevoegde waarde die wij klanten en opdrachtgevers 

kunnen leveren, staat of valt bij de kwaliteit van onze 

medewerkers. Bij ons werken mensen met uiteenlopende 

achtergronden: criminologen, veiligheidsdeskundigen, 

bestuurskundigen, juristen, economen en sociale 

wetenschappers. Maar ook gedragspsychologen, 

antropologen, filosofen en communicatie-experts.

Onze organisatie is erop gericht om medewerkers te 

stimuleren en in staat te stellen om zich voortdurend 

vakinhoudelijk en persoonlijk te ontwikkelen. In de 

afgelopen periode heeft het CCV fors geïnvesteerd op 

dit vlak. En ook de komende jaren zullen we zorgen dat 

medewerkers hun persoonlijke effectiviteit en expertise 

verder kunnen uitbouwen. Zo blijven wij een flexibele, 

resultaatgerichte en innovatieve organisatie, bestaande 

uit professionele medewerkers met gevoel voor de 

bestuurlijke context en kennis van de praktijk binnen het 

veiligheidsdomein.

“Het op een handzame manier in beeld brengen 
van de (on)mogelijkheden van de aanpak van 

een bepaald probleem (zoals met woonoverlast 
is gedaan) werkt goed voor de professionals in de 

gemeenten en bij partners.” 
Rik Scheele, hoofd Veiligheid en Wijken, gemeente Gouda

1.2. Onze organisatie

Waar we in 2004 begonnen met minder dan tien mensen, 

zijn we inmiddels uitgegroeid tot een jongvolwassen 

organisatie met ongeveer 75 medewerkers. 

De taakopvatting

Onze belangrijkste opdracht was en is het bevorderen 

van preventieve maatregelen op het gebied van 

criminaliteitsbestrijding. We voeren deze opdracht uit 

door kennisoverdracht te stimuleren, vaardigheden bij alle 

betrokkenen te vergroten en gewenst gedrag te bevorderen. 

Het initiëren van samenwerking tussen partijen is daarbij 

van groot belang. Daarnaast beheren we certificatie- en 

inspectieschema’s op het gebied van criminaliteitspreventie 

en brandveiligheid.

De afdelingen

Het CCV kent een lijn-staforganisatie met drie 

lijnafdelingen. Elke afdeling richt zich op een van onze drie 

meest relevante klantgroepen: de publieke, de private en de 

semipublieke sector. Door onze producten en diensten op 

deze wijze te bundelen, beoogt het CCV de zichtbaarheid en 

toegankelijkheid  te vergroten en de interne samenhang en 

wendbaarheid naar de markten te bevorderen.

De toezichthouders

Onze Raad van Toezicht bestaat, naast een onafhankelijke 

voorzitter, uit zes leden. Zij zijn vertegenwoordigers van:

• het ministerie van Veiligheid en Justitie;

• het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties;

• de Nationale Politie;

• het Verbond van Verzekeraars;

Onze jaarplannen
Het CCV werkt zijn ambities uit in speerpunten en 

vervolgens in jaarplannen. Die plannen vullen we samen 

met onze opdrachtgevers en klanten in. Ze omvatten 

concrete acties en producten/diensten, waarbij steeds 

helder is aangegeven: 

• welk maatschappelijk probleem wordt aangepakt; 

• wie de belangrijkste stakeholders zijn;

• welke output we realiseren tegen welke prijs;

• wat het maatschappelijk rendement (de outcome) is. 

In de jaarplannen maken we dus de vertaalslag van de 

abstracte wereld van dit koersdocument naar de hands-

on-benadering waar het CCV bekend om staat. 
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Directeur-bestuurder

Staf

Semipublieke Sector

Conformiteitschema’s

Publieke Sector

Raad van toezicht

Lokale Projecten

Private Sector

De afdeling Publieke Sector 

… richt zich op lokale, regionale en landelijke overheden. De 

afdeling draagt bij aan de versterking van de bestuurlijke 

aanpak van georganiseerde criminaliteit, de verbetering 

van integrale veiligheid en de stimulering van naleving en 

toezicht op wet- en regelgeving. De gemeenten zijn daarbij 

onze belangrijkste klant. 

De afdeling Private Sector 

… ondersteunt ondernemers en hun organisaties op het 

gebied van veiligheid en preventie. Binnen deze afdeling 

houdt de unit Lokale Projecten zich specifiek bezig 

met de veiligheid in en om bedrijven. Denk daarbij aan 

veiligheidsscans op bedrijfsniveau en aan het Keurmerk 

Veilig Ondernemen (dat een heel winkelgebied betreft). 

Het team Conformiteitschema’s beheert certificatie- en 

inspectieschema’s op het gebied van sociale veiligheid 

(zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen), brandveiligheid 

(zoals brandmeldinstallaties) en criminaliteitspreventie 

(zoals het Politiekeurmerk Veilig Wonen en BORG). 

De afdeling Semipublieke Sector

… richt zich op de integrale aanpak van veiligheids- en 

leefbaarheidsproblemen binnen het semipublieke domein. 

Doelgroepen zijn bijvoorbeeld woningbouwcorporaties en 

welzijnsinstellingen. De thema’s die hier aan bod komen, 

zijn onder andere woonoverlast, woninginbraken en 

buurtbemiddeling.
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Andere opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld het Verbond van 

Verzekeraars, de Inspectieraad, afzonderlijke rijksinspecties, 

gemeenten en de politie.

Klanten

Deze groep bestaat uit een zeer diverse verzameling 

organisaties en individuen. We zorgen er allereerst voor 

dat we hun vraag kennen. Op basis van die kennis – en in 

samenwerking met de betrokken partijen – ontwikkelen we 

passende producten en diensten. 

Klanten zijn verdeeld over het private, publieke en 

semipublieke domein:

• Binnen het private domein richt het CCV zich onder 

andere op ondernemers, brancheverenigingen, 

inspectie- en certificatie-instellingen, verzekeraars, 

de Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing en 

burgers.

• Binnen het publieke domein ligt de focus met name op 

gemeenten, veiligheidshuizen, Regionale Informatie- 

en Expertisecentra, rijksinspecties en autoriteiten 

(zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit), de politie en ministeries.

• Binnen het semipublieke domein heeft het CCV 

contacten met onder andere woningbouwcorporaties, 

openbaarvervoersorganisaties, kennisinstituten 

en onderwijsinstellingen zoals hogescholen en 

universiteiten.

Uit deze opsomming blijkt duidelijk dat het CCV zich in 

eerste instantie richt op de professionele partijen in het 

veiligheidsdomein. In sommige gevallen, zoals bij het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen en brandpreventie, richten wij 

ons echter ook op de individuele eindgebruikers. 

1.3. Veiligheid door samenwerken

Als echte netwerkorganisatie staat het CCV midden in de 

samenleving. Dit blijkt onder andere uit ons uitgebreide 

netwerk en onze externe focus, en het komt met name 

tot uiting in de voortdurende interactie met onze 

opdrachtgevers en klanten. 

“De toegevoegde waarde van het CCV is voor mij dat 
het een zichtbare en onafhankelijke bruggenbouwer 

en een (gezaghebbend) kennisinstituut is op het 
gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid. Het 

CCV faciliteert professionele partijen, publiek en 
privaat, met kennis, voorlichtingsmateriaal

en instrumenten gericht op veilig wonen, veilig 
werken en veilig leven.”

Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars

Strategische partners

Kenmerkend voor het CCV is dat het publiek-private 

samenwerkingsverbanden stimuleert en faciliteert. Als 

netwerkorganisatie initiëren we ook zelf samenwerkings-

verbanden met strategische partners. 

Voorbeelden van dergelijke partners binnen de private 

sector zijn Koninklijke Horeca Nederland en Detailhandel 

Nederland – naast het Verbond van Verzekeraars en VNO-

NCW/MKB-Nederland, die beiden zijn vertegenwoordigd in 

onze Raad van Toezicht. Het aantal strategische partners 

binnen de publieke sector is groot. Naast de Nationale 

Politie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (die 

eveneens allebei zijn vertegenwoordigd in de Raad van 

Toezicht) gaat het bijvoorbeeld om Platform 31, het Landelijk 

Informatie en Expertisecentrum, Bureau Inspectieraad, het 

Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio’s en Brandweer 

Nederland. Ook in het semipublieke domein kent het 

CCV een aantal strategische partners. Denk aan Aedes en 

Slachtofferhulp Nederland.

Opdrachtgevers en klanten

Onze opdrachtgevers maken niet altijd zelf gebruik van onze 

producten en diensten. Daarom maken we onderscheid 

tussen opdrachtgevers en klanten. Tot onze klanten behoren 

alle partijen die wel gebruikmaken van onze producten.  

Opdrachtgevers

De belangrijkste opdrachtgever en financier van het CCV is 

het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Maar ook het werk 

van andere ministeries raakt aan de thema’s waarmee het 

CCV zich bezighoudt. 
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Daarnaast is de subjectieve veiligheidsbeleving anders; 

het gevoel van veiligheid is vaak minder groot bij 

zelfstandig wonende ouderen dan bij andere groepen 

in de samenleving.

Verschuivende verantwoordelijkheden 

• De rijksoverheid legt steeds meer taken en 

bevoegdheden neer bij gemeenten. Denk aan het 

sociale domein en meer in het bijzonder de Jeugdzorg.

• De burgemeester krijgt er daarnaast, in het kader van 

openbare orde en veiligheid, steeds meer taken bij. Een 

voorbeeld hiervan is het tijdelijk huisverbod dat hij of 

zij kan opleggen. Er is een toenemende verschuiving 

van overheidstaken naar activiteiten van burgers en 

private partijen. 

• Dit fenomeen is ook zichtbaar op het gebied van 

toezicht. Dat biedt kansen voor zelforganisatie en 

eigen initiatieven van burgers en private organisaties. 

Er komt meer ruimte voor lokale initiatieven. Het 

risico bestaat echter ook dat criminaliteits- en 

brandpreventie meer versnipperd raken. Gelukkig 

zien we steeds meer ontwikkelingen waarbij lokale 

overheden en private partijen elkaar in groter verband 

weten te vinden. Het besef neemt toe dat sommige 

risico’s beter op grotere schaal dan op lokaal niveau 

opgepakt kunnen worden. Wij stimuleren dit soort 

samenwerking. En waar nodig initiëren we het. 

Ondermijning  

Ondermijning tast de integriteit van onze samenleving 

en ons rechtsbestel aan. Er is een groeiend besef dat 

ondermijning zich ook in Nederland voordoet, binnen 

én buiten de grote steden. Denk aan burgemeesters 

en wethouders die worden bedreigd bij besluiten die 

het criminele circuit raken, zoals het besluit om het 

onderkomen van een motorclub te sluiten of besluiten die 

de vastgoedsector raken. Dat kan een aanzuigende werking 

hebben op ander normoverschrijdend gedrag. Ondermijning 

komt ook in regionale en lokale veiligheidsplannen steeds 

vaker naar voren als prioriteit. Het probleem wordt meer en 

meer aangepakt. Het CCV ontwikkelt naast de ‘traditionele’ 

bestuurlijke aanpakken van ondermijnend gedrag ook 

methoden om ondermijning in een vroeg stadium te 

2.1. Ontwikkelingen

Het CCV speelt al sinds zijn oprichting in op veranderende 

vragen en verwachtingen. Ook de komende jaren blijven 

we dat doen. We staan in open communicatie met de snel 

veranderende wereld om ons heen en zijn een lerende 

organisatie die voortdurend wil verbeteren. Het is zeker 

niet de bedoeling dat wij als CCV op elk gebied de experts 

zijn. Maar kennis van actuele ontwikkelingen is onmisbaar 

om goed onze rol te blijven uitoefenen binnen de thema’s 

waarop wij ons primair richten (zie paragraaf 3.1). Daartoe is 

samenwerking van groot belang.

Welke ontwikkelingen nemen we waar die belangrijk zijn 

voor het werkterrein van het CCV? We geven hieronder een 

aantal voorbeelden, zonder de indruk te willen wekken 

volledig te zijn. Het gaat enerzijds om ontwikkelingen die 

een (in)direct effect kunnen hebben op veiligheidsbeleving, 

leefbaarheid en/of criminaliteit. Anderzijds betreft het 

ontwikkelingen binnen het criminaliteitsdomein zelf.

Demografische ontwikkelingen

• Delen van Nederland, met name het oosten en 

noorden, hebben te maken met bevolkingskrimp. Een 

belangrijke oorzaak is dat jongeren de rurale gebieden 

verlaten vanwege gebrek aan werk en voorzieningen. 

Zij vestigen zich meer en meer in de (Rand)stad. 

Hierdoor ontstaan dunbevolkte gebieden waar weinig 

sociale controle is en waar vrijplaatsen kunnen 

ontstaan voor criminelen. De handhavingscapaciteit 

zal namelijk met de bewoners meetrekken naar 

dichtbevolkte gebieden. De objectieve veiligheid zal 

hierdoor worden beïnvloed. 

• Nederland vergrijst. De bevolking wordt steeds ouder 

en dat is een verworvenheid. Maar de vergrijzing stelt 

het veiligheidsbeleid ook voor nieuwe uitdagingen en 

opgaven. Want ouderdom komt helaas met gebreken: 

mensen worden minder zelfredzaam. Tegelijkertijd 

blijven ze langer dan vroeger op zichzelf wonen. 

Hierdoor verandert hun handelingsperspectief bij het 

voorkomen van criminaliteit of onveilige situaties. Een 

gezonde jonge man van 23 kan bijvoorbeeld sneller een 

brandend huis verlaten dan een heer van 83.  

2. Ontwikkelingen en onze ambities
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Cybercrime

De technologische ontwikkeling en de digitalisering gaan 

snel. Sneller dan we tot voor kort voor mogelijk hielden. 

Criminelen proberen hun voordeel te doen met deze 

razendsnelle technologische ontwikkeling en digitalisering. 

In dat kader wordt wel gesproken van ‘cybercrime’. 

Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. 

U hoeft geen computer of internetaansluiting te hebben 

om er slachtoffer van te worden. Zo bevatten de meeste 

telefoons en bankpassen computerchips; ook díe kunnen

worden gemanipuleerd door cybercriminelen. 

Bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn 

eveneens vatbaar voor cybercrime. Voor het plegen van 

cybercrime gebruiken criminelen speciale apparatuur en 

software. 

Preventie op het gebied van cybercrime staat in 

vergelijking met preventie van high impact crimes nog 

in de kinderschoenen. Ook moet de wet- en regelgeving 

steeds weer aangepast worden aan de laatste digitale 

ontwikkelingen. Dit vraagt om nieuwe expertise en 

veranderende competenties bij handhavende organisaties. 

Een effectieve aanpak van cybercrime vereist internationale 

samenwerking, evenals extra alertheid van bedrijven en 

burgers. Bij deze alertheid is het van belang dat burgers en 

bedrijven ook handelingsperspectief hebben; dat ze weten 

wat ze zélf kunnen doen om hun kans op slachtofferschap 

als gevolg van cybercrime zo klein mogelijk te maken.

2.2. Onze ambities

Het CCV werkt in het brede veld van criminaliteitspreventie 

en veiligheid. Omdat we niet alles kunnen oppakken, 

moeten we keuzes maken. Dit is ook van belang voor de 

positionering van het CCV. 

Naast de ontwikkelingen die eerder in dit document staan 

beschreven, spelen de volgende overwegingen een rol bij 

het bepalen van onze keuzes:

• Onze statutaire taak.

• De wensen van onze klanten en opdrachtgevers.

• Afspraken met onze subsidieverleners.

• De ‘Veiligheidsagenda 2015-2018’ van het ministerie van 

Veiligheid en Justitie.

• Het creëren van een zo groot mogelijke multiplier  

(1 + 1 = 3).

• Een goede verdeling tussen publieke en private 

opdrachtgevers.

• Onze huidige expertise, diensten en producten.

• Een gezonde bedrijfsvoering die is gebaseerd op 

verschillende financieringsvormen.

signaleren en te voorkomen. Daarbij richten we ons ook op 

terugdringen van excessief geweld in het publieke domein.

Vluchtelingenstroom

Een grote groep mensen zoekt een veilig heenkomen in 

Europa, zeker ook in Nederland. De reguliere opvang-

capaciteit is in ons land te beperkt en er worden acute 

(nood)maatregelen genomen om aan de eerste levens-

behoeften van vluchtelingen te voldoen. Iedere vluchteling 

heeft zijn of haar eigen verhaal. Vaak een verhaal van 

oorlog, geweld en onmenselijk lijden. Vluchtelingen hebben 

in veel gevallen alles achter moeten laten en kampen vaak 

met psychische problemen. De problematiek rondom 

vluchtelingen is extra complex, omdat er ook mensen 

bij zijn die vanuit economische motieven hier naartoe 

komen. Diverse gemeenten, organisaties en individuen 

bieden een helpende hand. Maar er bestaan ook zorgen 

over wat ons land kan behappen en wat de gevolgen zijn 

voor onze samenleving op korte en lange termijn. Mensen 

staan in hun mening – en soms ook letterlijk – recht 

tegenover elkaar. Dit kan leiden tot sociale onrust en tot 

een toenemend gevoel van onveiligheid bij verschillende 

betrokkenen. Naast de noodmaatregelen die al worden 

getroffen, moet er aandacht zijn voor de gevolgen op 

langere termijn en voor een structurele oplossing.

Terrorisme

Terrorisme wordt wel omschreven als ‘het uit ideologische 

motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van ernstig 

geweld met als doel maatschappelijke veranderingen te 

bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen 

of politieke besluitvorming te beïnvloeden’.2 De grootste 

terroristische dreiging voor Nederland is momenteel – net 

als voor veel andere landen – het zogenoemde jihadistisch 

terrorisme. De basis hiervoor is te vinden in het jihadisme. 

Dit is een extreme, politieke ideologie die gekenmerkt wordt 

door een streven om de islam met alle denkbare middelen, 

waarbij ook extreem geweld niet wordt geschuwd, over 

de wereld te verspreiden. Dit streven heeft de vorm van 

een ‘heilige oorlog’ tegen alle ongelovigen. Jihadisme is 

gebaseerd op een bepaalde, zeer radicale interpretatie van 

de islam. Er is dan ook een groot verschil tussen islam en 

jihadisme. De islam is een grote wereldreligie, het jihadisme 

is een politieke ideologie. Alles wat vanuit het perspectief 

van jihadisten afwijkt van de ‘zuivere leer’, moet naar hun 

mening via het voeren van een ‘heilige oorlog’ bestreden 

worden. Naar verwachting zal de invloed van (vooral het 

jihadistisch) terrorisme op onze samenleving de komende 

jaren niet afnemen. Deze invloed manifesteert zich als een 

groter risico op aanslagen, maar ook als een lager algemeen 

veiligheidsgevoel onder de bevolking. 

2 Definitie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
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weten dat ze op het CCV kunnen rekenen. Wij koesteren 

onze relaties, omdat die van belang zijn voor het realiseren 

van een veilig en leefbaar Nederland. 

“Het CCV is voor ons een natuurlijke partner in de 
aanpak van ondermijning. Het is mooi dat we onze 
krachten bundelen en gebruik kunnen maken van 

elkaars kennis en kunde op het werkterrein van 
georganiseerde misdaad en ondermijning.”

Karel Schuurman, 

hoofd Landelijk Informatie- en Expertisecentrum

Wij zetten onszelf op de kaart en werken aan onze 

naamsbekendheid. Doel is onszelf te positioneren als hét 

instituut voor criminaliteitspreventie. Daarbij bouwen 

we voort op de goede reputatie die we al hebben. En op 

het besef dat onze kracht ligt bij zowel het realiseren van 

sterke allianties als het optreden van onze individuele 

medewerkers.

“Het CCV is voor ons de professionele club als 
het om veiligheid gaat. Die ook in staat is om 

ondernemerstaal te spreken. Ze hebben ons flink 
geholpen met het maken van de online training ‘Laat 
je niet overvallen’ voor horecaondernemers. Daar heb 

je als brancheorganisatie concreet wat aan.”
Lodewijk van der Grinten, 

algemeen directeur Koninklijke Horeca Nederland

3. Het CCV is de gewaardeerde en natuurlijke partner voor 

het ministerie van Veiligheid en Justitie

Het CCV heeft al sinds zijn oprichting in 2004 een stevige 

relatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het 

ministerie was onze belangrijkste founding father en is 

nog steeds onze grootste financier. Het ministerie en het 

CCV maken jaarlijks afspraken over de inzet van middelen 

en de beoogde resultaten. Deze afspraken worden mede 

gebaseerd op signalen die het CCV opvangt uit zowel de 

praktijk als zijn contact met klanten. De afspraken worden 

vervolgens vastgelegd in een jaarprogramma. 

Het CCV stelt zijn programmering op interactieve wijze vast. 

We hebben op gezette tijden overleg met het ministerie 

om te zien of aanpassing van de afspraken gewenst is en 

of de programmering nog op koers ligt. Vanuit begrip voor 

elkaars verantwoordelijkheden en taken zoeken we samen 

naar de meest effectieve inzet van mensen en middelen. 

Het CCV is geen uitvoeringsorganisatie van het ministerie, 

maar prijst zich gelukkig dat dit ministerie veel taken bij 

het CCV belegt. Naast de basissubsidie die het CCV jaarlijks 

Als we al deze elementen in onderlinge samenhang 

bekijken, brengt dit ons tot de volgende ambities voor de 

komende jaren:

1. Het CCV staat bekend als de autoriteit op het gebied van 

criminaliteitspreventie en leefbaarheid

Veiligheidsprofessionals in Nederland komen met hun 

vragen op het gebied van criminaliteitspreventie en 

leefbaarheid steeds vaker bij het CCV. Zij zien ons als een 

deskundige en betrouwbare partner in de strijd tegen 

criminaliteit. Ze betrekken de kennis en kunde van het 

CCV steeds vaker bij (beleids)beslissingen over – en de 

implementatie en evaluatie van – preventiemaatregelen.

De diensten en producten van het CCV leveren een bijdrage 

aan de vermindering van criminaliteit en leefbaarheid. 

Het CCV ontwikkelt samen met partners ook nieuwe 

en effectieve werkmethodes. Op grond van de bewezen 

deskundigheid weet het CCV middelen te genereren om 

deze innovaties mogelijk te maken. Als professionele 

organisatie verwijst het CCV klanten en opdrachtgevers 

door naar andere organisaties als deze een vraag beter 

kunnen beantwoorden of een opdracht beter kunnen 

uitvoeren. Deze opstelling krijgt waardering van klanten en 

opdrachtgevers en draagt zo bij aan ons positieve imago.

“Het CCV is niet meer weg te denken als volwaardige 
professionele partner op het vlak 

van criminaliteitspreventie. Het is een scharnier 
tussen beleid en uitvoering, tussen kennis en 

kunde, maar ook tussen publiek en privaat. Van de 
instrumenten en de ondersteuning die het CCV biedt, 

heeft de politiepraktijk direct profijt; 
het helpt ons om veiligheid sámen met partners 

vorm en inhoud te geven!”
Axel van Pel, coördinator landelijke portefeuille 

Ketensamenwerking & Allianties Nationale Politie

2. Het CCV kent een groot draagvlak bij private, publieke 

en semipublieke partijen en brengt deze partijen samen

Wij rekenen het tot onze taak om publieke, private 

en semipublieke partijen – nog meer dan nu – te 

betrekken bij criminaliteitspreventie en te verleiden tot 

samenwerking. Vanuit de premisse dat veiligheidsbeleid 

niet het monopolie van de overheid is, zorgt het CCV 

ervoor dat de samenwerkingsverbanden meerwaarde 

creëren. Private en publieke partijen zien het CCV als 

onafhankelijk en professioneel. Vanuit die positie nemen 

wij de verantwoordelijkheid om eventuele knelpunten te 

benoemen. Door hiermee integer om te gaan, groeit het 

vertrouwen in ons werk: partijen waarmee we samenwerken 
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“Het CCV hecht van oudsher aan de kwaliteit en 
effectiviteit van interventies op het terrein van 

criminaliteitspreventie en veiligheid. Juist bij een zo 
enerverend thema is rationele ondersteuning met 
kennis van zaken en gevoel voor de verhoudingen 

van het allergrootste belang. Voorbij de waan van de 
dag en Haagse bluf inzetten op wat ertoe doet.”
Hans Boutellier, hoogleraar Veiligheid & Veerkracht en 

wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut

We streven naar diversiteit in het team, omdat we weten 

dat dit tot een verrijking leidt. We leggen verantwoordelijk-

heden zo laag mogelijk in de organisatie. En we bieden 

een veilige werkomgeving. Zo’n omgeving nodigt uit 

om open en eerlijk te communiceren. Iedereen bij het 

CCV is aanspreekbaar op zijn handelen, van manager tot 

medewerker. Daarbij heerst het besef dat de praktijk van 

alledag niet altijd te vangen is in protocollen en regeltjes. 

Het management moet daarnaast zorgen dat voor 

iedereen aan de randvoorwaarden is voldaan om zijn 

of haar werk goed te kunnen doen. Het CCV vindt het 

prettig als medewerkers naast hun werk maatschappelijk 

betrokken bezig zijn. En we vinden het belangrijk dat er 

bij iedereen een goed evenwicht is tussen werk en privé. 

CCV’ers helpen elkaar met het behouden van dit evenwicht. 

De loyaliteit van de organisatie naar de medewerker ligt 

daarbij op hetzelfde hoge niveau als van de medewerker 

naar de organisatie. Iedereen bij het CCV is trots op – en 

ambassadeur van – de eigen organisatie. 

“Het CCV heeft zich voor mij inmiddels bewezen 
als belangrijke leverancier van informatie op het 

gebied van criminaliteit en criminaliteitspreventie, 
en als sparringpartner bij de opzet van (onderzoeks)

projecten. Studenten weten inmiddels ook de 
weg naar het CCV te vinden en krijgen daar als 

toekomstige professionals in het veiligheidsdomein 
antwoord op hun vragen.”

Emile Kolthoff, hoogleraar criminologie aan de Open 

Universiteit en lector bij het Expertisecentrum Veiligheid van 

Avans Hogeschool

ontvangt, krijgt het incidentele subsidies voor aanvullende 

projecten.

“De toegevoegde waarde van het CCV ligt voor 
mij in het organiseren van kennisoverdracht en 

uitwisseling bij de veiligheidspraktijk, 
en in het ophalen en duiden van trends en signalen 

uit de praktijk.”
Marieke Hendriks, ministerie van Veiligheid en Justitie, 

afdelingshoofd Integrale Veiligheid

Het CCV realiseert zich dat het ministerie een politiek 

gestuurde organisatie is en dat het primaat bij de politiek 

ligt. Voor medewerkers van het CCV is het daarom belangrijk 

een goede politieke antenne te hebben. Bij contacten met 

de politiek beseffen we dat de relatie met het ministerie 

niet gebaat is bij verrassingen. Zoals het betaamt, houden 

het CCV en het ministerie elkaar op de hoogte van relevante 

(politieke) ontwikkelingen. 

De structurele subsidierelatie met het ministerie is 

gebaseerd op het uitgangspunt en de overtuiging dat het 

CCV een bewezen meerwaarde heeft: ons werk levert een 

aantoonbare bijdrage aan een veilig en leefbaar Nederland. 

Daarvoor werken we veel samen met andere organisaties 

die werkzaam zijn op dit terrein. Ook zij ervaren de 

meerwaarde van onze bijdrage. Daarom zijn we ook voor 

hen een natuurlijke – en steeds sterkere – partner. Dat 

sluit niet alleen aan op onze ambitie, maar ook op onze 

overtuiging dat samenwerken de sleutel is voor succes: 

veiligheid en leefbaarheid maken we samen.

4. Het CCV werkt als een professionele, open organisatie 

vanuit vijf kernwaarden: deskundigheid, transparantie, 

betrokkenheid, integriteit en nieuwsgierigheid

Wij zijn klant- en resultaatgericht. Hebben oog voor de 

omgeving. En snappen dat Keulen en Aken niet op één dag 

zijn gebouwd. We nemen ons werk serieus en hebben de 

juiste professionele attitude. De medewerkers van het CCV 

hebben up-to-date kennis van de relevante ontwikkelingen, 

durven uitdagingen aan te gaan en nieuwe dingen te 

proberen. Daarbij geldt dat fouten maken mag – net 

als genieten van een compliment. Wij helpen elkaar om 

scherp te blijven en plezier te houden in ons werk. We zijn 

collegiaal, eerlijk en integer, en we durven het te zeggen 

wanneer we iets niet begrijpen. Binnen het CCV heeft 

iedereen zijn eigen expertise zonder dat dit leidt tot een 

eilandcultuur. Iedereen realiseert zich dat hij of zij deel 

uitmaakt van het grotere geheel. We maken bijvoorbeeld 

optimaal gebruik van elkaars netwerken en contacten. 





17KOERSEN OP RELEVANTIE 

Duidelijke positionering 

Waarvoor kunnen onze opdrachtgevers en klanten bij ons 

terecht? Ons aanbod valt de komende jaren binnen enkele 

overkoepelende thema’s. Voor het bepalen van thema’s, 

producten en diensten hebben we goed geluisterd naar de 

wensen van opdrachtgevers en klanten. Daardoor kunnen 

we aan veel van die wensen tegemoetkomen.

De overkoepelende thema’s zijn:

• High impact crimes

• Zorg en veiligheid

• Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

• Leefbaarheid

• Criminaliteit in en tegen bedrijven

• Integraal veiligheidsbeleid

• Brandpreventie

Deze overkoepelende thema’s krijgen binnen het CCV extra 

aandacht. We pakken ze integraal en afdelingsoverstijgend 

op. Op deze wijze kunnen we dwarsverbanden leggen 

die anders misschien niet aan het licht zouden komen. 

In overeenstemming met eerder ingezet beleid zullen de 

producten en diensten van het CCV niet alleen zijn gericht 

op de overdracht van kennis, maar ook op de beïnvloeding 

van houding en gedrag. Daarbij zullen we – meer dan in het 

verleden – aandacht hebben voor technische innovaties 

en ons aanbod meer differentiëren naar klanten en 

opdrachtgevers.

Het thema Brandpreventie is nieuw. Althans: in het 

verleden is het CCV wel op dit thema actief geweest, maar 

Brandpreventie heeft daarna een tijdlang geen of weinig 

aandacht gekregen. We hebben het nu opnieuw toegevoegd 

aan onze speerpunten, omdat ons steeds meer vragen 

bereiken over dit onderwerp. Bovendien hebben we nu meer 

kennis van gedragsbeïnvloeding die we kunnen gebruiken 

om gedrag te beïnvloeden waarmee brand kan worden 

voorkomen. 

De keuze voor thema’s is niet in beton gegoten. Zoals 

gezegd verandert de wereld om ons heen razendsnel 

en heeft het CCV oog voor deze dynamiek. Wat van ons 

verwacht wordt in 2020, zal iets anders zijn dan nu. 

3.1. Korte terugblik

Het CCV heeft de banden met private partijen de afgelopen 

jaren steeds meer aangehaald. Daarbij gaven we diverse 

publiek-private samenwerkingsverbanden een extra impuls. 

Ook hebben we de praktische toepasbaarheid van onze 

producten en diensten vergroot, nieuwe wegen gevonden 

om effectieve praktijkvoorbeelden breder te delen, en meer 

oog gekregen voor wat we daadwerkelijk bijdragen aan een 

veilig en leefbaar Nederland. Onze politieke sensitiviteit is 

verder gegroeid, en met onze producten en diensten hebben 

we een goede reputatie opgebouwd. De relatie met de 

politieke leiding van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 

en de ambtenaren is bovendien goed; er is wederzijds 

vertrouwen.

De afgelopen periode is er al stevig ingezet op een aantal 

van onze ambities. Zo hebben we met alle medewerkers een 

traject doorlopen op het gebied van professionaliteit. Ook 

hebben we binnen de organisatie een manier van werken 

geïntroduceerd die meer is gericht op het ontwikkelen van 

de competenties van medewerkers.

3.2 Speerpunten voor de toekomst 

Het is voor de komende jaren van belang dat veiligheids-

professionals ons nog beter weten te vinden en nog 

duidelijker op het netvlies hebben met welke vragen ze 

bij het CCV terechtkunnen. Ook willen we ons netwerk 

versterken. 

Om onze ambities te realiseren gaan we ons nóg meer 

richten op de buitenwereld. We willen beter aansluiten 

bij de wensen en verwachtingen van onze opdrachtgevers 

en klanten. En het streven is om het CCV duidelijker 

te positioneren als de autoriteit op het gebied van 

criminaliteitspreventie.

Dit alles leidt tot de volgende speerpunten:

• Duidelijke positionering binnen het veiligheidsdomein.

• Vormgeven van duurzame netwerken en strategische 

allianties.

• Laagdrempelige dienstverlening.

• Werken aan onze naamsbekendheid.

3. Wat we concreet gaan doen
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Naamsbekendheid

De producten en diensten van het CCV zijn bij sommige 

(potentiële) klanten bekender dan het CCV zelf. Denk aan 

het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), Certificatie en 

Inspectie en het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dat 

het CCV minder bekend is dan deze producten, is op zichzelf 

niet erg. Maar ál te onbekend maakt onbemind. Daarom 

zetten we in op naamsbekendheid. Niet als doel op zich, 

maar als middel: pas wanneer veiligheidsprofessionals 

ons kennen, kunnen ze ons vinden en vervolgens 

optimaal gebruikmaken van de producten en diensten 

die bijdragen aan een veilig en leefbaar Nederland. Om de 

naamsbekendheid van het CCV te vergroten, investeren we 

onder andere stevig in corporate communicatie.

In dit koersdocument schetsen we het toekomstbeeld van 

het CCV. Daarbij benoemen we de ambities en speerpunten 

van het CCV tot en met 2020. We willen samen met u nader 

vorm en inhoud geven aan deze ambities en speerpunten, 

vanuit de overtuiging dat we met elkaar tot heel veel in 

staat zijn.

We nodigen u daarom uit om met ons mee te denken en 

ons (zowel gevraagd als ongevraagd) te adviseren. Uw 

input biedt ons de inspiratie die ervoor zorgt dat we ook de 

komende jaren optimaal functioneren. Samen met u blijven 

we ons gefocust en geïnspireerd inzetten voor een veiliger 

en leefbaarder Nederland.

Tien jaar geleden was jihadisme bij het grote publiek nog 

onbekend. Vijf jaar geleden bestond er nog geen Nationale 

Politie. En tot twee jaar geleden was de Jeugdzorg nog een 

verantwoordelijkheid van (onder andere) de provincie.

Netwerken en allianties

We willen samenwerking stimuleren tussen de verschillende 

actoren in de veiligheidspraktijk. Dat doen we door 

duurzame netwerken en strategische allianties vorm te 

geven. Via de netwerken en allianties kan het CCV de 

actoren beter bij elkaar brengen en onderhoudt het directe 

lijnen met uiteenlopende partijen. Het CCV kan ook nieuwe 

samenwerkingen faciliteren en stimuleren, net zoals nu 

al op veel gebieden gebeurt. De leden van onze Raad van 

Toezicht kunnen hieraan zeker een bijdrage leveren. 

Met strategische allianties creëren we een win-winsituatie. 

Door middel van structurele samenwerking kunnen onze 

partners en het CCV elkaar versterken. Wij noemen dat 

het multiplier effect (1 + 1 = 3). We maken samen afspraken 

over die structurele krachtenbundeling, promoten elkaar 

en houden elkaar van relevante ontwikkelingen op de 

hoogte. Elke strategische partner krijgt binnen het CCV een 

accounthouder. Als er geen multiplier effect mogelijk is, dan 

ligt samenwerking niet direct voor de hand.

Laagdrempelige dienstverlening

Op het moment dat de veiligheidsprofessional weet van 

het bestaan van het CCV en weet waar het CCV voor staat, 

is het van belang dat hij of zij makkelijk contact met ons 

kan leggen. Het moet niet uitmaken via welk kanaal iemand 

contact wil opnemen. Die keuze staat vrij. Het CCV stuurt 

mensen niet van het kastje naar de muur.

Alle medewerkers stellen zich proactief op als het gaat om 

het leggen van contacten. Zij zijn de ambassadeurs van het 

CCV. Dat geldt vooral voor de medewerkers die veel buiten 

de deur zijn. Zij hebben immers dagelijks contact met 

veiligheidsprofessionals. 

Onze website wordt vernieuwd. De eerste stappen zijn 

daartoe gezet. De look and feel moet passen bij wie wij zijn 

en wat er van ons wordt verwacht. 

Steeds vaker heeft het CCV via social media contact met 

de veiligheidsprofessional. Wij realiseren ons dat social 

media niet meer weg te denken zijn en dat ze een belangrijk 

communicatiekanaal vormen. Daarom investeren we in 

ons gebruik van social media en gaan we dat gebruik 

optimaliseren. 
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Speciale dank
We willen graag onze speciale dank uitspreken aan de 

hieronder genoemde organisaties. Zij hebben ons voorzien 

van feedback en suggesties bij het opstellen van dit 

koersdocument. We hebben hun bijdrage als zeer waardevol 

ervaren.

Aedes

Brandweer Nederland 

Bureau Regioburgemeesters 

Bureau Regionale Veiligheidsstrategie

Gemeente Gouda

Genootschap van Burgemeesters 

Halt Nederland

Koninklijke Horeca Nederland

Landelijk Informatie- en Expertise Centrum 

Managers RPC’s

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationale Politie

Platform Veiligheid Grote Steden

Slachtofferhulp Nederland 

Transport en Logistiek Nederland

Verbond van Verzekeraars  

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging voor Raadsleden

Verwey Jonker Instituut

VNO-NCW/MKB- Nederland 
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