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I

Inleiding

Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing en de
Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing
Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (N PC) is een publiek-
private samenwerking die tot doel heeft om die vormen van crimina-
liteit aan te pakken waarvan het bedrijfsleven slachtoffer wordt.

Het N PC heeft vier doelstellingen geformuleerd.
.Het bestuderen en analyseren van criminaliteitsproblemen die de

Nederlandse samenleving en in het bijzonder het bedrijfsleven en
instellingen in Nederland bedreigen.

.Het versterken van de beveiligingsfunctie in de breedste zin van
bedrijven en instellingen.

.Het bijdragen aan een effectieve preventie en rechtshandhaving
met betrekking tot tegen het bedrijfsleven gerichte criminaliteit.

.Het bevorderen van de onderlinge samenhang tussen de beveili-
gingsinspanningen van de overheid ter vergroting van hun doel-
matigheid en effectiviteit.
In navolging van het N PC. zijn in Nederland inmiddels negen'

Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing (RPC) opgericht. In
deze platforms werken private en publieke partners op regionaal
niveau samen aan criminaliteitspreventie en een veiliger regio.

Doel van een RPC
Er zijn vele spelers die zich inzetten voor een veilig woon- en werkkli-
maat. De gemeente, politie en provincie hebben ieder een eigen rol in
het lokaal veiligheidsbeleid. In het kader van het Integraal Veilig-
heidsbeleid werken publieke en private partners sinds enkele jaren
steeds vaker op lokaal niveau samen aan veiligheidproblemen.

Waarom zou een Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing

1 Van de negen platforms, zijn er op dit moment zeven actief. Bij één platform vinden

momenteel geen vergaderingen of activiteiten plaats. Eén platform is nog in oprichting.
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zich ook nog eens met dat soort problemen gaan bemoeien?
Een RPC moet ervoor waken dat het de rollen van de diverse part-

ners niet gaat overnemen. Een RPC is geen formeelorgaan en heeft
daarom ook geen formele taken en bevoegdheden.

Een RPC kan echter wel partners om de tafel brengen om de cri-
minaliteitsproblematiek aan te pakken. Partners die op een andere
manier niet of zeer moeilijk bij elkaar te krijgen zijn. Daarbij kan
gedacht worden aan ondernemers en reclassering, die elkaar, in het
kader van een project voor arbeidsplaatsen voor ex-gedetineerden,
treffen. Maar ook gemeenten kunnen bij elkaar gebracht worden. Zo
heeft in Noord-HoIland Noord het RPC het initiatief genomen om
enkele kleinere gemeenten die ieder voor zich er niet in slaagden een
deugdelijk veiligheidsbeleid te maken, samen te brengen. Als gevolg
van spanningen over herindelingen tussen de gemeenten was een
dergelijke eerdere poging van de politie gestrand. Het RPC, zonder
bestuurlijke lijnen, was echter niet bedreigend voor de gemeenten.

juist in deze makelaarsfunctie ligt de meerwaarde van een Regio-
naal Platform Criminaliteitsbeheersing.

Naast deze makelaarsrol, kan een platform ook lokale initiatieven
op het gebied van criminaliteitspreventie stimuleren. Zo brengt het
RPC Ijsselland bijvoorbeeld in Deventer partijen bijeen om over win-
keldiefstal te praten. De kans is groot dat die partijen op termijn ook
over andere zaken zullen gaan praten. Op die manier stimuleer je als
RPC lokale netwerken, maar respecteer je ieders verantwoordelijkhe-
den en taken.

Blijkens de praktijk heeft een RPC dat zich opstelt als stimulator;

facilitator en makelaar aantoonbaar een belangrijke functie tussen

alle andere partners in veiligheidsland.

Waarom deze handreiking?
Het netwerk van RPC's is niet landelijk dekkend.

Zowel het Ministerie van Justitie als het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zien veel nut in het investe-
ren in publiek-private netwerken ter bevordering van de samenwerking
op het gebied van criminaliteitsbeheersing. Een landelijk dekkend net-
werk van RPC's zou hiervoor een stap in de goede richting zijn.
Daarnaast kan een vergroting van het aantal RPC's er voor zorgen dat
er een betere aansluiting tussen het N PC en de RPC's plaats vindt-

Tenslotte kunnen RPC's wellicht een bijdrage leveren in het stimu-
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leren van lokale samenwerkingsverbanden op het gebied van veilig-
heid, die zich bezig houden met de uitvoering van bepaalde actie-
punten uit het Integraal Veiligheid Programma (IVP).

Om startende platforms te ondersteunen bij hun oprichtingsactivitei-
ten en om te voorkomen dat elk platform steeds opnieuw het wiel
moet uitvinden. is deze handreiking opgesteld.

De handreiking biedt een aantal praktische tips aan startende
regionale platforms. De succesformules beogen geen blauwdruk te
geven voor de oprichting van een nieuwe platform. Het zijn goede
suggesties. die gevolgd kunnen worden. afhankelijk van de regionale
situatie.

Inhoud van de handreiking
Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn de oprichting, de
samenstelling. de financiering, de uitvoering van activiteiten. de regionale
indeling. de activiteiten, de rol van een RPC en voorlichting en communicatie.
In het korte overzicht zijn de belangrijkste suggesties en aandachts-
punten opgesomd. De uitwerking en achtergrond van deze tips en
een aantal praktijkvoorbeelden vindt u in het uitgebreide overzicht.
In de bijlagen tenslotte is een overzicht opgenomen van de activitei-
ten die de bestaande RPC's op touw hebben gezet. Tevens is een adres-
senlijst van de regionale platforms, het N PC en andere nuttige instan-
ties toegevoegd.

Doelgroep
Deze handreiking is bedoeld voor alle potentiële partners van een RPC.
Daarbij kan met name gedacht worden aan Kamers van Koophandel,
werkgevers- werknemersverenigingen, politie, justitie, gemeenten en
provincies. Andere partners die in een platform kunnen participeren
zijn verzekeraars, banken, industrie, ziekenhuizen, onderwijsinstel-
lingen' nutbedrijven, advocaten, notarissen en accountants.

Bronnen
De tips zijn gebaseerd op praktijkervaringen van de negen bestaande

RPC's.
Er zijn gesprekken gevoerd met de secretarissen van de negen

bestaande platforms over de werkwijze en het functioneren van de
platforms. Daarnaast is met (potentiële) partners van de platforms
gesproken over de verwachtingen die zij van een RPC hebben.
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II

Kort overzicht van aandachtspunten voor een
succesvol functionerend RPC

Wat moet je regelen om een nieuw op te starten RPC zo succesvol
mogelijk te laten verlopen en wat zijn de aandachtspunten? In dit
puntsgewijze overzicht komen de belangrijkste aspecten kort aan
bod. Voor de achtergrond van deze punten en de praktijkvoorbeelden
verwijs ik u naar het uitgebreide overzicht onder III.

OE OPRICHTING

.Zorg zo snel mogelijk voor een goede voorzitter

.Grijp een concrete aanleiding aan

.Maak gebruik van ervaringen van bestaande RPC's

.Denk na over het nut van een oprichtingsdocument

DE SAMENSTELLING

.Probeer een voorzitter te kiezen met gezag en een netwerk binnen

het bedrijfsleven

.Betrek de Kamer van Koophandel in een zo vroeg mogelijk stadium

.Denk na over de mogelijkheid van een duo-secretariaat

.Zorg voor een evenwichtige verdeling tussen publieke en private

partners
.Begin met een beperkt aantal mensen

.Stel een portefeuilleverdeling vast

.Wijs [potentiële] partners op hun belang bij een RPC

.Kies de juiste partners voor de regio

.Probeer vertegenwoordiging op een zo hoog mogelijk niveau te

garanderen
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DE REGIONALE INDELING

.Kies een regio die herkenbaar is voor alle partners

.Wees alert op slechte verhoudingen tussen partners binnen de regio

DE FINANCIERING

.Maak gebruik van de startsubsidie van het N PC

.Streef naar enige vorm van structurele financiering door de partners

.Maak gebruik van de netwerken van betrokken partners om budget te

vergaren

DE UITVOERING VAN ACTIVITEITEN

.Laat een RPC niet verworden tot een praatgroep!

.Stel, indien mogelijk, een eigen uitvoeringsorgaan aan

.Maak gebruik van bestaande uitvoerende instanties op het gebeid van

veiligheid
.Maak gebruik van studenten en stages voor de uitvoering van opdrachten

.Breng de uitvoering onder bij netwerken van de partners

.Stel partners verantwoordelijk voor de uitvoering van een eigen project

DE ACTIVITEITEN

.Begin met concrete activiteiten die op korte termijn effect hebben

.Begin niet met teveel activiteiten

.Sluit aan bij signalen uit het bedrijfsleven

.Houd rekening met het lokaal veiligheidsbeleid

.Wissel ervaringen uit met andere RPC's die ervaring hebben met soort-

gelijke activiteiten

.Streef naar regelmatige evaluaties van activiteiten

DE VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

.Maak gebruik van bestaande media

.Laat leden van het platform mond-op-mond reclame maken

DE ROl VAN EEN RPC

.Respecteer eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van partners

.Stimuleer, faciliteer en breng partijen samen
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III

Voorwaarden voor een succesvol functionerend
RPC -uitgebreid overzicht

Uit praktijkervaringen is gebleken dat het voldoen aan de navolgende
voorwaarden een succesvol functioneren van een RPC optimaliseren.

De oprichting van een platform
De start van een platform blijkt vaak moeilijk te zijn omdat het zich
nog niet bewezen heeft. Onbekend maakt onbemind. Als er eenmaal
projecten lopen en het RPC naamsbekendheid heeft bij het bedrijfsle-
ven, zijn instanties sneller geneigd toe te treden.

<> Zorg zo snel mogelijk voor een goede voorzitter. Een bekende
naam, kan mensen over de streep trekken. Een goede voorzitter is
sterk betrokken en invloedrijk.

<> Grijp een concrete aanleiding aan. Hierbij kan gedacht worden aan
de presentatie van nieuwe criminaliteitscijfers of signalen van
ondernemers over stijgende winkelinbraken. De, in enkele politie-
regio's bestaande, regionale politiemonitor bedrijven, waarin der-
gelijke ontwikkelingen staan, kan hierbij ook een goed hulpmiddel
zijn. Aan de hand van een criminaliteitsanalyse kan de noodzaak
van de oprichting van een platform worden aangetoond. Creëer
voor alle partijen een win-win situatie, zodat hun interesse gewekt
wordt.

<> Maak gebruik van ervaringen van bestaande RPC's.
<> Een oprichtingsdocument met een duidelijke taakstelling ver-

schaft duidelijkheid over de rol en taak van een platform. Men
dient wel bedacht te zijn op een te grote formalisering van het
platform. Bij veel platforms blijkt juist het ontbreken van een for-
mele status van het RPC de reden van het succes te zijn. Een RPC
loopt door bestaande verbanden en organisaties heen en maakt
geen gebruik van bestuurlijke lijnen. Dit kan de daadkracht van



een RPC aanzienlijk vergroten. Tegelijkertijd moet er natuurlijk

voor worden gewaakt dat de bestaande wettelijke bevoegdheden

en verantwoordelijkheden wel gerespecteerd worden. Een oprich-

tingsdocument zou in ieder geval een missie voor het platform

kunnen bevatten en een vaststelling van de periode waarvoor de

partners zich verbinden. Eventueel kan het ook voor een aantal

andere zaken een oplossing bieden (zoals financieringsproblemen

en ontbreken van duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegd-

heden). In Ijsselland heeft het RPC zelf geen formele status. Er is

wel een oprichtingsdocument, waarin bijvoorbeeld de taken van

het platform zijn vastgelegd. De verantwoordelijkheden en

bevoegdheden van partners zijn echter niet limitatief opgesomd.

De daadkracht van het platform is gewaarborgd door een aparte

uitvoeringsorganisatie die wel een formele status heeft (zie voor

meer informatie hierover onder de uitvoering). Deze modus lijkt,

getuige het succes van het platform Ijsselland, een goede oplos-

sing te zijn.

Een voorbeeld' van een oprichtingsdocument:
, Dit voorbeeld is ontleend aan het oprichtingsdocument van het RPC IJsselland.

OPRICHTINGSOOCUMENT

Overwegende, dat de overheid, het bedrijfsleven en de vrije beroepen elk een

eigen verantwoordelijkheid hebben voor het helpen tegengaan van de crimina-

liteit;

Overwegende dat voor een effectieve preventieve en repressieve bestrijding van

de tegen het bedrijfsleven gerichte criminaliteit nauwe samenwerking is vereist

tussen de overheid, het bedrijfsleven en de vrije beroepen;

Besluiten

.de commissaris der Koningin.

.de leden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven

.de korpsbeheerder, tevens burgemeester.

.de hoofdofficier van justitie,

.de korpschef van politie,



.de voorzitter van de Kamer van Koophandel.

.de leden vertegenwoordigers van de vrije beroepen.

in navolging van de oprichting van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheer-

sing, tot de oprichting van het

REGIONAAL PLATFORM CRIMINALITEITSBEHEERSING

Artikel 1

Het regionaal platform heeft tot taken:

.Het bestuderen en analyseren van criminaliteitspatronen, die de samenleving in

de regio en in het bijzonder het bedrijfsleven in de regio bedreigen;

.Het bijdragen aan een effectieve preventie en rechtshandhaving;

.Het bevorderen van de onderlinge samenhang tussen de beveiligingsinspannin-

gen van het bedrijfsleven en de rechtshandhavingsinspanningen van de overheid

ter verhoging van de doelmatigheid en effectiviteit door middel van bijvoorbeeld

prioriteitstelling, advisering, voorlichting en het opzetten en adopteren van pro-

jecten;
.Het versterken van de beveiligingsfunctie van bedrijven en instellingen door

middel van onder meer advisering, deskundigheidsbevordering en voorlichting;

.Het mede ontwikkelen, vormgeven en implementeren van initiatieven op het

gebied van integrale veiligheid.

Artikel2

Het platform geeft jaarlijks aan welke vormen van veiligheidsbevordering bijzonde-

re gezamenlijke aandacht van de overheid, het bedrijfsleven en de vrije beroepen

verdienen.

Artikel 3

Het platform stelt ter verwezenlijking van zijn doelstellingen omtrent nader te

bepalen onderwerpen overleg- en projectgroepen in en/of ondersteunt initiatieven

hieromtrent.

Artikel4

De in het platform vertegenwoordigde organisaties kunnen op voorstel van het

platform gelden ter beschikking stellen voor activiteiten, die vanuit het platform in

het kader van de doelstellingen in gang zullen worden gezet.

Artikel 5

De leden van het platform worden als vertegenwoordigers van de organisaties
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werkzaam zijn, benoemd (eventueel voor een bepaalde periode). De leden treden

op als intermediair naar anderen in betreffende branche(s) of soortgelijke organi-

satie(s).

Artikel 6

Het platform heeft een dagelijks bestuur, dat de vergaderingen van het platform

voorbereidt en de activiteiten van de ingestelde overleg- en projectgroepen coOr-

dineert.

Artikel 7

De leden van het platform kiezen uit hun midden de voorzitter en de leden van het

dagelijks bestuur.

Artikel B
De organisaties die zitting hebben in het platform participeren op vrijwillige basis

(eventueel: doch niet vrijblijvend].

Artikel 9
De samenstelling van het platform is niet limitatief. Afhankelijk van de te behande-

len onderwerpen kan het platform worden uitgebreid.

Artikel 10

De leden van het platform committeren zich voor minimaal 3 jaar aan deelname

aan het RPC. Na deze periode zal het functioneren van het RPC worden geëvalu-

eerd.

De samenstelling van een platform
<) Een goede voorzitter is essentieel. Uit praktijkervaringen blijkt dat

een RPC hiermee valt of staat. Over het algemeen wordt de voor-
keur gegeven aan een voorzitter uit het bedrijfsleven, om de aan-
trekkingskracht voor het bedrijfsleven te optimaliseren. In ieder
geval is van belang dat het om een krachtige figuur gaat, die men-
sen over de streep weet te trekken en regionaal draagvlak kan cre-
ëren. Een andere 'regionale beroemdheid' kan ook zeer goed als
voorzitter fungeren, zoals de Commissaris der Koningin.

<) De Kamer van Koophandel is onmisbaar voor een RPC. De Kamer
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van Koophandel is de liaison naar het bedrijfsleven. Maak gebruik
van hun grote netwerk. Veel RPC's hebben het secretariaat van het
platform bij de Kamer neergelegd.

O Via de Kamer van Koophandel kan contact worden gelegd met de
plaatselijke Kring van Ondernemers. Het 'binnenhalen' van een
dergelijke 'vriendenclub' kan zeer doeltreffend werken; zij kennen
elkaar en er is onderling vertrouwen.

O Een duo-secretariaat lijkt een goede optie. Hierdoor worden niet
alleen de werkzaamheden verdeeld, maar kan ook simpel gebruik
gemaakt worden van twee netwerken. Een veel voorkomende com-
binatie is Kamer van Koophandel en politie. Een andere mogelijk-
heid is de combinatie politie en provincie, zoals in IJsselland.

O Zorg voor en evenwichtige verdeling tussen publieke en private
partners. Voorkomen dient te worden dat een RPC als het zoveelste
project van de politie wordt gezien. Het moet een gezamenlijke

'onderneming' zijn.
O Begin met een klein aantal mensen, liefst bekenden van elkaar.

Bedenk dat partners ook op adhoc basis aan een platform kunnen
worden toegevoegd. Organisaties die bijvoorbeeld bij specifieke
projecten gevraagd worden, zijn vertegenwoordigers uit de horeca-
branche (bv. bij projecten over veilig uitgaan) en onderwijsinstel-
lingen. De laatsten worden bijvoorbeeld betrokken bij integriteit-
projecten, waarbij getracht wordt het belang van integriteit al in
een zo vroeg mogelijk stadium, dat wil zeggen in het beroepson-
derwijs, aan (toekomstige) ondernemers mee te geven. Een te grote
club betekent meestal dat een aantal partners niet direct bij de
onderwerpen betrokken is.

O De betrokkenheid van de partners wordt vergroot door ieder een
eigen onderwerp toe te wijzen en dus ook verantwoordelijk voor
het behaalde resultaat te maken. Een portefeuilleverdeling houdt
mensen bij de les. Met name bij de vertegenwoordigers van de vrije
beroepen is gebleken dat het moeilijk is voor hen een project te
vinden, dat aansluit bij hun achterban. Bedenk daarbij ook dat de
verschillende branches die het bedrijfsleven rijk is, te maken heb-
ben met diverse soorten veiligheidsproblematiek. Bovendien heb-
ben zelfstandige ondernemers waarschijnlijk minder tijd en geld
te besteden dan grote ondernemingen. Houdt daar rekening mee
bij het verdelen van de activiteiten over de partners.

O Een goede publieke vertegenwoordiging wordt gewaarborgd door
deelname van de leden van de regionale driehoek (korpsbeheerder,
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hoofdofficier van justitie, korpschef)
<> De betrokkenheid kan bovendien vergroot worden door mensen

direct op hun belang aan te spreken. Dat kan bijvoorbeeld door een
kosten-baten analyse uit te voeren. Zo heeft het RPC Utrecht eens
uitgerekend welke kosten het Verbond van Verzekeraars kon bespa-
ren, door een daling van het aantal auto-inbraken. Op die manier
kan geprobeerd worden een verzekeraar te laten participeren in
een anti auto-inbrakenproject.

<> Het verdient aanbeveling een Dagelijks Bestuur (DB) binnen het
platform te benoemen. Een DB kan de vergaderingen voorberei-
den. In de meeste platforms zitten in ieder geval de voorzitter en
de secretaris(sen) van het platform in het DB.

<> Als meerdere Kamers van Koophandel of politieregio's binnen de
regio van het platform vallen, is het verstandig van alle vestigingen
of korpsen een vertegenwoordiging in het platform te hebben. Dit
om praktische redenen, maar ook om te voorkomen dat een van de
instanties zich buitengesloten voelt. Goede verhoudingen zijn
essentieel voor een goed functionerend RPC!

<> Veel gekozen partners voor een platform zijn: politie, justitie,
Kamer van Koophandel, gemeenten, ondernemers (zoals M KB en
VNO-NCW), vrije beroepen. Voor alle instanties geldt dat de ver-
tegenwoordiging liefst op zo hoog mogelijk niveau wordt gekozen.
Dat wil dus zeggen korpschef, hoofdofficier van justitie, voorzitter
van Kamer van Koophandel, burgemeester etc. Hoewel dit vaak wel
de meest druk bezette personen uit de regio zijn, bekleden zij over
het algemeen ook sleutelposities in de regio. Wanneer iets voor
elkaar moeten worden gekregen, of wanneer er geld moet komen,
zijn dit meestal de personen die je daarvoor nodig hebt. Overigens
kennen deze vertegenwoordigers elkaar vaak al van andere (for-
mele of informele) overleggen, hetgeen de bereidheid tot samen-
werking aanzienlijk kan verhogen. Behalve een hoge functie, moe-
ten de potentiële deelnemers natuurlijk ook een flinke dosis
enthousiasme meebrengen!

<> Daarnaast is het aan te raden die partners te kiezen die in de regio
een belangrijke rol spelen. Zo is in Rotterdam de Haven en
Industrie goed vertegenwoordigd en in HollandsMidden het Leids
Universitair Medisch Centrum.

<> Om het 'agendaprobleem' van hooggeplaatste vertegenwoordigers
te omzeilen, kan gekozen worden voor avondbijeenkomsten. Een
vergadering, onder het genot van een hapje en een drankje, ver-
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hoogt bovendien de sfeer binnen het platform! Veel platforms heb-
ben hier zeer goede ervaringen mee.

De regionale indeling
<> De regio die gekozen wordt voor een RPC moet herkenbaar zijn

voor alle partners. Dat wil zeggen dat het beste aansluiting kan
worden gezocht bij een bestaand netwerk. Daarbij kan bijvoor-
beeld gekeken worden naar de manier waarop het bedrijfsleven
zich georganiseerd heeft (Kamer van Koophandel-regio's, regionale
en lokale organisaties van het M KB). Er kan ook aangesloten wor-
den bij een politieregio of een provincie. De verschillende opties
hebben allemaal zo hun voordelen. Aansluiten bij het georgani-
seerde bedrijfsleven heeft als voordeel dat het voor het bedrijfsle-
ven -dat over het algemeen toch als dé doelgroep van een RPC
wordt gezien-, herkenbaar is. Per gebied zal de optimale regio voor
een platform verschillen. Over het algemeen is gebleken dat een
provincie voor de Randstad een te grote regio is, maar voor
Friesland juist een zeer herkenbare regio is. Een RPC dat de poli-
tieregio heeft gevolgd, is bijvoorbeeld Twente, ook een regio die
door een breed publiek herkend wordt.

<> Wees alert op slechte verstandhoudingen of problemen die elders
spelen, maar hun weerslag kunnen hebben in een RPC. Om scheve
gezichten te voorkomen, zou, wanneer bijvoorbeeld meerdere
Kamers van Koophandel binnen de regio van het platform vallen,
in ieder geval van beide Kamers een vertegenwoordiging in het
platform moeten worden opgenomen. Een op stapel staande her-
indeling van gemeenten kan ook onrust veroorzaken. Hoewel der-
gelijke problemen het functioneren van een RPC kunnen bemoei-
lijken, hoeft het geen belemmering te zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld
bij het RPC Noord-HoIland Noord. In deze regio spelen wel degelijk
annexatieproblemen tussen de gemeenten. Het RPC wordt echter -

en misschien weljuist- door de gemeenten geaccepteerd omdat het
geen bestuurlijke organisatie is. Eerdere pogingen van de politie
(en provincie) om deze gemeenten te laten samenwerken, stuitten
op verzet.

De financiering
<> Het NPC heeft in het verleden diverse malen een startsubsidie ver-

strekt aan beginnende RPC's.

<> Hoewel een subsidie, bijvoorbeeld van het NPC, zeker in het begin

16



van groot belang kan zijn, verdient het toch aanbeveling de struc-
turele financiering van een RPC vanuit de regio te laten komen. Dit
om de betrokkenheid van de partners te verhogen.

<> Een verplichte contributie, via een bepaalde verdeelsleutel, wordt
door de meeste RPC's niet als de oplossing voor financieringspro-
blemen gezien. De ongedwongenheid van deelname aan het RPC
komt dan in het gedrang.

<> Het is wel aan te bevelen enige structuur in de financiering aan te
brengen bij de start van een platform. Het RPC kan op die manier
altijd over een klein budget beschikken. Van belang is daarbij vast
te stellen dat het slechts om een beginfinanciering en geen duur-
zame verplichting gaat. Omdat partners niet tot in lengte van
dagen aan een bijdrage vast zitten, zal dat wellicht minder
afschrikwekkend zijn, dan een (in een oprichtingsdocument) vast-
gelegde plicht tot contributie. In de startfase blijkt dat budget
meestalopgebracht te worden door de initiators van het platform.
Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Na verloop van tijd kan
worden overgeschakeld naar een gelijke verdeling tussen de part-
ners. Daarbij dient bedacht te worden dat bij de meeste regio's de
Kamer van Koophandel als de vertegenwoordiger van het bedrijfs-
leven wordt gezien en uit dien hoofde verantwoordelijk kan wor-
den gesteld voor een bijdrage aan het platform. De publieke part-
ners die bijdragen aan het budget (al dan niet in de vorm van FrE's)
zijn meestal politie en gemeente of provincie. De overige partners,
zoals vertegenwoordigers van ondernemingen uit de regio, zullen
dan op adhoc basis weer wat meer moeten bijdragen. Op die
manier creëer je toch een vrij evenwichtige verdeling in de finan-
ciële lasten tussen publieke en private partners, zonder teveel
afschrikkende verplichtingen.

<> Adhoc financiering, waarbij per project een budget wordt binnen-
gehaald is niet ideaal. Wel blijkt in de praktijk deze manier van
financieren toch uiteindelijk meestal goed te verlopen. Het aan-
spreken van netwerken voor financiering vergt bij de leden een
grote mate van betrokkenheid. Zij moeten hun achterban laten
inziendat het project belangrijk is.

<> Omdat bij adhoc financiering het netwerk van partners van groot
belang is en het bedrijfsleven over het algemeen meer geld ter
beschikking heeft dan de overheid, verdient het aanbeveling een
voorzitter (of secretaris) met een breed netwerk in het bedrijfsle-
ven te hebben. Voor overheidsorganisaties is het daarentegen vaak
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weer makkelijker om Fm's ter beschikking te stellen, voor bijvoor-
beeld een secretariaat.

<> Hoewel enige vorm van structurering van de financiën aan te beve-
len is, kan het in de beginfase van een platform onder omstandig-
heden (bijvoorbeeld als blijkt dat onvoldoende partners willen
meewerken) toch beter zijn te starten met een adhoc financiering
en geen verplichtingen vast te leggen. Om de drempel voor toetre-
ding niet te hoog te maken en voldoende aantrekkingskracht op de
diverse partners uit te blijven oefenen, kan hiertoe besloten wor-
den. Wel is dan aan te bevelen bij de start af te spreken dat de
methode van financiering na bijvoorbeeld twee jaar heroverwogen
zal worden. Als het platform zich in die periode heeft bewezen, zal
een verplichte contributie wellicht best tot de mogelijkheden
behoren. Wanneer de adhoc financiering voldoende geld blijkt op
te brengen, kan hier ook mee worden voortgegaan.

De uitvoering
<> Zorg ervoor dat een RPC niet verzandt tot een praatgroep! Omdat

de partners in het platform vaak vertegenwoordigers zijn die zelf
niet met de uitvoering belast worden, moeten daar van tevoren
afspraken over worden gemaakt. Om meer te kunnen zijn dan een
praatgroep, moet een RPC beschikken over middelen en instru-
menten om tot actie te kunnen overgaan.

<> Een ideaal middel hiervoor is een aparte uitvoeringsorganisatie,
dat met de uitvoering van projecten is belast. In een RPC
{IJsselland) bestaat zo'n aparte uitvoeringsorganisatie, die zeer
goed functioneert. De oorzaak van het ontbreken van een uitvoe-
ringsorganisatie bij de andere RPC's ligt meestal op financieel
gebied. Er is simpelweg geen geld om iemand fulltime aan te stel-
len als projectleider. De investering lijkt echter wel zijn vruchten
af te werpen. De structuur en werkwijze van de uitvoeringsorgani-
satie van IJsselland is hieronder weergegeven.

<> Soms bestaat er in de regio al een uitvoerende Stichting die zich
bezig houdt met activiteiten op het gebied van veiligheid. Wanneer
het niet mogelijk is om als RPC een eigen uitvoeringsorganisatie
op te zetten, kan van een dergelijke organisatie gebruik worden
gemaakt. Zo bestaat er in Twente de Stichting Veiligheidszorg.
Deze stichting heeft tot doel de veiligheid in Twente te bevorderen.
Op dit moment houdt de Stichting zich echter voornamelijk bezig
met de organisatie en begeleiding van stadswachten. Omdat de

18



doelstelling veel breder is. wordt op dit moment de mogelijkheid
onderzocht om de stichting te laten aansluiten bij het RPC.
Belangrijk hierbij is dat de uitvoering van RPC-activiteiten dan
wordt overgelaten aan een bestaand apparaat, dat scheelt alle
rompslomp van een nieuw op te richten organisatie.

<>. Bepaalde projecten, denk aan onderzoeken, analyses en inventari-
saties in de regio. kunnen goed uitbesteed worden aan studenten
van hoge scholen en universiteiten in het kader van een stage of
afstudeeropdracht. In Friesland en Rotterdam is hier bijvoorbeeld
gebruik van gemaakt.

<> Maak gebruik van en sluit aan bij de netwerken van RPC-partners.
Het onderbrengen van de uitvoering van een project woninginbra-
ken bij de politie lijkt voor de hand liggend. gelet op de dagelijkse
werkzaamheden van de politie. waar dit project goed tussen past.
In Rotterdam is bijvoorbeeld het project Voorlichting en
Communicatie ondergebracht bij een deelnemer aan het RPC. die
een communicatiebedrijf vertegenwoordigt en bij de uitvoering
van dit project gebruik kan maken van de kennis en expertise die
in dit bedrijf aanwezig is.

<> Wanneer het niet mogelijk is een uitvoeringsorganisatie op te zet-
ten. verdient het aanbeveling de projecten over de partners te ver-
delen en per project een sub-groepje in te stellen dat met de uit-
voering belast is. De betrokken partner is verantwoordelijk voor de
voortgang van het project en de resultaten. Een dagelijks bestuur
kan de activiteiten van de projectgroepen coordineren.

HET UITVOERINGSORGAAN VAN RPC IJSSELLAND

STRUCTUUR
De Stichting Veiligheidszorg IJsselland is als uitvoeringsorgaan van het RPC

IJsselland door het platform opgericht. Het betreft hier een rechtspersoon

met bijbehorende juridische rechten en plichten. Zo heeft de Stichting een

bestuur en maakt het een jaarverslag. waarin een overzicht wordt gegeven

van de activiteiten van het afgelopen jaar, het succes daarvan, de kosten

en baten en de plannen voor het volgende jaar. In principe is de stichting

onafhankelijk van het RPC, maar er is afgesproken dat zij alleen onderwer-
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pen oppakt die het akkoord van het platform hebben. De Stichting is opge-

richt voor drie jaar. Na een evaluatie is inmiddels afgesproken die periode

met nog eens drie jaar te verlengen.

DOEL

De stichting heeft tot doel het ontwikkelen en nastreven van de veiligheids-

zorg in de politieregio IJsselland. In het kader hiervan, vervult de stichting

op non-profit basis een aanjaagfunctie. Zij staat overheid, bedrijfsleven en

vrije beroepen terzijde met de uitvoering van analyse. voorlichting en coordi-
natie.

WERKZAAMHEDEN

De stichting geeft met name voorlichting en initieert samenwerkingsverban-

den.

Dp het gebied van voorlichting kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het

gratis preventieadvies dat de stichting aan bedrijven verstrekt die het
slachtoffer zijn geworden van een bedrijfsinbraak.

Samenwerkingsverbanden worden bijvoorbeeld gelnitieerd in het kader van
collectieve beveiliging bedrijventerreinen en arbeidstoeleiding ex-gedetineer-

den. De Stichting brengt partijen samen, zorgt voor afstemmingsoverleg en

houdt de partners op de hoogte van de voortgang. Zij heeft duidelijk een

aanjaagfunctie en vervult vervolgens een regierol. In het project arbeidstoe-

leiding ex-gedetineerden is bijvoorbeeld een projectgroep opgericht.

bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, om een

gecoordineerde aanpak te garanderen. De stichting levert hiervoor de pro-

jectleider. Deze fungeert als procesbewaker, probleemoplosser, organisator,

trekker en aanspreekpunt.

PERSONELE BEZETTING

De personele bezetting van de stichting bestaat uit een projectleider en

een administratieve kracht. Daarnaast wordt voor een aantal projecten

menskracht en expertise ingehuurd.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter (werkgeversvereni-

ging), een secretaris (Kamer van Koophandel), een penningmeester (poli-

tie), twee leden (burgemeester en deken van advocaten) en drie adviseren-

de leden (de twee secretarissen van het RPC IJsselland en de projectleider

van de stichting).

FINANCIERING

De financiering van de stichting is gebaseerd op het verrichten van de
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werkzaamheden op non-profit basis. Er wordt getracht de drempel voor het

inschakelen van de stichting door derden zo laag mogelijk te houden.

Hiertoe worden een aantal structurele kosten niet of gedeeltelijk doorbere-

kend aan de 'afnemers'. Zo wordt bijvoorbeeld voorlichting en probleembe-

schrijving kostenloos aangeboden.

De loonkosten voor de projectleider van de stichting worden gesubsidieerd

door de regiopolitie IJsselland. Zij heeft daarbij de voorwaarde gesteld dat

de overige participanten de rest van de kosten voor hun rekening nemen.

De Kamers van Koophandel (1 30.000), het Dpenbaar Ministerie (1 10.000)

en de provincie Overijssel (1 10.000) subsidieren de beheerskosten voor

een periode van drie jaar.

Per project wordt daarnaast geacquireerd. Elk project moet zichz~lf bedrui-

pen door middel van subsidies en bijdragen van lokale partners. Zo draagt

de gemeente Deventer bij aan het project beveiliging collectieve bedrijven-

terreinen te Deventer. De lokale ondernemers dragen meestal bij in de

vorm van de inzet van een beveiligingsbeambte.

De functie van administratieve kracht wordt ingevuld door middel van een

'Melkertbaan'.

De penningmeester van de Stichting stelt de jaarrekening op.

COMMUNICATIE

Voor de communicatie wordt gebruik gemaakt van mond-op-mond reclame

via de netwerken van de partners uit het RPC. Verder vindt er gerichte

mailing plaats en heeft de stichting een eigen website.

Per project wordt een communicatie plan gemaakt.

De activiteiten
<> Begin met een paar, concrete activiteiten. Niet teveel tegelijkertijd

en geen projecten die pas op lange termijn resultaat hebben. Zoals
al eerder gezegd is het van groot belang dat het platform zo snel
mogelijk zijn bestaansrecht bewijst-

<> Sluit bij het bepalen van de thema's aan bij signalen van alle part-
ners, en met name ook de ondernemers. Het is van belang om de
private partners bij het platform te betrekken en te behouden. De
publieke partners werken immers vaak al op andere manier
samen.



O Het opstellen van formele criteria waaraan een onderwerp moet
voldoen om als RPC-project in aanmerking te komen, verdient
geen aanbeveling. Zolang het een onderwerp is, dat in de regio
'leeft', zou het aan bod moeten kunnen komen. Slechts één RPC is
van mening dat het best goed zou zijn om criteria aan te leggen
waaraan een bepaalde activiteit moet voldoen om door een RPC
behandeld te worden. De keuze om een bepaald onderwerp op te
pakken, wordt daar nu eigenlijk vrij willekeurig gemaakt.

O Bij de afbakening van de activiteiten van een platform, verdient
het aanbeveling het lokaal veiligheidsbeleid van de betrokken
gemeenten in de gaten te houden. Hierin zijn vaak ook activiteiten
opgenomen die betrekking hebben op criminaliteitspreventie en
waarin zoweloverheid als private partners participeren. Idealiter
zouden de activiteiten van een RPC moeten aansluiten op de acti-
viteiten uit het lokaal veiligheidsbeleid. Ze moeten elkaar in ieder
geval niet overlappen ofin de weg staan. Zie voor meer informatie
over de rol van een RPC in het lokale veiligheidsbeleid onder rol van
een RPC.

O In een aantal regio's spelen dezelfde thema's en lopen gelijksoor-
tige projecten. Maak gebruik van elkaars ervaringen, door regel-
matig informatie uit te wisselen. Hier valt nog veel winst te beha-
len. Het N PC organiseert een paar maal per jaar bijeenkomsten
voor de secretarissen van de RPC's en N PC. Het N PC kan hierbij als
een soort kennisinstituut informatie verzamelen over wat waar
speelt. Daarnaast zouden RPC's echter zelf meer contact kunnen
onderhouden met andere platforms.

O Het verdient aanbeveling de projecten stelselmatig te evalueren.
Op deze manier kan duidelijk worden welke projecten wel en
welke minder succesvol verlopen. Ook met het oog op de benodig-
de financiering van de projecten, kan dit van belang zijn. Een eva-
luatie van een anti-inbraakproject kan bijvoorbeeld een overzicht
bevatten waaruit blijkt met hoeveel procent het aantal inbraken is
teruggelopen. De kans dat de partners vervolgens besluiten (her-
nieuwde) financiële steun te bieden, is dan vrij groot.

Enkele voorbeelden van succesvol gebleken activiteiten:
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COLLECTIEVE BEVEILIGING BEDRIJVENTERREINEN/KEURMERK VEILIG

ONDERNEMEN (KVO)

Hoewel veel bedrijven individueel wel aan beveiliging doen, blijkt dit toch vaak

onvoldoende resultaat op te leveren. Het kan dan nuttig zijn de krachten te

bundelen. Het project collectieve beveiliging van bedrijventerreinen kan daar een

aanzet toe zijn. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het relatief nieuwe

instrument Keurmerk Veilig Ondernemen. Het KVO is een certificeringsregeling

dat ontwikkeld is onder auspiciën van het Nationaal Platform

Criminaliteitsbeheersing (N PC]. Het KVO-certificaat kan behaald worden als

ondernemers, gemeente, politie en andere partners gezamenlijk een aantal

maatregelen treffen die de veiligheid op een bedrijventerrein of een winkelcen-

trum structureel verhogen.
Het KVO is een instrument dat alle partijen voordeel biedt. Een veiliger bedrijven-
terrein is voor de belangrijkste betrokken partijen (ondernemers, gemeente en

politie] uiteraard van groot belang. Daarnaast kunnen ondernemers die deelne-

men aan KVO-gecertificeerde beveiliging onder andere korting krijgen op verzeke-

ringspremies en fiscale voordelen genieten. Bovendien is het KVO voor de

gemeente een instrument waarmee concrete invulling kan worden gegeven aan

het lokaal veiligheidsbeleid. Concrete maatregelen die genomen worden in het

kader van collectieve beveiliging van bedrijventerreinen zijn permanente surveil-

lance aanwezig tijdens risico-uren, technische beveiliging, het toetsen aan veilig-

heidscriteria en indien mogelijk aanpassen van groenvoorziening, verlichting en

ontsluitingswegen en registratie en analyse van de aanwezigheid van voertuigen

en personen op het terrein.
Een goed voorbeeld van optimale samenwerking is het project collectieve beveili-

ging van bedrijventerreinen van het platform Noord-Holland Noord. Hier wordt

voor de beveiliging van het bedrijventerrein naast het stadion van voetbalclub

AZ, gebruik gemaakt van de camera's van AZ. Als er niet gevoetbald wordt,

kunnen deze gebruikt voor het bedrijventerrein.

Bij het bijeen brengen van de betrokken partijen die nodig zijn voor de collectie-

ve beveiliging van bedrijventerreinen, kan het RPC een belangrijke rol vervullen.

Het platform zal draagvlak moeten kweken bij de betrokken partners, zorg

dragen voor de continuïteit en toezien op een goede uitvoering van de werk-

zaamheden.
Projecten gericht op collectieve beveiliging van bedrijventerreinen/KVO zijn te

vinden bij de volgende platforms: Gelderland, HollandsMidden, Noord-Holland

Noord, Utrecht en IJsselland.
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ARBEIDSTOELEIDING VOOR EX.GEDETINEERDEN

Jongeren die na hun detentie geen werk vinden, blijken vaak weer snel op het slech-

te pad terug te keren. Een project om ex-gedetineerden na hun straf aan werk te

helpen, kan dat mogelijk voorkomen. Het project Genoeg gezeten-werken na straf

van het RPC IJsselland is zo'n project. Het project beoogt de betrokken partners

(reclassering, apenbaar Ministerie, uitzend- en arbeidsbureaus, sociale dienst, peni-

tentiaire inrichtingen en ondernemers) samen te laten werken om ex-gedetineerden

naar (regulier) werk, met name in het bedrijfsleven, te begeleiden.

Voor elk individueel persoon wordt een trajectplan opgesteld, bestaande uit oplei-

dingen, trainingen en uiteindelijk een concrete arbeidsplaats.

Een RPC zal bij een dergelijk project bij uitstek een 'makelaarsrol' moeten vervul-

len, het moet partijen bij elkaar brengen. Het gaat om partijen die op een andere

manier niet snel met elkaar om de tafel gaan zitten. Het creëren van draagvlak is

daarbij zeer belangrijk. Wanneer de partners elkaar eenmaal door tussenkomst

van het RPC, gevonden hebben, zullen zij elkaar wellicht in de toekomst opnieuw

opzoeken. De bedoeling van het project in IJsselland is dan ook tevens om de

betrokken partners ook na dit project te laten samenwerken.

Naast IJsselland, is ook het RPC Gelderland bezig een soortgelijk project op te

zetten.

ADVISERING BEDRIJFSLEVEN

Voorlichting en advisering aan bedrijven, is een taak die een RPC goed kan vervul-

len. De kennis en expertise die de verschillende partners bij het platform inbren-

gen, kan gecombineerd goed gebruikt worden om ondernemers te waarschuwen

voor mogelijke risico van criminaliteit.

Daarbij kan gedacht worden aan een veiligheidscheck van een individueel bedrijf ,

waarbij gekeken kan worden naar de maatregelen die de ondernemer op het

gebied van inbraakpreventie heeft genomen. Bovendien worden de bouwkundige-

en organisatorische aspecten onder de loep genomen.

Een ander type voorlichting is gericht op integriteit en het voorkomen van fraude

binnen een bedrijf .

Op ondernemersbijeenkomsten en informele gelegenheden, zoals rotaryclubs,

wordt middels voorlichting getracht bedrijven bewust te maken van de risico's van

fraude en het belang van integriteit.
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Bij de platforms HollandsMidden, Noord-Holland Noord, Friesland en IJsselland is

ervaring met advisering en voorlichtingsprojecten en bij een aantal is voorlichtings-

materiaal voor handen.

De voorlichting en communicatie

Het blijft een moeilijk probleem; hoe bereik je de doelgroep? In ieder

geval niet door lukraak folders en brochures te verzenden.

<> Maak gebruik van bestaande media, zoals de Kamer van
Koophandel-krant of lokale bladen. Veel RPC's hebben een speciale
rubriek in de Kamer van Koophandel-krant.

<> Maak gebruik van het feit dat er in het RPC 'regionale beroemdhe-
den' zitten. Een Commissaris der Koningin kan tijdens een inter-
view of optreden in de media het bestaan van het platform naar
voren brengen.

<> Als het budget niet erg groot is, is het misschien verstandig om
niet teveel geld aan voorlichting te besteden. Niets is immers bete-
re reclame dan een succesvol project. Het schaarse geld kan dan
beter in de activiteiten gestopt worden. Als dat een succes wordt,
komen de bekendheid en de partners vanzelfwel.

De rol van een RPC
In de inleiding is al iets gezegd over de rol en de meerwaarde van een
RPC ten opzichte van de andere partners die zich buigen over de vei-
ligheid in de regio.

<> Laat het RPC een makelaarsfunctie vervullen. Het kan partijen bij-
een brengen die elkaar op een andere manier niet snel zouden
vinden, zoals de reclassering, de sociale dienst en ondernemers in
het kader van een arbeidstoeleidingproject. Maak daarbij gebruik
van het informele karakter van een platform en de onbedreigende
sfeer die daar van uit gaat. Als partijen elkaar eenmaal gevonden
hebben, kan het RPC een meer adviserende rol vervullen, of bij-
voorbeeld als procesbewaker fungeren-

<> Naast de makelaarsrol op regionaal niveau, kan een platform ook
lokale initiatieven op het gebied van criminaliteitspreventie sti-
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muleren en faciliteren. Hierbij kan gedacht worden aan het initia-
tiefvan het RPC IJsselland om in Deventer partijen bijeen te bren-
gen om winkeldiefstal aan te pakken. De kans is groot dat die par-
tijen op termijn ook over andere zaken zullen gaan praten. Op die
manier stimuleer je als RPC lokale netwerken, die in de toekomst
ook zelfstandig kunnen gaan samenwerken. Dergelijke lokale
samenwerkingsverbanden zijn van groot belang bij de uitvoering
van het Integraal Veiligheids Programma.

O Respecteer taken en bevoegdheden van de deelnemende partners.
Zo hebben bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen en banken
een eigen toezichthouder die onder andere toeziet op de inte-
griteit van deze ondernemingen. Wanneer een platform op eigen
initiatief ondernemers benadert in het kader van een RPC project
Integriteit om bijvoorbeeld risicoprofielen op te stellen of een 0-
meting te doen, kan dat voor irritaties zorgen. Deze ondernemers
hebben immers al een eigen toezichthouder die zich, op grond van
hem wettelijk opgedragen taken, met dergelijke activiteiten bezig
houdt.
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IV

Twee voorbeelden

Twee voorbeelden van succesvol functionerende platforms zijn het
RPC IJsselland en het RPC Rotterdam.

Van beide platforms volgt hieronder een korte structuurbeschrijving-
Ook hier geldt dat dit slechts voorbeelden ter illustratie zijn.

Afuankelijk van de regionale situatie kunnen deze wel of niet worden

overgenomen.

RPC IJSSELLAND

Het platform in IJsselland heeft geen formele status. Het is opgericht middels

een oprichtingsdocument (zie onder de oprichting) en heeft als enige platform een

eigen uitvoeringsorganisatie (zie onder de uitvoering).
Oe voorzitter is de Commissaris van de Koningin van Overijssel. Het secretariaat

is in handen van een medewerkster van het kabinet van de Commissaris der

Koningin (om praktische redenen) en de politie (de coordinator integraal veilig-

heidsbeleid). Het netwerk van diverse veiligheidspartners, dat die coordinator al

uit hoofde van zijn eigen functie heeft opgebouwd, komt zeer goed van pas voor

het platform.
Het succes van het platform lijkt te verklaren door het ontbreken van een formele

status in combinatie met het bestaan van de uitvoeringsorganisatie. Het platform

loopt door bestuurlijke lijnen heen en wordt niet opgehouden door bureaucratische

procedures. Bovendien is de daadkracht van het platform gewaarborgd door de

uitvoeringsorganisatie. Het platform is daardoor aantrekkelijk voor diverse part-

ners.
Het platform beslaat de politieregio IJsselland, hetgeen een herkenbaar gebied is

voor de partners. Oe financiering vindt plaats in de vorm van contributie aan het



uitvoeringsorgaan. Het Openbaar Ministerie (f 10.000), de Provincie (I 10.000 en

secretaris), de Kamer van Koophandel (I 30.000) en de politie (secretaris en full-

time projectleider) dragen bij aan het platform. Oaarnaast vindt per project indivi-

duele acquisitie plaats. Er lopen op dit moment vier projecten. Voor alle activitei-

ten geldt dat het bijeen brengen van de partijen de belangrijkste stap is. Alle acti-

viteiten worden geëvalueerd en er is een doorlopende voortgangsrapportage, die

inzicht biedt in de stand van zaken.

Naast het initiëren van eigen activiteiten, vindt ook ondersteuning van lokale initia-

tieven op het gebied van integrale veiligheid plaats. Het platform heeft een eigen

website en investeert aanzienlijk in brochures en folders. Er wordt bovendien veel

gebruik gemaakt van lokale dagbladen en televisie.

RPC ROnEROAM

Het Rotterdamse platform heeft geen formele status. Er zijn geen formele regels,

toetredingseisen of verplichtingen. Dit lijkt een van de redenen te zijn voor het

succes van het platform.

Het RPC wordt voorgezeten door een gezaghebbende ondernemer uit de regio.

Dit verhoogt de aantrekkingskracht van het platform voor het bedrijfsleven. Een

bijkomend voordeel is dat de grote bedrijven in Rotterdam elkaar goed kennen en

ook op andere terreinen al samenwerken. Een samenwerkingsverband op het

gebied van criminaliteitspreventie was daarom niet zo'n grote stap. De secretaris

wordt geleverd door de Kamer van Koophandel. Ook dat is van belang om de link

met het bedrijfsleven levend te houden.

Het RPC Rotterdam heeft geen aparte uitvoeringsorganisatie. De uitvoering van

projecten wordt verdeeld over verschillende projectteams die elk onder leiding

staan van een lid van het platform. Het project wordt ondergebracht bij die part-

ner die daar rechtstreeks belang bij heeft. Mensen blijven daardoor betrokken bij

het onderwerp.
Het platform ontvangt jaarlijkse een bijdrage (I 25.000) van de Kamer van

Koophandel voor de beheerskosten. Per afzonderlijk project vindt acquisitie

plaats, waarbij de netwerken van de partners van groot belang zijn.

Jaarlijks worden in overleg met de beschermheer (de burgemeester van Rotter-

dam) de prioriteiten opnieuw vastgesteld. Op dit moment zijn er vier projecten.

Met name het project Security voor de Rotterdamse Haven & Industrie, een pre-

ventiegids voor het havengebied, is zeer herkenbaar voor de bedrijven in de regio

en waarschijnlijk daardoor ook succesvol. Dit is een coproductie van het platform

en het project Security voor de Rotterdamse Haven & Industrie, met als initiatief-
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nemers: Deltalinqs, Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en de Rivierpolitie. Dit

samenwerkingsverband wil de veiligheid in de Rotterdamse Haven bevorderen. Dp

12 december 2000 werd de gids Security Mainport Rotterdam overhandigd aan

de Minister van Justitie en de burgemeester van Rotterdam.

Vanaf medio 2001 zal het platform over een eigen internetsite beschikken.
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Bijlage 1

Overzicht activiteiten van de bestaande RPC's

RPC-Rotterdam
<> Havenproject: in samenwerking met de Securitykring is een preventiegids voor het

havengebied ontwikkeld. De Securitykring is een samenwerkingsverband van priva-
te partners (met name uit de Havenwereld) en publieke partners, dat de veiligheid in
de Rotterdamse Haven wil bevorderen.

<> Ontwikkeling internet-site van het platform (naar verwachting najaar 2001 gereed).
<> Ondernemen in achterstandwijken-project. Dit project moet resulteren in een aantal

instrumenten voor criminaliteitspreventie voor ondernemers in achterstandwijken-
<> Onderwijs-project: Met een aantalonderwijsinstellingen wordt bekeken of het

onderwerp .criminaliteitspreventie' in het onderwijspakket aan de orde kan komen.
<> Integriteit Bedrijfsleven Rotterdam-Rijnmond: Doel van dit project is om op verzoek

van bedrijven een verklaring omtrent de integriteit van de rechtspersoon afte geven.
Het project is als pilot overgenomen door het Ministerie van Justitie. Aan de hand
van een vragenlijst wordt gecheckt welke preventieve maatregelen het bedrijf heeft
getroffen en welke kwetsbare functies er binnen het bedrijf zijn. Daarnaast wordt
een antecedentenonderzoek uitgevoerd door middel van het raadplegen van rele-
vante bronnen. In de pilot wordt bekeken welke bronnen daarvoor geschikt zouden
kunnen zijn.

RPC-Utrecht
<> Samen veilig ondernemen-project: In deze aanpak worden samenwerkingsverban-

den van ondernemers, politie en gemeente in winkelgebieden opgezet, begeleid en
gefaciliteerd. Ondernemers krijgen de coordinerende rol. Naast een uitgewerkt pak-
ket van standaard maatregelen, zoals een vereenvoudigde aangifte- en meldingspro-
cedure, worden op basis van gezamenlijk verkregen inzichten oplossingen voor wijk-
specifieke problemen doorgevoerd. Winkeliers kunnen gebruik maken van een spe-
ciaal ontwikkeld beveiligingsadvies veilig ondernemen. Gestreefd wordt naar veilige
winkels, een veilige winkelomgeving en vaste samenwerkingsafspraken. Het project-
bureau SVO is inmiddels door zes andere politie- regio's gevraagd dekennis en erva-
ring die in Utrecht is opgedaan over te dragen.

<> Anti auto-inbrakenproject Niets erin, niets eruit. Het project is grotendeels gericht op
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de eigen verantwoordelijkheid van automobilisten. Door mensen op straat aan te
spreken op hun gedrag en ze maatregelen te laten nemen, moet het aantal auto-
inbraken verminderd worden. Door het RPC Utrecht is uitgerekend wat de verlies-
post voor het Verbond van Verzekeraars bij auto-inbraken is. (Overigens wilde het
Landelijke Verbond van Verzekeraars niet financieren, omdat het geen landelijk pro-

ject betrof.)
<> Anti woninginbraken project Samen veilig wonen. Bij dit project is opgezet ter onder-

steuning van het Woning Inbraak Team van de politie. Aan gedupeerden van een
woninginbraak en de tien omwonenden wordt advies geboden. Dit advies is geba-
seerd op het Keurmerk Veilig Wonen.

RPC Noord-Holland Noord
<> Collectieve beveiliging van bedrijventerreinen. Dit gebeurt deels in samenwerking

met voetbalclub AZ, die een nieuw stadion heeft aan de rand van een bedrijventer-
rein. Rondom het stadion zijn veel camera's geplaatst, die, als er niet gevoetbald
wordt, gebruikt kunnen worden om het bedrijventerrein te beveiligen.

<> Elektronische aangifte: er is een pilot opgesteld voor het doen van elektronische aan-

gifte van criminaliteit bij de politie.
<> Keurmerk Veilig Ondernemen. Het KVO is een (NPC)certificaat dat behaald kan wor-

den als ondernemers, politie, gemeenten en andere relevante partijen samen een
aantal maatregelen nemen om de veiligheid op een bedrijventerréin of winkelcen-
trum structureel te verhogen. Ondernemingen kunnen als zij het certificaat krijgen
bijvoorbeeld gebruik maken van kortingen op verzekeringspremies.

<> Voorlichtingsbijeenkomsten over integriteit voor ondernemers, gegeven op vereni-

gingen, rotaryclubs ed.

RPC Haaglanden (i.o.)
Het platform Haaglanden is in de eerste helft van 2001 opgericht. Er zijn vier onderde-

len die het platform als eerste verder wil uitwerken:

<> Vereenvoudiging aangifteproces.
<> Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).
<> Veiliheidshandboek voor land- en tuinbouw.

<> Alle bedrijventerreinen op één lijn krijgen.

RPC Friesland
Het RPC Friesland is al enige tijd niet meer actief. Om een beeld te krijgen van de aan-
dachtsgebieden een overzicht van eerdere resultaten:
O Onderwijs-project: In dit project werd aandacht gevraagd voor het onderwerp inte-

griteit in het beroepsonderwijs.
O Er heeft een O-meting plaats gevonden naar de ambtelijke en bestuurlijke integriteit
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in Friesland.

<> Er heeft een O-meting plaats gevonden naar de integriteit in het Friese bedrijfsleven

en non-profit sector.

<> Er is een verkennend onderzoek (O-meting) geweest naar integriteit in de vrije beroe-

pen in de regio.

<> Een haalbaarheidsonderzoek naar een criminal audit en certificering.

RPC HollandsMidden
<> Pilot veilige zorginstellingen. De pilot is gestart bij het Leids Universitair Medisch

Centrum. De bedoeling is een model te ontwikkelen om de veiligheid in ziekenhui-
zen te verbeteren. Bij succes kan de pilot ook in de overige zorginstellingen in de
regio worden ingevoerd.

<> Veilig uitgaanlhoreca-project. Horecagelegenheden, gemeente en politie werken
samen aan een veiliger uitgaansgebied.

<> Integriteit in het bedrijfsleven: Er worden voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen
gegeven voor ondernemingen over integriteit.

<> Er zal tweejaarlijkse een veiligheidsprijs worden uitgereikt aan een regionaal of
lokaal initiatief op het gebied van criminaliteitspreventie.

<> Project Samen veilig ondernemen, dat met name gericht is op de beveiliging van col-
lectieve bedrijventerreinen. Omdat de verschillende bedrijven elkaar niet of nauwe-
lijks kennen, is de beveiliging van de meeste bedrijventerreinen in de regio slecht
geregeld. Bij winkelcentra ligt dat vaak anders. Daar kennen de meeste winkeliers
elkaar en is het zelforganiserend vermogen dus hoger. De beveiliging wordt daar in
eerste instantie dan ook aan de winkeliers zelf overgelaten. Het platform zal daar
voorlopig geen Fol in spelen.

<> Voorlichting-project. In dit project zalonderzocht worden wat de beste manier van
communiceren met de achterban is.

RPC Gelderland

<> Project Aangifte per fax. Dit project is bijna startklaar.

<> Bewaking van bedrijventerreinen. Er heeft een inventarisatie in Gelderland plaats-

gevonden, waaruit bleek dat 20% van de bedrijventerreinen bewaakt wordt. Veel

gemeenten gaven aan dat zij er wel wat aan wilden doen, maar er gebeurde weinig.

Er bleek behoefte te zijn aan een succesformule.

<> Herintreding criminele jongeren. Op dit moment wordt getracht de betrokl<en part-

ners bij elkaar om tafel te krijgen, zoals de Reclassering, het OM en ondernemers, die

arbeidsplaatsen beschikbaar stellen. Het project bevindt zich in de voorbereidende

fase. Dit project moet met name ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van

het bedrijfsleven benadrukken.
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RPC IJsselland
<> Beveiliging collectieve bedrijventerreinen. In dit project wordt op lokaal niveau

samengewerkt tussen de gemeente, de ondernemers en de politie ter beveiliging van
bedrijventerreinen. Het uitvoeringsorgaan van het RPC sluit een contract met een
particulier beveiligingsbedrijf, dat bij de uitvoering in nauw contact staat met de
politie. Ondernemers kunnen zich tegen betaling aansluiten bij het contract en
gebruik maken van de toezichthouder. Het project is op dit moment bijna regiodek-
kend.

<> Winkelcriminaliteit-project. Hier worden lokale partners bijeen gebracht om win-
keldiefstal tegen te gaan.

<> Inbraakpreventie-advisering aan bedrijven. Op basis van een veiligheidscheck bij het
bedrijfwordt een preventieadvies samengesteld. Bedrijven kunnen. zo inzicht krijgen
in de bedreigingen van interne en externe criminaliteit.

<> Project Genoeg gezeten, werken na straf. In dit project werken reclassering, OM,
arbeidsvoorziening, penitentiaire inrichtingen, de sociale dienst en ondernemers
samen om ex-gedetineerden de kans te bieden op een baan na hun straf.

<> Horeca en Veiligheid. Binnen dit project wordt een aantal concrete maatregelen
ontwikkeld om de veiligheid in uitgaansgebieden te vergroten. Zo is er een nachte-
lijke buslijn voor discogangers en worden de mogelijkheden van cameratoezicht
onderzocht.

RPC Twente
<:> Criminal audits voor de transportbranche. Hierin zal voorlichting worden gegeven

aan de transportbranche over de gevaren van criminaliteit en de mogelijkheden voor
preventie. De bedoeling is om zowel de politie voorlichting te laten geven aan de
ondernemers als de ondernemers concrete informatie aan te laten leveren aan de
politie. Mogelijk is deze bijeenkomst de start van een structurele samenwerking op
dit gebied. Als de audits succesvol blijken te zijn, zal misschien ook de horecabran-
che aan de beurt komen.
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Bijlage 2

Adressen Contactpersonen RPC en N PC

Platform Secretaris Postadres

Platform

Criminali tei ts beheersing

Utrecht

Dhr. P.JA.M. op de Beek Postbus 514

3700 AM

ZEIST

Dhr. J. Glaubitz Postbus 68

1800 AR

ALKMAAR

Platform

Criminali tei ts beheersing

Noord-Holland Noord

Dhr. H. Weeda Postbus 21

1800 AA

ALKMAAR

Platform

Criminali tei ts beh eersing

Noord-Holland Noord

Dhr. K.J. Wiltenburg Stationsweg 41

2312 AT

LEIDEN

Platform

Criminali tei ts beheersing

HollandsMidden

Dhr. J. H. la RivierePlatform

Criminali tei ts beheersing

HollandsMidden

Postbus 4240

2350 CE

LEIDERDORP

Dhr. R. HuijgensPlatform

Criminali tei ts beheersing

Twente

Hengelosestraat 585

7521 AG

ENSCHEDE

Dhr. J.G. Jonge PoerinkPlatform

Criminali tei ts beheersing

IJsselland

Postbus 611

8000 AP

ZWOLLE

Mevr. B. Goosselink Postbus 10078

8000 GB

ZWOLLE

Platform

Criminali tei ts beheersing

IJsselland
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E-mail adres I WebsiteTelefoon Fax

(030)6938980 prevteam@hetnet.nl(030)6938989

(072)5195727(072)5195701

(072) 5498130 po lnhnprevtrn @rn uI ti we b .nl(072) 5498131

(071) 5148978 K vKRij nland @cistron.nl(071)5250500

K vKRi j nland @cistron.nl(071) 5411867(071)5459840

(053) 4849899(053)4849849

(038)4963880(038) 4963850 ivsvvp@wxs.nl

www.veiligheidszorg.nl

(038) 4223619 b .goos selink@prv-overij s sel.nl

www. veiligheidszorg.nl

(038) 4251834
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Secretaris PostadresPlatform

Mw. E. van Duijn Postbus 29718

2502 LS

DEN HAAG

Platform

Criminali tei ts beheersing

Haaglanden

Dhr. M.H. Hoek Postbus 29718

2502 LS

DEN HAAG

Platform

Criminali tei ts beheersing

Haaglanden

Dhr. J. Meijer Postbus 30025

3001 DA

ROTTERDAM

Platform

Criminali tei ts beheersing

Rotterdam

Dhr. R.E.J. Veldhuyzen

van Zanten

Postbus 20120

8900 HM

LEEUWARDEN

Platform

Criminali tei ts beheersing

Friesland

Postbus 9292

6800 KZ

ARNHEM

Mevr. M.G. VincentPlatform

Criminali tei ts beheersing

Gelderland

Nationaal Platform
Criminali tei ts beheersing

Mevr. T.S.I. van den Broeck-

Oosterhoff

Postbus 20301

2500 EH

DEN HAAG
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E-mail adres I WebsiteTelefoon Fax

eva. van.d uij n@denhaag.kvk.nl(070) 3287323 (070) 3247517

070)3287323 ((070) 3247517

j meij er@rotterdam.kvk.nl

v.a. eind 2001fbegin 2002 beschikbaar:

http:llwww. pcr.rotterdam.nll

(010) 4057646 010) 4055182

(058) 2925925 (058)2925175

regio .Ach ter hoek@Arnhem.kvk.nl(026) 3538950(026) 3538812

tbroeck@best -dep.minj us.nl

www.npc-web.nl
(070)3707561 (070)3707250
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Bijlage 2

Adressen overige landelijke organisaties

Organisatie Postadres Telefoon Fax

(070)

3143414

(070)

3243134

InterprovinciaalOverleg (IPO) Postbus 97728

2509 CC Den Haag

Vereniging van Kamers van

Koophandel
(0348)

426911

(0348)

424368

Postbus 265

3440 AG Woerden

(070)

3180218

(070)

3467787

Nederlands Politie Instituut

(NPI)

Postbus 219

2501 CE Den Haag

Vereniging van Nederlandse

Gelneenten (VNG)

Postbus 30435

2500 GK Den Haag
(070)

3738393

(070)

3635682

Parket-generaal Postbus 20305

2500 EH Den Haag
(070)

3399600

(070)

3399855

Vereniging VNO-NCW (070)

3490349

(070)

3490300

Postbus 93002

2509 AA Den Haag

Midden en Klein Bedrijf (M KB) Postbus 5096

Nederland 2600 GB Delft
(015)

2191212

(015)

2191414
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Kan infomatie bieden over:

.Indeling Provincies

.Commissarissen der Koningin

.Indeling Kamer van Koophandel-regio's

.Voorzitters van Kamers van Koophandel

.Indeling politieregio's

.Hoofdcommissarissen van Politie

Indeling gemeenten

.Burgemeesters

.Lokale initiatieven op het gebied van criminaliteitspreventie

.Indeling Arrondissementen

.Hoofdofficieren van Justitie

.Indeling regionale organisaties en kringen

.Voorzitters regionale organisaties en kringen

.Indeling regio-organisaties M KB

.Voorzitters regio-organisaties M KB
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Stichting N PC

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

Telefoon 070 370 6989

Fax 070 370 72 50

E-mail tbroeck@best-dep.minjus.nl

Website www.npc-web.nl


