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Een overval op een bedrijf, een woning 

of een straatroof. Een overval heeft 

een grote impact op de slachtoffers en 

de maatschappij. Naast de financiële 

gevolgen kampen slacht offers vaak met 

psychische problemen. Voor de strijd 

tegen overvallen is een goede samen-

werking tussen gemeente, politie, 

woningcorporaties, ondernemers en 

het Openbaar Ministerie van belang. 

Voor de gemeente is hierin een trekkers-

rol weggelegd. Om deze rol succesvol op 

te kunnen pakken ontwikkelde het CCV 

de ‘Aanpak Overvallen.’



Het kabinet heeft prioriteit gegeven aan het terugdringen 
van het aantal overvallen. Het CCV ontwikkelde de ‘Aanpak 
Overvallen’ waarmee gemeenten direct aan de slag kunnen. 
De aanpak is praktisch van opzet en bestaat uit een stappen-
plan, een rolbeschrijving voor de betrokken partijen en een 
database met maatregelen.  www.hetccv.nl/overvallen 

verklein het risico op een woningoverval

Voor bewoners is er de flyer ‘Verklein het risico op een 

woningoverval’ van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.  

De flyer is door professionele partners te bestellen en  

door alle bezoekers van de website gratis te downloaden.  

www.politiekeurmerk.nl 

“Gezin uit slaap opgeschrikt  
door overvallers”

regierol gemeente
Het stappenplan is een hulpmiddel voor gemeenten bij het 
opstellen van een lokale aanpak én de uitvoering ervan. In beide 
fasen heeft de gemeente de regierol en neemt het voortouw. 
Een goede samenwerking tussen gemeente en betrokken 
 partijen, zoals politie, OM, ondernemers en woningcorporaties 
is essentieel om de aanpak tot een succes te maken.

www.hetccv.nl/overvallen
www.politiekeurmerk.nl


database overvalpreventie en nazorg
Naast het stappenplan bevat de ‘Aanpak Overvallen’ een data-
base. In deze database staan landelijke, regionale en lokale 
aanpakken voor overvalpreventie en nazorg. Zoals de hotspot 
benadering, nazorgprojecten voor slachtoffers, subsidieregelin-
gen, donkere dagenoffensief en overvalpreventie voor winkels 
en woningen. De database maakt een onderscheid naar over-
vallocatie (straat, woning of bedrijf) en de betrokken partijen 
(gemeente, politie, Openbaar Ministerie, woningcorporatie 
of ondernemer).  www.hetccv.nl/overvallen

“Twee gewapende mannen  
overvallen cafetaria”

raak bij een overval

Het RAAK-principe is een goed middel om mensen te over-

tuigen dat hun veiligheid en gezondheid belangrijker zijn dan 

hun bezittingen. In het bedrijfsleven wordt het RAAK-principe 

al langere tijd gebruikt bij overvaltrainingen en voorlichting. 

De politie adviseert om RAAK ook toe te passen bij een 

woningoverval.

rustig blijven

Accepteren (accepteer de slachtofferrol; speel niet een held)

Afgeven (geef bezittingen af)

kijken (signalement van de dader)

www.hetccv.nl/overvallen


1. samenwerking

stap

het stappenplan

2. Haalbaarheid & Organisatie 

5. Uitvoering van maatregelen

4. plan van aanpak

3. Inventarisatie 

6. evalueren

7. Borging

Aan de slag met de ‘Aanpak Overvallen’. kijk voor het stappenplan, de database en   achtergrondinformatie op: www.hetccv.nl/overvallen
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Aan de slag met de ‘Aanpak Overvallen’. kijk voor het stappenplan, de database en   achtergrondinformatie op: www.hetccv.nl/overvallen

Signaleren probleem (voorbereidend onderzoek)

Contact leggen met betrokken partijen en komen tot een eerste 

overeenstemming

toelichting

Haalbaarheidsonderzoek

Opstellen samenwerkingsovereenkomst

Aanstellen projectleider, samenstellen projectgroep en 

vastleggen taken

Realiseren en uitvoeren van de gekozen maatregelen

Volgen en bespreken van maatregelen in de projectgroep

Doelstellingen, maatregelen, activiteiten en communicatie 

definiëren

Probleemanalyse

Prioriteiten toekennen

Project monitoren en evalueren (effectevaluatie)

Samenwerking evalueren (procesevaluatie)

Zorgen voor voortzetting van de aanpak

www.hetccv.nl/overvallen


meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met: 
Joeri Vig, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
T 030 751 67 20
M 06 101 90 977
E Joeri.vig@hetccv.nl

Vormgeving: VormVijf, Den Haag
Fotografie: Inge van Mill, Den Haag
© het CCV, december 2011

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
Postbus 14069, 3508 SC Utrecht
www.hetccv.nl/overvallen
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