
Wie we zijn en wat we doen

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke stichting 
die helpt veiligheidsproblemen in kaart te brengen 
en op te lossen. Wij maken veiligheidsbeleid 
effectief en uitvoerbaar. Daarvoor bieden we
kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal 
en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig 
werken en veilig leven. Preventie is daarbij steeds 
het uitgangspunt. 

Het CCV ...

• Stimuleert samenwerking tussen 
publieke en private organisaties 

• Verbindt als netwerkorganisatie 
beleid en praktijk 

• Versterkt en ondersteunt profes-
sionals met effectieve aanpakken 

• Signaleert trends en ontwikkelingen 
in de samenleving 

• Verzamelt, ontwikkelt en deelt 
expertise met beleidsmakers en 
professionals uit de praktijk

Het CCV werkt  

samen met 
veiligheidsprofessionals, 
overheden, bedrijven 
en maatschappelijke 
organisaties aan een veilig 
en leefbaar Nederland

met en voor publieke en 
private partijen

aan preventie om het aantal 
slachtoffers en schade van 
criminaliteit te verminderen

                  Voorbeeld 
  In opdracht van het ministerie 
Justitie en Veiligheid ondersteunden we 13 
gemeenten bij de invoering van een wijk 
GGD’er. In 2019 doen we dat bij 20 andere 
gemeenten in opdracht van ZonMW.

Veiligheid maken we samen   |   www.hetccv.nl
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Dat doen we met

Advies op maat

Kennisoverdracht

Procesbegeleiding

Probleemanalyse

Borging

Dat doen we voor 

bijvoorbeeld ondernemers, woningbouw-
corporaties, zorginstellingen, ministeries, 
gemeenten en politie. Opdrachten variëren 
van het organiseren van kennisoverdracht 
en het bevorderen van samenwerking tot 
advies op maat en procesbegeleiding. 

                 Voorbeeld 
 Samen met Platform Veilig 
Ondernemen en gemeenten gaven 
we vorig jaar trainingen aan MKB-
ondernemers over cybercrime en hoe ze 
zich daartegen kunnen wapenen.
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  Voorbeeld 
 Bij de gemeente Dordrecht 
gaan we voor de derde keer de training 
Gedragsverandering geven.
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http://www.hetccv.nl/ondermijning


Meer weten?
Neem dan een kijkje op onze
website en neem contact met ons op. 
Wij helpen je graag verder.

© het CCV, maart 2019
www.hetccv.nl

Ons aanbod is groot; subsidie en maatwerk

We zijn onder meer bekend van

Meer dan 

80
inhoudelijke 
webdossiers 

op verschillende 
onderwerpen

Een deel van ons aanbod wordt gefinancierd 
door het ministerie van Justitie en Veilig-
heid. Daarnaast werken we in opdracht 
van andere partijen. Dat doen we met circa 
70 professionals en samen met een groot 
netwerk.

Magazines en nieuwsbrief 

Secondant: e-magazine voor maatschap-
pelijke veiligheid met bijbehorend online 
platform. 

ToeZine: onafhankelijk e-magazine voor 
toezichthouders, handhavers en inspecteurs. 

Volg het CCV ook via de digitale nieuwsbrief, 
Linkedin, Facebook en Twitter. 

Stappenplannen 
-

Barrièremodellen 
-

Trainingen 
-

Keurmerken

Ben je benieuwd naar wat wij voor jou 
kunnen doen? Kijk dan op onze website 
hetccv.nl daar vind je het complete 
overzicht van de onderwerpen waarop wij 
actief zijn.  

Bij de webpagina Advies & Training vind 
je alles wat wij aan maatwerk, trainen en 
scholingen bieden. Van procesbegeleiding 
tot een training Aanpak jeugdoverlast.
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• wegwijzerjeugdenveiligheid.nl
• Veiligondernemenbeginthier.nl
• Politiekeurmerk.nl

T  (030) 751 6700 
E  info@hetccv.nl 
I  www.hetccv.nl

 Voorbeeld 
 Voor ouderenbond KBO-PCOB 
maakten we een 360 graden filmpje voor 
senioren over de risico’s van babbeltrucs.
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 Voorbeeld 
 Samen met het ministerie      
van Binnenlandse Zaken en     
Koninkrijksrelaties, het Nederlands 
Genootschap van Burgemeesters, de 
Wethoudersvereniging, de Vereniging 
van Gemeentesecretarissen, de Nationaal 
Coördinator Terrorisme en Veiligheid 
en de Politie ontwikkelden we een 
woningscan voor burgemeesters en 
wethouders. 

Sinds half oktober 2018 scannen we 
woningen van burgemeesters en 
wethouders op het gebied van veiligheid. 
Begin 2019 zijn er al meer dan 250 
aanvragen gedaan.
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https://hetccv.nl/
http://www.hetccv.nl/ondermijning
https://www.ccv-secondant.nl/
https://www.toezine.nl/
https://hetccv.nl/ccv-nieuwsbrief/
https://www.linkedin.com/company/centrum-voor-criminaliteitspreventie-en-veiligheid-ccv/
https://www.facebook.com/hetccv.nl/
https://twitter.com/HetCCV
http://hetccv.nl 
https://hetccv.nl/advies-en-training/
http://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl
http://Veiligondernemenbeginthier.nl
http://Politiekeurmerk.nl
mailto:info%40hetccv.nl?subject=
http://www.hetccv.nl

