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goed voorbereid de donkere dagen in

In deze uitgave geven het CCV en
het ministerie van Justitie en Veiligheid u een terugblik op de Week van
de Veiligheid 2017.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij Colin Voetee, CCV-adviseur,
colin.voetee@hetccv.nl of kijk op
deweekvandeveiligheid.nl.

Oktober, de dagen worden langer
en daarmee neemt de kans op
criminaliteit toe. Ondernemers
en hun medewerkers kunnen veel
ellende voorkomen door preventieve maatregelen te treffen. In 2005
doopte Albert Heijn week 41
daarom om tot de Week van de
Veiligheid. Dé week om veiligheid extra onder de aandacht te
brengen bij winkelpersoneel en
trainingen te organiseren om onder
andere winkeldiefstal en overvallen te voorkomen. Inmiddels zijn

aftrap met agressietraining

we 12 jaar verder en is de Week van
de Veiligheid uitgegroeid tot een
landelijke week waarin publieke en
private partijen zich extra inzetten
voor veiligheid. Ook dit jaar weer
deden VNO-NCW, MKB-Nederland,
Transport en Logistiek Nederland,
Koninklijke Horeca Nederland,
Detailhandel Nederland, de PVO’s/
RPC’s, het ministerie van Justitie
en Veiligheid en het CCV mee.
Daarnaast zetten maar liefst 150
gemeenten en veel wijkagenten
zich in om van de week een succes

Negen punten
In de Week van de Veiligheid
werden winkeliers en horeca-

Voormalig minister Blok van het
ministerie van Veiligheid en Justitie woonde in de Albert Heijnvestiging aan het Lorentzplein in
Den Haag twee agressietrainingen
bij. Daar zag hij met eigen ogen
hoe winkelmedewerkers worden
getraind om met agressie en
geweld om te gaan. Minister Blok
riep daarna alle winkelmedewerkers in Nederland op om zich goed
voor te bereiden op criminaliteit.
Na presentaties over de detailhandel in Nederland, de criminaliteit in de winkels en de aanpak
ervan nam hij vervolgens met
verschillende ondernemers en de
wijkagent deel aan drie rondetafel-

gesprekken. De rondetafelgesprekken werden geleid door Guido van
Woerkom (voorzitter Detailhandel
Nederland), Sander van Golberdinge (directeur Detailhandel Nederland) en Patrick van den Brink
(directeur Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)
en behandelden de onderwerpen
lokale samenwerking, agressie en
sociale media.
E-learning
Met een druk op de knop lanceerde
de minister ten slotte een interactieve e-learningmodule van
Detailhandel Nederland die winkelmedewerkers helpt om te gaan met
agressie en geweld. Via dit gratis
online lespakket leren winkelmedewerkers hoe zij agressie en geweld
kunnen voorkomen. En als het toch
zover komt: hoe zij daar het beste
mee kunnen omgaan. De module
is ontwikkeld met financiële steun
van het ministerie van Justitie en
Veiligheid en wordt verspreid via
de aangesloten brancheverenigingen.

Ik kijk met een tevreden gevoel
terug op de Week van de Veiligheid. Tegelijkertijd benadruk ik
graag nog eens het belang van
preventie door het hele jaar heen.
Want een veiliger Nederland begint
met het voorkomen van criminaliteit, iedere dag weer. Het CCV
helpt u er graag mee verder.

In de Week van de Veiligheid werd
bekend dat het aantal overvallen ten
opzichte van 2011 sterk is gedaald. In
2011 zijn er bijvoorbeeld 86 juweliers
overvallen tegen 11 overvallen in
2015. De daling geldt ook voor overvallen op benzinestations, van 128
naar 63 overvallen en snackbars van
155 naar 74. Het zijn resultaten waar
we met elkaar trots op mogen zijn.
Inzetten op preventie heeft de
hoogste prioriteit en daarnaast blijft
het be-

Patrick van den Brink, directeur CCV

oproep voor beter cameratoezicht
Driekwart van de Nederlanders
vindt dat elke winkel en horecagelegenheid beveiligingscamera’s
moet hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Evident PR, uitgevoerd
in opdracht van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid onder 1.489 Nederlanders.
Zij verwachten dat criminaliteit
daardoor wordt teruggedrongen.
Bovendien voelen Nederlanders
zich in een winkel of café met
cameratoezicht veiliger. Toch heeft
drie op de tien winkels nog geen
beveiligingscamera’s.

Vier op de tien winkeliers ervaren
agressie en geweld en één op de
acht medewerkers voelt zich onveilig op de winkelvloer. Dat blijkt
uit onderzoek van Kantar, uitgevoerd in opdracht van Detailhandel
Nederland in de aanloop naar de
Week van de Veiligheid. Vooral
klachten van ontevreden klanten,
de afhandeling van winkeldiefstallen en producten die niet
meer verkrijgbaar zijn, geven
aanleiding tot agressie. Tijdens de
aftrap van de Week van de Veiligheid op zaterdag 7 oktober werd
daarom aandacht besteed aan dit
probleem.

te maken. Hoe? Dat leest u in deze
terugblik waaruit blijkt dat veiligheid een belangrijk thema is voor
de hele samenleving.

uitbaters zonder beveiligingscamera’s gestimuleerd deze te
installeren. Ondernemers met
cameratoezicht werd aangeraden
het cameratoezicht te evalueren.
Met goede beelden kan de politie als het misgaat de criminelen
opsporen of hulp van burgers
inroepen. Ondernemers werden
verwezen naar de negen punten
voor excellent cameratoezicht van
de politie en het OM op hetccv.nl/
excellent-cameratoezicht.
Opsporing Verzocht
Op dinsdag 10 oktober besteedde
ook het programma Opsporing
Verzocht aandacht aan het belang
van goede camerabeelden. In het

item kwam Ahmed Aboutaleb,
burgemeester van de gemeente
Rotterdam en voorzitter van de
Taskforce Overvallen, aan het
woord. Mede door de inspanningen
van de Taskforce Overvallen liep
het aantal overvallen van 2800
in 2009 terug tot 1100 afgelopen
jaar. Maar overvallen zijn nog niet
verleden tijd. In de strijd tegen
criminaliteit zijn camerabeelden
steeds belangrijker.
Burgemeester Aboutaleb: “Zeker
als je iemand niet op heterdaad
hebt gepakt en je moet achteraf
rechercheren, is het voor heel veel
politiemensen van grote betekenis
dat we kunnen beschikken over
goede camerabeelden. Soms zijn
de beelden uitmuntend en zeer
scherp en soms is het, ik zeg het
op z’n Rotterdams: bagger. […] We
moeten ondernemers aansporen
om moderne camerasystemen te
installeren. Die zijn tegenwoordig
ook niet zo erg duur. Maar het is
niet alleen goede camerasystemen
aanschaffen, het is ook het goed
monteren ervan.”
Bekijk opsporingverzocht.nl voor
het gehele item met burgemeester
Aboutaleb.

pallets vol promotiepakketten het land in
Ook dit jaar vroeg het CCV de
gemeenten te laten weten welke
activiteiten zij in de Week van de
Veiligheid zouden organiseren.
Maar liefst 150 gemeenten gaven
hier gehoor aan. Zij gaven samen
225 activiteiten door! Als dank
ontvingen deze gemeenten een
promotiepakket waarvan de inhoud
op basis van een eerdere behoefteinventarisatie was samengesteld.
Met behulp van de vlaggen, notitieblokken, pennen en een memorystick met campagnemateriaal
konden de gemeenten de Week
van de Veiligheid extra onder de
aandacht brengen bij hun ondernemers en inwoners.
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uitreiking ‘wel-zo-veilig-awards’

(Wendy van Bree Fotografie)
Op maandag 9 oktober, de eerste
dag van de Week van de Veiligheid, namen voormalig minister
Blok en ongeveer 140 ondernemers in de vroege ochtend deel
aan het ondernemersontbijt in
de Amsterdam Arena, georganiseerd door het Regionaal Platform
Criminaliteitsbeheersing (RPC)
Amsterdam-Amstelland.

en vice-voorzitter van het RPC,
mevrouw Blankers–Kasbergen.
Tijdens het ontbijt reikte minister Blok de ‘Wel-zo-veilig-Awards’
uit aan gebieden met een goede
publiek-private samenwerking
op het gebied van veiligheid.
De awards zijn bedoeld om het
belang van veiligheid en preventie extra te onderstrepen.

De deelnemers werden ontvangen
door dagvoorzitter Patrick van
den Brink, directeur van het CCV.
Hij startte de bijeenkomst met
een minuut stilte om burgemeester Van der Laan te herdenken,
die veiligheid altijd hoog op de
agenda had staan en zich met
grote bevlogenheid hiervoor
inzette. De gasten werden vervolgens welkom geheten door de
burgemeester van Ouder-Amstel

Vier categorieën
De awards werden uitgereikt
in vier categorieën: horecagebied, winkelgebied, transport en
bedrijventerrein. De winnaars
werden tijdens het ontbijt
door de brancheverenigingen
Koninklijke Horeca Nederland,
Detailhandel Nederland, Transport en Logistiek Nederland en
MKB-Nederland/VNO-NCW in het
zonnetje gezet.

beveiligers met de v-factor
Tijdens het ondernemersontbijt
maakte het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) de winnaar
van de verkiezing ‘Wie heeft de
V-factor?’ bekend. Beveiligers die
eruit springen, scherp zijn, initiatief
nemen en voortdurend in contact
staan met hun omgeving maakten
kans om te winnen.
Winnaar Melle Velema, beveiliger
bij Trigion, was volgens de jury de
ideale ambassadeur van de beveiligingsbranche. Sofiaan Chalati,
centralist/observant bij G4S, sleepte
de publieksprijs in de wacht door
(Wendy van Bree Fotografie)
de meeste stemmen op Facebook te
verzamelen.
Winnaar Melle Velema en finalisten Esmée Marsman en Sofiaan Chalati

snelle aanhoudingen bij boef in de wijk
In de Week van de Veiligheid werd
in meerdere gemeenten het spel
‘Boef in de wijk’ gespeeld. Het spel
laat inwoners op een leuke manier
kennismaken met verdachte situaties. Daarnaast worden ze gestimuleerd om verdachte situaties te
melden bij de politie.
Politieagent Dave uit de gemeente
Maasdriel vertelt over zijn ervaring met het spel: “Ik kan mij niet
herinneren wanneer ik mij voor het
laatst zo opgejaagd heb gevoeld als
op de avonden van 9 en 11 oktober,
toen ik mij had omgekleed in
burgertenue en meerdere inbraken
in de dorpen Aalst, Gameren,
Hedel en Well in scène moest

zetten. Wat er gebeurde nadat er
in de Veilige buurt App een melding
van een boef werd gemaakt, is met
geen pen te beschrijven. Ik zag
mensen uit hun woningen komen,
naar hun auto of scooter sprinten
en mensen met hesjes in de wijk
lopen om naar mij uit te kijken. Ik
hoorde dat men druk op zoek was
naar mij en voelde mij als een kat
in het nauw. In sommige gevallen
kreeg ik niet eens de kans om een
schuilplaats te zoeken en moest ik
in beweging blijven. De hele avond
gierde de adrenaline door mijn
lichaam. Tijdens de actie hebben
wij in Gameren 60, in Aalst 141,
in Hedel 140 en in Well 48 extra
getuigen gehad, waardoor ik veelal

tips voor ondernemers
Winnaar categorie bedrijventerrein Vitaal Tilburg

Winnaar categorie transport
Businesspark Nieuw-Vennep Zuid

Om ondernemers nog beter voor te
bereiden op criminaliteit, kregen
zij in de Week van de Veiligheid
verschillende veiligheidstips aangereikt. De landelijke radiostations
zonden gedurende de week één tip
per dag uit. Ook waren de tips te
zien en te beluisteren via Twitter
en Facebook.

De tips:
1.
2.
3.
4.
5.

Zowel Koninklijke Horeca Nederland als Detailhandel Nederland
stuurden de poster met tips naar
hun leden. Een handige aandachtstrekker voor de kantine!

6.

7.
Ga naar deweekvandeveiligheid.nl/
veiligheidstips voor de poster met
alle tips.
Winnaar categorie winkelgebied
Kraailandhof in Hoogland

Winnaar categorie horecagebied
Rembrandtplein in Amsterdam

Uiteraard ging onze ‘Wel-zo-veilig’-reporter ook dit jaar op pad om
na te gaan of deze gebieden wel zo veilig waren en daadwerkelijk een
‘Wel-zo-veilig-Award’ verdienden. Bekijk de filmpjes op
www.deweekvandeveiligheid.nl/wel-zo-veilig-awards.

Open en sluit nooit alleen.
Wijzig regelmatig je wachtwoorden.
Kassa afromen is diefstal
voorkomen.
Als een klant vraagt of hij mag
pinnen, zeg je “Ja graag”.
Laat al het personeel een
veiligheidstraining volgen.
Denk aan het RAAK-principe
mocht je worden overvallen:
Rustig blijven, Accepteren,
Afgeven en goed Kijken.
GOAL (Groeten, Oogcontact,
Aanspreken, Luisteren),
dan zijn dieven niet meer
anoniem.

binnen 10 minuten werd aangehouden. Zoveel extra ogen en oren
die alles doorgeven aan de politie
is voor een boef echt niet fijn.
Ik heb daarom maar besloten om
mijn carrière voort te zetten als
politieagent.”
Meer informatie over Boef in de
wijk: hetccv.nl/onderwerpen/
aanpak-overvallen/straatroof/
boef-in-de-wijk.

misdaad zonder
bloed
Op maandag 9 oktober vond het
drukbezochte congres ‘Misdaad
zonder bloed’ over fraude plaats.
Voormalig minister Blok trapte de
bijeenkomst af: “Het is een goede
ontwikkeling dat het bedrijfsleven
wil samenwerken in de bestrijding
van fraude. Een door het bedrijfsleven speciaal hiervoor op te richten FraudeInfodesk verdient binnen
wat er wettelijk mogelijk is een
kans”. Organisator van het congres,
SafeCin, richtte deze FraudeInfodesk onlangs als proefproject op.
SafeCin is ervan overtuigd dat
oplichtingspraktijken via internet
in het voorstadium kunnen worden
ontmaskerd als bedrijven hun
gegevens over fraudegevallen met
elkaar delen.
Belangrijk voorbeeld is CIFAS uit
het Verenigd Koninkrijk. Spreker
en CEO Simon Dukes vertelde de
aanwezigen over hun landelijke
fraudedatabase waar 420 ondernemingen aan deelnemen. Dagelijks
ontdekt CIFAS zo’n 800 fraudepogingen en voorkomt hierdoor
veel schade. Een belangrijke
terugkerende boodschap van de
verschillende sprekers was dat
crosssectorale gegevensuitwisseling ontzettend belangrijk is voor
gezamenlijke fraudepreventie. De
oplossing: meer samen doen, meer
delen en je daaraan verbinden.
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jus d’orange, croissants en een portie cybercrime
houden. Zo kwamen onder andere
het gebruik van wachtwoorden,
openbare wifi, firewalls, antivirusprogramma’s, back-ups en het
versleutelen van data aan bod. Ook
werden de ondernemers gewezen
op veiligzakelijkinternetten.nl,
een initiatief van VNO-NCW en
MKB-Nederland, gesteund door het
ministerie van Economische Zaken
en het ministerie van Justitie en

Veel bedrijfsinformatie van ondernemers staat op een computer of
in de cloud; zoals de boekhouding,
voorraadbeheer en correspondentie. Vaak kunnen werknemers
onderweg en vanuit huis ook bij
deze informatie. Prettig en
efficiënt, maar door deze toepassingen lopen ondernemers ook
risico’s. Want wat als zij opeens
niet meer bij de bestanden op
hun computer of bedrijfsnetwerk
kunnen? Of wanneer hun klantgegevens worden misbruikt? Het aantal
cybercrime-incidenten in het MKB
stijgt en de schade is vaak groot.

Veiligheid. Een website met tips,
tricks en praktische uitleg om veilig
gebruik te maken van het internet.
Ondernemers kunnen hier kosteloos
een scan op hun bedrijfsnetwerk
en website laten uitvoeren en
aan de hand van de Veilig Online
Ondernemen Academy inzicht
krijgen in het kennisniveau van de
eigen organisatie.

Enkele reacties van ondernemers uit Leeuwarden:
Het was een leerzame bijeenkomst
waarbij duidelijk werd dat je
nooit helemaal een cybercrime‘geval’ kunt oplossen. Wel kun je
preventieve maatregelen nemen,
zoals de back-up loskoppelen uit je
netwerk, geen gebruikmaken van
openbare-wifi (niet veilig genoeg)
en updates regelmatig toepassen
voor de software. Deze maatregelen heb ik inmiddels uitgevoerd in
mijn bedrijf.
Marco Hoogland, Hoogland
Subsidieadvies
Voor mij was het een eerste keer
dat ik naar zoiets ben gegaan.
Het was een eye opener. Ik heb
veel dingen gehoord waar ik geen
weet van had. Het ontbijt was ook
supergoed. Bedankt dat ik hierbij
mocht zijn. Minke de Jong, Coördinator Fakkel Leeuwarden

In de Week van de Veiligheid
organiseerden onder andere de
gemeenten Beek, Bladel, Landsmeer, Leeuwarden, Tiel en Wijchen
daarom samen met ECP/Veiliginternetten.nl een cybercrime-ontbijt
voor hun ondernemers. ’s Ochtends
vroeg ontdekten de ondernemers
onder het genot van croissants
en verse jus welke preventieve
maatregelen zij konden nemen
om cybercrime buiten de deur te

Meer dan 40 ondernemers en 20 andere geïnteresseerden (onder andere
Openbaar Ministerie, politie, brandweer en gemeente) bij het cybercrime-ontbijt in Leeuwarden.

ben jij voorbereid op
criminaliteit?

De bijeenkomst was wat mij
betreft zeker de moeite waard.
Met name het verhaal van de
politierechercheur was zeer
interessant. Hij was in staat om

op een leuke manier een beeld te
creëren van wat er eigenlijk op het
internet gebeurt. Ik denk trouwens
dat het absoluut waar is dat er op
internet inmiddels meer gebeurt
dan bij onze voordeur... Ook
vanuit het KVO moet hier dus meer
aandacht aan besteed worden.
Gerke Wispelwey, Adviseur MKB
Buro360 Adviseurs en Accountants
De belangrijkste tip in de lezing
over cybercriminaliteit is de
instructie aan het personeel om
niet op elk willekeurig verzoek op
de mail te antwoorden en daarbij
een bijlage te openen. Als kleine
onderneming krijgen wij ook een
lawine aan spam en foute mail met
fantastische beloftes. We werken
zonder personeel en zijn daardoor
minder kwetsbaar, maar het is
niet uit te sluiten dat ook wij een
foutje maken. Het bijwonen van
het cybercrime-ontbijt heeft ons
weer op scherp gezet.
Age de Graaf en Arend Dijkstra,
Vinoteca ‘il Casale’ vino e cucina

secret scans om veiligheidsrisico’s
tegen te gaan

Een confronterende vraag op de
Malietoren in Den Haag. De Malietoren ligt aan het eind van de A12
en is de voornaamste toegang tot
de stad. Automobilisten die Den
Haag aandeden, werden met deze
vraag en tevens campagneslogan
wakker geschud en op de Week van
de Veiligheid gewezen.
Bewoner van de Malietoren is VNONCW. In de Week van de Veiligheid
organiseerden VNO-NCW, MKBNederland en De Nederlandsche
Bank een seminar over de gevolgen van de implementatie van de
nieuwe Wet betalingsverkeer en
het belang van aanpassingen met
betrekking tot cybersecurity. Na
het seminar waren de brancheorganisaties en ondernemers
weer helemaal up-to-date over de
nieuwe betaalregels.

Ook op social media
stond de Week van
de Veiligheid in de
belangstelling

150 nieuwe volgers van
@Wvdveiligheid

217 vind ik leuks
op Twitter

Veiligheidstip 1
44.669 keer op Twitter
gezien met 911 interacties

20.313 bezoekers op
deweekvandeveiligheid.nl

60 retweets per dag
Tweets 193.004
keer gezien

Vlog van politieagent Jan-Willem
42.242 keer bekeken
Fragment Opsporing Verzocht
4.691 keer bekeken op YouTube
450 keer #WvdV gebruikt

252 keer
#WeekvandeVeiligheid gebruikt

In aanloop naar de Week van de
Veiligheid onderzochten secret
scanners van Allerto hoe het met
de veiligheid van de winkels in het
winkelgebied Rooswijck in Amsterdam en het winkelcentrum Overkapel in Utrecht gesteld was. Na
eerdere goedkeuring van de winkeliers gingen zij als klant de winkels
in en filmden met verborgen
opnameapparatuur de veiligheidsrisico’s. Ze letten daarbij vooral op
de mogelijkheden voor winkeldiefstal en het plegen van een overval.
Zo keken ze bijvoorbeeld of ze
bij binnenkomst begroet werden,
kassalades te bereiken waren en
of ze via de achteringang binnen
konden komen. Waar mogelijk
probeerden de scanners ongemerkt
spullen mee te nemen.
In de campagneweek vond de
terugkoppeling plaats. De winkeliers werden één voor één uitgenodigd om in de Week van de
Veiligheid-schoolbus plaats te
nemen. Zij kregen het filmpje
te zien dat tijdens het geheime
bezoek was gemaakt. Vervolgens
werden de sterke en zwakke
punten besproken en kregen ze
aan de hand van het filmpje tips

mee om veiligheidsrisico’s in het
vervolg te verminderen. Uiteraard
kregen zij ook de door de scanner
ontvreemde spullen weer terug.
Het CCV benadert de winkeliers
een maand na de terugkoppeling
opnieuw om te horen wat zij met
de tips hebben gedaan en of er
behoefte is aan meer informatie
en/of training.
Reactie van een van de ondernemers: “Ik vond het verrassend. Het
verbaast me dat de secret scanner
niet opgemerkt is, zelfs niet bij
de kassa’s. We geven veel cursussen, maar blijkbaar heeft het toch
nog niet het gewenste effect. We
moeten ermee aan de slag.”

Ook politievlogger Jan-Willem nam
een kijkje in de bus. Bekijk zijn
vlog ‘Mystery shoppen tijdens de
Week van de Veiligheid’ op zijn
YouTube-kanaal.

Terugblik Week van de Veiligheid 2017

November 2017

4
veiligheid op allerlei manieren in de spotlights
Niet alleen ondernemers, maar ook gemeenten, politie en scholen gebruikten de Week van
de Veiligheid om veiligheidsthema’s zoals woninginbraken, fietsdiefstallen en veiligheid op
het schoolplein extra te belichten. Een kleine greep uit de vele activiteiten die in het land
hebben plaatsgevonden:

1.

2.

5.

3.

1.

Buurtpreventieteam Zevenhuizen, politie en handhaving samen op pad tijdens
Week van de Veiligheid.
2. Korpschef Erik Akerboom te gast op het
Ashramcollege in Alphen aan den Rijn
voor een ‘collegetour’. Scholieren mochten hem het hemd van het lijf vragen.
3. De Week van de Veiligheid-bus reed ook
dit jaar weer door het land. Deze Amerikaanse schoolbus was onder andere
aanwezig bij de aftrap in Den Haag en
het ondernemersontbijt in de Amsterdam Arena. Ook de terugkoppeling van
de Secret Scans vond in deze blikvanger
plaats.
4. Preventiecampagne tegen overvallen
gelanceerd in de Pijp in Amsterdam.
5. Veel gemeenten organiseerden veiligheidsmarkten, onder andere met
demonstraties van politie en brandweer.
Op de markt van de gemeente Veenendaal werd deze fietsendief onder veel
belangstelling aangehouden.
6. Het CCV ging tijdens de Week van de
Veiligheid met diverse voorlichters het
land in om voorlichting te geven over
woninginbraak, -overvallen en babbeltrucs. Zo’n 20 gemeenten werden
bezocht.
7. Met drank op achter het stuur, beter van
niet. Dat ervoeren ook de inwoners van
Bemmel in de 3D Tripping Simulator.
8. Burgemeester Spies van de gemeente
Alphen aan den Rijn deelde ‘witte voetjes’ uit bij woningen waar insluipingen
op de loer liggen.
9. Lancering publiek-private campagne
autokraak in Roermond.
10. Burgemeester Weerwind gaf samen met
buurtpreventieteam Kruidenwijk het
startsein voor de donkere dagen in de
gemeente Almere.
11. In Albrandswaard kregen jongeren les
over de dode hoek van de vrachtwagen.

4.

12. Groep 7/8 van basisschool Ibn-i-Sina
in Arnhem-Noord maakte kennis met
ruiters, motor- en wijkagenten van de
politie.
13. Vijftig ondernemers in vier straten van
de Groninger binnenstad gaan werken
met een veiligheidsapp. Ze kunnen de
app gebruiken om andere ondernemers
in de buurt te alarmeren bij calamiteiten. De app werd in de Week van de
Veiligheid gelanceerd (foto gemaakt
door Henk Tammens).
14. Politieagenten gaven voorlichting
over straatroof, grooming, sexting en
cyberpesten op basisschool de Dolfijn in
Zwijndrecht.
15. Kinderen van de Wheemschool in Voorthuizen hielpen de wijkagent tijdens een
snelheidscontrole met rode en groene
kaarten.
16. Straattheater op weekmarkt Beverwijk:
acteurs maakten winkelend publiek
bewust van gevaar van zakkenrollen.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Bekijk de landkaart op deweekvandeveiligheid.nl voor een overzicht van alle
activiteiten.
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onze zorgvuldigheid kan de redactie echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid
van de informatie in deze uitgave. We willen alle partners hartelijk danken voor hun
bijdrage. Redactie en vormgeving: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.
Redactieadres: CCV, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht, tel: (030) 751 67 00,
e-mail: colin.voetee@hetccv.nl, website: deweekvandeveiligheid.nl.

16.

hartelijk dank dat wij op u konden bouwen!
De Week van de Veiligheid vindt elk jaar plaats in week 41. Zet de volgende
Week van de Veiligheid alvast in uw agenda: 8 tot en met 14 oktober 2018.

