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Het ministerie van Justitie en Veiligheid 
startte in 2017 met het opzetten van regionale 
Platforms Veilig Ondernemen (PVO’s) 
als opvolger van de Regionale Platforms 
Criminaliteitsbeheersing (RPC’s). De PVO’s 
stimuleren publiek-private samenwerking 
(tussen politie, justitie, gemeenten, branche-
organisaties, ondernemers en burgers) op 
regionaal niveau, om zo te komen tot een 
veilig ondernemingsklimaat. Het doel is om 
het bedrijfsleven weerbaarder te maken 
tegen de risico’s van criminaliteit. De PVO’s 
zijn ingedeeld in dezelfde tien regio’s als die 
van de Nationale Politie. De platforms zijn 
vernieuwend omdat ze actiegericht zijn en 
publiek-private samenwerking stimuleren. 
Hiermee wil het ministerie de afstand tussen 
ondernemers en de overheid te verkleinen.
 
Na twee jaar is het tijd voor de eerste oogst. 
Wat zijn de succesfactoren en de geleerde 
lessen in de PVO’s en welke eerste resultaten 
zijn er al geboekt? En tot slot, hoe zou de 
volgende fase van de platforms eruit moeten 
zien?
 
We hebben de verhalen opgetekend van 
ongeveer dertig mensen bij alle tien de PVO’s. 
Eerst spraken we de PVO-manager, vervolgens 
vroegen we wie we nog meer moesten 
spreken om een volledig beeld van de regio 
te krijgen. Daardoor hebben we met mensen 

van uiteenlopende organisaties gesproken: 
de politie, ondernemersverenigingen, het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV), individuele ondernemers 
en gemeenten. We voerden stuk voor stuk 
boeiende gesprekken met mensen die 
zich met passie inzetten voor veiligheid en 
ondernemen.
 
In de gesprekken stond centraal hoe het PVO 
is georganiseerd, wat er goed gaat, welke 
knelpunten de geïnterviewden tegenkomen 
en hoe het PVO er in de toekomst uit moet 
zien. De ronde is nadrukkelijk een kwalitatieve 
verkenning. Natuurlijk geven de gesprekken 
niet het hele verhaal weer. De verhalen laten 
wel zien wat er in elke regio speelt en hoe de 
betrokkenen het PVO in hun eigen regio zien.
 
Hierbij treft u de oogst aan in de vorm van 
een reisgids langs de verschillende PVO’s 
in Nederland. In het afsluitende hoofdstuk 
maken we de balans op en trekken we 
voorzichtige conclusies over de eerste fase 
van het PVO.
 
We danken alle geïnterviewden hartelijk voor 
hun gastvrijheid en hun openhartigheid.
 
Frank van Erkel
Suzanne Hoogland
Danja von Salisch
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Je kunt niet zonder elkaar
Aat de Jonge ontdekte als burgemeester van 
Houten tijdens de vele bouwprojecten in 
een vinexwijk hoe belangrijk publiek-private 
samenwerking is om de wijk leefbaar te maken. 
Aat is het grootste deel van zijn loopbaan 
burgemeester geweest en wordt terecht een 
van de grondleggers van het PVO genoemd. 
Tot het einde van zijn burgemeesterswerk 
heeft hij zich hard gemaakt voor dit platform. 
Hij ziet openbare orde en veiligheid als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
overheid, bewoners én ondernemers: “Ik ben 
er sterk van overtuigd dat de overheid niet 
alleen verantwoordelijk gehouden kan worden 
voor veiligheid. Dat kan niet. Ondernemers 
hebben een eigen verantwoordelijkheid op 
dat terrein.” 

Tot 2018 was Aat de Jonge burgemeester 
van Dronten. Een mooi voorbeeld is het 
grote muziekfestival Lowlands, dat elk jaar 
plaatsvindt in Biddinghuizen, dat binnen deze 
gemeente ligt. Om het festival veilig te laten 
verlopen kan je er volgens Aat niet omheen 
om samen te werken met de organisatie, in dit 
geval Mojo. “Je kunt niet zonder elkaar.” Dit 
soort dingen, wellicht op een andere schaal, 
spelen volgens Aat in alle gemeenten.

Els Prins, secretaris bij VNO-NCW en MKB 
Nederland, beaamt het belang van publiek-

private samenwerking. “Het is onvoorstelbaar 
belangrijk, maar ook moeilijk om voor elkaar 
te krijgen.” Ze zet zich veelvuldig in voor het 
onderwerp veilig ondernemen. Thema’s zoals 
criminaliteit, afpersing, acquisitiefraude, 
beveiligingsmaatregelen en cameratoezicht 
zijn onderdeel van haar portefeuille.

De gedachte van een platform
Aat wilde een plek organiseren waar 
overheid, en ondernemers elkaar geregeld 
zien, inspireren en samen dingen realiseren 
op het gebied van veilig ondernemen. Hij 
zette zich in voor intensieve samenwerking 
tussen het OM, politie, gemeenten en 
ondernemers. Dit werd het Regionaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing. Zijn droom was 
dat iemand uit het bedrijfsleven voorzitter 
werd, maar hij snapte dat het initiatief soms 
vanuit het openbaar bestuur genomen moet 
worden. Hierin zag hij een belangrijke rol voor 
de (regio)burgemeesters en de politie, omdat 
zij stabiliteit en continuïteit kunnen bieden. 
Aat is voor een onconventionele benadering. 
Zo lieten ze in Dronten een ex-inbreker 
spullen stelen uit een winkelcentrum om de 
bewustwording van de impact van criminaliteit 
te vergroten. Deze spullen werden na afloop 
uitgestald. Alle ondernemers schrokken van 
de hoeveelheid - ook uit hun eigen winkels - 
en zo zagen ze het belang in van samenwerken 
voor een veiliger winkelcentrum. 

Aat bepleitte een naamswijziging van RPC 
naar het Platform Veilig Ondernemen (PVO) 
omdat het benoemt waar het om gaat: veilig 
ondernemen in samenwerking met elkaar. 
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft 
in 2017 een oproep gedaan aan alle regio’s 
om een PVO te organiseren en er een landelijk 
dekkend netwerk van te maken. 

Verbinding tussen lokaal, regionaal en 
nationaal
Volgens Aat zou er ideaal gezien op drie 
niveaus een publiek-privaat platform moeten 
zijn: op landelijk, regionaal en lokaal niveau. 
Lokaal moeten burgemeesters weten wat er 
in hun regio speelt en actief met ondernemers 
in gesprek zijn en daarnaast zijn ondernemers 
georganiseerd in het Keurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO). Op regionaal niveau 
vormen de PVO’s de schakel tussen lokaal 
en nationaal niveau. Gezamenlijk hebben ze 
de potentie om in kaart te brengen wat er 
lokaal speelt en dit te vertalen naar landelijke 
trends. Maar ook om kennis van de ene regio 
versneld door te geven en te gebruiken in de 
andere regio. Op nationaal niveau bestaat het 
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing 
(NPC). Landelijk worden onderwerpen 
geprioriteerd en lokaal moet de agenda 
aansluiten bij de behoefte. Aat en Els zien 
dat het NPC voor een deel afhankelijk is van 
de mate waarin de minister aandacht op het 
onderwerp vestigt. Dit zorgt voor instabiliteit. 
De wens is meer continuïteit waardoor het 
netwerk steviger kan worden.

Randvoorwaarden voor succes
“Het PVO is gebaat bij een actieve PVO-
manager die erop uit trekt, initiatieven 

neemt en het netwerk aan elkaar verbindt,” 
vertelt Els als we haar vragen naar haar 
ideale PVO-manager. Iemand die ervaring 
heeft met het opzetten van publiek-private 
samenwerkingen en beide kanten kent. Deze 
actieve houding is essentieel onderdeel van 
het succes van het PVO. De ambities voor het 
PVO liggen hoog: “Het was mijn ambitie om te 
bewerkstelligen dat het PVO echt een begrip 
werd,” vertelt Aat. “Dat het PVO dé plek is 
waar ondernemers en overheid samen komen 
om veiligheidsvraagstukken op te lossen. Elke 
burgemeester moet het PVO een warm hart 
toedragen.”

Taken en rol PVO
Zowel Aat als Els zien het PVO niet alleen 
werken aan bewustwording, maar ook aan 
het oplossen van actuele vraagstukken die 
bij ondernemers leven. Bewustwording is 
belangrijk om te zorgen dat veiligheidsrisico’s 
voor ondernemers verkleind worden. Dan gaat 
het er ook om dat je het bespreekbaar maakt. 
Els noemt het voorbeeld van cybercrime: “De 
ondernemer heeft vaak het idee dat het zijn 
eigen schuld is, schaamt zich daarvoor en 
daarom horen zijn mede-ondernemers het 
niet.”

PVO’s werken steeds meer samen
Er is inmiddels een landelijk dekkend netwerk 
van (opstartende) PVO’s. “De PVO-managers 
zijn steeds meer aan het samenwerken met 
elkaar.” zegt Colin Voetee, de secretaris (vanuit 
het CCV) van het landelijke PVO-overleg. Er 
zijn mooie voorbeelden rond het aanpakken 
van cybercrime, iets dat Noord-Nederland en 
Limburg vanaf het begin samen ontwikkelden. 
Daarnaast levert de samenwerking ook 
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kostenbesparingen op: wat bij het ene 
PVO ontwikkeld wordt, kan een ander PVO 
weer gebruiken. Bijvoorbeeld het project 
Excellent Cameratoezicht dat Noord-Holland 
ontwikkelde en de wijze waarop Oost met 
ondermijning aan de slag is gegaan. Vier keer 
per jaar komen de PVO-managers bij elkaar 
om gezamenlijke thema’s te bespreken.

Ministerie mag voorwaarden stellen
Regionaal zien Colin, Els en Aat grote 
verschillen tussen PVO’s. Dit is niet erg, maar 
het ministerie moet wel genoeg richting 
geven. Els en Aat pleiten voor voldoende 
ruimte om het PVO zo te organiseren dat het 
bij de regio past. Maar ze geven ook aan dat 
het ministerie voldoende kaders mee dient te 
geven waar een PVO aan moet voldoen om 
het goed werkend te krijgen. Els vertelt als 
metafoor: “Rozen kunnen mooi bloeien, maar 
moeten ook in goede grond staan en je moet 
ze snoeien. Anders wordt het een wildernis. 
Anderzijds moet je ze niet in een koker zetten, 
dan gaan ze dood.” 

Financiële continuïteit en bestuurlijke borging
Verschillende geïnterviewden bepleiten 
een degelijke en structurele financiering. 
Momenteel is niet alleen de wijze van 
financiering tussen de PVO’s verschillend, 
maar is ook de mate waarin dat structureel 
geregeld is per regio anders. De overeenkomst 
tussen de meeste PVO’s is dat de financiering 
vaak onzeker is en nu meestal nog alleen vanuit 
het Rijk komt. Colin en Aat vinden dat het 
PVO op den duur niet financieel afhankelijk 
zou mogen zijn van de rijksoverheid. Als het 
PVO bestaansrecht in de regio heeft, dan 
moet zich dat ook (deels) financieel vertalen. 

Ook de wijze waarop de PVO’s bestuurlijk 
geborgd zijn loopt sterk uiteen. Zowel 
Aat als Els vinden het belangrijk dat het 
PVO niet meer afhankelijk is van politieke 
schommelingen op landelijk niveau en dat 
de financiering en het draagvlak geborgd 
zijn. Els is voor het borgen van het PVO door 
een formeel instellingsbesluit, net als het 
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. 
Vervolgens moet de schakelfunctie worden 
geoptimaliseerd. Denk hierbij aan informeren 
en de weerbaarheid vergroten en het ophalen 
van en verbinding zijn tussen initiatieven. 
De borging krijgt extra kracht als de 
regioburgemeester zichtbaar is als hoofd van 
de regionale PVO. Ook op regionaal niveau 
is het tijd om de bestuurlijke borging goed 
te organiseren. Dat is tot nu toe nog niet bij 
alle regio’s het geval en dat maakt het PVO 
kwetsbaar. 

Met dank aan:
Els Prins: secretaris VNO-NCW en MKB 
Nederland
Colin Voetee: secretaris landelijk overleg PVO-
managers, CCV
Aat de Jonge: voormalig Burgemeester Dronten
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Opzet en inrichting PVO Noord-
Nederland
Vanaf eind 2016 heeft Jan de Vries de rol van 
manager RPC (nu PVO) op zich genomen. Hij 
vervult deze functie als deeltaak naast zijn 
functie als chef bureau Korpsleiding Politie 
Fryslân. Als eerste heeft Jan de relatie van 
de reeds bij het RPC betrokken partijen 
versterkt. Zo is stapsgewijs toegewerkt naar 
een PVO dat van én voor ondernemers in 
Noord-Nederland is. Het leek hem verstandig 
om het PVO beter te positioneren. Met die 
gedachte is er een succesvolle lobby gevoerd 
en is burgemeester Roger de Groot van 
gemeente De Wolden gevraagd om voorzitter 
te worden. Jan: “Je wil met elkaar iets 
neerzetten wat door kan draaien en dat moet 
niet van mij afhangen. Ik wil de continuïteit 
waarborgen en het PVO een goede basis 
geven en daarom is het belangrijk dat een 
burgemeester voorzitter is.”

De volgende stap was om een aantal nieuwe 
partijen te betrekken als leden van het PVO. 
Hiervoor zijn Koninklijke Horeca Noord-
Nederland, Logistiek Noord-Nederland (TLN), 
bedrijventerreinen, de ambtelijk adviseur van 
gemeente Heerenveen en sinds kort ook 
VNO-NCV en het Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum (RIEC) aangetrokken. Er 
zijn verkennende gesprekken gevoerd met 
de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). 

Daarnaast zijn er een aantal adviserende 
leden: onder andere iemand die begaan is 
met het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) 
en iemand van het CCV. 

Deze leden ontmoeten elkaar vier keer 
per jaar onder het voorzitterschap van de 
burgemeester. Tussendoor heeft Jan nauw 
contact met het CCV, partijen in de noordelijke 
provincies en de voorzitter. Momenteel lopen 
het bestuurlijk en operationeel niveau voor 
Jan nog wat teveel door elkaar. “We zoeken 
nog een beetje naar een model dat het beste 
past bij ons.” Om de slagkracht te vergroten 
wil Jan het op termijn meer scheiden: het 
bestuur richten op het strategische deel en 
de adviserende leden meer operationeel 
inzetten. Dan kunnen er bestuurlijk ook 
meer of andere leden gezocht worden, 
bijvoorbeeld gedeputeerden uit provincies 
en burgemeesters. Bestuurlijk komen ze dan 
bijvoorbeeld twee keer per jaar bij elkaar voor 
de stand van zaken en een planning voor de 
toekomst. Centraal blijft wel het investeren in 
een praktisch aanbod voor Noord-Nederland. 
Jan ziet perspectief in het opzetten van 
een uitvoerende werkeenheid die nog 
praktischer en intensiever samenwerkt met 
de veiligheidspartners onder regie van het 
PVO Noord-Nederland. Daar vanuit wordt 
dan op basis van behoefte of noodzaak de 
organisatie aangepast.
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In Noord-Nederland is gekozen voor een 
regiebenadering van het PVO: zorg ervoor dat 
je regisseert en zelf niet te veel in de uitvoering 
staat. Het is goed als andere mensen de 
uitvoering doen, zodat je tijd overhoudt om 
te verbinden en flexibel te reageren. Jan: “Wij 
willen het eigenlijk alleen regisseren. Dat 
mensen bij elkaar komen en de goede dingen 
doen.”

“Ik wil de continuïteit 
waarborgen en het PVO 

een goede basis geven en 
daarom is het belangrijk 

dat een burgemeester 
voorzitter is.”

Het PVO Noord-Nederland heeft een lichte 
organisatievorm: geen stichting, maar een 
virtuele organisatie waar de politie de 
manager levert. Het PVO opereert fluïde en 
flexibel met de partijen die er op dat moment 
toe doen. Er is geen behoefte om het PVO 
te institutionaliseren, bijvoorbeeld in een 
stichting. Jan: “We willen ons zoveel mogelijk 
conformeren aan een landelijk format, maar 
het moet wel ruimte geven en passen bij de 
omgeving.”

Bescheiden zijn en positief formuleren
Het PVO is voor ondernemers bedoeld. Zij zijn 
gebaat bij goede ingangen naar bestuurders 

en de overheid. Jan wil een gezond en veilig 
ondernemersklimaat stimuleren, maar geeft 
aan dat partijen de weg naar het PVO nog 
moeten leren vinden. Jan: “We werken nu 
vraaggericht en zetten niet overal onze 
naam op. Wat dat betreft zijn we redelijk 
bescheiden.” Jan wil graag een goede 
verbinding leggen met de KVO’s. Daar zit 
een belangrijke ingang voor het werk van het 
PVO. Hij zegt: “Voor je het weet beginnen 
mensen of partijen een KVO dat helemaal los 
staat van de PVO’s. Dat zou zonde zijn”.
Hij houdt een vurig pleidooi voor een positieve 
formulering van het werk van het PVO. Dat 
wekt meer interesse van ondernemers en 
daarmee wordt ook de scope wat breder 
gemaakt. Jan: “Als we werken aan thema’s 
rondom veiligheid willen we dat zoveel 
mogelijk positief formuleren. We richten 
ons bijvoorbeeld niet op ondermijning, maar 
op veilig werken. Of we scharen een project 
onder gezond en prettig ondernemersklimaat.” 
Een gezond en prettig klimaat betekent ook: 
geen rommel, openings- en sluitingstijden die 
redelijk zijn voor de omgeving, et cetera.

Belang van een goed netwerk
Jan probeert bij zoveel mogelijk overleggen 
aan te sluiten. Het is immers belangrijk 
dat het PVO streeft naar aansluiting bij 
de juiste netwerkpartners en agenda’s die 
een link hebben met een gezond en veilig 
ondernemingsklimaat. Hij zegt: “Ik probeer 
gewoon overal te participeren om het PVO 
Noord-Nederland goed te positioneren en van 
meerwaarde te laten zijn.” Vaak is het wel een 
strategie waar je een lange adem voor nodig 
hebt. Hij moet nieuwe partijen meekrijgen en 
wat al die jaren nog niet is gelukt, kan je niet 

in een half jaar voor elkaar krijgen. Mensen 
moeten verleid worden en dat kost tijd.

Ook andere gesprekspartners benadrukken 
de waarde van het netwerk voor het PVO 
Noord-Nederland. Erik Miedema, voorzitter 
stichting Cyber Safety Noord-Nederland, zegt 
hierover: “Jan zit in een aantal overleggen 
waar ondernemers gekoppeld zijn aan 
veiligheidsinstituten. Het PVO helpt om de 
juiste mensen bij elkaar te zoeken (opleidingen, 
ondernemers, bedrijven, overheid, politie, 
etc.) en dat is voor ons heel waardevol.” Erik 
geeft aan dat het voor een PVO-manager 
belangrijk is om goed te kunnen netwerken 
en samenwerken. Het feit dat Jan gericht is 
op samenwerking en het delen van kennis en 
kunde werkt volgens hem heel effectief.

Jan vertelt veel met de provincies samen te 
doen op het terrein van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving. Zo is er het wettelijk 
verplichte VTH-overleg per provincie. Dat 
is een overleg waar alle gemeenten, politie, 
OM, waterschappen en natuur(beheer)
organisaties vertegenwoordigd zijn die 
onder meer met BOA’s werken. Daarnaast 
ondersteunt hij de portefeuillehouder 
Openbaar Vervoer Noord-Nederland door 
op tactisch niveau de samenwerking met 
Qbuzz, NS en Arriva op sociale veiligheid af 
te stemmen. Ondermijning is hier een nieuw 
issue. Andere thema’s zijn inspecties van 
landbouwbedrijven, illegale lozingen van XTC-
laboratoria en ondermijnende activiteiten 
zoals afvaltransport en -verwerking ten 
gevolge van de energietransitie. Namens de 
districtschef zit Jan in drie van die overleggen 
en daar heeft hij ook ondermijning op de 

agenda gekregen. Jan wil hier namens het 
PVO bij aangehaakt blijven om ondermijnende 
activiteiten de aandacht te laten krijgen die 
het verdient. 

Thema’s
Er zijn momenteel twee onderwerpen die voor 
het PVO Noord-Nederland erg belangrijk zijn: 
cybercriminaliteit en ondermijning.

Cybercriminaliteit
Om cybercriminaliteit te bestrijden werkt 
het PVO Noord-Nederland onder andere 
samen met Stichting Cyber Security en 
Stichting Cyber Safety (twee stichtingen in 
Noord-Nederland). Met cybercrime kan het 
best lastig zijn ondernemers te bereiken. De 
MKB’s melden zich niet zichzelf, maar zijn wel 
heel kwetsbaar. Ook zullen ze zelf niet snel 
naar de politie stappen. De redenen daarvoor 
zijn divers. Mogelijk ook schaamte, of te veel 
gedoe.

De Stichting Cyber Safety is bezig een 
community Cyber Safety voor ondernemers 
op te zetten. In samenwerking met 
opleidingen (zoals het ROC en het hbo) 
confronteren ze ondernemers met de 
risico’s die cybercriminaliteit met zich 
meebrengt. Een ondernemer die slachtoffer 
is geworden van cybercriminaliteit vertelt 
bijvoorbeeld wat hem is overkomen: al zijn 
gegevens waren plotseling weg en hij werd 
vervolgens gechanteerd met die gegevens. 
Dan worden de ondernemers echt wakker. 
Vervolgens komt een expert vertellen wat 
je als ondernemer kunt doen om hiermee 
om te gaan en dit te voorkomen. Tenslotte 
staan er studenten in de zaal die laten zien 



             PVO Noord-Nederland  •|-  13PVO Noord-Nederland  12  -|•

go XXL’, waarbij ondernemers ook deelnamen 
aan allerlei activiteiten, zoals een infomarkt 
en workshops. Het doel is om bewustwording 
bij en de weerbaarheid van ondernemers 
te vergroten.Het PVO ondersteunt de 
stichting Cyber Security en Cyber Safety 
en staat naast hen om te komen tot een 
goede dienstverlening (dienstverlenend 
centrum) voor ondernemers. Ook bevelen 

ze de stichtingen aan bij andere gemeenten 
en PVO’s. Jan: “Er zijn goede bestaande 
initiatieven en maatschappelijke krachten in 
Noord-Nederland. Daar sluit ik graag bij aan en 
maak ik gebruik van. Wat ik doe is regisseren 
en wij als PVO marcheren met deze partijen 
op.” Zo langzamerhand hoeft hij niet meer te 
lobbyen, maar komen veiligheidspartners en 
collega’s van de politie naar hem en het PVO 
toe.

Mooie illustratie dat dit werkt is dat we in 
ons gesprek met Ondernemend Assen horen 
dat ze na een bijeenkomst over ondermijning 
overwegen om een bijeenkomst te organiseren 
op het gebied van cybercrime. Deze wordt 
eind 2019 of begin 2020 gehouden in 
samenwerking met het PVO. Ondernemend 
Assen geeft aan dat dit thema belangrijk is 
omdat ondernemers geconfronteerd worden 
met phishing mails, spookfacturen, hacken, 
het stelen van informatie en geld.

Ten slotte heeft Erik een advies voor de PVO’s: 
“Momenteel is het PVO Noord-Nederland 
erg gericht op digitale bewustwording. Maar 

Ondermijning in Appingedam en Delftzijl
Om aan de slag te gaan met ondernemend 
Appingedam en Delfzijl moeten de 
partijen om tafel worden gezet, want 
de ondernemers zijn nu nog niet 
georganiseerd. Het gaat dan vooral om 
horeca en middenstand. De insteek die 
gekozen wordt is weer positief geladen: 
hoe is het centrum/winkelgebied nog 
aantrekkelijker en veiliger te maken? 
Wie wil zich daarvoor inzetten? Het PVO  

vraagt naar de mening van ondernemers 
en in hoeverre ze het belangrijk 
vinden om vaker samen te komen. 
Door ondernemers op deze manier te 
betrekken wordt het ook hun eigen 
verhaal. Vervolgens rolt hier mogelijk 
uit dat men het over ondermijning wil 
hebben. Jan: “En dan organiseren we een 
ondermijningsavond of komen met een 
ander passend aanbod.”

als je dat doet, dan moet je de ondernemer 
ook gelijk digitaal weerbaar maken of daar 
mogelijkheden voor aanbieden. Met alleen 
bewustwording is slechts de eerst stap gezet.”

Ondermijning
Wat betreft ondermijning worden in Noord-
Nederland verschillende problemen gezien. 
Allereerst is het buitengebied interessant 
voor het PVO. Jan: “Er zijn hier natuurlijk 
vrij veel lege schuren en dergelijke.” Jan ziet 
een toename in hennepteelt, pillenfabrieken 

Cyber to go Roadshow
Naast het congres is er ook een “Cyber 
to go Roadshow” die in verschillende 
gemeenten gehouden wordt om 
ondernemers bewust te maken dat 
cybercriminaliteit een probleem voor 
ze kan worden. De Roadshow wordt 
uitgevoerd in samenwerking met 
studenten van het mbo. Studenten praten 
met de ondernemers over dingen als hoe 
hack je een website? Hoe hack je een 
wachtwoord? Hoe kan je wifi opblazen? 
Er is ook een Cyber-escaperoom.

De organisatie koos bewust voor uitleg 
door studenten in plaats van experts, 
omdat het voor ondernemers meer 
losmaakt als zij zien dat ‘de buurjongen’ 
hun systeem kan hacken.

Erik: “We zijn door schade en schande 
wijs geworden. We hebben geleerd 
dat we geen experts moeten inhuren, 
maar mensen het vooral zelf laten 
beleven en het klein houden. Nu kunnen 
ondernemers in kleine gezelschappen 
zien hoe studenten websites hacken en 

vragen stellen. Zoveel indruk krijg je nooit 
met een spreker. Op het moment dat een 
ondernemer een andere ondernemer 
vertelt dat hij een probleem heeft komt 
het pas binnen. Je moet zorgen dat je 
praat in hun taal.”

Onderdelen die voor ondernemers 
‘dichtbij’ voelen slaan goed aan. Dit 
is ook de feedback die de organisatie 
achteraf terugkrijgt. Deelnemers worden 
vooral geraakt door de ervaringsverhalen 
van medeondernemers en de studenten 
die ze laten zien hoe slecht systemen 
beveiligd zijn. Daarnaast is de politie vaak 
bij de bijeenkomsten. Het maakt altijd 
indruk als er politiemensen in uniform 
uitleg geven over cybercrime, wat zij 
eraan kunnen doen en wat ondernemers 
zelf kunnen doen.

Aanvankelijk was het steeds in 
Leeuwarden en omgeving, maar inmiddels 
zijn ook andere gemeenten uit Friesland 
aangesloten. De Roadshow wordt twee 
keer per maand georganiseerd.

hoe gemakkelijk je bij gegevens komt. Naast 
zo’n bijeenkomst bieden de stichtingen een 
bedrijfsscan aan, waarbij ze een onderneming 
‘doorlichten’ en aangeven waar ze kwetsbaar 
zijn.

Cyber Safety en de gemeente Leeuwarden 
organiseerden in september 2019 samen met 
het PVO en het CCV het congres ‘Cyber to-

“Er zijn goede 
bestaande initiatieven 
en maatschappelijke 
krachten in Noord-
Nederland. Daar sluit ik 
graag bij aan en maak 
ik gebruik van.”
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om hierover mee te praten en ondernemers 
meer te betrekken.

Voor de ondermijningsavonden gebruikt het 
PVO Noord-Nederland de methode van PVO 
Oost-Nederland. Het is van belang dat zo’n 
bijeenkomst ‘het feestje’ van de ondernemers 
is. De ondernemers zelf openen en sluiten de 
avond. Op de bijeenkomst staat desgewenst 
de ‘ondermijningscontainer’ van het CCV, is 

er een spreker die vertelt over ondermijning 
en is de lokale politie ruim aanwezig. Er 
komen meer bijeenkomsten aan. Gemeenten 
kunnen met die avonden investeren in 
bewustwording rond ondermijning en het is 
een opmaat naar nauwere samenwerking. 
Het helpt goed om verbinding te creëren; 
op die bijeenkomsten komen ondernemers 
in contact met wijkagenten en adviseurs. Zij 
geven de boodschap: je weet me te vinden.

Het PVO Noord-Nederland begint  nog  
een pilot om branchorganisaties te 
betrekken bij het completer maken van de 
ondermijningsbeelden van de RIEC’s.

Preventie en het KVO
De vraag is hoe je ondernemers weerbaar 
maakt tegen illegale praktijken en criminaliteit. 
Ondernemend Assen doet niet meer aan het 
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Bert 
van der Veen, Projectmanager Ondernemend 
Assen, vertelt ons waarom: “We vinden het 
onzin om zoveel geld aan een audit uit te 
geven. De kosten staan niet in verhouding 
tot de opbrengsten.” Daarentegen heeft 
Ondernemend Assen wel een werkgroep 
‘Schoon, Heel en Veilig’. Bert geeft aan dat 
ze liever een functionerende werkgroep 
hebben die regelmatig een schouw verricht 
dan een KVO: “Het KVO schiet zijn doel zo 
een beetje voorbij.” De vraag is of de uitgave 
zinvol is. In het kader van preventie zijn ze 
nu bijvoorbeeld bezig met een cameraplan: 
op strategische plaatsen wordt een camera 
geplaatst. Dat heeft ook te maken met veilig 
ondernemen, maar is directer en goedkoper 
dan zo’n keurmerk. Dit sluit aan bij wat we 
ook elders horen: ondernemers kijken erg 

naar wat een investering in tijd en geld precies 
oplevert.

Meldingsbereidheid van ondernemers
Een thema dat Bert graag wil aankaarten is 
de meldingsbereidheid van ondernemers. 
Men zegt vaak dat die laag is: mensen zien 
heel veel, maar doen er weinig mee. Bert wil 
graag een campagne starten om de drempel 
te verlagen en ervoor te zorgen dat mensen 
zich daadwerkelijk aangemoedigd voelen om 
meldingen te doen. Belangrijke vragen hierbij 
zijn: voelen ondernemers zich veilig genoeg 
om te melden wat ze zien? Waarom doen 
ze het nu niet? Kost het te veel moeite? En 
wordt er iets met de melding gedaan? Bert 
merkt dat ervaringen niet motiveren om de 
moeite te nemen om iets te melden. Aan 
de ene kant moet het melden makkelijker 
worden gemaakt en de ‘bureaucratische 
rompslomp’ bij de politie en gemeenten 
worden aangepakt, maar aan de andere kant 
kan ook het verantwoordelijkheidsgevoel van 
de ondernemers aangesproken worden.

Financiering en samenwerking
Jan geeft aan weinig kosten te maken voor 
het PVO Noord-Nederland. In plaats van 
een eigen website is er een webpagina bij 
het CCV en het PVO maakt zo goed als geen 
marketingkosten. Zijn eigen kosten worden 
betaald door de politie. Hij heeft alleen 
middelen nodig voor de projecten. Hierbij 
is het PVO afhankelijk van de subsidies die 
worden verstrekt vanuit het ministerie van 
Justitie en Veiligheid. Hierin is het CVV wel 
van groot belang. Nu levert het CCV tijd en 
menskracht (in de rol van Martijn Wildeboer 
en Rini ten Grotenhuis) aan het PVO Noord-

Ondermijning in Assen
In januari zijn Ondernemend Assen en 
het PVO vier keer bijeen geweest om 
de bijeenkomst over ondermijning voor 
te bereiden. Daarbij bleek het PVO een 
heel goede intermediair te zijn tussen de 
politie en de ondernemers. Jan de Vries 
voelde de behoefte goed aan en vulde 
het gevoelde vacuüm heel prettig in. Jan 
weet wat belangrijk is voor een geslaagde 
avond en legt de contacten. Bert van 
Veen van de Vereniging Ondernemend 
Assen geeft aan: “Het was voor ons 
lastig om met de politie in contact te 
komen, vooral na de reorganisatie van 
de politie. We hebben het gevoel dat de 
wijkagenten het druk hebben en daarbij 
vinden er regelmatig wisselingen plaats.” 
In mei werd de bijeenkomst gehouden. 
Uiteindelijk kwamen er 35 ondernemers, 
iets minder dan verwacht.
Een van de thema’s was de ‘Wet 
ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme’ (Wwft). Ook 
middenstanders en ondernemers moeten 
nu bij een transactie vragen waar cash 
geld vandaan komt en als het antwoord 

niet duidelijk is moeten ze hun rug recht 
kunnen houden en het geld kunnen 
weigeren. Juist omdat ondernemers 
het niet altijd breed hebben, kunnen 
ze hierin een kwetsbare groep zijn. Het 
mooie was dat ondernemers informatie 
en ervaringen begonnen te delen in een 
vertrouwde omgeving. Hoe dit kwam? De 
mensen die aanwezig waren om iets te 
vertellen, waren goed gebriefd waardoor 
de ondernemers zich echt aangesproken 
voelden. 
De bijeenkomst heeft geleid tot meer 
bewustwording: ondermijning is er en 
het zit overal. Door voorbeelden te 
bespreken ontstond meer onderling 
begrip tussen de ondernemers en de 
politie. Bijvoorbeeld met betrekking tot 
het melden van incidenten of verdachte 
zaken: “Ik kan dingen beter melden om 
erger te voorkomen.” Bert geeft aan dat 
bij overleggen na die tijd ondernemers 
vertellen nu beter te letten op symptomen 
van ondermijning en alerter te zijn. Ze 
kijken bijvoorbeeld even wat langer als 
ze een onbekende auto zien of noteren 
het nummerbord voor de zekerheid.

en dumping. Het is – in zijn woorden – een 
naïef gebied met veel ruimte. Daarnaast is 
ondermijning in het havengebied een thema 
dat komende jaren meer aandacht krijgt, 
omdat daar vermoedelijk veel ondermijnende 
activiteiten plaatsvinden.

Samen met het Openbaar Ministerie is het 
PVO bezig op het thema ondermijning in 
Appingedam en Delfzijl. Het PVO is benaderd 
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ons aan de ene kant en de politie aan de 
andere kant. Het PVO kan heel integer de 
consequenties van bepaalde dossiers en 
signalen vertalen naar waar wij mee bezig 
zijn en dat is prettig.” Een voorbeeld: Bert en 
Jan wilden de bijeenkomst over ondermijning 
het liefste bij een ondernemer op het terrein 
doen. En Jan gaf daarbij – terecht – aan dat 
dat wel op een plek zou moeten zijn waar 
niets speelt of nog een onderzoek loopt. Toen 
Bert een voorstel voor een locatie deed, kreeg 
hij van Jan een mail met alleen maar een duim 
omhoog. Meer hoefde hij niet te weten, hij 
kon door met die locatie.

Blik op de toekomst
Eén van de dingen die het PVO zich heeft 
voorgenomen is om de politiecollega’s van 
de KVO-gebieden vaker samen te brengen (in 
ieder geval een keer per jaar) om intervisie te 
doen, samenhang te brengen en van elkaar te 
leren. Jan: “Afspraken maken en van elkaar 
leren is erg belangrijk. Ik wil niet te snel denken 
in termen van een keurmerk, maar vooral 
partijen bij elkaar zoeken die bespreken wat 
er nou eigenlijk aan de hand is.”

Een andere ambitie is om Groningen, Drenthe 
en Friesland wat meer met elkaar in verbinding 
te brengen. Voor bepaalde thema’s – denk 
aan dumping in het buitengebied – is dat heel 
handig.

Landelijk PVO-overleg
Jan: “Ik hoop veel cadeautjes te krijgen in 
het landelijk overleg. Zoals de aanpak van 
PVO Oost-Nederland.” Het is belangrijk 
om geïnformeerd te zijn ook over landelijke 
ontwikkelingen en te weten wat iedereen 

doet. Een PVO-manager werkt vrij autonoom. 
Dat maakt informatieoverdracht en het 
delen van dilemma’s op een gezamenlijke 
bijeenkomst belangrijk: ze kunnen dan met 
gelijkgestemden ervaringen delen. Jan zegt 
hierover: “Ik vermoed dat er wel een paar bij 
zitten die hebben moeten klunen om erbij te 
kunnen horen in hun organisatie. Dat is best 
wel schrijnend, want voor dit werk moet je 
wel serieus genomen worden.” Jan heeft zelf 
de luxe om een steady rol te hebben binnen 
de politie: “Voor hetzelfde geld kijkt men niet 
naar je om en dan kun je doen en laten wat je 
wil. Ergens sta je ook een beetje alleen. Deze 
functie vraagt wel wat van je zelfredzaamheid 
en verantwoordelijkheidsgevoel.”

Naast dat Jan cadeautjes komt halen, komt 
hij ook wat brengen. Ze hebben de aanpak 
van cybersafety in het landelijk overleg 
gepresenteerd. Erik Miedema presenteerde 
hun aanpak rond cybercrime. Dat leverde 
Erik ook op dat de stichting Cybercrime 
goed in contact kwam met Koninklijke 
Horeca Nederland die nu een van hun 
samenwerkingspartners is. 
 

Met dank aan:
Jan de Vries: PVO-Manager Noord-Nederland
Erik Miedema: Voorzitter Cyber Safety Noord-
Nederland
Bert van Veen: Projectmanager Vereniging 
Ondernemend Assen

Nederland. Het is essentieel dat dit structureel 
gecontinueerd wordt.

Het PVO werkt intensief samen met het CCV. 
Jan: “Het is verstandig om elkaars kennis, 
netwerk en expertises te gebruiken en het 
samen te doen. Er kan lichte spanning zijn 
tussen partijen over wel of niet meenemen 
van het PVO. Wij zijn niet overstuur als we 
een keer gepasseerd zijn. We weten elkaar 
te vinden.” Jan vindt het belangrijk dat de 
verschillende instanties niet losstaan van 
elkaar. Ondernemers mogen geen last hebben 
van langs elkaar werkende overheden.

Het is belangrijk om elkaar op te zoeken en 
te ondersteunen in plaats van elk je eigen 
programma te doen. Erik: “De omgeving 
is klein genoeg om elkaar te kennen en 
daardoor overzichtelijker. Je kan heel snel 
schakelen, doorverwijzen en er heerst een 
‘ons kent ons’ cultuur.” De naamsbekendheid 
van het PVO is niet belangrijk, als ze het doel 
maar bereiken. Soms is het voor ondernemers 
onoverzichtelijk wie wat doet. Erik Miedema 
geeft aan: “Voor mij is het niet duidelijk wat 
het verschil is tussen een PVO een CCV.” 
Daarom benadrukken Jan en Erik dat het – 
om effectief te werk te gaan – belangrijk is 
om het met elkaar te doen: “Samenwerking 
is een must. We willen ervoor zorgen dat 
een MKB’er geholpen wordt en als we los 
van elkaar te werk gaan verwarren we de 
ondernemer alleen maar.”

Het beeld dat naar voren komt is het PVO 
Noord-Holland als een intermediair. Bert 
beschrijft het als volgt: “Een soort platform 
van pragmatisme tussen ondernemers en 
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Het PVO Oost-Nederland wordt belichaamd 
door PVO-manager Anton Jansen en 
CCV’er Paul van der Weiden. Op het oude 
politiebureau in Apeldoorn, in een ruime 
kamer gevuld met volgeschreven whiteboards 
en flipovers, vertellen zij vol passie over hun 
werk. Hun meest recente brochure heet ‘Kiek 
Uut!’ met als ondertitel ‘Je gaat het pas zien 
als je het door hebt’. Dat geeft direct aan wat 
hen zoal bezighoudt: het weerbaarder maken 
van het kwetsbare buitengebied. Het PVO 
Oost-Nederland heeft samen met het CCV 
het Keurmerk Veilig Buitengebied ontwikkeld 
en in maart is een intentieovereenkomst 
getekend met acht burgemeesters uit de regio 
om dat verder handen en voeten te geven. 
Hard nodig, want recente cijfers tonen aan 
dat 15% van de agrariërs in het buitengebied 
wordt benaderd door criminelen. Het PVO 
Oost-Nederland heeft veruit het grootste 
grondgebied van alle PVO’s, het beslaat een 
enorm gebied met 79 gemeenten. 
 
De start
Een aantal jaar geleden is Anton gestart met 
de ombouw van de RPC’s in de regio naar één 
PVO. Dat viel wat tegen: hun punten kwamen 
altijd achteraan op de agenda te staan en 
vielen er vervolgens makkelijk af. Er bestond 
weinig draagvlak bij de besturen: “Ach als het 
echt nodig is weten we elkaar wel te vinden 
hoor.” Vervolgens heeft Anton met succes 

gezorgd dat Oost-Nederland via de minister 
J&V als voorbeeldregio benoemd werd. Via 
het ministerie is daarna capaciteit van het 
CCV geregeld en is Paul bij Oost-Nederland 
gedetacheerd. “Toen zijn we gewoon 
begonnen. We hebben de koppen bij elkaar 
gestoken en zijn aan de slag gegaan. Onder het 
motto ‘Doen is het Nieuwe Denken’.” Dus van 
onderaf starten. Niet eerst randvoorwaarden 
regelen maar gewoon werkendeweg zaken 
inregelen. Geen tijd verliezen met nadenken 
over sturing, bestuurlijke ophanging of andere 
organisatorische zaken. 

 Het scheelde dat Paul en Anton elkaar al goed 
kenden. Ze wisten wat ze aan elkaar hadden. 
Uiterlijk lijken ze niet op elkaar maar als je met 
hen praat, merk je dat het een twee-eenheid 
is. Ze vertrouwen elkaar blindelings, maken 
samen plannen, gaan de boer op en zorgen 
dat ze constant in verbinding staan met hun 
omgeving. Ze passen zich aan en spreken de 

“Toen zijn we gewoon 
aan de slag gegaan, 
onder het motto 
‘Doen is het Nieuwe 
Denken’”
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taal van ondernemers, van bestuurders, van 
beleidsmakers. 

Hun eerste focus voor het PVO Oost-
Nederland was het opbouwen van een 
netwerkorganisatie. En ze werken steeds 
verder aan het versterken van het netwerk 
waarin ze zelf de spil zijn. Na een paar jaar 
is er nog steeds niet een formele organisatie 
of bestuurlijke structuur rond het PVO. Niets 
staat of ligt vast maar ze worden wel overal 
bij betrokken. Ze hebben hun meerwaarde 
verdiend, bij ondernemers en bij overheden. 
Daar wordt naar gekeken, niet naar de wijze 
waarop het verankerd is. 

Werkwijze en resultaten
Het inzetten op een netwerk werkte. Mensen 
begonnen Anton en Paul te kennen. Van 
wijkagent tot burgemeester, van agrariër tot 
gemeenteambtenaar. Zo kwam het eerste 
contact tot stand dat geleid heeft tot het 
Keurmerk Veilig Buitengebied: een wijkagent 
die eerst in winkelgebieden opereerde, werd 
gedetacheerd in het buitengebied van de 
gemeente Bronckhorst. Hem vielen zaken 
op, maar hij had geen ingang. Hij kende 
Paul nog en ging met hem sparren. Via Paul 
kwam hij bij Anton terecht en die kende de 
burgemeester van Bronckhorst. Zo deed de 
gemeente Bronckhorst mee aan de CCV-pilot 
van het Keurmerk Veilig Buitengebied en 
behaalde in 2017 als eerste in Nederland het 
certificaat. Nu gaan alle acht Achterhoekse 
gemeenten gelijktijdig aan de slag gaan met de 
aanpak van criminaliteit in het buitengebied 
en vormen zo één front tegen criminelen. 
Dat hebben ze slim aan elkaar geknoopt. De 
criminelen opereren gemeente-overstijgend 

dus een regionale aanpak is beter dan een 
gemeentelijke. Daarvan hebben ze het belang 
onder het voetlicht van de burgemeesters 
gebracht. 
 
Zelf schrijven ze hun succes toe aan de 
combinatie van het feit dat ze ‘neutraal’ 
zijn (geen eigen belang) én ze zonder 
terughoudendheid iedereen aanspreken op 
hun verantwoordelijkheid. Met focus op de 
inhoud en het gewenst resultaat. Waar ze 
voorheen bestuurlijk weinig ruimte kregen, 
heeft het PVO nu alle burgemeesters 
binnen hun netwerk én komen ze er ook vrij 
eenvoudig binnen.

Die netwerkfunctie wordt nu ook breder 
ingezet; recentelijk zijn ze gevraagd om 
mee te denken over de problematiek rond 
moskeeën in Arnhem. En ook bij een aantal 
incidenten rond kleine luchthavens en weet 
de politie hen te vinden om mee te denken. De 
provincie vindt het PVO Oost-Nederland nu 
waardevol en noemt het PVO expliciet. Ook 
aan ‘de andere kant’ worden ze gevonden. 
Brancheverenigingen benaderen hen nu 
actief. Vaak via-via en door mond-op-mond 
reclame. Bij een Ondernemers Alert Avond 
vertelt een ondernemer in het ene gebied aan 
een ondernemer in het andere gebied een 
positief verhaal. Die ondernemer benadert 
vervolgens Paul en Anton en dan organiseren 
ze daar een bijeenkomst. Zo geven ze ieder 
jaar zo’n 150 lezingen in de regio. 
 
Het PVO Oost-Nederland faciliteert vooral 
het proces. Ze halen mensen erbij, brengen 
verbindingen tot stand, denken mee, jagen 
aan en bellen na. Als je naar hen luistert 

ontstaat het beeld dat het succes bepaald 
wordt doordat ze tussen de partijen staan, 
onafhankelijk en naar beide kanten toe 
meedenkend maar ook veeleisend. Vrijblijvend 
is een woord dat ze niet kennen. Ze worden 
dan ook ‘gestoord van afhaakgedrag’: iets 
beloven maar niet nakomen. Vooral bij de 
politie komen ze dit tegen: geen geld, geen 
prioriteit, weinig opvolging. Als er een Alert 
Avond Buitengebied is met een wijkagent en 
spontaan geven ondernemers vijf concrete 
tips over hennepplantages, dan ga je daar 
toch wat mee doen? Als dat niet gebeurt 
doet dat wat met de reputatie van de politie. 
Waarom zou die ondernemer de volgende 
keer wel denken dat er wat met signalen 
gebeurt? Paul en Anton proberen dan weer 
bruggen te slaan en vertrouwen te bouwen 
in de politie. In de praktijk is dat vertrouwen 
nog niet zo groot en zeker heel broos. 
 
Al met al een uitstekend resultaat van 
werkendeweg aan de slag gaan. Samen-
werking is hun leidmotief. Ze stellen een 
harde eis aan integrale samenwerking. Het 
bedrijfsleven wordt direct betrokken want 
‘het mag niet een feestje van de overheid 
worden’. Ze werken hard, veertien tot zestien 
uur per dag is geen uitzondering. “Als je wilt 
dat er wat gebeurt, moet je bewegen en 
niet stil zitten.” Er ontstaat een beeld van de 
PVO-mens: een soort ondernemer die niet 
een 9-tot-5 mentaliteit heeft. Die constant 
denkt in kansen en die stuurt op duurzame 
samenwerking waarbij hij iedereen vanaf het 
begin af aan meeneemt. 
 
Zelf noemen ze drie principes waarmee ze 
waarde toevoegen zonder een vaste stoel te 

creëren:
● invoegen maar alleen als nodig is 
● toevoegen kennis delen, samenvoegen, 

veredelen
● uitvoegen je moet ook weer weggaan als 

het niet meer nodig is
 
Zo langzamerhand lopen ze wel tegen 
beperkingen aan. Extra capaciteit voor een 
backoffice zou ze enorm ontlasten waardoor 
ze nog meer meters kunnen maken. 
 
De volgende fase
Gewoon van start gaan levert ook dilemma’s 
op. Anton heeft binnen de politie nooit 
een formele opdracht gekregen. Hij moet 
regelmatig bevechten dat hij aan het PVO 
werkt. Dat lukt hem overigens uitstekend: 
hij verwijst vrolijk naar korpschef Erik 
Akerboom. Maar hij vindt dat de politie niet 
echt de afspraak van destijds is nagekomen, 
bij de omvorming van RPC naar PVO, doordat 
zaken nooit geformaliseerd zijn. Hij moet 
regelmatig omwegen bewandelen om zaken 
te realiseren, bijvoorbeeld een inlogaccount 
voor wifi op de werklocatie bij de politie. 
Meer formele back-up zou helpen. Het Rijk 
en de Provincie mogen meer regie voeren, 
ook om kleinere gemeenten over de streep te 
trekken. Apart beschikken die namelijk niet 
over zoveel mogelijkheden maar gestimuleerd 
tot samenwerking zijn ze tot veel meer in 
staat.
 
Paul en Anton bepalen hun eigen koers en 
leggen vooral verantwoording aan zichzelf af. 
Anton wil graag transparant verantwoording 
afleggen over de werkzaamheden van het 
PVO Oost-Nederland. Maar formeel is er 
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nu geen orgaan waar dat geborgd is. Voor 
de volgende fase van het PVO kan het beter 
geregeld worden, maar wel graag zo simpel 
mogelijk. Hoe meer bestuurslagen, hoe 
ingewikkelder, vinden ze.
 
Verdere ontwikkeling op basis van 
geleerde lessen 
Nu bijna overal de PVO’s draaien, vindt 
Anton het tijd voor de volgende fase. “Er is de 
afgelopen periode geleerd en nu moeten we 
dat in de praktijk brengen.” Inhoudelijk ziet 
hij dat de meerwaarde van het PVO vooral 
zit in het centraal stellen van preventie. Dat 
is echt iets anders dan de repressie die vaak 
focuspunt is van de politie. Daar ligt de nadruk 
wat hem betreft toch teveel op het klassieke 
boeven vangen. Het levert meer op als je een 
criminele organisatie ziet als een bedrijf die 
winst wil maken. Zorgen dat de verdiensten 
niet ontstaan en de winstgevendheid afneemt 
is anders dan de pakkans vergroten. Het 
weerbaar maken van ondernemers door 
betere preventie is daarmee een kansrijke 
benadering. Het PVO kan bovendien een rol 
krijgen in zorgen dat het makkelijker wordt 
voor bedrijven om integer te handelen. 
Drempels slechten hoort daarbij, hoepeltjes 
weghalen waar doorheen gesprongen moet 
worden. 
 
Landelijk PVO
Landelijk gezien is wat Anton en Paul betreft 
ook een forse slag gemaakt: Er wordt meer 
ingespeeld op de actualiteit én vooruit 
gekeken. Ze weten elkaar makkelijker te 
vinden, ook bilateraal, en wisselen meer 
ervaringen en best practices uit. Nu kan ook 
gekeken worden waar het geheel meer cohesie 

en meer eenduidigheid kan krijgen. Natuurlijk 
wel met ruimte voor couleur locale, maar 
nu is de diversiteit wel erg groot. Er kan nu 
gekeken worden naar wat meer stroomlijning 
in de organisatie. Daarvoor mag de minister 
wel meer de regierol gaan pakken zodat er 
minder fragmentatie is.

Een voorbeeld is de financiering van de PVO’s 
die nu sterk verschilt per regio. Soms draagt 
de provincie bij, soms de gemeente, soms 
niemand. Een zekere eenduidigheid vinden Paul 
en Anton wel handig, evenals het benoemen 
van wie nu formeel het aanspreekpunt is. 
Ze zouden graag zien dat dit meer uniform 
geregeld wordt met meer regie vanuit het 
Rijk. Bijvoorbeeld door cofinanciering met 
een soort bonus-malusregeling: heb je het 
goed georganiseerd, dan krijg je geld. Heb 
je het matig georganiseerd, dan krijg je 
minder. Of door een dwingendeafspraak over 
financiering per inwoner, zowel voor het Rijk, 
de provincie als de gemeente. Tot slot mogen 
ook de overkoepelende brancheorganisaties 
dwingender opereren naar hun leden, 
want alleen samen maak je een vuist tegen 
criminele organisaties.
 
 

Met dank aan:
Anton Jansen, PVO-manager Oost-Nederland
Paul van der Weiden, CCV Oost-Nederland
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Activiteiten PVO Midden-Nederland
Vanaf de start in 2017 is het PVO in Midden-
Nederland actief, al is het PVO zelf niet zo 
zichtbaar. Het draait om de gemeenten 
die op het gebied van veilig ondernemen 
binnen de regio actief zijn. Het PVO is onder 
het bureau Regionale Veiligheidsstrategie 
(RVS) geplaatst. Zij ondersteunen alle 39 
gemeenten op het thema integrale veiligheid. 
We spreken af met Gaby de Ruiter en Martijn 
Siemons (PVO-manager Midden-Nederland) 
bij het politiebureau Kroonstraat in Utrecht. 
We merken direct dat Gaby van aanpakken 
houdt. De energie stuitert je tegemoet.
 
In de afgelopen jaren heeft het PVO 
gestaag de activiteiten uitgebreid. In 2017 
is vraaggericht werken opgestart en zijn 
trainingen georganiseerd onder andere 
over het collectief winkelverbod. In 2018 
heeft het RIEC veel ondermijningsbeelden 
gemaakt waardoor gemeenten en onder-
nemers alerter werden. De beschikbaarheid 
van subsidies via het PVO verlaagde de 
drempel om ondermijningsbijeenkomsten 
te organiseren in winkelgebieden, buiten-
gebieden en bedrijventerreinen. Toen ging 
het echt lopen: “We hadden subsidie voor 
ondermijningsbijeenkomsten en dat ging 
als een lopend vuurtje.” vertelt Gaby. Er zijn 
voor gemeenten twintig bijeenkomsten 
met subsidie en drie zonder subsidie 

georganiseerd. Sommige gemeenten, zoals 
Veenendaal, organiseerden zelfs meerdere 
bijeenkomsten.
 
De focus van 2019 ligt op cybercrime, hier 
heeft het PVO een subsidie voor gekregen 
vanuit het Rijk. Misschien is dat de reden 
dat Martijn Simons onlangs de functie als 
PVO-manager heeft gekregen. Hij werkt 
bij het RVS voor de Taskforce cybercrime. 
Daarvoor vervulde Gaby tijdelijk de rol 
als PVO-manager, omdat de vorige PVO-
manager een andere functie kreeg. In die tijd 
draaide Gaby het PVO alleen. Dat is eigenlijk 
nog steeds zo omdat Martijn zich nog aan 
het inwerken is. Hij is nog zoekende naar de 
positionering van het PVO ten opzichte van 
andere samenwerkingen. Gemeenten zien 
het onderscheid ook niet goed, Olga Klooster 
van de gemeente Veenendaal zegt hierover: 
“Wat het verschil is tussen PVO, RVS en CCV 
snap ik niet zo goed, er zit overlap in. Maar 
ze hebben veel kennis over welk aanbod er 
is en hoe andere regio’s het doen.” En: “Het 
aanbod komt binnen via de RVS nieuwsbrief, 
daar valt PVO onder of zo.” 
 
Wellicht is er in Midden-Nederland minder 
behoefte om een sterke PVO-identiteit te 
hebben omdat regionaal de samenwerking 
goed opgezet is. In de veiligheidscoalitie 
participeren het OM, Politie, Veiligheidshuis 
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Regio Utrecht, Veiligheidshuis Flevoland, Zorg 
en Veiligheidshuis Gooi- en Vechtstreek, RIEC 
en RVS. “Het werkt dus dan vraag ik mijn 
minder af wat de structuur is”, aldus Olga. 
Het contact gaat vaak meer om de persoon 
dan om de organisatie. Toch heeft Jan van 
Linden, adviseur veiligheid van de gemeente 
Veenendaal, behoefte aan een zichtbaarder 
onderscheid tussen RVS, CCV en PVO. Hij 
vindt het prettig om te weten wie waarover 
gaat.

“Het helpt enorm 
in de netwerkopbouw 

als je door de subsidie-
mogelijkheden een 

echt aanbod hebt voor 
de gemeenten”

Hands-on aanpak
De activiteiten van het PVO richten zich 
vooral op het via de gemeenten aanbieden 
van bewustwordingsbijeenkomsten voor 
ondernemers. Gaby heeft fors geïnvesteerd 
in de relatie met de gemeenten. Ze heeft ze 
aan het begin allemaal bezocht en zit nu bij 
31 van de 39 regelmatig aan tafel. “Wij zijn 
hier meteen aan het werk gegaan: aan de slag! 
Laat mij maar gewoon lekker doen en niet 
twintig kantjes beleid schrijven.” Het contact 

loopt meestal via de afdeling veiligheid en 
soms economie. “Eerlijk is eerlijk,” vertelt ze, 
“het helpt enorm in de netwerkopbouw als 
je door de subsidiemogelijkheden een echt 
aanbod hebt voor de gemeenten. Het is een 
soort financiële pot met honing.” Wanneer 
er een subsidie mogelijk is voor bijvoorbeeld 
een training ondermijning of cybercrime, 
dan wordt dit via de mail bekendgemaakt. 
Gaby mailt haar contacten bij de gemeenten 
persoonlijk en er wordt een algemene mailing 
van het RVS gestuurd. 

Maar ook zonder de mailing weten gemeenten 
de weg. Doordat ze als spin in het web 
actief is, bellen de gemeenten haar op als 
ze een bewustwordingsbijeenkomst willen 
organiseren op het gebied van cybercrime of 
ondermijning. Ze vragen aan Gaby wat haar 
ervaringen zijn in andere gemeenten, welk 
aanbod zij heeft en ze sparren over wat er 
mogelijk is. “Het is makkelijker wanneer er 
een centraal punt is dan wanneer je met alle 
gemeenten apart contact moet hebben”.

 

Het PVO verleent praktische ondersteuning 
aan gemeenten op het onderwerp veilig 

ondernemen. Hierdoor worden de lasten 
voor de beleidsadviseurs veiligheid ontlast. 
Dit is vooral voor de kleine en middelgrote 
gemeenten belangrijk.

De inzet van het PVO kan zorgen dat 
ondernemers zich bewust worden van de 
veiligheidsrisico’s. Uit de praktijk van de 
gemeente Veenendaal blijkt dat verhalen 
van andere ondernemers die slachtoffer zijn 
geworden van criminaliteit goed werken. 
Deze verhalen maken grote indruk. Wel blijft 
het lastig om het effect te meten. Olga roept 
ondernemers op om meer meldingen te doen 
van verdachte situaties (bijvoorbeeld via 
Meld Misdaad Anoniem). Maar effectmeting 
op basis van meldingen bij de politie is 
lastig omdat die niet altijd als ‘ondermijning’ 
geregistreerd worden.

Uitdagingen voor de gemeente
Bij het organiseren van bijeenkomsten komen 
in Veenendaal de eerste dertig personen 
vanzelf en daarna moeten ze moeite doen om 
het naar vijftig deelnemers te trekken. Toch 
lukt dat altijd wel. Dit komt volgens Jan en 
Olga door de samenwerking met de afdeling 
economie en de ruime bezetting op veiligheid. 
Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 
zorgt er daarnaast voor dat ondernemers 
goed georganiseerd zijn. De ondernemers 
hebben zich verbonden aan de KVO en er 
is geld beschikbaar waaruit gezamenlijke 
investeringen gedaan worden. Hierdoor is er 
een actieve kern van ondernemers verbonden 
aan de KVO-structuur. Het KVO was een 
bindmiddel voor ondernemers, maar dit staat 
nu onder druk. Hercertificering is duur voor 
ondernemers. Dan kijkt een ondernemer naar 

Organisatiekracht Ondermijningsavond in 
de gemeente Veenendaal
De gemeente wilde een bewustwordings-
avond organiseren. Op basis van ervaring 
weet Gaby precies wat de elementen zijn 
voor een succesvolle avond. Samen met 
gemeente en de winkeliersvereniging 
BOV Veenendaal werkte ze het 
programma uit en werd een datum 
geprikt. Natuurlijk wordt de bijeenkomst 
afgestemd op de lokale vragen en 
behoeften. “Als Veenendaal hebben we 
gezegd dat het op de Veense maat moet.” 
zegt Olga. Het werkt bijvoorbeeld niet 
om met eten uit te pakken, ondernemers 
in Veenendaal zijn religieus en hebben 
een sobere levensstijl. Anderzijds 
moeten ze het wel aantrekkelijk maken, 
anders komen de ondernemers niet. 
“Voor Veenendaal moet je een show op 
de bühne brengen. Het moet glimmen, 
glanzen en leuk zijn, anders komen de 
ondernemers niet.” Het is handig dat 
Gaby een netwerk met sprekers heeft, 

een eerste concept draaiboek levert en 
direct een voorbeelduitnodiging kan 
maken. Dat maakt het zoveel makkelijker 
voor de gemeenten! “En o ja, nodig ruim 
uit,” zegt Gaby, “Ik weet bijvoorbeeld 
dat gemiddeld 10% van de mensen 
komt die je uitnodigt.” De politie is altijd 
aanwezig op de bijeenkomst en vooraf 
deelt de wijkagent de aankondiging 
op sociale media en verspreidt soms 
flyers. Kortom, Gaby ondersteunt en 
doet wat nodig is, zorgt dat iedereen 
in positie is voor het beste resultaat. 
Niet meer, niet minder. “Gaby is iemand 
met organisatietalent in het bloed,” 
volgens Olga. Dat het PVO niet bekend 
is bij ondernemers is niet belangrijk: 
voor ondernemers is de gemeente het 
aanspreekpunt. Wel worden op de 
uitnodigingen en de presentaties alle 
logo’s weergegeven (PVO, gemeente, 
politie, ondernemersvereniging).
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het rendement van de investering en vragen 
zich af of ze op een andere wijze moeten 
investeren in veiligheid. Olga ziet als risico dat 
hiermee ook de onderlinge lijntjes op veilig 
ondernemen makkelijk kunnen vervallen.
 
Nog een breinbreker vanuit Veenendaal. 
Ondernemers doen mee als het hen wat 
oplevert. Toen er ramkraken waren en veel 
inbraken was er urgentie vanuit ondernemers 
om er iets mee te doen (High impact Crimes). 
“Ondernemers willen het collectieve voordeel 
vooral in geld uitgedrukt zien.” Met de 
bijeenkomsten bereik je maar een klein deel 
van de ondernemers. Degenen die komen, 
hebben iets met veiligheid en hebben meestal 
hun zaakjes al goed op orde. 

Naar de volgende stap
Het geld vanuit J&V is nu nog vaak gelabeld 
aan een specifiek onderwerp (ondermijning, 
cybercrime), maar die sluiten mogelijk niet aan 
op de veiligheidsvragen die bij ondernemers 
actueel zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
de constatering dat het soms lastig is 
om ondernemers naar de trainingen en 
bijeenkomsten te krijgen. Aan de andere kant, 
hiermee zorg je wel voor bewustwording 
van thema’s waar ondernemers niet altijd 
aan denken. De gemeente Veenendaal 
is nog zoekende hoe ze structureel de 
bewustwording verder kunnen brengen. 
Incidentele bijeenkomsten spelen in op de 
behoefte en stimuleren bewustwording. 
Maar het is zoeken naar een goed vervolg; 
ondernemers hebben minder interesse in 
herhaling. Jan zegt daarover: “Een follow-up 
geven is best lastig. Als de urgentie weg is en 
de show is al geweest, hoe kom je dan nog 

binnen?” Daarbij krijgen gemeenten maar 
één keer subsidie voor deze bijeenkomsten. 
De verantwoording in de vorm van subsidie 
is ingewikkeld. Ze zien graag dat het PVO 
structureel tot een bepaald bedrag de kosten 
in cofinanciering draagt en dat het makkelijker 
is om er aanspraak op te maken.
 
Martijn en Gaby geven aan dat vanuit 
vraaggericht denken voor ondernemers 
het wenselijk is om minder geoormerkt 
subsidiegeld te hebben en meer structureel 
geld. Daarmee kan in de regio zelf de keuze 
gemaakt worden waar de behoefte zit van 
de ondernemers. Daarnaast is er bij Martijn 
en Gaby behoefte aan helderheid over 
financiële continuïteit. Er liggen voor 2019 
goede initiatieven en subsidies, maar het is 
prettiger om voor vier jaar budget te hebben 
en de ruimte te krijgen om te ontwikkelen 
wat regionaal nodig is. Die onzekerheid is 
lastig en kan zorgen voor een aanslag op de 
passie waarmee gewerkt wordt. Een concreet 
voorbeeld van Gaby: “Op 28 december wist ik 
nog niet of ik op 1 januari nog een baan had. 
Ik ben zelfs een keer ontslagen omdat het 
subsidiegeld op was. Gelukkig kwam ik weer 
in dienst toen de subsidie weer beschikbaar 
was.”
 
Wat tenslotte opvalt is dat vooral bij kleinere 
gemeenten de financiële armslag vaak 
beperkt is. Dan kan het helpen wanneer er 
vanuit het ministerie van J&V eenvoudiger 
cofinanciering beschikbaar is via het PVO. 
Daardoor zouden er meer en vooral sneller 
mooie projecten gedraaid kunnen worden.
 

Met dank aan:
Martijn Simons: PVO-manager Midden 
Nederland
Gaby de Ruiter: CCV Midden Nederland
Olga Klooster: Gemeente Veenendaal, 
beleidsmedewerker Aanpak Ondermijning
Jan van Linden: Gemeente Veenendaal, adviseur 
Veiligheid
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Geschiedenis vanaf 2007
Het Regionaal Platform Criminaliteits-
beheersing (RPC) Noord-Holland gaat al terug 
tot 2007. Marco Verschragen kreeg destijds 
de bestuurlijke opdracht om het platform 
op te richten. Marco is Programmamanager 
Publiek-Private Samenwerking en vertelt 
met passie over het RPC. Er is bewust 
gekozen om er een stichting van te maken, 
omdat ze met deze vorm publieke en 
private geldstromen kunnen combineren en 
autonoom kunnen functioneren. Ze zien het 
bovendien als manier om een bestuur aan het 
RPC te verbinden dat minder vrijblijvend is. 
De samenwerking breidde zich steeds verder 
uit. Eerst was het door verschillen lastig om 
alle districten te laten aansluiten, maar begin 
2019 is het gelukt om alle drie districten van 
Noord-Holland aan het RPC te verbinden. 
De lange geschiedenis en naamsbekendheid 
in de regio is de reden dat ze in 2017 de 
naam RPC hebben behouden. “De kosten 
om communicatiemiddelen en statuten te 
wijzigen waren te hoog in verhouding tot de 
opbrengsten.” aldus Marco.

Groot maar slagvaardig RPC Bestuur
Het RPC bestaat uit een structuur met een 
Bestuur, een Raad van Toezicht, de RPC-
manager en het uitvoerend team van in-
gehuurde dienstverleners. Omdat per opdracht 
wordt gewerkt, is dit kostenbesparend. 

Het bestuur van de RPC heeft voldoende 
mandaat en is gemêleerd van samenstelling: 
ondernemers, gemeenteambtenaren, OM 
en politie. Hiermee wil het RPC een brug 
slaan tussen de verschillende stakeholders; 
zij zorgen voor draagvlak bij de betrokken 
partijen en toegang tot bestuurlijke 
netwerken. Marco: “Het bestuur is ook een 
visitekaartje en heeft het netwerk voor de 
uitvoering.”
 
Uit de Raad van Bestuur spreken we de 
voorzitter Peter Hoes en Wim Eppinga van 
de gemeente Alkmaar. Peter Hoes is eigenaar 
van Alpha Security, een beveiligingsbedrijf 
in Haarlem. Peter is oud-militair, zijn rode 
baret pronkt in zijn kantoorkamer. Toen hij 
twintig jaar geleden de beveiligingsbranche 
binnenkwam, dacht hij gelijkgestemden tegen 
te komen: mensen die voor rechtvaardigheid 
strijden. Dit bleek niet altijd het geval zijn. 
Hij kwam erachter dat hij in zijn eentje niet 
verder kwam en zet zich daarom in voor 
samenwerkingsverbanden zoals het RPC. Zijn 
blik als ondernemer ziet hij als toegevoegde 
waarde; hierdoor houdt hij minder vast aan 
bureaucratische processen: “Als ondernemer 
ben ik niet van binnen de lijntjes kleuren, 
want criminelen doen dat ook niet.”
Het bestuur bestaat uit tien mensen, maar 
juist de diversiteit maakt het zo slagvaardig, 
vertelt Peter. Doordat ze vanuit andere 
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perspectieven naar vraagstukken kijken, 
wordt het programma beter en krijg je 
beslissingen die hout snijden. Die beslissingen 
worden door de bestuursleden vervolgens 
meegenomen naar hun achterban en bij de 
uitvoering neergelegd, dat is de slagkracht. Hij 
is erg blij met de samenstelling, iedereen zit 
op één lijn en het zijn allemaal constructieve 
en pragmatische mensen. Peter: “Het bestuur 
is een tienkoppige draak, maar wel een draak 
met alle neuzen dezelfde kant op.” Marco 
vindt het belangrijk dat het bestuur niet te 
groot is zodat de uitvoering niet vastloopt in 
discussie.

 
Wim Eppinga is Unitmanager van de afdeling 
Veiligheid bij de gemeente Alkmaar en lid 
van het bestuur. Voorheen werkte hij bij de 
gemeente Haarlem als veiligheidsmanager 
en viel het hem op dat er geen gemeenten 
in het bestuur van het RPC zaten. Toen hij 
een jaar geleden begon bij Alkmaar werd 
hij gevraagd om gemeenten bij het RPC te 
vertegenwoordigen. Dat ziet hij ook als zijn 
taak: bekendheid van het RPC bij gemeenten 
organiseren en draagvlak voor het RPC 
vergroten bij gemeenten.

“Als ondernemer ben 
ik niet van binnen de 
lijntjes kleuren, want 
criminelen doen dat 

ook niet.”

Bestuurlijk draagvlak door de Raad van 
Toezicht
Binnen het RPC streeft Marco naar een 
professionele manier van organiseren. Marco: 
“Als je wilt dat publiek-private samenwerking 
slaagt, moeten publieke organisaties het met 
elkaar eens zijn. Zij zijn drager van publieke, 
wettelijke verantwoordelijkheden.” Daarom 
bestaat in Regio Noord-Holland de Raad 
van Toezicht (RvT) uit: drie burgemeesters 
(vanuit ieder district), de eenheidsleiding 
van de politie, de plaatsvervangend Hoofd-
officier van het Openbaar Ministerie en 
de gedeputeerde van de provincie Noord-
Holland (Economische Zaken). De RvT ziet 
toe op de kwaliteit van het bestuur en of er 
wordt voldaan aan de governance-code. De 
burgemeester van Hoorn, Jan Nieuwenburg, 
is voorzitter van de RvT. Hij heeft een goed 
netwerk in Noord-Holland Noord en zit in de 
V10, een afstemmingsoverleg met de tien 
voorzitters basisteamdriehoeken politie in 
heel Noord-Holland.
 
Jan Nieuwenburg is nu drie jaar burgemeester 
van Hoorn. Daarvoor was hij onder andere 
acht jaar wethouder in Haarlem, de laatste 
vier jaar onder meer van economische 
zaken en locoburgemeester. Hij heeft zich 
zowel met fysieke als met sociale veiligheid 
beziggehouden. Nu, als burgemeester 
van Hoorn, vervult hij diverse rollen in 
meerdere regionale en bovengemeentelijke 
samenwerkingen en sinds een half jaar is 
hij voorzitter van de Raad van Toezicht van 
het RPC. Hij volgde hiermee Jaap Nawijn 
op. Hij is ervan overtuigd dat overheid en 
ondernemers elkaar nodig hebben voor veilig 
ondernemen in Noord-Holland. Het RPC 

met werkzaamheden op deze schaal is daar 
volgens Jan bij uitstek toe in staat. Voor de 
toekomst van het RPC is het daarom belangrijk 
om andere gemeenten te betrekken en zorg 
te dragen dat de structurele gemeentelijke 
bijdrage blijft bestaan. De laatste jaren zijn 
meer gemeenten in Noord-Holland bij de 
aanpak van het RPC aangehaakt. Het aanbod 
van het RPC is nu dekkend voor de hele regio.

RPC-manager met speelruimte en 
verweven in het ondernemersnetwerk
Marco voert zijn functie als RPC-manager 
uit onder verantwoordelijkheid van de 
eenheidsleiding. Hij ziet het als een groot 
voordeel dat de politie de RPC-manager 
levert: zij leveren vaak de hoogste continuïteit 
aan bezetting (gemeenteambtenaren wisselen 
snel), ze dekken de hele eenheid, hebben 
veel verstand van criminaliteit en ze hebben 
toegang tot politie-informatie en -afdelingen 
om mee samen te werken.
 
Marco vindt zijn baan interessant en is blij er 
een volle werkweek aan te kunnen besteden. 
Hij ervaart veel ruimte in zijn werk. Er wordt 
gestuurd op resultaten, de wegen er naartoe 
liggen niet vast. Hij is veel onderweg en 
praat met veel winkeliersverenigingen en 
bestuursleden van ondernemingen in Noord-
Holland. Omdat hij zijn gezicht laat zien kent 
hij inmiddels veel mensen. Hij vraagt naar 
wat er leeft en naar hun emoties, zo komt hij 
erachter waar behoefte aan is bij ondernemers 
en legt hij verbindingen.
 
Hij moet oppassen om niet geheel in de 
uitvoering te verzeilen. Voor bijvoorbeeld 
trainingen en campagnefilmpjes huurt hij 

mensen in. De samenstelling van zijn team 
is afhankelijk van de jaarlijkse subsidies. 
De samenwerking met het CCV is beperkt, 
maar wel constructief. Wim ziet overlap 
tussen het RPC en het CCV en vraagt zich af 
wat precies het verschil is. Peter ziet dat er 
onnodige verwarring bestaat omdat het CCV 
en RPC soms dezelfde trainingen aanbieden 
in hetzelfde gebied. Peter: “Dan bieden wij 
een overvaltraining in een gebied aan en 
krijgen we te horen dat wij al geweest zijn, 
maar dan bedoelen ze het CCV.” Hij wil dat 
ze hun aanbod beter op elkaar afstemmen, 
maar ziet geen nut in het samenvoegen van 
de trainingen.

Taak en toegevoegde waarde RPC
“Waarom het RPC van belang is? Niets 
doen is geen optie, de samenleving is 
slecht definieerbaar en criminaliteit in het 
ondernemersnetwerk fluctueert.” aldus 
Marco. Jan: “Het RPC is waardevol om 
verbinding te kunnen leggen tussen de 
overheid en bedrijfsleven op gebied van 
veilig ondernemen.” De kracht van het RPC 
Noord-Holland zit in de vertaalslag naar de 
ondernemer, de slagkracht en dat ze werken 
aan preventie en oplossingen.
 
Vertaalslag naar ondernemer – Bij het RPC 
maken ze continu de vertaalslag naar de 
ondernemer. Dit kan soms moeilijk zijn 
op grote en complexe onderwerpen zoals 
ondermijning. Het helpt dat ondernemers in 
het RPC zitten, zij zien het als hun rol om scherp 
te blijven dat de vertaalslag gelegd wordt en 
dat het relevant is voor de ondernemer. Om 
mensen te trekken gebruikt het RPC emoties in 
de communicatie: “We moeten het wel levend 
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maken, want alleen informatieoverdracht 
werkt niet. Ondernemers moeten zich 
kunnen identificeren met de problematiek.” 
zegt Marco.

Slagkracht – Omdat het RPC een stichting is 
en los staat van bureaucratie en beleidskaders 
kunnen ze tempo maken in het organiseren en 
regelen van dingen. Ook als ze subsidie hebben 
kunnen ze het snel gebruiken zonder dat het 
geld opgaat aan bureaucratische processen. 
Structurele financiering zou bijdragen aan 
de slagkracht omdat het RPC dan langer 
vooruit kan plannen en minder tijd hoeft te 
steken in aanvragen. Jan: “Het RPC blinkt uit 
in slagkracht en dat moet behouden blijven.” 
Een paar jaar geleden was er bijvoorbeeld 
een incident met een meisje dat de drugs 
‘flakka’ gebruikt had, ook wel de zombiedrug 
genoemd, waar mensen enorm agressief van 
worden. Horecaondernemers wilden door 
dit incident weten hoe de drug te herkennen 
is. Het RPC regelde binnen twee weken een 
training over drugs.

“We moeten het wel 
levend maken, want 

alleen informatie-
overdracht werkt niet. 
Ondernemers moeten 

zich kunnen identificeren 
met de problematiek.”

“Het komt erop aan dat je 
niets nieuws organiseert 

maar gebruik maakt 
van wat er als is en zijn 

waarde heeft bewezen.” 

Preventie en handelingsperspectief bieden – 
Het RPC werkt zowel preventief als aan het 
oplossen van huidige problemen of thema’s 
waar ondernemers mee worstelen. Het RPC 
wil de zelfredzaamheid van de ondernemer 
vergroten en brengt de informatie op een 
interactieve manier zodat mensen het 
onthouden. Trainingen zijn spannend en 
interactief, zoals een overvaltraining waarbij 
de deelnemers een gesimuleerde overval 
beleven. Met deze trainingen brengt het RPC 
kennis en expertise in. Een ander thema is 
Excellent Cameratoezicht. Dat is een project 
waarbij het RPC een scan uitvoert bij de 
ondernemers en een advies uitbrengt over het 
soort cameratoezicht dat er nodig is. Hiermee 
besparen ondernemers veel geld. Vervolgens 
wordt gevraagd om de camera te registreren 
bij Camera In Beeld. Dit is voor de politie 
belangrijk om misdrijven sneller op te sporen. 
De komende jaren ligt de focus van het RPC 
op ondermijning en cybercrime, hoewel op 
dat laatste dit jaar al flink is ingezet.

Netwerk en inbedding in de regio
Het netwerk van het RPC Noord-Holland 
bestaat uit gemeenten, politie, het Openbaar 
Ministerie en ondernemersverenigingen en 
breidt zich nog steeds uit. Ze werken samen 
met Economische Zaken van de Provincie 
Noord-Holland en zijn in gesprek met VNO-
NCW en het MKB.
 
In de samenwerking met gemeenten is het 
een grote stap geweest dat Noord-Holland 
Noord aansloot. “In de afgelopen jaren is het 
RPC met meer gemeenten gaan werken. De 
komende jaren willen we dit uitbreiden en 
zorgen dat alle 37 gemeenten gebruik maken 

van het RPC.” vertelt Jan. Van belang is om elke 
gemeente aan de voorkant mee te nemen. 
Wim: “Gemeenten zijn vaak de toegangspoort 
naar ondernemers, bijvoorbeeld door het 
ondernemersloket.” Als gemeenten niet goed 
genoeg weten wat het RPC doet, dan kunnen 
zij ondernemers er ook niet op wijzen en 
wekt het weerstand op bij de gemeenten. 
Gemeenten kunnen al middels een enquête 
input leveren op het jaarwerkplan van het 
RPC. Aan de bekendheid wordt gewerkt.

 
Afgelopen jaren zijn meerdere veilig-
heidsonderwerpen regionaal georganiseerd. 
In de plannen van de projectorganisatie 
Noord-Holland Samen Veilig (Regionaal 
Integraal Meerjaren Veiligheidsplan, IMV) 
worden de thema’s benoemd. Noord-Holland 
Samen Veilig richt zich op het publieke 
netwerk. Het RPC ontplooit zich in het 
private netwerk. Het RPC zet daarom in op 
goede samenwerking. Dat doen ze door aan 
te sluiten bij overleggen, maar de verbinding 
mag nog meer gezocht worden. Tegelijk 
willen ze geen slagkracht verliezen. Jan: “Het 
komt erop aan dat je niets nieuws organiseert 
maar gebruik maakt van wat er als is en zijn 
waarde heeft bewezen.” In verhouding tot 
het IMV en bijvoorbeeld de RIEC is het de rol 

van het RPC om verbinding te maken met het 
bedrijfsleven en echt iets te doen dat werkt.

Netwerk & financiën
Het RPC wordt gefinancierd met subsidie 
(co-financiering op projectbasis) van het Rijk, 
de politie financiert Marco en gemeenten 
leveren budget via een inwonersbijdrage. Het 
was een klus om alle gemeenten aan boord 
te krijgen. De rol van Peter als ondernemer 
is hierin behulpzaam geweest. Hij vertelt dat 
hij een prettige rol heeft vanuit de private 
hoek omdat hij niet direct iets met het 
politieke te maken heeft. “Als een gemeente 
niet betaalde sprak ik ze er gewoon op aan, 
zonder bang te hoeven zijn voor de gevolgen.” 
Nu is de gemeentelijke financiering anders 
geregeld. Nu ontvangt het RPC een deel uit 
het budget van Noord-Holland Samen Veilig. 
Aandachtspunt is om deze gemeenten te laten 
zien wat het RPC voor hen kan betekenen. 
Aan commitment van ondernemers ontbreekt 
het volgens Jan niet, maar het is belangrijk dat 
ze ook financieel bijdragen. Want wie betaalt 
bepaalt. Door de mogelijke samenwerking 
met VNO-NCW en MKB kunnen er kansen 
ontstaan.
 
De gemeentelijke bijdrage moet jaarlijks 
worden vastgesteld en dat maakt het lastig 
voor de continuïteit van het RPC. Ze krijgen 
soms pas in maart de financiering voor 
datzelfde jaar toegekend. De incidentele 
subsidies vanuit de Rijksoverheid dragen 
ook niet bij aan de voorspelbaarheid van 
geldstromen. Jan, Marco, Wim en Peter 
noemen los van elkaar in de interviews dat 
het voor een volgende stap van het RPC nodig 
is om twee tot vijf jaar vooruit te weten welke 
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financiële middelen beschikbaar zijn voor het 
RPC. Peter: “Het is frustrerend dat we niet 
verder dan een jaar vooruit kunnen regeren. 
Want om iets nieuws te ontwikkelen ga je 
met mensen een langetermijncommitment 
aan.” Jan ziet in de structurele financiering 
een kans om ondernemers ook te laten 
bijdragen: “Geef het RPC structurele 
financiering vanuit het Rijk, daardoor kunnen 
we langetermijnafspraken maken met het 
bedrijfsleven en van hen verwachten dat ze 
ook bijdragen.”

Landelijke connecties en 
samenwerkingen
Het RPC Noord-Holland heeft geregeld 
contact met andere PVO’s, zoals Limburg 
en Oost-Nederland. Ze zien ook kansen in 
een stevigere samenwerking met het PVO 
Amsterdam-Amstelland. Marco ziet ook grote 
verschillen in ‘volwassenheid’ bij de PVO’s door 
het land. Hij hoort dat in de meeste regio’s de 
wil en het commitment aanwezig is, maar dat 
niet alle PVO-managers volledig vrijgemaakt 
worden: “Een PVO goed opzetten kost tijd en 
geld, als je dat investeert, levert het veel winst 
op in de zin van veilig ondernemerschap en 
economie. Hoe bescheiden de stappen soms 
ook zijn.” Peter ziet een rol voor het ministerie 
weggelegd om een sjabloon te maken wat 
voorwaarden zijn voor een goed PVO. De 
politie zou volgens Peter altijd mee moeten 
werken, zij zijn de belangrijkste ketenpartner.
 
Het RPC is blij met de vrijheid vanuit het 
ministerie om het PVO zo in te richten dat 
het bij de regio past. Ze begrijpen dat het 
ministerie richtinggevend is op onderwerpen 
die het hele land raken. Daarnaast moeten ze 

eigen maatwerk kunnen blijven leveren, zegt 
Peter. Cybercrime treft ons allemaal, maar niet 
voor elke ondernemer is dit interessant. Een 
groenteboer is blijer met een overvaltraining; 
overvallen verschuiven momenteel naar ‘soft 
targets’.
 
 

Toekomst RPC Noord-Holland
De mensen die we spreken zijn tevreden 
over het RPC Noord-Holland. Wat goed gaat 
willen ze doorzetten, bijvoorbeeld de goede 
naamsbekendheid en het aanbod op de site. 
Ze zijn er trots op dat ze in Noord-Holland 
een serieuze partner zijn waar mensen niet 
omheen kunnen. Het RPC heeft de ambitie 
om verbinding met alle gemeenten in Noord-
Holland te houden, zonder te vertragen 
en slagkracht te verliezen. Wim: “Mijn 
ambitie is in ieder geval dat de gemeente 
als toegangspoort tot ondernemers nog 
beter bij het RPC betrokken is dan nu.” Het 
is daarvoor belangrijk dat er continuïteit 
is in de bezetting en de juiste mensen op 

de juiste plek zitten. Marco zegt hierover: 
“Als we structureel en formeel een aantal 
zaken willen aanpakken moeten we serieus 
georganiseerd zijn. Hiervoor is borging 
binnen de gemeenten en politie nodig én 
een financieel en organisatorisch goed 
plaatje.” Omdat het RPC jaarlijks niet weet 
hoeveel financiering ze krijgen, is het lastig 
om vooraf plannen te maken en de positie te 
verstevigen. Het RPC doet moeite doet om 
de ondernemers en de gemeenten mee te 
laten betalen, maar daarnaast zien ze een rol 
weggelegd voor de Rijksoverheid. Ze hebben 
behoefte aan structurele financiering van 
twee tot vijf jaar vooruit. Duidelijkheid over 
subsidiemogelijkheden is belangrijk.
 

Met dank aan:
Marco Verschragen: RPC Manager Noord-
Holland
Wim Eppinga: lid Bestuur RPC, Unitmanager 
Veiligheid gemeente Alkmaar
Jan Nieuwenburg: voorzitter Raad van Toezicht 
en Burgemeester Hoorn
Peter Hoes: voorzitter RPC Bestuur, eigenaar 
Alpha Security en voorzitter landelijke 
branchevereniging voor het Veiligheidsdomein: 
VBeNL.

“Geef het RPC structurele 
financiering vanuit het 
Rijk, daardoor kunnen we 
langetermijnafspraken 
maken met het 
bedrijfsleven en van hen 
verwachten dat ze ook 
bijdragen.” 
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Slagkracht als voorwaarde voor een 
herstart
Vorig jaar is er een evaluatietraject geweest 
van het PVO Amsterdam-Amstelland. Daarbij 
is besproken onder welke voorwaarden ze een 
nieuwe convenantperiode in zouden gaan. 
Aanleiding hiervan was het vernieuwen van 
het convenant (het convenant RPC AA liep 
tot 2019). Over de laatste convenant periode 
(2015-2018) was men niet tevreden. Er was 
veel overleg, het was te groots opgezet en 
er werd weinig concreet resultaat geboekt. 
Er was zelfs sprake van om te stoppen met 
PVO (toen nog RPC) Amsterdam-Amstelland. 
Brancheverenigingen vroegen zich af waarom 
ze hier nog aan zouden deelnemen: ‘wat doet 
het PVO eigenlijk voor ons?’.
Dat had vooral te maken met de opzet en lag 
deels aan personen: Er kwam maar weinig uit 
het bestuurlijke overleg (destijds stuurgroep 
genaamd) en mogelijk lag het ook aan de 
matige betrokkenheid van de bestuurder 
vanuit Amsterdam.
     
De evaluatie heeft geleid tot een vernieuwing 
van het convenant voor de periode 2019-
2022. De inzet is nu om betere voorwaarden 
te creëren en veel meer slagkracht te 
ontwikkelen. Een belangrijke factor hierbij is 
dat de burgemeester van Amsterdam, Femke 
Halsema, duidelijk laat merken veiligheid 
(voor ondernemers) belangrijk te vinden. 

Femke Halsema is met ingang van het nieuwe 
convenant (januari 2019) de voorzitter van 
het bestuurlijk overleg van het PVO. Wouter 
Kuppens, adviseur Veiligheid bij de gemeente 
Amsterdam, zegt daarover: “Daarvoor was het 
altijd de wethouder Economie. We hebben 
het Halsema zelf aangeboden en ze zei direct 
ja. De voorgaande bestuurder had niet veel 
affiniteit met het onderwerp. Dat merkte 
je wel. En burgemeester Van der Laan vond 
twee afvaardigingen uit het college in een 
overleg altijd erg veel.” Het voorzitterschap 
door de burgemeester van Amsterdam zorgt 
ervoor dat het PVO veel meer uitstraling 
heeft. Er is ook een nieuwe PVO-manager: 
Hester Diemer is in januari 2019 begonnen.

Concrete resultaten boeken
Gezien de vorige periode is de uitdaging 
voor Hester om resultaten neer te zetten 
en daar probeert ze scherp op te zijn: “het 
nieuwe convenant tussen de partijen is 

“De voorgaande 
bestuurder had niet 
veel affiniteit met 
het onderwerp. Dat 
merkte je wel. “



40  -|•             PVO Amsterdam-Amstelland 

op 30 januari 2019 getekend. Ik wil ervoor 
zorgen dat het meer betekent dan alleen 
een handtekening”. Ze ervaart de steun van 
burgemeester Femke Halsema als positief: 
Halsema wilde echt in gesprek en vroeg: 
“Wat zien jullie nou bij je achterban?”. Daar 
kwamen wel reacties op. Maar de vraag blijft 
hoe ze dit om kunnen zetten in concrete 
maatregelen. Brancheorganisaties kwamen 
met concrete voorbeelden. Bijvoorbeeld 
geldstortautomaten binnen plaatsen (voor 
degene die grote bedragen moeten storten en 
dat nu op straat moeten doen) en camera’s bij 
de geldstortautomaten.
 
In april is in Amsterdam het programma De 
Weerbare Stad, de aanpak van ondermijning, 
gepubliceerd. Het PVO werkt samen met 
de mensen van dit programma. Hester wil 
de behoefte ophalen bij ondernemers en 
dit vertalen in concrete maatregelen en een 
werkplan voor het komend jaar. Ze vindt het 
zelf belangrijk om niet te veel tijd en energie te 
stoppen in de theoretische concepten, maar 
wil meer lokaal ophalen en vraaggestuurd 
werken. Ze heeft meegekregen dat het niet 
helpt om dingen te organiseren waaraan 
lokaal geen behoefte aan is. De kracht van het 
PVO moet zijn dat het goed weet waar lokaal 
behoefte aan is.
 
Marco Oskam is eigenaar van Café 
Casablanca en bestuurslid van de ledenraad 
Koninklijke Horecavereniging Nederland, 
regio Amsterdam. Hij geeft aan dat een PVO 
enerzijds een helikopterview moet hebben, en 
anderzijds moet inzoomen op de uitvoering. 
Groot denken werkt in de praktijk vaak niet 
goed, want je kan problemen niet in één keer 

oplossen. Je kunt beter in het klein beginnen 
en bij succes opschalen en best practices 
delen. Zo hadden ondernemers behoefte aan 
informatie over onderwerpen zoals hoe ze 
ondermijning kunnen herkennen en waar ze 
terecht kunnen.

Spin in het web
Hester vindt het belangrijk dat ze de partijen 
goed kent, dat ze weet wat er speelt en 
dat ze zo open mogelijk is om geen valse 
verwachtingen te wekken. Ze wil zoeken waar 
het PVO ondernemers mee kan helpen en 
daarop inspelen. Hierbij wil ze gebruik maken 
van het aanbod dat reeds voorhanden is, ook 
in andere PVO regio’s. Wat Hester doet? Ze 
vervult de rol van spin in het web en zorgt dat 
het PVO een echte gesprekspartner is. Soms 
gaat dit om hele concrete dingen, bijvoorbeeld 
magneetsloten voor ondernemers die redelijk 
vaak worden overvallen (zoals snackbars). 
Ook komen er verzoeken voor trainingen 
(bijvoorbeeld over overvalpreventie) en 
workshops. Een ander voorbeeld is het 
project excellent cameratoezicht. Het CCV 
levert een adviseur die veiligheidsscans 
uitvoert en tips geeft over aanpassingen van 
camerasystemen. Ze zorgt dat het PVO een 
entiteit is om subsidie aan te vragen bij de 
provincie of het ministerie en weet door te 
verwijzen. Zelf heeft ze weinig geld, maar ze 
onderhoudt korte lijntjes met mensen die dat 
wel hebben.

De rol van spin in het web is essentieel. 
Wouter zegt daarover: “In een platform 
als het PVO – waarin je met zoveel diverse 
partijen moet samenwerken – gaat het voor 
70 procent om relatiebeheer en 30 procent 

“Een PVO-
manager heeft een 
‘makelaarsfunctie’. Zij 
moet samenwerking 
faciliteren. Daarvoor 
is het van belang 
om te kunnen 
enthousiasmeren 
én dat je een goede 
sfeer weet te creëren.”
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om uitvoering. Een PVO-manager heeft dus 
echt een soort ‘makelaarsfunctie’. Zij moet 
samenwerking faciliteren. Daarvoor is het van 
belang om te kunnen enthousiasmeren én dat 
je een goede sfeer weet te creëren. Hester 
doet dat heel goed.” Het PVO moet een 
soort kenniscentrum zijn en niet uitvoerend. 
Het PVO moet zorgen dat er ‘aanbod’ is en 
mensen en instanties met elkaar verbinden.

Organisatie en capaciteit
De programmaorganisatie van het PVO 
Amsterdam-Amstelland is uitgebreid en 
bestaat uit drie lagen:

•  Operationeel Team: Een keer in de twee 
maanden wordt informatie uitgewisseld 
en komen problemen en behoeften op 
tafel. Hester is voorzitter van dit overleg. 
Er wordt naar Hester gekeken voor het 
bedenken van oplossingen: ‘wat gaan 
we daaraan doen?’ Een voorbeeld is 
de toename van winkeldiefstal. Bij het 
operationeel team komt zo’n thema 
op tafel en de oplossingen worden 
dan op lokaal niveau uitgevoerd. In 
het operationeel team zitten Hester, 
Wouter, een adviseur economische 
zaken, een adviseur van de politie, 
twee vertegenwoordigers van de 
ondernemers (‘Amsterdam City’ en 
Westpoort), een persoon van het CCV, 
secretariële ondersteuning en twee 
veiligheidscoördinatoren: een vanuit de 
stadsdelen (gemeente Amsterdam) en 
een vanuit de Amstelland gemeenten. 
Overigens hebben ze over de uitvoering 
vaak wekelijks contact.

• Management Team: Heeft de rol van 
stuurgroep. Ze sparren over de richting 

die het PVO uitgaat, de knelpunten die 
men voorziet en het functioneren van 
het PVO. Het richt zich op strategische 
zaken en het monitoren van de 
inhoudelijke voortgang. Ook stuurt het 
MT formeel Hester aan. Het MT bestaat 
uit een selectie van de partijen die het 
convenant getekend hebben. Hierin 
zitten partners uit de private en publieke 
kant (o.a. een vertegenwoordiger van 
EZ, een afdelingsmanager van OOV, een 
gebiedsmanager, vertegenwoordigers 
van ondernemersorganisaties en een 
teamchef van de politie).

• Bestuurlijk Overleg: Tenslotte is er een 
bestuurlijk overleg waar de burgemeester 
van Amsterdam voorzitter van is en 
dat twee à drie keer per jaar bijeen 
komt. Hieraan nemen alle publieke en 
private partijen van het convenant deel 
(ongeveer twintig).

 
Er is slechts beperkte capaciteit beschikbaar 
voor het PVO. Hester werkt dertig uur, 
daarnaast is de managementassistent twee 
dagen per week beschikbaar. De andere 
convenantpartijen leveren middelen of 
capaciteit. Hester zegt dat het prettig is dat 
de uitvoering ergens anders plaatsvindt. 
Tegelijk wordt de slagkracht wel wat beperkt 
door gebrek aan capaciteit. Wouter geeft aan: 
“Ik zou wel iets meer actiegericht willen zijn. 
Maar hoe we die actiegerichtheid kunnen 
vergroten? Ik denk dat betere communicatie 
heel belangrijk is én het onderhouden 
van goede relaties met degenen die over 
dingen gaan. Dat kost veel tijd en energie, 
en de PVO-manager kan niet alles doen. De 
ondersteuning van het PVO is maar voor 

twee dagen, wat echt te weinig is. Het zou 
bij het functioneren van het PVO veel helpen 
als hier een operationeel actiecentrum bij zou 
zitten.”

Ambities PVO
Hester heeft voor de komende periode 
drie prioriteiten: communicatie, zichtbare 
resultaten en het versterken van de lokale 
organisatiegraad.
 
Ze ziet communicatie als basis voor het 
bundelen en verspreiden van kennis en wil 
dit goed op orde hebben: een goed werkende 
website die laat zien welke instrumenten je als 
ondernemer kunt inzetten om de veiligheid 
in je winkel te versterken. Marco geeft aan 
dat ondernemers echt zitten te wachten op 
een goede website met een goede database 
van best practices, zodat mensen daarheen 
kunnen worden doorverwezen. Wat betreft 
de best practices wil het PVO actueel blijven. 
Tijden veranderen snel en criminaliteit 
ontwikkelt zich voortdurend. Criminelen 
bedenken elke keer wat anders dus we 
moeten meebewegen en niet te statisch zijn.
 
Ook wil Hester graag zichtbare resultaten 
boeken voor de ondernemers in de regio. 
Bijvoorbeeld door het versterken van 
Excellent Cameratoezicht en trainingen voor 
ondernemers. Daarnaast wordt er gewerkt 
aan een informatiebox veilig ondernemen, 
een klein, houten kistje waarin praktische 
informatie en tools zitten om veilig onder-
nemen te bevorderen.
 
Ten slotte wil ze de lokale organisatiegraad 
versterken: vooral in het contact tussen veilig-

heidscoördinator, wijkagent, winkelstraatma-
nager, handhaver en gebiedsmakelaar, zodat 
ondernemers beter de weg kunnen vinden. 
De meesten kennen nu alleen de wijkagent. 
Lokale ondernemers gaan vaak googlen als 
er een incident is geweest. Hester wil liever 
dat men aan de voorkant al verbonden is en 
informatie krijgt en dat behoefte en aanbod 
goed worden afgestemd: een bottom-up in-
formatiebehoefte. Dat ziet ze als meerwaar-
de van het PVO: werken aan de voorkant en 
aan preventie. Het PVO moet ervoor zorgen 
dat de winkelstraatmanagers geïnformeerd 
zijn over het aanbod wat er is. Niet alleen 
vanuit de gemeente, maar ook vanuit politie 
en andere onderdelen. Het PVO moet alle 
maatregelen en alle informatie bundelen, ook 
vanuit de diverse stadsdelen van Amsterdam.

Werken aan een echt platform
Het PVO bestaat uit publieke en private 
partijen. Voor ondernemers richt het zich vooral 
op de branche- en ondernemersverenigingen 
en communiceert het platform niet direct met 
de individuele ondernemers. Daarom is het 
van belang dat de tussenorganisaties worden 
gevoed met relevante informatie, maar of dit 
goed gaat ligt aan waar deze organisaties de 
nadruk op leggen. Hester wil werken aan een 
beter inzicht in wat deze organisaties delen 
met hun leden, zodat ze weet waar het loopt 
en waar niet. Ze had verwacht dat er vanuit de 
brancheorganisaties meer input zou komen. 
Hester voert met hen gesprekken, maar het 
gaat soms moeizaam. Het PVO is natuurlijk 
ook een netwerk maar voor de gewenste 
slagkracht is het zaak dat iedereen aan het 
platform bijdraagt.
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Het is een puzzel om de juiste balans te vinden 
tussen betrokkenen die vooral hun eigen belang 
of stadsdeel lijken te vertegenwoordigen. Het 
is fijner als iemand niet vanuit een gebied, maar 
vanuit een branche de vertegenwoordiger is. 
Desondanks zijn ze blij met het PVO. Wouter: 

“Al met al ben ik blij dat er een PVO is. Het 
PVO doet toch inspanningen om alles wat er 
in de regio gebeurt op elkaar af te stemmen. 
Dat wil niet zeggen dat het allemaal lukt, maar 
het helpt wel en zelfs voor de burgemeester 
is het een waardevol netwerk gebleken. Pas 

als ze – het PVO – er niet meer zijn zullen we 
doorhebben wat we missen.”
 
Contact andere PVO’s
Hester is drie keer bij het Landelijk Overleg 
van PVO-managers geweest. Ze ziet het als 
meerwaarde dat het een netwerk met korte 
lijntjes is. Hierdoor kan je snel met elkaar 
schakelen. Verder is het nuttig om informatie 
en kennis met elkaar uit te wisselen. Wel 
vraagt ze zich af of er niet meer te halen 
is uit de tijd dat ze landelijk bij elkaar zijn. 
In het landelijk overleg komen er veel 
knelpunten langs. Hester zou liever kortere 
en krachtigere sessies hebben en twee keer 
per jaar intensieve sessies. Er is wel een 
jaarlijkse heisessie, maar die heeft zij zelf 
nog niet meegemaakt. Ze heeft regelmatig 
contact met het PVO Noord-Holland. Hester 
vindt hen een mooi voorbeeld van hoe je 
resultaten kan boeken. “Die zijn best wel ver 
en daar kunnen we in Amsterdam nog van 
leren. De organisatie daar is goed op orde en 
ze organiseren veel voor ondernemers.” 
 

Met dank aan:
Hester Diemer: Coördinator Platform Veilig 
Ondernemen Amsterdam-Amstelland
Wouter Kuppens: Adviseur Veiligheid bij de 
Gemeente Amsterdam
Marco Oskam: Eigenaar Café Casablanca 
en bestuurslid/lid ledenraad Koninklijke 
Horecavereniging Nederland, regio Amsterdam.

Vergroten bewustwording cybercrime
Wat betreft cybercrime is het voor 
Amsterdam-Amstelland nog zoeken. 
Er zijn momenteel veel bedrijven en 
verzekeringsmaatschappijen die op 
cybercrime inspelen. Wouter ziet graag 
dat ieder bedrijf dat digitaal actief is 
een penetratietest doet (een test die de 
zwakheden bloot legt) en daarna een 
rapport met aanbevelingen krijgt om de 
digitale veiligheid van de onderneming 
te verbeteren. De afgelopen maanden 
is er een bedreigingsanalyse gemaakt 
van de Amsterdamse maatschappij over 
de digitale veiligheid. Vooral financiële 
instellingen bleken een doelwit (banken, 
betaalinstellingen), maar uit deze 
analyse kwam ook naar voren dat het 
midden- en kleinbedrijf interessant is. 
Ze zijn een makkelijke prooi. Een van de 
voorbeelden: bij een groenteboer staan 
klantgegevens online en als hij daar niet 
meer bij kan omdat de gegevens zijn 
gehackt, kan hij niet meer leveren. Hier 
kan het PVO volgens Wouter verschil 
maken. Het is de kunst om in te spelen 
op actualiteiten en mensen te helpen 
zich voor te stellen hoe een thema als 
cybercrime voor hen relevant kan zijn. 
Het gaat dan ook om ondernemers 

bewust maken van ondernemersrisico’s 
op het gebied van veiligheid en ze 
praktische oplossingsrichtingen aan te 
bieden: “Dit is er gebeurd bij een ander 
en dat kan jou ook overkomen. Dit is 
wat jij eraan kan doen en hier kunnen 
we je bij helpen.” Marco Oskam noemt 
de randvoorwaarden waaronder dit 
kan lukken: “Als je als PVO wil dat er 
meer bewustwording ontstaat moet je 
kleinschalig laten zien wat de effecten 
zijn als er iets misgaat, zodat men zich kan 
voorstellen dat het hen ook overkomt. 
We gaan immers pas handelen als we 
ons bedreigd voelen. Je kan van alles 
bedenken. Maar als het niet relevant lijkt 
of als het jou of je buurman (nog) niet is 
gebeurd, heeft het geen urgentie. Dan 
geloven ze het allemaal wel. Men denk 
dan: dit overkomt mij niet.” Zo geeft 
hij ook aan dat bijvoorbeeld vanuit de 
horeca er (nog) weinig interesse is voor 
cybercrime omdat ze bijna niet te maken 
hebben met cybercrime. “We horen er als 
branche weinig van terug dus vragen ons 
af of dat wel een onderwerp is waar we 
het over willen hebben. Wat wel? Drugs, 
straatdealers en overlast van lachgas. 
Daarmee kan je scoren en het is ook echt 
een probleem voor de ondernemers.”
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Sandra Harleman is coördinator van het 
Regionaal Samenwerkingsverband Integrale 
Veiligheid (RSIV). Bij het RSIV behandelen ze 
integrale veiligheidsvraagstukken, waaronder 
ondermijning, cybersecurity, zorg & veiligheid 
en high impact crimes. In het RSIV zitten de 
27 gemeenten uit de regio, de politie en het 
OM. Het PVO in de eenheid Den Haag is 
ondergebracht bij het RSIV, dus zij doet de 
rol van PVO-manager erbij.
 
Sandra wordt voor haar functie nu nog 
gedetacheerd vanuit het OM aan de 
gemeente Den Haag. Ze is de enige die haar 
tijd (32 uur per week) geheel aan het RSIV kan 
besteden. Vanuit de 27 gemeenten, de politie 
en het OM wordt wel een bijdrage geleverd 
aan de verschillende werkgroepen van het 
RSIV, maar in de vorm van een taakaccent. 
Voor het PVO heeft Sandra daarom beperkt 
tijd. De medewerker van het CCV werkt 
twee dagen per week voor het PVO, waarvan 
ongeveer één dag per week in Den Haag op 
kantoor. Hij organiseert de trainingen, heeft 
de draaiboeken en trainers. Sandra: “Zonder 
zijn kennis, ervaring en uren zouden we 
minder voor elkaar krijgen met het PVO.”
 
Opstart PVO
Voordat het PVO twee jaar geleden 
begon, bestond het RPC Den Haag uit 
een vaste liaison vanuit de politie, de 

Kamer van Koophandel en de regionale 
vertegenwoordigers van brancheorganisaties, 
zoals Koninklijke Horeca Nederland en MKB. 
Ondanks het contact met deze ondernemers 
heerste het beeld dat ze op afstand stonden 
en het lastig was om afspraken te maken. 
Het meeste contact tussen overheid, politie 
en ondernemers liep via het Keurmerk Veilig 
Ondernemen, dat door gemeenten lokaal 
wordt georganiseerd. De ondernemers zijn in 
het huidige PVO niet vertegenwoordigd, dat 
loopt via de gemeenten in de regio.

Het bestuurlijk draagvlak voor het RPC 
was beperkt. Dit kwam onder meer door 
de verminderde inzet van de Kamer van 
Koophandel en de reorganisatie van de 
Nationale Politie. Zo werd de RPC-secretaris 
vanuit de politie teruggetrokken uit het 
RPC. Er werd volstaan met de inzet van een 
preventiespecialist vanuit de politie, maar 
ook die is inmiddels teruggetrokken. Op dit 
moment kan het PVO alleen themagericht 
een beroep doen op de expertise van de 
politie.
 
Gericht op contact met gemeenten
Sandra ziet de gemeenten als belangrijke 
afnemer van het PVO. Patrick Blankwaard, 
adviseur van de regioburgemeester, beaamt 
dit en vindt het passend bij deze regio. Vanuit 
de coördinator van het RSIV wordt vooral 
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samengewerkt met de ambtenaren van de 
afdeling openbare orde en veiligheid. Voor 
activiteiten op het gebied van cybercrime 
zoekt het RSIV steeds vaker de samenwerking 
met ambtenaren van de afdeling economie. Zo 
vullen ze elkaar goed aan: het PVO onderhoudt 
de lijntjes met de afdeling veiligheid en politie 
en de afdelingen economie van gemeenten 
hebben contact met de ondernemers. Het 
lokale contact met ondernemers is essentieel 
om te weten wat hen beweegt en wat er 
speelt. In de gemeente Den Haag is de relatie 
met de afdeling economie goed, maar in de 
andere 26 gemeenten (nog) niet. Het valt ons 
op dat er vooral over de gemeente Den Haag 
gesproken wordt. Al onze gesprekspartners 
spreken we dan ook in het gemeentekantoor 
van de gemeente Den Haag.
 

Een lokale aanpak is volgens het PVO het 
meest effectief. Ze willen aansluiten bij 
wat de ondernemer beweegt en vinden dat 
gemeenten veel beter weten waar de energie 
van de ondernemers zit. Een manier waarop 
het PVO dat doet, is door in contact te zijn 
met Twan Compen, projectleider (Keurmerk) 
Veilig Ondernemen bij de gemeente Den 
Haag. Het KVO is een goede vindplaats 
voor ondernemers om veilig ondernemen 
te versterken, vertelt Twan. Het meest 

waardevolle van het KVO vindt hij de relatie 
met de ondernemers. Het behalen van het 
certificaat is niet een doel op zich. Ondanks de 
ondersteuning door de gemeente is het aantal 
KVO’s ongeveer gehalveerd. Twan is hard 
bezig om het contact met de ondernemers 
die niet meer in een KVO georganiseerd zijn 
informeel voort te zetten.
 
Twan geeft aan dat er ten tijde van het RPC 
meer contact was tussen hem en het RPC dan 
nu. Dat lag met name aan de bezetting en 
de capaciteit. Niettemin is vorig jaar samen 
met het RSIV en het CCV een steekproef 
gedaan over cybersecurity en een evenement 
georganiseerd in de Week voor de Veiligheid. 
Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat 
evenementen meer zijn dan een incidentele 
actie. Hoe krijg je de ondernemers bewust van 
bepaalde risico’s? Hij ziet dat de betrokken 
ondernemers van het KVO tijd maken voor 
een bijeenkomst, maar andere ondernemers 
niet.
 
Activiteiten en onderwerpen
Zoals gezegd valt het PVO in Den Haag 
onder het RSIV. Over het RSIV wordt 
verantwoording afgelegd aan het (DB van) 
het regionaal bestuurlijk overleg. Hier 
zitten de 27 burgemeesters van de regio 
in, de eenheidschef van de politie en de 
hoofdofficier. Eens in de vier jaar worden 
de prioriteiten van het RSIV in het RBP 
(regionaal beleidsplan) vastgesteld. In dit 
overleg wordt het PVO niet apart besproken. 
Het beleidsplan biedt echter flexibiliteit om 
in te spelen op wat er nodig is. Sandra: “We 
proberen elke vraag die we van een gemeente 
krijgen van een antwoord te voorzien”.

 Zowel Sandra als Patrick zien de rol van het 
PVO als matchmaker en kennismakelaar: 
mensen in contact brengen met elkaar en 
aanjagen dat er meer op het gebied van 
veilig ondernemen gedaan wordt. Sandra 
vraagt aandacht voor het aanbod van het 
PVO in gemeenten en kijkt waar de energie 
zit. Daarnaast voert de CCV-medewerker 
gesprekken met gemeenten, maakt hen 
bekend met het aanbod van het PVO en 
biedt hen ondersteuning aan voor acties 
op lokaal niveau. Daarbij worden dan 
concrete activiteiten en maatregelen met 
ondersteuning van het CCV aangeboden. 
Twan ziet de grootste toegevoegde waarde 
van het PVO in het aanbod dat het CCV 
heeft en hun faciliterende rol voor kleinere 
en middelgrote gemeenten. “De grotere 
gemeenten kunnen het veelal zelf regelen.”

Financiering en organisatiestructuur
Sandra en Patrick vinden Rotterdam en 
Midden-Nederland een goed voorbeeld 
voor verdere ontwikkeling voor de regio Den 
Haag. Deze twee regio’s komen het dichtste 
bij de Haagse organisatievorm. “Het is ook 
prettig om met Rotterdam te praten, daar is 
de PVO onder de VAR weggezet. Dat stelt 
gerust over hoe wij het doen.” Daar is echter 

voor regionale samenwerking ook regionaal 
budget beschikbaar. Voor het heffen van 
een inwonersbijdrage bestaat tot dusverre in 
deze regio onvoldoende draagvlak. Het RIEC 
biedt activiteiten gratis aan en het CCV wordt 
weliswaar als essentieel gezien voor het 
organiseren van trainingen en bijeenkomsten, 
maar ook daar zien ze de kans klein dat 
gemeenten daarvoor willen betalen. De lijnen 
lopen via het RICV en de toegevoegde waarde 
en zichtbaarheid van het PVO lijken beperkt.
 
Landelijk netwerk PVO
Het landelijk overleg van PVO-managers 
vindt Sandra nuttig. Daar krijgt ze informatie 
over de mogelijkheden om aanvragen te doen 
voor gelden vanuit het ministerie en over wat 
er bij het ministerie speelt. En het is handig 
om te zien hoe andere regio’s hun rol invullen. 
Ze ziet dat Limburg, Noord-Nederland en 
Noord-Holland veel doen, maar geeft aan 
dat het PVO Den Haag daar onvoldoende 
capaciteit voor heeft.
 
Volgende stap
Voor de toekomst geven Sandra en Patrick 
aan meer vraaggericht te willen werken, met 
maatwerkaanbod van het CCV dat aansluit 
bij de behoeftes. Hiervoor is het nog nodig 
dat gemeenten naar het RSIV/PVO toe 
komen met vragen. Daarom is het belangrijk 
om de samenwerking met de gemeenten te 
verstevigen de komende jaren. Om dit voor 
elkaar te krijgen is onder andere meer en 
vaste capaciteit nodig. “We doen best veel 
met wat we hebben maar we willen meer 
kunnen doen.” Meer beschikbaarheid van 
het CCV voor zowel ondersteuning als voor 
uitvoering is zeer welkom.

“We proberen elke 
vraag die we van een 

gemeente krijgen 
van een antwoord te 

voorzien”.

“Het Keurmerk Veilig 
Ondernemen is een 

goede vindplaats voor 
ondernemers.”
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Twan geeft nog aan dat de activiteiten van 
het RSIV en het PVO veel meer ruimte 
moeten bieden voor het inspelen op lokale 
prioriteiten. Die komen niet altijd overeen 
met de (regionale of landelijke) vastgestelde 
speerpunten en vaak ook niet met die van 
de brancheorganisaties. Het is belangrijk om 
flexibel te kunnen ondersteunen. Ruimte 
voor maatwerk en prioritering: denk aan 
afstemmen op doelgroepen of (preventieve) 
aanpak van of controle van branches.
 

Met dank aan:
Sandra Harleman: PVO-manager Den Haag en 
coördinator RSIV
Patrick Blankwaard: adviseur Regioburgemeester 
Den Haag, hoofd team Regionale Veiligheid 
Gemeente Den Haag,
Twan Compen: Gemeente Den Haag, 
projectleider Keurmerk Veilig Ondernemen.
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PVO pragmatisch ingebed in Rotterdam
Peter werkte vanuit de gemeente Rotterdam 
bij de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam 
(VAR) toen hij twee jaar geleden te horen 
kreeg dat het ministerie van Justitie en 
Veiligheid een landelijk dekkend netwerk 
van de PVO’s wilde maken. In de stad 
Rotterdam functioneerde al een Platform 
Criminaliteitsbeheersing Rotterdam Rijnmond 
(PCR). Deze bestond alleen voor de stad en 
niet voor de gehele regio en Rotterdam zag 
geen noodzaak om uit te breiden. Toen Peter 
en zijn team begrepen dat het PVO vanuit het 
ministerie gekoppeld zat aan middelen, leek 
het hem een mooie kans om de doelgroep 
van de VAR uit te breiden door zich ook op 
ondernemers te richten. Hij besloot in overleg 
met de 25 burgemeesters uit de regio om het 
PVO onder de VAR te hangen. Zo sloot hij het 
PVO aan bij de bestaande structuur, vertelt 
Peter nuchter.
 
Nu heb je dus het PVO Rotterdam en het PCR. 
Het PCR richt zich alleen op de gemeente 
Rotterdam en is niet aangesloten bij het 
landelijk PVO netwerk. Het PVO Rotterdam 
richt zich op de andere gemeenten in de 
regio en is wel aangesloten bij het landelijk 
netwerk. Bij PVO Rotterdam zien ze deze 
scheiding niet als een probleem, Peter zegt: 
“Het PCR en het PVO Rotterdam bijten elkaar 
niet. Het is alleen wel belangrijk om van 

elkaar op de hoogte te zijn.” In de praktijk zijn 
het PCR Rotterdam en PVO Rotterdam van 
elkaar op de hoogte, maar er wordt nog niet 
veel gebruik gemaakt van elkaars aanbod. 
Wel hebben ze laatst samen de cybersecurity 
conferentie in Rotterdam georganiseerd. 
Samenvoegen heeft volgens hen geen nut, 
omdat ze andere gemeenten bedienen.
 
VAR als vliegwiel
De VAR is een samenwerkingsverband van 
25 gemeenten, de politie en het Openbaar 
Ministerie binnen de eenheid Rotterdam. Het 
heeft als doel om de kennis- en leerfunctie van 
de gemeenten te versterken op het gebied 
van veiligheid. Ze organiseren bijvoorbeeld 
kennisbijeenkomsten en voeren een Regionale 
Veiligheidsmonitor uit. De gemeenten 
betalen mee aan de Veiligheidsalliantie naar 
rato van het aantal inwoners. “Om dat voor 
elkaar te krijgen hebben we veel geïnvesteerd 
en ontwikkeld om te laten zien wat we in huis 
hebben,” aldus Peter. Regionaal is een aantal 
veiligheidsthema’s vastgesteld. Per thema 
zijn één of twee burgemeesters trekker en 
de VAR ondersteunt hen in de functie van 
secretaris. Ook voor Veilig Ondernemen zijn 
twee burgemeesters portefeuillehouder, tot 
nu toe heeft deze rol nog weinig invulling 
gekregen.
 
De VAR team bestaat uit vijf mensen, waarbij 
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Peter samen met iemand anders het PVO 
onder hun hoede hebben. Zij zorgen tussen 
het PVO en de VAR voor verbinding op 
bestuurlijk niveau. De uitvoeringskracht zit 
bij Michael de Man van het CCV. Michael 
houdt van aanpakken. Sinds tien maanden 
trekt hij het PVO. Hij werkt zelfstandig en 
stemt af met Peter en zijn collaga. Michael: 
“Zonder de projectbegeleiding vanuit het 
CCV is er geen PVO, omdat ik de tijd krijg om 
concrete projecten uit te voeren.” Dit vindt hij 
kwetsbaar voor het PVO.
 

Met de twee dagen in de week die Michael voor 
het PVO heeft, komt hij er niet. Hij besteedt 
zijn volle werkweek aan het PVO, hierbij 
horen ook de projecten zoals cybercrime en 
het Keurmerk Veilig Ondernemen. Hiervoor 
organiseert hij bijeenkomsten en trainingen 
zoals agressie en winkeldiefstal. Michael gaat 
langs bij de gemeenten; de medewerkers 
Openbare Orde en Veiligheid (OOV’ers) en het 

team Economie. Daar maakt hij het aanbod 
van het PVO bekend en kijkt hij wat hij voor 
ze kan betekenen. Hij gebruikt het format van 
het CCV, maar organiseert het samen met de 
gemeente. Michael vraagt bijvoorbeeld naar 
lokale trends en het beeld dat de gemeenten 
bij de bijeenkomst hebben. “In Rotterdam 
Centrum spelen natuurlijk hele andere 
dingen dan in Goeree Overflakkee. Als het 
aanbod voor deze verschillende doelgroepen 
hetzelfde is, is de opkomst minimaal.”
 
Partners en werkwijze
“Bij het PVO geven we een praktische 
uitvoering op de lastige integrale 
beleidsplannen van gemeenten, zoals 
cybercrime en ondermijning. Dat is 
ontzettend gaaf,” vertelt Michael. Peter en 
hij zien de kracht van het PVO in het kunnen 
ontlasten van gemeenten op deze thema’s 
en in het schaalvoordeel dat ze hebben. 
Vooral de kleinere gemeenten hebben hier 
veel behoefte aan. Het PVO bedenkt een 
werkend concept en zet dit meerdere keren 
in; de conferentie over cybersecurity wordt 
zes keer georganiseerd. In de organisatie 
werken ze samen met de gemeenten, “zonder 
subsidie en procesbegeleiding was dit niet 
gelukt.” Gemeenten zijn positief, ze zouden 
zelf namelijk nooit een hacker of een bekende 
Nederlander kunnen inhuren. Michael: “De 
kracht van het PVO is een kant-en-klaar 
aanbod voor de gemeenten, inclusief het 
netwerk en een deel van de financiering”.
 
Het PVO Rotterdam ziet het als taak 
van de gemeenten om het contact met 
de ondernemers in hun gemeente te 
onderhouden. De gemeenten maken het 

aanbod dus ook kenbaar bij de ondernemers. 
Zo hebben ze recentelijk een aanbod gedaan 
om gratis een cybersecurity meting te 
laten doen door de Haagse Hogeschool, 
gekoppeld aan een trainingsaanbod. De 
gemeenten hebben dit aanbod aan de 
ondernemers in hun gemeente gedaan. 
Twintig gemeenten hebben gebruik gemaakt 
van het aanbod. Bijvangst hiervan is dat dit 
de gemeenten helpt om positief contact met 
hun ondernemers te hebben. Dat het PVO 
zich vooral op gemeenten richt is begrijpelijk 
gezien de constructie met de VAR; dat is een 
samenwerking van 25 gemeenten.
 
Tegelijk ziet het PVO dat gemeenten niet altijd 
een sterke band met ondernemers hebben. 
Michael legt uit dat het voor ondernemers 
belangrijker is om contact te hebben met een 
belangenbehartiger dan met een gemeente. 
Het kan daarom lastig zijn om ondernemers 
te bereiken via de gemeenten. Daarom neemt 
Michael steeds meer contact op met lokale 
netwerkorganisaties en brancheverenigingen. 
Hij ziet hierin echt een rol voor het PVO: 
“Gemeenten gaan niet het contact met alle 
brancheorganisaties onderhouden, ik kan dat 
vanuit de regio wel doen.”

Hoe deze nieuwe stap vorm gaat krijgen 
moet nog ontdekt worden. Er is nog een weg 
te gaan om er een echte samenwerking van 
te maken. Volgens Peter wordt het PVO door 
deze partijen nog als gemeente gezien. “In 
de eerste gesprekken met MKB Rotterdam 
zeiden ze: ‘allemaal leuk, maar wat schuift 
het?’” De relatie moet zich nog ontwikkelen, 
zodat MKB Rotterdam zich onderdeel voelt 
van dit netwerk. De manier om dit te doen 
is om te bewijzen wat het PVO kan, zegt 
Peter: “We moeten vertrouwen wekken door 
in de praktijk te laten zien wat we te bieden 
hebben”. Naast het MKB heeft het PVO 
contact met Koninklijke Horeca Nederland 
en de LTO’s. Ideaal gezien vindt Michael dat 
het PVO zowel contact met de gemeenten als 
met de brancheverenigingen moet hebben.
 
Werken op projectbasis met voldoende 
vrijheid
De focus van het PVO ligt momenteel 
vooral op cybercrime en ondermijning, 
omdat dit landelijke thema’s zijn en hiervoor 
projectfinanciering is. Op ondermijning 
wordt in de gemeenten en door de politie 
veel gewerkt aan repressie. Het PVO ziet 
haar rol meer aan de voorkant, de preventie. 
Michael: “In de ondermijningavonden nemen 
we ondernemers mee aan de hand over wat 
ondermijning is en wat voor risico’s het heeft. 
Als je eenmaal begint, kan je bijvoorbeeld 
nooit meer nee zeggen.” Ondermijning 
speelt niet alleen een rol in de havens, maar 
ook in bungalowparken, bij jachthavens, in 
leegstaande loodsen en kassen of bij de talloze 
kapperszaken die in sommige gebieden te 
vinden zijn.
 

“In Rotterdam Centrum 
spelen natuurlijk hele 
andere dingen dan in 
Goeree Overflakkee. 
Als het aanbod voor 

deze verschillende 
doelgroepen hetzelfde 

is, is de opkomst 
minimaal.”

“De kracht van het 
PVO is een kant-en-

klaar aanbod voor de 
gemeenten, inclusief het 
netwerk en een deel van 

de financiering”.
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Op het onderwerp cybercrime organiseert 
het PVO Rotterdam verschillende activiteiten, 
waaronder trainingen en cybermetingen. 
Dit jaar hebben ze ervoor gekozen om de 
bijeenkomsten naar een hoger plan te tillen 
en de cyberconferenties op sub-regionaal 
niveau te organiseren. Om ondernemers te 
trekken pakken ze het groots aan. “Achteraf 
hoor je van ondernemers dat de bijeenkomst 
nuttig is geweest, vooraf is het lastig om 
ondernemers daar te krijgen. Daarom moet 
je het aantrekkelijk maken.” zegt Michael. 
Zo is Peter R. De Vries langsgekomen en 
organiseerden ze een van de conferenties 
in de Kuip, vertellen Peter en Michael trots. 
Omdat de projectfinanciering pas achteraf 
verantwoord hoeft te worden, kunnen ze 
inspelen op de lokale en regionale behoeften. 
Deze vrijheid is voor hen erg belangrijk.

 
De financiering op projectbasis kent ook zijn 
nadelen. Door de focus op cybersecurity en 
ondermijning en het feit dat er geld is voor 
deze onderwerpen, is het lastig om in te 
spelen op de actualiteit. Ze zouden dit in de 
toekomst het liefst meer willen doen. 

Een ander nadeel is dat de onregelmatige 
financiering voor onzekerheid zorgt. Elk jaar 
is het de vraag of ze vanuit het ministerie van 
J&V financiering voor het PVO krijgen. En 
een aanvraagvoor projectfinanciering moet 
soms op korte termijn ingeleverd worden. Zo 
kreeg Peter in juli te horen dat ze een voorstel 
voor de Week van de Veiligheid (in oktober) 
konden indienen om €6000,- te krijgen. Dan 
had de financiering eigenlijk al rond moeten 
zijn, want gemeenten hebben geen tijd om op 
zo’n korte termijn iets te organiseren.
Michael ervaart deze onzekerheid ook; hij 
heeft nu ook nog geen vast contract bij 
het CCV. Hij kan wel met die onzekerheid 
omgaan, zegt hij, maar hij kan zich voorstellen 
dat mensen naar vastigheid zoeken en dat 
ze weg zijn als ze een goed aanbod van een 
gemeente krijgen. In een netwerkfunctie als 
die van Michael kan dat een groot verlies zijn 
voor een PVO.
 
Zoektocht naar de volgende stap
Twee jaar geleden is het PVO gestart om in 
de praktijk te ervaren in hoeverre het iets 
toevoegt. Tot nu toe is iedereen, met name 
in de gemeenten, daar tevreden over. Peter: 
“We zijn maar aan het proberen geslagen en 
gestart met doen. Ik denk zeker dat het iets 
toevoegt omdat we dicht op de ondernemers 
zitten.” Ook Michael is tevreden: “Ik denk 
oprecht dat het PVO van meerwaarde is. Als 
regionale club kan je het verschil maken bij 
gemeenten met kennis, geld en een netwerk.” 
Desondanks horen we vaak in de interviews 
terug dat het PVO Rotterdam vindt dat ze 
hun meerwaarde nog moeten bewijzen. Het 
is bijvoorbeeld nog te vroeg om gemeenten 
te vragen om mee te betalen aan het PVO.

 Het is nog zoeken naar de vervolgstap voor 
het PVO. Ze houden zich bezig met vragen 
als: waar moet het PVO over één, twee of vijf 
jaar staan? En: met welke activiteiten houdt 
het PVO zich dan bezig en lukt het om een 
prominentere rol in de regio te krijgen? Wel 
zien we drie interessante bewegingen bij het 
PVO Rotterdam.

● Voorspelbare financiering: om een 
volgende stap te kunnen zetten geeft 
het PVO aan een structureel budget 
nodig te hebben en structurele inzet 
van het CCV. Hiermee kunnen ze 
langetermijnplannen maken en gaat er 
minder energie verloren aan het regelen 
van financiering. Ook wordt de positie 
van de CCV-er dan minder kwetsbaar. 
Dat is goed als je in een netwerk wilt 
investeren.

● Ondernemers betrekken bij het PVO: je 
ziet dat het PVO langzaam maar zeker 
de stap zet om ook brancheverenigingen 
en ondernemers bij het PVO te 
betrekken. Hierdoor wordt de toegang 
tot ondernemers vergroot, los van het 
contact via gemeenten. Ze zijn nog 
zoekende in welke vorm ze gelijkwaardig 
kunnen samenwerken met ondernemers.

● Slagkracht versus draagvlak: tot nu toe is 
het PVO vooral bezig geweest met het 
organiseren van concrete dingen. Het 
PVO is onder de VAR gehangen, maar 
de bestuurlijke betrokkenheid kan beter. 
Een van de stappen voor de komende 
tijd is om te bekijken of burgemeesters 
(portefeuillehouders) meer direct 
betrokken kunnen worden bij het PVO. 
Michael denkt dat dit enorm kan helpen 
in het draagvlak. Anderzijds wil hij geen 

slagkracht verliezen en zich veel werk op 
de hals halen.

 
 

Met dank aan:
Peter Groeneveld: Hoofd VAR, PVO-manager
Michael de Man: CCV, Adviseur Veilig 
Ondernemen 

“Achteraf hoor je van 
ondernemers dat de 
bijeenkomst nuttig is 

geweest, vooraf is het 
lastig om ondernemers 

daar te krijgen.”

“Ik denk oprecht dat het 
PVO van meerwaarde is. 
Als regionale club kan 
je het verschil maken bij 
gemeenten met kennis, 
geld en een netwerk.”
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Bas Goddrie werkt nu bijna een jaar bij het 
CCV. Hij is aangesteld met een tweezijdige 
doelstelling: ga vooral lekker aan de slag met 
interessante projecten en richt het Platform 
Veilig Ondernemen op in Zeeland West-
Brabant. Bas vertelt: “Eerder was er natuurlijk 
al een variant van het PVO, maar dat heeft 
destijds een redelijk negatieve naam gekregen 
in de regio.” Hij legt uit dat een aantal mensen 
op de verkeerde plek zaten waardoor het 
platform niet goed functioneerde. “Dat is 
zonde, want er speelt zo veel in deze regio.” 
Gevolgd door een understatement: “Vooral 
Brabant is erg interessant op het gebied 
van ondermijning.” Hiermee is er een unieke 
situatie: het PVO is officieel nog niet draaiend 
maar tegelijk is er een enorme behoefte 
bij ondernemers aan het vergroten van de 
veiligheid.
 
Heropbouw PVO met zichtbare activi-
teiten
Om het PVO (weer) op te bouwen is Bas 
allereerst aan de slag gegaan met het 
organiseren van aantrekkelijke activiteiten. 
Doel was om ervoor te zorgen dat mensen 
weer een positief gevoel kregen bij het PVO. 
Op het gebied van ondermijning werden 
bijvoorbeeld scans en trainingen voor 
agrariërs aangeboden. Dit initiatief bleek een 
succes en kwam zelfs op het nieuws. Verder 
noemt Bas dat cybercrime ook een belangrijk 

thema is voor Zeeland West-Brabant. Op 23 
oktober 2019 werd hierover een congres 
voor zo’n 300 mensen georganiseerd in het 
NAC-stadion in Breda met de mooie naam: ‘Ik 
ben toch niet Hack’. Zowel het bedrijfsleven 
als bestuurders waren uitgenodigd. Het PVO 
organiseerde dit samen met het ministerie 
J&V, gemeente Breda en het CCV. Voor 
de zomer van 2020 wordt dit cybercrime-
congres herhaald in Zeeland. De hoop is dat 
het succes in West-Brabant de doelgroep in 
Zeeland enthousiasmeert.
 
Ondanks dat de meeste activiteiten tot nu 
toe in West-Brabant plaatsvonden, heeft 
Bas ook het een en ander georganiseerd 
in Zeeland. Er vond bijvoorbeeld al een 
voorlichtingsbijeenkomst plaats in Sluis en er 
staat nog een volgende gepland. Bas vertelt 
dat het meer duwen en trekken is in Zeeland.
Hij heeft mails gestuurd naar de ambtenaren 
van Openbare Orde en Veiligheid, in het 
regionaal overleg gezeten en op verschillende 
plekken het bestaan van het PVO kenbaar 
gemaakt. Hij krijgt echter vanuit Zeeland 
weinig respons.

Inmiddels is er goed contact met de MKB-
verenigingen. Zij kijken of er behoefte is aan 
de thema’s die worden voorgesteld, wat de 
bestaande initiatieven zijn, hoe het PVO 
daarop kan aansluiten en waar men verder op 
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zit te wachten. De thema’s die Bas voorstelt 
zijn flexibel en soms vragen verenigingen hem 
om mee te denken. Ze geven dan aan dat de 
ondernemers ergens mee zitten en vragen 
of het PVO daarin iets kan betekenen in de 
preventieve sfeer. Bijvoorbeeld bij de diefstal 
van GPS-systemen uit tractoren.
 
Zo krijgen ze steeds meer bekendheid. 
Bas: “Het beste compliment is dat mensen 
mij zelf gaan bellen. Ik ben uit de fase van 
visitekaartjes uitdelen, mensen komen nu ook 
naar mij toe.” Hij ervaart dat vooral gemeenten 
hen benaderen. Maar ook de politie en 
het RIEC zoeken contact. Gemeenten 
hebben bijvoorbeeld iets gehoord uit een 
buurgemeente en die willen dan ook ‘iets’.
 
De trainingen die Bas nu organiseert worden 
geëvalueerd. Deelnemers geven aan dat het 
zeker in een behoefte voorziet. De link met 
de overheid is er tot nu toe vaak een waar 
de ondernemer vooral door een hoepel 
moet springen – denk aan vergunningen 
en verantwoording – maar er wordt weinig 

geboden. De ondernemers missen de inspraak 
en het wederzijds contact.
 

Doordat er officieel nog geen PVO is maar 
er toch al zaken georganiseerd worden, is 
externe communicatie lastig. Hoe noem je 
jezelf dan? En waarvan ben je? Bas zegt hier 
een beetje brutaal in te zijn: “Ik plak overal 
het logo van PVO op en gebruik banners en 
promotiemateriaal. Want tsja, we moeten 
toch wat naamsbekendheid krijgen. Verder 
verwijs ik ook weleens naar de website 

van een andere PVO, bijvoorbeeld Oost-
Nederland. Dan krijgt men al een beeld van 
wat een PVO doet en wat het kan betekenen.”

‘Manusje van alles’
Het is voor Bas lastig om een standaard 
werkdag of vaste werkzaamheden te 
beschrijven. Een deel van zijn tijd besteedt 
hij aan netwerken en het onderhouden van 
contact. Verder organiseert hij activiteiten, 
sluit hij aan bij overleggen, geeft hij 
presentaties over het PVO en maakt hij 
draaiboeken voor bijeenkomsten. Die 
bijeenkomsten ontwikkelt Bas zelf. Elke 
bijeenkomst is uniek en vraagt om een 
andere benadering. Op sommige avonden 
regelt hij sprekers en soms staat hij zelf 
voor een groep. Officieel zou hij drie dagen 
bezig moeten zijn met het PVO, maar die tijd 
overschrijdt hij gemakkelijk. Het kost al snel 
veel tijd. Bas: “En dat is niet erg, want ik vind 
het werk fantastisch.” Het enige nadeel dat 
Bas nu ervaart is dat het werk af en toe wat 
eenzaam kan voelen: “Ik mis soms wel iemand 
om even mee te sparren en het zou fijn zijn 
om iemand te hebben die meedenkt.”Hij 
spreekt Roland van Rooij (Oost-Brabant) wel 
twee keer per week. Dan spreken ze thuis af, 
want ze hebben nog geen bureau.
 
Organisatiepuzzel PVO Zeeland West-
Brabant
Bas heeft bereikt dat er erkenning is voor 
het werk van het PVO en herkenning dat het 
er moet komen. Daar is hij trots op. Naast 
het opzetten en uitvoeren van activiteiten 
in zowel West-Brabant als Zeeland heeft 
Bas contact gezocht met verschillende 
bestuurders en organisaties. Bijvoorbeeld 

met de adviseur van de regioburgemeesters 
van Zeeland West-Brabant, maar ook met het 
VNO-NCW. Hij merkt dat degenen met wie 
hij contact heeft enthousiast zijn en er alles 
aan willen doen om de PVO op te zetten.

Ellen de Milliano, adviseur van de regioburge-
meester, geeft aan dat het niet meer de vraag 
is of het PVO wordt opgericht. Ook in het 
provinciaal bestuursakkoord wordt het be-
lang van een PVO onderschreven. “Er is een 
positievere houding ten aanzien van het PVO 
en er is druk vanuit het ministerie. Bovendien 
staat de nieuwe regioburgemeester achter 
de oprichting van het PVO, zolang het ge-
koppeld wordt aan bestaande structuren. Nu 
komt de volgende stap: hoe moet het worden 
ingericht?”
 
In de zomer van 2019 is Bas met allerlei 
partijen in gesprek gegaan om te zien wat 
de mogelijkheden voor het PVO zijn, onder 
andere met de Taskforce RIEC Brabant-
Zeeland. Deze doet al veel in de regio en het 
is de bedoeling dat het PVO en de Taskforce 
RIEC elkaar verder versterken. De vraag is 
wat een handige organisatievorm is, zodat 
het zowel voor de betrokken organisaties 
als voor de ondernemers duidelijk is wie 
wat doet. Bestuurders hebben inmiddels 
uitgesproken om het PVO in te willen 
passen in deze bestaande structuur van 
het Taskforce-RIEC, gekoppeld aan het 
programma Maatschappelijke Weerbaarheid. 
Bas zegt hierover: “We moeten dan wel 
uitkijken dat we niet worden opgeslokt 
en onze identiteit kwijtraken. Uiteindelijk 
moeten we gewoon aan de slag en ons niet 
laten remmen door voorzichtigheid en het 

“Het beste compliment 
is dat mensen mij 
zelf gaan bellen. Ik 
ben uit de fase van 
visitekaartjes uitdelen, 
mensen komen nu ook 
naar mij toe.”

Ondermijning in Ettenleur
Het RIEC organiseerde in Ettenleur een 
bijeenkomst over ondermijning. Pieter 
Tops, lector politie en openbaar bestuur 
bij de Politieacademie en schrijver van 
diverse boeken over ondermijnende 
criminaliteit kwam spreken. Naast Pieter 
Tops en de politie was Bas gevraagd een 
presentatie te geven. Onder meer over 
de vraag: wat is ondermijning eigenlijk? 
Er kwamen ontzettend veel goede 

reacties op van ondernemers en ook 
van de gemeenten. Het sloot aan bij de 
behoefte van ondernemers en het viel 
op dat er daarna ook meer meldingen 
bij de gemeente en de politie kwamen 
over ondermijning. Mensen wisten beter 
wat ondermijning was en konden het 
dus ook beter herkennen. Ook zorgde 
het voor meer herkenbaarheid van de 
wijkagenten.
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verleden. Ik zou het jammer vinden als we 
te lang blijven hangen in gesprekken over de 
vorm, de capaciteit, de betrokkenen et cetera.” 
Ellen ziet mogelijkheden om op uitvoerend 
niveau de samenwerking van het PVO in een 
paar proeftuinen vorm te geven. Ze vindt het 
belangrijk dat het PVO de publiek-private 
samenwerking mee kan intensiveren. Daarom 
vindt ze het van groot belang om daar direct 
een publiek-private vorm aan te geven. 
Bijvoorbeeld met een klankbordgroep waarin 
het VNO- NCW vertegenwoordigd is.

De rol van de politie om bij te dragen aan de 
PVO-vorming is in deze regio beperkt. Mogelijk 
participeren ze in een paar proeftuinen. 
Ook de rol van Zeeland in de structuur van 
het PVO is een lastig punt. Allereerst is de 
cultuur in Zeeland anders dan in Brabant, wat 
samenwerking lastiger maakt. In Zeeland lijkt 
meer een cultuur te heersen van ‘eerst zien 
dan geloven’, terwijl men in Brabant roept: 
‘We gaan gewoon beginnen’.

Financiering
In de gesprekken die hij voert in Zeeland weet 
Bas de betrokkenen te overtuigen van het 
nut en de noodzaak van een PVO, maar de 
praktische uitvoering blijkt moeilijk. Zowel de 
politie als de gemeenten geven aan capaciteit 
en financiën beschikbaar te hebben voor het 
PVO, maar besluitvorming moet nog volgen. 
Noord-Brabant zegt dat ze gewoon willen 
beginnen met het PVO. Bas ziet het liefst 
dat ze qua organisatie de twee politieregio’s 
aanhouden. Dit zou anders het eerste PVO 
zijn dat niet volgens de scheidslijn van een 
politieregio werkt. Je krijgt zo wel een heel 
omvangrijke regio als PVO. 

Waarde van het PVO
Wanneer Bas presentaties geeft over het 
PVO reageert men positief en krijgt hij vaak 
de verbaasde vraag waarom het er nog niet 
is. Er is nog geen organisatie die opkomt 
voor ondernemers, terwijl er ontzettend veel 
gebeurt. Het bedrijfsleven is een belangrijke 
gesprekspartner. Door samen te werken 
kunnen ze weerbaarder worden en preventief 
inspelen op bepaalde zaken. “Het PVO is een 
soort verlengstuk van de overheid om sneller 
in te kunnen springen op de vraag van de 
ondernemers.”
 

Samenwerking tussen PVO’s
Naast het contact met collega’s uit regio 
West-Brabant, heeft Bas ook regelmatig 
contact met PVO Oost-Nederland. 
Onofficieel is Paul van der Weiden (CCV-er 
bij het PVO-Oost) zijn aangewezen buddy. 
Hij spreekt met lof over de manier waarop het 
PVO-Oost communiceert naar de doelgroep. 
Bas zegt: “Eén van de eerste dingen die ik wil 
als onze PVO loopt is een dergelijke prettige 
manier van communicatie opstarten.” Als Bas 
ergens een presentatie moet geven neemt 
hij weleens iemand van het PVO-Oost mee 
voor het succesverhaal, of om verhalen uit de 

praktijk over te brengen. Ook met Rotterdam 
en Den Haag heeft Bas goed contact.

Op de landelijke PVO-bijeenkomsten kan Bas 
nog niet aansluiten. Hij is officieel geen PVO-
manager en wordt dat ook niet, dus het is 
voor hem niet duidelijk of hij daarbij aanwezig 
kan zijn. Roland (van Rooij, Oost-Brabant) 
en hij hebben het weleens over of dat voor 
hen nuttig kan zijn, omdat zij beiden nog in 
de opstartfase zitten. De belangrijke punten 
die op de landelijke overleggen langskomen 
hoort hij echter wel.
 

Met dank aan:
Bas Goddrie: PVO Zeeland West-Brabant, 
Adviseur Lokale Veiligheid bij Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Ellen de Milliano: adviseur Regioburgemeester 
Zeeland West-Brabant.

“Het PVO is een soort 
verlengstuk van de 
overheid om sneller 
in te kunnen springen 
op de vraag van de 
ondernemers.”
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Ruimte creëren voor het PVO
Twee jaar geleden kwam iemand van het CCV 
op bezoek en vroeg: weten jullie wel dat jullie 
de enige regio in Nederland zijn waar geen 
PVO bestaat? De voorganger van het PVO, 
het RPC, heeft een slechte naam gekregen 
doordat degene die dat (vanuit de politie) 
leidde gepakt is voor fraude. Dan begin je 
met het PVO opforse achterstand. De vraag 
is: hoe maak je het dan wél mogelijk?
 
Het verleden leidt ertoe dat Frank Hustin, 
kwartiermaker PVO en Roland van Rooij 
vanuit het CCV vooral pragmatisch aan de 
slag zijn. Ze kijken waar mogelijkheden zich 
aanaandienen enbenutten de ruimte die 
ontstaat. Het primaire doel van Frank en 
Roland is om een positieve beeldvorming 
van het PVO te realiseren. Stap voor stap 
willen ze een beter imago opbouwen en 
zichzelf steeds steviger op de kaart zetten: 
“We willen vooral laten zien dat we bezig zijn, 
dat we een goede start maken en gewoon 
bottom-up beginnen.” Dat betekent als 
PVO kijken waar in de regio behoefte aan 
is en wat al is ingevuld. En inzetten op het 
terugwinnen van het vertrouwen van de 
samenwerkingspartners en ondernemers.

Het verleden met het RPC heeft mensen 
kopschuw gemaakt en vereist voorzichtig 
manoeuvreren. Op dit moment zijn er geen 

burgemeesters die heel betrokken zijn bij het 
PVO. Ook in het benaderen van burgemeesters 
wordt heel voorzichtig geopereerd. In Oost-
Brabant heb je bijvoorbeeld regio Noord-
Oost en Zuid-Oost. Voor veel onderwerpen 
zoeken ze een gemeente uit noord en een 
uit zuid zodat in beide regio’s draagvlak is. 
Langzaam maar zeker winnen ze vertrouwen 
terug en krijgen ze meer positieve reacties.
 
Commitment en financiering
Mede door de voorgeschiedenis van het 
RPC in Brabant, was er weinig commitment 
om voortvarend aan de slag te gaan. Maar 
er speelt meer. Een van de complicaties 
bij het instellen van het PVO in Brabant is 
dat de besturen in de verschillende regio’s 
verschillende prioriteiten vaststellen. Daar-
naast zijn er veel instanties tegelijk actief. 
Frank zegt hierover: “Het probleem is – dat 
zie je in West- en Oost-Brabant dat het voor 
iedereen duidelijk moet blijven wie over wat 
gaat en waar het bij hoort (zeker als het gaat 
om de aanpak ondermijnende criminaliteit). 
Dat is ook voor burgemeesters ingewikkeld. 
Als je mij vraagt uit te tekenen hoe het zit, 
dan is dat voor mij al heel lastig.”
 
Voor de vorming van het PVO is het dus 
belangrijk dat dit ingebed wordt binnen de 
structuren die er al zijn: wie gaat waarover? 
Welke gremia zijn er? Waar zit geld? Wie 
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stelt geld beschikbaar? Frank: “Momenteel 
is er zelfs nog geen vaste PVO-manager. Het 
gaat eigenlijk om geld. In veel regio’s wordt de 
PVO-manager beschikbaar gesteld door de 
politie. Maar in Oost-Brabant werd gezegd: 
dat kan niet, we hebben daar geen geld voor. 
We wilden het ook niet aan de gemeenten 
vragen. Dat zou politiek ook niet heel handig 
zijn. “We hopen dat er vanuit de provincie 
geld komt voor een PVO-manager. Idealiter 
iemand die die rol voor Oost-Brabant en 
Zeeland West-Brabant kan vervullen”. 

Totdat er duidelijkheid is en er geld beschikbaar 
komt, heeft Frank ervoor gekozen om gewoon 
aan de slag te gaan. Het CCV stelt vier dagen 
per week een medewerker ter beschikking. 
Deze dagen worden verdeeld tussen Oost-
Brabant en Zeeland West-Brabant. Die 
moet hij slim gebruiken: het komt erop aan 
terughoudend te zijn en zich niet te breed 
te profileren “Er loopt in Brabant al zo eel 
als het gaat op ondermijnende criminaliteit.” 
Tegelijk kijkt Roland waar hiaten zijn en waar 
ze voor ondernemers wat kunnen betekenen. 
Dus hands-on met activiteiten beginnen 
die nuttig zijn en politiek geen spanning 

opleveren. Roland komt uit het bedrijfsleven 
en is dus gewend om door te pakken. “Dit is 
wel even een andere omgeving. We komen 
hier uiteindelijk denk ik wel tot het inrichten 
van het Platform Veilig Ondernemen, maar 
makkelijk is het niet.” De pragmatiek druipt er 
vanaf maar daardoor zetten ze wel de boel in 
beweging.
 
Op verschillende bestuurlijke lagen is 
langzaamaan meer steun voor het PVO maar 
het wordt snel samen gezien met het RIEC. 
Sinds een paar maanden hebben ze de steun 
van de provincie Brabant. In de nieuwe 
bestuursperiode is veiligheid een nieuwe 
portefeuille met een specifieke gedeputeerde. 
Het bestuursakkoord benoemt expliciet de 
steun voor het PVO. Dat geeft een extra 
boost om het nu wel te gaan regelen. De 
regionale driehoek was gematigd positief, 
maar wilde dan wel samenwerking met 
Zeeland en het RIEC mede, omdat het RIEC 
in Brabant en Zeeland al succesvol is. Ook 
de burgemeesters van de 38 gemeenten in 
de regio gaven aan: we willen wel, maar dan 
wel in samenwerking met de TaskForce RIEC. 
Ze verkennen nu of het PVO bij de Taskforce 
RIEC ondergebracht kan worden.
 
Over de verdere organisatiestructuur is nog 
weinig bekend. Wat betreft de opbouw en 
invulling kijken ze vooral naar de collega’s in 
het oosten. Een zo licht mogelijke constructie 
met weinig ballast. Frank denkt niet dat ze een 
stuurgroep zullen opzetten. Hij wil geen grote 
bestuurlijke carrousel. Maar om het PVO te 
laten slagen vindt hij het wel noodzakelijk om 
één of twee bestuurlijke ambassadeurs te 
hebben. Verder is een bestuurlijke werkgroep 

met bijvoorbeeld een paar vertegenwoordigers 
van belangenorganisaties handig. Juist omdat 
je daarin de publiek-private samenwerking 
kan laten zien, met een goede afspiegeling 
van de ondernemers uit de regio.
 
Steuntje in de rug
Voor je het weet gaat het overigens te veel 
over de structuur van het PVO. Maar wat op 
het moment zich het meeste wreekt is het 
gebrek aan structurele financiële middelen 
voor de PVO-manager. De politie geeft in 
Brabant niet thuis en financiert geen PVO-
manager. Het ontbreekt hen aan capaciteit 
en geld. Het ministerie van J&V heeft vrij veel 
subsidiepotjes, maar financiert niet de PVO-
manager. Hierdoor hebben Frank en Roland 
het idee dat mogelijkheden voor versnelling 
worden gemist. Een verzuchting aan het 
einde van ons gesprek: “Het lijkt een beetje 
gek dat het ministerie graag wil dat er een 
PVO komt, maar het aan de regio overlaat 
hoe dit wordt gedaan. Als er zoveel potjes bij 
het ministerie zijn, kan er toch ook wel geld 
worden gevonden om een PVO-manager 
aan te trekken? We hebben in Oost-Brabant 
een veiligheidsfonds waar per inwoner een 

kwartje voor wordt betaald. Maar van die pot 
komt de bodem duidelijk in zicht.” Hun hoop 
is nu gevestigd op de provincie.
 
Slim kijken naar passend aanbod
Hoe ze weten wat de behoefte is bij onder-
nemers? Daarvoor gebruiken ze de informatie 
vanuit de gemeenten. De contacten met de 
ondernemers lopen via de lokale ambtenaren. 
De gemeenten houden contact met de 
ondernemersverenigingen. Dan kijken Frank 
en Roland waar ondersteuning nodig is. 
Ze bieden het aanbod en faciliteren via de 
gemeenten. Het komt erop aan om de juiste 
thema’s te kiezen, die aansluiten bij de vraag 
én onderscheidend zijn om je op te profileren. 
Ondermijning is een belangrijk thema in Oost-
Brabant, maar vooral in deze regio zijn daar al 
zoveel mensen mee bezig en is de Taskforce 
RIEC de leidende partij. “We zijn voor een 
klein deel nog wel bezig met ondermijning, 
maar het blijft dat lastig wat we onderbrengen 
bij het PVO en wat de Taskforce RIEC 
neerzet.” Dus is momenteel een van actuele 
onderwerpen cybercrime. Veel mensen 
zijn nog aan het zoeken wat ze er precies 
mee moeten. De eerste avond hierover is al 
georganiseerd en goed ontvangen. Het gaat 
om het bewust maken van ondernemers: wat 
is het en hoe kun je je ertegen wapenen? “De 
vraag is of we alleen moeten reageren op de 
behoeften of dat we onderwerpen zelf gaan 
agenderen, omdat wij denken dat hier kennis 
over nodig is. We schrikken bijvoorbeeld van 
het gebrek aan kennis over cybercrime. We 
hebben ook een rol in bewustmaken van 
gevaar.” Met dit thema kan je je profileren. 
Ondernemers zien het, burgemeesters zien 
het en ambtenaren zien het. Dit wordt via het 

“We komen hier 
uiteindelijk denk ik 

wel tot het inrichten 
van het Platform Veilig 

Ondernemen, maar 
makkelijk is het niet.”

“Het lijkt een beetje gek 
dat het ministerie graag 
wil dat er een PVO komt, 

maar het aan de regio 
overlaat hoe dit wordt 

gedaan.”
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CCV en het ministerie bekostigd. Verder zijn er 
al een aantal overvalavonden georganiseerd. 
Met name in Eindhoven.

Frank en Ronald kiezen ervoor om het 
PVO voorlopig smal te houden: gericht op 
overvalpreventie, cybercrime en een klein 
stukje ondermijning. Frank zegt hierover: “Ik 
ben terughoudend om het heel breed op te 
zetten, omdat er al heel veel is en ik wil het niet 
te ingewikkeld maken voor de betrokkenen. 
Stel dat je contact wil maken met boeren. Dan 
moet er met de belangenvereniging van de 
boeren (ZLTO) worden gesproken over hoe je 
dat dan in wil vliegen en ik weet niet of je dat 
binnen een PVO moet doen of via het RIEC. 
Laten we gewoon beginnen met een paar 
dingen en dan stapsgewijs verder zien.”
 
Toekomstdroom
Frank: “Wat betreft de toekomst zijn we 
blij als het PVO over drie jaar de publieke-
private samenwerking echt realiseert: dat 
het een vanzelfsprekendheid is dat we van 
beide kanten worden benaderd. Wat wij 

kunnen bieden is gericht op preventie en 
ondersteuning. Een platform waar politie, 
ambtenaren en ondernemers echt goed 
samenwerken. We kijken dan naar lokale en 
regionale behoeften, wat we daarin kunnen 
betekenen. We moeten een platform hebben, 
zodat we elkaar kunnen vinden en snel 
informatie kunnen uitwisselen. Veel agrariërs 
worden bijvoorbeeld onrustig als er een 
incident is geweest. Het is wel makkelijk als je 
een platform hebt zodat je direct die ingang 
hebt.” De toegevoegde waarde van het PVO 
zit in het publiek-private platform, inclusief 
een actieve en goede afspiegeling van 
ondernemers in de regio: met ZLTO, ASML en 
VNO-NCW.
 
Contact met andere regio’s
Wat betreft de andere regio’s is er nog 
niet veel contact. De meerwaarde zit in 
uitwisselingen en overnemen van wat 
toepasbaar en waardevol is. Ze gaan niet 
opnieuw dingen uitvinden en willen ook 
bij andere PVO’s afkijken wat ze daar 
voor succesvolle projecten hebben. Er zijn 
bijvoorbeeld positieve verhalen over Midden-
Nederland en Noord-Holland.
 
 

Met dank aan:
Frank Hustin: kwartiermaker, interim PVO-
manager, beleidsadviseur bij Regiobureau 
Integrale Veiligheid Oost-Brabant
Roland van Rooij: adviseur Veilig Ondernemen 
CCV/Coördinator Platform Veilig Ondernemen - 
Oost-Brabant CCV

We schrikken 
bijvoorbeeld van het 

gebrek aan kennis 
over cybercrime. We 
hebben ook een rol 

in bewustmaken van 
gevaar.”
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Van RPC naar PVO Limburg
Het PVO Limburg, destijds het RPC, heeft een 
geschiedenis in deze regio. Toen de Kamer 
van Koophandel in 2013 uit de samenwerking 
stapte en de geleverde capaciteit terugtrok, 
viel het RPC stil. De bestuurders van de 
stichting zaten nog aan, maar de daad- en 
uitvoeringskracht miste. Totdat Jeroen 
Duijsens een jaar later de opdracht kreeg 
om het RPC weer aan de praat te krijgen. En 
met succes. Dat is gewoon doorgegaan na de 
naamsverandering van RPC in PVO.
 
Jeroen is zelfstandig ondernemer en werkt 
op een ondernemende wijze aan het PVO 
Limburg. Hij plukt mensen die hij nodig heeft - 
zoals politie, lokale ondernemersverenigingen 
en gemeenten - uit het netwerk en gaat samen 
met ze aan de slag om een nieuw project te 
starten. Hij krijgt telkens de handen voor iets 
nieuws op elkaar, vertelt hij. Bijvoorbeeld het 
webinar voor makelaars, dat hij met Leonie 
Bouwknegt van de politie organiseerde.
 
We spreken ook Paul Verhoeven, de voorzitter 
van het bestuur. We ontmoeten hem op zijn 
bedrijventerrein: een oud mobilisatiecomplex 
van Defensie waar ze materialen zoals tanks 
en wapens verzamelden en bewaarden. 
Paul is actief in allerlei gremia in de onder-
nemerswereld, zo is hij vicevoorzitter van 
het MKB Limburg en zit hij in de regioraad 

KvK Regio Zuid. Twee dagen per week is hij 
naar eigen inschatting kwijt aan het PVO. 
Maar dat vindt hij niet erg: “Mijn hobby is het 
vertegenwoordigen van ondernemers.” Hij 
vindt het inhoudelijk uitdagend en belangrijk 
om een bijdrage aan de veiligheid te leveren. 
Paul heeft dezefde insteek als Jeroen: “Ik 
wil een beetje ondernemen met het PVO, 
echt wat doen. Ik heb een hekel aan de 
vergaderingen.”
 
Structuur & financiën
Het PVO Limburg is een stichting (net als in 
Noord-Holland). Het wordt deels gefinancierd 
door de provincie Limburg en deels door 
projectsubsidies van het CCV en de ministeries 
van J&V en EZK. Het stichtingsbestuur 
bestaat uit een gemêleerd gezelschap. De 
overheid is vertegenwoordigd door de twee 
burgemeesters van de veiligheidsregio’s 
Limburg-Noord en -Zuid (gemeente Venlo en 
Sittard Geleen), de hoofdofficier van justitie 
van het OM, de politie en de gedeputeerde van 
de provincie Limburg (portefeuille economie). 
Ondernemers zijn vertegenwoordigd door de 
voorzitters van de ondernemersverenigingen 
Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), 
de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) 
en MKB Limburg. Ze komen twee á drie 
keer per jaar bij elkaar en bespreken het 
uitvoeringsplan en de stand van zaken van 
het PVO. De uitdaging is om de bestuurders 
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aangehaakt te houden, vertellen Paul en 
Jeroen. Er valt doorgaans weinig te besluiten 
en de spannende ad-hoc dingen worden in 
de lokale driehoek ter plekke besproken. Het 
PVO gaat vooral over preventieve activiteiten.
 
Het PVO Limburg wordt vanuit verschillende 
plekken gefinancierd. De provincie Limburg is 
een grote geldschieter. Zij zien voor zichzelf 
een belangrijke rol weggelegd op het gebied 
van veiligheid en veilig ondernemen en ze 
hebben er budget voor over. Toen Jeroen 
als PVO-manager startte heeft hij een 
uitvoeringsplan voorgelegd aan de provincie 
en kreeg hij financiering voor drie jaar. Het 
ministerie van Justitie en Veiligheid stelt de 
inzet van het CCV beschikbaar. Begin 2019 is 
de CCV-er van Limburg gestopt en heeft het 
PVO dit budget gekregen om zelf invulling 
te geven aan deze rol. Daarnaast hebben 
ze een grote subsidie ontvangen van het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
om de cyberweerbaarheid te vergroten. 
Om de subsidie te ontvangen hebben 
ze samengewerkt met het PVO Noord-
Nederland. De PVO-manager wordt betaald 
door alle projecten samen; hij berekent een 
percentage aan overheadkosten.
 
De verantwoording van het PVO is per project 
geregeld. Net als het team dat per project de 
uitvoering met elkaar doet. Jeroen zorgt ervoor 
dat de projecten over de gemeentegrenzen 
heen georganiseerd worden en dat de juiste 
partijen elkaar vinden.
 
Samenwerking met anderen
Het PVO Limburg werkt geregeld samen met 
andere PVO’s in Nederland. Zo komt Marco 

van Noord-Holland een keer op bezoek, heeft 
Jeroen vaak contact met Anton en Paul uit 
Oost-Nederland en werkt hij nauw samen met 
Noord-Nederland op cyberweerbaarheid. De 
landelijke verankering is voor Jeroen belangrijk 
omdat het een groter netwerk geeft. Hij vindt 
het PVO Limburg ook kwetsbaar, het hangt 
van mensen af: “Als ik morgen omval dan is 
het PVO wel even weg.” Volgens Jeroen zou 
de structurele kennisbasis landelijk bij het 
CCV moeten liggen en regionaal bij het PVO. 
De wisselende samenstelling vanuit het OM 
en de gemeenten in het bestuur helpt hier niet 
bij. Een netwerkorganisatie hangt ook af van 
mensen. Dit werd zichtbaar bij het interview 
met Sylvia Rutten, Stichting Parkmanager bij 
Land van Weert en Cranendonk. Zij heeft 
onlangs de functie van haar voorganger 
overgenomen en was nog niet geïnformeerd 
over de samenwerking met het PVO.
 

Een zorg van Jeroen is dat de publiek- private 
samenwerking in Limburg te versnipperd is. 
Hij ziet verschillende initiatieven zoals het 
RIEC en een publiek-private samenwerking 
van de politie. De coördinatie tussen deze 

samenwerkingen mist nu. Hij denk dat ze hun 
krachten beter kunnen bundelen omdat ze 
elkaar aanvullen: het RIEC duidt wat er aan de 
hand is, de politie spoort op en het PVO werkt 
aan preventie. Jeroen verkent samen met de 
PVO-partners hoe het PVO beter ingebed 
kan worden in bestaande structuren zonder 
dat het aan slagkracht verliest. Koppeling aan 
het RIEC is een van de mogelijkheden die ze 
onderzoeken.

 PVO belangrijk voor ondernemers
“Het PVO is belangrijk omdat je een 
ondernemersklimaat moet hebben waar 
geen onderwereld in vermengd is, een 
veilige omgeving. Hiermee verbeter je het 
vestigingsklimaat.” aldus Paul. De overheid 
kan dit volgens hem niet alleen: “Wij kunnen 
van ondernemer naar ondernemer een 
ander verhaal optuigen dan dat de overheid 
dat doet. Wij zijn gelijkgestemden.” Jeroen 
gaat daarom samenwerkingen aan met 
partijen die ondernemers kennen, zoals de 
bedrijvenparken Land van Weert. Zij hebben 
tien bedrijventerreinen en streven naar een 
veilige werkomgeving voor hun huurders, 
hierin kunnen ze goed samenwerken met het 
PVO.

“Wij kunnen van 
ondernemer naar 
ondernemer een ander 
verhaal optuigen 
dan dat de overheid 
dat doet. Wij zijn 
gelijkgestemden.”

“Door mijn contact met 
het PVO gaat de deur 

makkelijker open naar 
private organisaties.”

Kunstcriminaliteit op de agenda
Leonie werkt aan ondermijning met 
betrekking tot kunstgerelateerde 
criminaliteit. Kunst wordt gebruikt om 
geld wit te wassen, met veilingen wordt 
gesjoemeld en kunst wordt vervalst. Veel 
kunstenaars ontkennen dat er sprake 
is van criminaliteit in hun branche en 
het is voor de politie daarom lastig om 
hier het gesprek over te voeren. Vanuit 
haar functie bij de politie zocht zij 
contact met een internationale beurs 
van kunsthandelaren om te praten, 
maar de deur werd dichtgehouden 
en ze reageerden argwanend naar de 
politie. Met het PVO Limburg is het 
idee ontstaan om studenten van de 
Universiteit Maastricht te betrekken. 

Deze studenten hebben onderzocht hoe 
kunsthandelaren ervoor kunnen zorgen 
dat hun onderneming niet gebruikt 
wordt om geld wit te wassen. De 
studenten kregen een aantal mensen te 
spreken en presenteerden hun rapport. 
Naar aanleiding daarvan kon de politie in 
samenwerking met het CCV een ronde 
tafel organiseren en is er een focusgroep 
opgezet. Het probleem is nog niet 
opgelost, maar het is een stapje in de 
goede richting.
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 Leonie Bouwknegt, operationeel specialist bij 
de politie, herkent dit: “Met het PVO kunnen 
we de boodschap van de politie door iemand 
laten brengen die dicht bij de ondernemer 
staat.” Zo organiseerde ze, in samenwerking 
met het PVO, bijeenkomsten over onder-
mijning in een oude hennepkwekerij. De 
verhurende makelaar van deze locatie vertelt 
over zijn ervaringen aan de ondernemers en 
hoe hij het ontdekt heeft. Dat maakt indruk 
op de ondernemers.
 
Stichting Parkmanagement Land van 
Weert en Cranendonk heeft al een lange 
samenwerking met het PVO. Zij beheren 
diverse bedrijventerreinen en ze benadrukken 
de goede samenwerking. Ze zien het als hun 
kerntaak om een veilig bedrijventerrein voor 
hun ondernemers te organiseren. Het PVO 
is daarbij van toegevoegde waarde. Het 
PVO denkt mee, heeft actuele informatie en 
brengt hen in contact met het juiste netwerk. 
Dit maakt dat ze erg te spreken zijn over het 
PVO: “Wij hebben deze samenwerking altijd 
als enthousiast, betrokken en kwalitatief 
hoogstaand ervaren. Ook in de toekomst 
zullen we van de diensten van het PVO 
gebruik blijven maken.”
 
De agenda van het PVO wordt gevoed met 
onderwerpen die ondernemers belangrijk 
vinden. Ze werken samen met de Hogeschool 
Zuyd. Studenten gaan langs bij ondernemers 
om hen te interviewen. De studenten kunnen 
ter plekke een scan doen in hun bedrijf om te 
kijken wat er speelt en hoe ze hun veiligheid 
kunnen verbeteren. De resultaten van deze 
onderzoeken gebruikt het PVO om de agenda 
op te stellen. Stichting Parkmanagement 

Land van Weert en Cranendonk ziet het als 
de toegevoegde waarde van het PVO om 
samen onderwerpen op de agenda te zetten, 
bijvoorbeeld preventieve maatregelen tegen 
voertuigcriminaliteit op en langs de A2 
Amsterdam- Maastricht.
 
Leonie werkt al jaren bij de politie en ziet dat 
het PVO zeker toegevoegde waarde heeft: 
“Door mijn contact met het PVO gaat de deur 
makkelijker open naar private organisaties.” 
Zo organiseerden de politie en het PVO 
samen een webinar voor makelaars over hoe 
ze criminaliteit kunnen herkennen. Dat was 
alleen mogelijk door de samenwerking met 
het PVO.

Activiteiten van het PVO
De afgelopen jaren heeft het PVO veel gedaan. 
Ze hebben helikopter- en dronevluchten 
gemaakt om wietteelt in maisvelden 
tegen te gaan. Ze gaven trainingen aan 
vastgoedprofessionals en makelaars over hoe 
zij illegale bedoelingen kunnen herkennen. Ze 
organiseerden voorlichting aan installateurs 
en servicemonteurs wat ze moeten doen als 
ze per ongeluk een wietplantage tegenkomen. 
En ze hielpen bij de opstart van truckparkings 
waar chauffeurs kunnen overnachten, veilig 
van transportcriminaliteit zoals ladingdiefstal.
 
Naast deze projecten is de grootse trots 
het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid. 
Ze werken hierin samen met PVO Noord-
Nederland en de Smart Service Campus in 
Heerlen. Eindhoven heeft ook een centrum 
op het gebied van cybersecurity, maar is 
vooral gericht op high-tech bedrijven. Het 
Expertisecentrum Cyberweerbaarheid is 

gericht op de ‘gewone ondernemer’, de 
MKB’er. Ze volgen drie sporen:

1)  Preventie en bewustwording;
2)  Informatievoorziening die betrouwbaar 
     is en onderlinge signalering;
3) Het bieden van eerstelijnshulp wanneer 

een ondernemer met een cyberaanval te 
maken krijgt.

Ze willen de kleinere ondernemer helpen 
om zich goed te beschermen tegen 
cyberaanvallen. Grote bedrijven doen 
bijvoorbeeld een continue ‘penntest’ om 
te testen of hun systeem veilig is. Voor 
kleine ondernemers is dit te kostbaar. Het 
expertisecentrum is bijna zover dat ze dit voor 
kleine ondernemers aan kunnen bieden. Paul 
en Jeroen hopen dat het Expertisecentrum 
niet in Limburg blijft, maar landelijk ingezet 
wordt. Het streven is om het uiteindelijk, eind 
2020, met een eigen businessmodel los van 
het PVO te laten werken.
 
Naast het Expertisecentrum heeft Jeroen 
meer plannen met het PVO. Hij wil preventieve 
acties tegen ondermijning van de grond 
krijgen door verbinding te leggen tussen 
publicaties zoals die van Pieter Tops en wat de 
ondernemer aan den lijve ondervindt. Hij wil 
oren en ogen in het buitengebied organiseren 
in samenwerking met de loonwerkersbond. 
Hij ziet een kans voor een app waarmee je 
meldingen kunt maken en die patronen kunt 
herkennen.
 
Leonie van de politie vertelt dat het idee 
van de meld-app ontstaan is tijdens een 
hackathon in samenwerking met Hoge-
school Zuyd. In de app kunnen mensen 

ondermijnende activiteiten melden. Hier is 
behoefte aan omdat de huidige politielijnen 
niet geschikt zijn voor dat soort meldingen. 
Het idee is leuk, maar het lukt Leonie door de 
logheid van de politie niet om de uitvoering te 
organiseren. Ze is nog zoekende naar wat de 
samenwerking met het PVO toevoegt: “Soms 
voelt het alsof het niet direct iets oplevert.” 
Tot nu toe neemt het Expertisecentrum de 
meeste tijd in beslag. Het gevaar is dat andere 
projecten daardoor minder aandacht krijgen.
 
De toekomst 
Het PVO Limburg kenmerkt zich als een regio 
die met behulp van de provincie Limburg veel 
doet, met zowel grote als kleinere projecten. 
Ze gaan verder dan bewustwording en 
bieden een handelingsperspectief met het 
Expertisecentrum Cyberweerbaarheid. 

De komende jaren zetten ze in om de 
bestuurders aan boord te houden, verkennen 
ze een samenwerking met het RIEC en hopen 
ze meer continuïteit en kennisborging te 
organiseren.
 
 

Met dank aan:
Jeroen Duijsens, PVO-manager
Paul Verhoeven, voorzitter van de Stichting PVO, 
ondernemer en Vicevoorzitter MKB Limburg
Sylvia Rutten, Jack Philipsen en Wim Caris, 
Stichting Parkmanagement Land van Weert en 
Cranendonk
Leonie Bouwknegt, operationeel specialist bij de 
Politie.
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Wat opvalt is dat geïnterviewden met passie 
spreken over het Platform Veilig Ondernemen. 
Het vervult duidelijk een behoefte aan 
verbinding tussen veiligheidsthema’s en 
ondernemerschap. In de gesprekken zien 
we ook dat de mensen ruimte zien voor 
verdere ontwikkeling en verbetering om 
meer resultaten te kunnen boeken. Daarmee 
ligt er een kans om naar een volgend level te 
springen met het PVO. 
Omdat de regio’s sterk van elkaar verschillen 
en het ministerie van Justitie en Veiligheid 
bewust de regio’s vrijheid heeft gegeven 
in de manier waarop zij het PVO inrichten, 
zien we grote verschillen tussen de PVO-
regio’s. Het verschil zit onder andere in de 
aanpak, de ontwikkeling, de wijze waarop 
de samenwerking is vormgegeven en in de 
manier waarop de PVO’s georganiseerd zijn. 
Ondanks de verschillen kunnen we kijken naar 
wat de oogst is na twee jaar: wat werkt, welke 
dilemma’s komen naar boven en wat is het 
perspectief voor verdere ontwikkeling naar de 
toekomst? Als onderzoekers en beschouwers 
benoemen wij een aantal sleutels voor succes 
en hefbomen naar de toekomst die ons 
opgevallen zijn. Achtereenvolgens komen 
aan de orde:

● Overeenkomsten tussen PVO’s
● Verschillen tussen PVO’s
● Toegevoegde waarde van het PVO
● Sleutels voor ontwikkeling

 Overeenkomsten tussen PVO’s
1. Hands-on met ondernemersmentaliteit 
- De meeste PVO’s werken hands-on met 
een ondernemersmentaliteit. Ze willen niet 
te veel afgeremd worden door gepraat en 
overleggen, maar vooral doen: bijeenkomsten 
organiseren en iets betekenen voor veilig 
ondernemen. Tegelijkertijd merken ze dat 
draagvlak organiseren op bestuurlijk niveau 
tijd en veel overleg kost, maar de slagkracht 
ook kan vergroten. De PVO’s zoeken elk naar 
een eigen, optimale balans tussen ‘gewoon 
doen’ en het organiseren van bestuurlijk 
draagvlak in de regio.
 
2. De ideale PVO-er bestaat (nog) niet – Wij 
zien overeenkomsten in de mensen die 
betrokken zijn bij het PVO. De PVO-managers 
in de regio’s waar veel reuring is rond het PVO 
zijn bevlogen en ondernemende types. Ze 
bewegen zich veel in ondernemersnetwerken, 
zijn echt de spin in het web, spreken veel 
ondernemers en zijn vaak ook ’s avonds 
beschikbaar als er iets georganiseerd wordt. 
Ze vinden niet allemaal dat ze zelf op de 
voorgrond hoeven te staan en geven graag 
het podium aan anderen uit het netwerk. 
Wel hebben ze organisatiekracht en een er-
op-af mentaliteit. De ondernemers die actief 
betrokken zijn bij het PVO doen dit vaak 
vanuit een sterke intrinsieke motivatie voor 
het onderwerp veiligheid.
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We zien ook PVO’ers die bescheidener van aard 
zijn. Zij zijn een stille kracht op de achtergrond, 
meer op afroep dan haantje de voorste. Deze 
PVO’ers werken meestal ondersteunend aan 
gemeenten, maar worstelen ook meer met de 
profilering van het PVO. Wat maakt het nu 
zo onderscheidend in het al drukke veld van 
veiligheid?

Beiden leveren resultaten. Bij de eerste via de 
platformgedachte en het vormgeven van een 
publiek-privaat netwerk. Bij de tweede door 
dienstbaar te zijn aan gemeenten die behoefte 
hebben aan ondersteuning.
 
3. Omgaan met regionale drukte – In ongeveer 
de helft van de regio’s zijn gemeenten regionaal 
georganiseerd in een samenwerkingsverband 
op het onderwerp veiligheid en zijn de RIEC’s 
actief. Het CCV is daarbij vaak ook bekend 
en zichtbaar. Daarnaast zijn er nog andere 
vormen van veiligheidshuizen en initiatieven. 
Soms wordt het daardoor wel erg druk 
op het veiligheidsgebied. Het schept dan 
verwarring over wat het verschil is tussen al 
die organisaties en hoe ze naast of met elkaar 
georganiseerd worden. In alle regio’s zien we 
dat het PVO zich moet verhouden tot deze 
andere (regionale) samenwerkingen op het 
terrein van veiligheid. Hoe de regio’s daarmee 
omgaan is verschillend. Sommigen hangen ze 
het PVO onder een regionale samenwerking 
van de gemeenten, in andere gevallen bestaan 
de organisaties naast elkaar maar overleggen 
soms, weer anderen overwegen om nauwer 
met het RIEC te gaan samenwerken. 

Wat ook opvalt is dat naarmate de 
samenwerking met een meer generieke 

veiligheidsorganisatie hechter is (of het 
PVO onderdeel is van een groter geheel), 
het PVO lijkt in te boeten op de specifieke 
toegevoegde waarde voor ondernemers. 
Mogelijk doordat de sturing van die 
veiligheidsorganisatie meestal uit overheden 
bestaat en het bedrijfsleven daarin minder 
vertegenwoordigd is.
 
4. Landelijke focus en delen van werkwijze – 
Het valt ons op dat bijna alle PVO’s cybercrime 
en ondermijning als de twee belangrijkste 
onderwerpen op de agenda hebben staan. 
Natuurlijk zijn dit actuele onderwerpen, maar 
het komt ook doordat het ministerie van J&V 
landelijke subsidies op deze thema’s aanbiedt. 
De regio’s delen met elkaar het aanbod en 
de geleerde lessen op deze onderwerpen. 
Het PVO Rotterdam vindt bijvoorbeeld 
een ondernemer die over zijn ervaring wil 
vertellen dat hij gehackt is. Deze ondernemer 
spreekt dan ook bij andere regio’s omdat het 
goed werkt. Het PVO Noord-Nederland heeft 
samen met anderen een escaperoom op 
cybersecurity ontwikkeld; deze gaat ook het 
land door. De landelijke PVO-overleggen en 
het CCV spelen in het delen van deze kennis 
en ervaringen een grote rol.
 
Verschillen tussen PVO’s
Natuurlijk zijn we ook verschillen tussen de 
regionale PVO’s tegengekomen. Voor de 
duidelijkheid zetten we de verschillen wat 
meer aan. 

1. Een echt publiek-privaat samenwerkings-
verband of dienstbaar aan gemeenten – 
Een van de verschillen tussen de PVO’s is wie 
ze als hun partners zien: gemeenten (vanuit 

de overtuiging dat gemeenten contact met 
ondernemers onderhouden en dat het PVO 
hier vooral ondersteunend in is) of een 
publiek-private samensmelting (waarbij het 
platform meer centraal staat en er ook direct 
contact is met ondernemers(-verenigingen)).

De PVO’s die zich op gemeenten richten 
kiezen er nadrukkelijk voor om een 
ondersteunende rol naar gemeenten te 
vervullen. Zij zijn vaak onderdeel van een 
regionale samenwerking van gemeenten op 
het onderwerp veiligheid. De PVO’s Midden-
Nederland, Den Haag en Rotterdam zijn zo 
georganiseerd. Meestal gaat de CCV’er langs 
bij gemeenten met het aanbod van het PVO 
en past het samen met de gemeente aan op de 
couleur locale. De zichtbaarheid en het PVO 
is hiermee minder belangrijk, als de gemeente 
hen maar weet te vinden. Door de focus op 
de gemeente is de ondernemer eigenlijk tot 
een tweede doelgroep verworden. Het PVO 
Rotterdam ziet dat het niet altijd mogelijk is 
om ondernemers via de gemeente te bereiken 
dus maakt voorzichtig een beweging naar 
ondernemersverenigingen toe.

De volgende PVO’s zijn als een platform voor 
publiek-private samenwerking ingericht: 
Noord-Nederland, Oost-Nederland, Am-
sterdam-Amstelland, Noord-Holland en 
Limburg. Zo omschrijft bijvoorbeeld het PVO 
Amsterdam-Amstelland hun werkzaamheden 
in het convenant van de regio als volgt: 
“Binnen het Platform Veilig Ondernemen 
Amsterdam-Amstelland werken overheid 
en bedrijfsleven samen om de veiligheid in 
en om ondernemingen te verbeteren.” De 
focus van het PVO ligt in deze vorm meer op 

samenwerken, netwerken en ondernemers 
(al dan niet met brancheorganisaties of met 
lokale ondernemersgroeperingen). Deze 
PVO’s hebben daarom vaak meer focus op 
communicatie en zichtbaarheid dan de PVO’s 
die zich op gemeenten richten.
 
2. Formeel of informeel georganiseerd - Een 
tweede verschil tussen de PVO’s zit in de 
manier waarop de PVO’s georganiseerd zijn. 
We zien drie vormen:

● Sommigen hebben een informele 
werkwijze, met soms zelfs geen formele 
status, zoals Oost-Nederland. Zij zijn 
wendbaar en kunnen snel beslissingen 
nemen en zijn daadkrachtig. Het gevaar 
is dat deze PVO’s, nog meer dan de 
andere, afhankelijk zijn van personen. 
Als de persoon wegvalt, valt het PVO 
waarschijnlijk ook weg.

● Sommige PVO’s hebben een zeer 
gestructureerde en gelaagde organi-
satievorm, zoals Amsterdam-Amstelland 
en Noord-Holland. Zij zijn soms 
veel tijd kwijt aan overleggen, maar 
hebben mede daardoor een groot 
draagvlak bij burgemeesters en onder-
nemersverenigingen. Dit kan de slag-
kracht juist vergroten.

● Weer andere PVO’s zijn ondergebracht 
bij regionale, gemeentelijke samen-
werkingsverbanden die primair gericht 
zijn op veiligheid en niet specifiek op 
veilig ondernemen. Het PVO Midden-
Nederland is ondergebracht bij het 
Regionale Veiligheidsstrategie (RVS), 
het PVO Rotterdam-Rijnmond bij de 
Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR) 
en het PVO Den Haag bij de Regionale 
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Samenwerking Integrale Veiligheid (RSIV). 
In het regionaal overleg met gemeenten 
kan het PVO besproken worden, maar dit 
gebeurt in de praktijk weinig, zeggen de 
mensen die we gesproken hebben.

 
We zien een tendens dat de PVO’s 
toewerken naar een meer formele structuur. 
PVO Noord-Nederland is nu bijvoorbeeld 
informeel georganiseerd, maar beweegt naar 
formalisatie in een tweelaagse structuur.
 
3. ‘Er-op-af’ of ‘Faciliterend van onderop’ - We 
zien dat sommige PVO’s op eigen initiatief 
in de regio de boer op gaan om allerlei 
activiteiten te ondernemen op het gebiedn 
van veilig ondernemen. Zij profileren het 
PVO sterk, met persoonlijke betrokkenheid, 
lezingen en het creëren van bewustwording. 
Soms ontwikkelen ze zelf ook trainingen 
en ontwikkelen projecten om oplossingen 
te bieden voor vragen waar ondernemers 
mee zitten. Denk aan het project Excellent 
Cameratoezicht van PVO Noord-Holland of 
het Keurmerk Veilig Buitengebied in PVO 
Oost-Nederland.

Andere PVO’s zien zichzelf meer als 
schakel tussen de vraag van gemeenten 
en ondernemers en het aanbod van 
bijvoorbeeld het CCV. Zij vervullen meer de 
rol van een matchmaker en zijn zelf minder 
uitvoerend. Dit aanbod is vaak meer gericht 
op bewustwording (zoals trainingen) dan op 
het bieden van handelingsperspectief of een 
oplossing voor problemen die ondernemers 
ondervinden.
 
4. Financiering PVO’s - De financiering van de 

PVO’s is eveneens overal anders geregeld, in 
geld maar ook in beschikbare uren. De meeste 
PVO’s krijgen van het ministerie de inzet 
van een CCV’er voor twee dagen per week. 
De PVO-manager wordt binnen de regio 
georganiseerd en betaald, maar telkens is er 
voor een andere constructie gekozen: soms 
betaalt de politie, soms draagt de politie niets 
bij. Soms gebeurt dit via een versleuteling 
van gelden op basis van het aantal inwoners 
per gemeente, soms met financiering van de 
provincie. Ook opvallend: het aantal uren dat 
de PVO-manager beschikbaar heeft varieert 
van een paar uur per week tot (meer dan) 
fulltime. Deze uren worden meestal door de 
gemeente of de politie beschikbaar gesteld. 
In Limburg is dat niet zo, daar wordt de PVO-
manager betaald door in elk project een 
beetje overheadkosten mee te nemen. Een 
andere bron van financiën zijn subsidies op 
projectbasis. Hiervoor kunnen PVO’s een 
aanvraag doen bij het ministerie. Zo wordt 
van bovenaf gestuurd op welke thema’s het 
PVO zich richt.

Sommige PVO’s hebben daarnaast nog 
extra financiering geregeld. Bijvoorbeeld 
door een bijdrage van gemeenten via de 
regionale samenwerking op het gebied van 
veiligheid (PVO Noord-Holland) of van de 
provincie (PVO Limburg). Natuurlijk is de 
totale financiële armslag van invloed op 
hoeveel (maatwerk) de PVO’s kunnen leveren 
in de regio en hoeveel tijd geïnvesteerd kan 
worden in (de groei van) het netwerk rondom 
het PVO.
 
5. RPC erfenis - De manier waarop de PVO’s 
vandaag georganiseerd zijn, hangt samen met 

de erfenis die het RPC achtergelaten heeft. 
We zien drie soorten. Vóór 2017 was het RPC 
in sommige regio’s al een netwerk, waar het 
PVO in 2017 op voortbouwde of in overging. 
In andere regio’s heeft het RPC als voorloper 
van het PVO een zeer negatieve bijklank die 
deze ontwikkeling in de weg staat. In Oost-
Brabant en West-Brabant Zeeland is dat 
bijvoorbeeld het geval. In deze regio’s wordt 
fors geïnvesteerd om het vertrouwen te 
herwinnen en het PVO-netwerk van de grond 
te krijgen. Ten slotte zijn er regio’s waar het 
RPC nooit optimaal van de grond gekomen 
is. Daar is het PVO in 2017 gestart nadat 
het ministerie de wens van een landelijk 
dekkend netwerk uitte. Deze PVO’s zijn vaak 
opgehangen aan bestaande netwerken in de 
regio op het thema veiligheid.
 
Toegevoegde waarde PVO
Op basis van de overeenkomsten en 
verschillen komt de vraag naar boven waar 
het PVO toegevoegde waarde creëert. Er zijn 
veel verschillende netwerken, organisaties 
en samenwerkingsverbanden op het thema 
veiligheid. Hierin zie je duidelijk overlap, 
zo doet iedereen iets op het gebied van 
ondermijning tegenwoordig. Er zijn vier 
elementen die het PVO onderscheidend 
maken van andere samenwerkingen:

● Het PVO richt zich op veiligheidsthema’s 
die spelen bij ondernemers.

● Het PVO is opgezet als echte publiek-
private samenwerking: naast de politie 
en de overheid zitten de ondernemers-
(verenigingen) en brancheorganisaties 
aan tafel. Alle partijen kunnen elkaar 
aanspreken én hebben een verplichting 
tot actie.

● Het PVO richt zich op preventieve 
activiteiten en veel minder op repressie 
(in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
politie).

● Het PVO levert een concreet aanbod 
dat verder gaat dan analyse: in de 
vorm van activiteiten, trainingen of 
diensten. Daarin onderscheidt het 
zich bijvoorbeeld van het RIEC (dat 
problemen duidt door onderzoek, maar 
zelf geen actie onderneemt om het op te 
lossen). 

 
We zien duidelijk dat er behoefte is aan een 
PVO. De KvK en de politie hebben zich de 
afgelopen jaren op dit thema teruggetrokken 
en het Keurmerk Veilig Ondernemen boet 
aan kracht in. Er is behoefte aan een PVO 
dat qua focus gericht is op veilig ondernemen 
én ondernemers. Een PVO dat zich inzet op 
preventie van criminaliteit en bewustwording. 
In de gesprekken die we voerden kwamen 
steeds een aantal aspecten terug die 
waardevol geacht werden: 

1. Aansluiten bij ondernemers - De PVO’s 
maken de vertaalslag van lastige en 
ongrijpbare onderwerpen, zoals ondermijning 
of cybercriminaliteit: ze laten ondernemers 
doorleven wat dit voor hen betekent. Anders-
om zijn de landelijke thema’s van het PVO niet 
altijd de onderwerpen waar een ondernemer 
mee zit.  Het PVO weet in potentie welke 
thema’s in de regio actueel zijn en kan hierop 
inspelen. Wij denken dat deze twee manieren 
om aan te sluiten bij de ondernemers het 
beste werkt als ondernemersverenigingen en 
brancheorganisaties actief betrokken zijn in 
het PVO. “Wij kunnen van ondernemer naar 
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ondernemer een ander verhaal optuigen dan 
de overheid. Wij zijn gelijkgestemden.” vertelt 
een ondernemer in het PVO Limburg.
 
2. Slagkracht, buiten bureaucratie – De 
PVO’s zijn kleine organisaties of kleine 
teams met een eigen budget en opereren 
daarom redelijk autonoom. Ze zijn meestal 
niet verwikkeld in bureaucratische processen 
van overheidsorganisaties. Dit maakt dat 
het PVO sneller kan inspelen op wat er bij 
ondernemers in de regio speelt. Hoeveel dit 
in de praktijk gebeurt hangt voor een deel af 
van de uitvoeringscapaciteit die bij het PVO 
beschikbaar is. 

Ook hangt het af van de mate waarin het 
PVO autonoom kan opereren: het platform 
is minder gebonden aan regels en procedures 
dan de meeste overheidsorganisaties. Ook 
kunnen binnen een PVO door partners als 
de politie zaken uitgeprobeerd worden die 
binnen een andere organisatie niet mogelijk 
waren geweest.
 
3. Grote hulp voor kleine en middelgrote 
gemeenten - Vooral kleine en middelgrote 
gemeente zijn erg geholpen met de 
ondersteuning vanuit het PVO. Het platform 
geeft een praktische uitvoering aan de 
complexe beleidsplannen van gemeenten op 
het thema veiligheid. Gemeenten ontbreekt 
het aan kennis en capaciteit om zelf dingen 
te ontwikkelen en het PVO biedt de diensten 
gratis of voor weinig geld aan. Zowel 
gemeenten als ondernemers waarderen dat.
 
4. Kennis en expertise (CCV en regionale 
kennis) – Het PVO brengt inhoudelijke kennis 

en expertise in dankzij het CCV of door eigen 
ontwikkelde producten. Draaiboeken worden 
hergebruikt en wat werkt wordt ingezet 
in andere gemeenten. De PVO’’s wisselen 
ook onderling informatie en ervaringen 
uit. Hierdoor wordt het wiel niet steeds 
opnieuw uitgevonden en het is daarmee ook 
kostenefficiënt.
 
Sleutels voor ontwikkeling
Er is de afgelopen jaren veel gedaan, met 
vallen en opstaan, met uitproberen en met 
ruimte voor maatwerk. En met succes. Dat 
is een grote prestatie, gezien de omgeving 
waarin de PVO’s opereren: in een soms al 
erg druk speelveld met vele actoren, met een 
andere rol van de politie na de vorming van 
de Nationale Politie, met een veel kleinere 
rol voor de KvK’s, met een KVO dat onder 
druk staat, al dan niet met de erfenis van een 
vervelende situatie uit het verleden.
 
Daarmee breekt een nieuwe fase aan: gaan 
we door op de ingeslagen weg? Hoe kunnen 
we het (nog) beter aanpakken? Uit onze 
gesprekken komen een aantal onderwerpen 
naar voren die richtinggevend zijn voor de 
volgende fase. We zijn zo vrij om uit onze 
gesprekken die richting te duiden. 

1. Stel leidende principes vast - Maak afspraken 
over de leidende principes van een PVO 
en stel deze vast. Laat het vrij aan de regio 
om te bepalen hoe ze deze uitgangspunten 
regionaal organiseren. Zij weten immers wat 
er mogelijk is in de regio en wat daarbij past. 
De belangrijkste uitgangspunten bestaan wat 
ons betreft in ieder geval uit:

1. Het PVO is een echt platform waarin 

ondernemers en overheid direct 
samenwerken op het gebied van veilig 
ondernemen. In het PVO zitten daarom 
zowel ondernemers(verenigingen) als 
overheidsorganisaties. Het PVO op-
ereert als netwerk en staat open voor 
nieuwe partners en weet partners aan 
zich te binden.

2. Het PVO weet wat regionaal bij 
ondernemers speelt op het gebied van 
veiligheid en heeft daarin een actieve 
rol. 

3. Het PVO heeft een concreet aanbod van 
activiteiten, trainingen en diensten die 
op de lokale behoefte kunnen worden 
toegesneden

4. Het PVO richt zich op preventie van 
veiligheidsissues voor ondernemers. 

2. Zorg voor stabiele financiering - De 
PVO’s hebben behoefte aan structurele 
middelen die meerjarig gegarandeerd zijn. 
De voorspelbaarheid van financiering 
ontbreekt nu en daardoor is het lastig om een 
duurzame, inhoudelijke lijn en samenwerking 
met partnerorganisaties te ontwikkelen. Zorg 
daarom dat in ieder geval de ruggengraat van 
de PVO’s (het ontwikkelwerk van het CCV en 
het PVO-kernteam in de regio’s) structureel 
gefinancierd wordt en dat het geborgd is in 
meerjarenafspraken. Hierdoor kunnen PVO’s 
afspraken met partners maken die verder 
reiken dan een jaar. Maak het ook mogelijk 
om budget te besteden aan onderwerpen die 
inspelen op regionale en lokale behoeften 
maar niet tot de nationale speerpunten 
behoren. Geef als ministerie helderheid over 
de incidentele subsidiemogelijkheden vanuit 
het Rijk en zorg dat die bijtijds bekend zijn. 

Kijk hierbij waar mogelijk breder dan het 
eigen ministerie.

3. Werk samen maar behoud identiteit - De 
PVO’s, RIEC’s en regionale samenwerkingen 
op veiligheid moeten zich tot elkaar verhouden. 
Werk samen om elkaar te versterken en geen 
dingen dubbel te doen, zorg er echter ook 
voor dat het PVO zijn identiteit behoudt en 
zich primair op de ondernemers focust. De 
ondernemer moet centraal blijven staan bij 
het PVO. Ontwikkel samen met de PVO’s, 
de RIEC’s en regionale samenwerkingen een 
structuur waarbij ze elkaar weten te vinden 
en duidelijke afspraken maken.

4. Stel een profiel op voor PVO-managers 
- Het bouwen en onderhouden van een 
netwerk zoals het PVO blijft mensenwerk. 
De rol van de PVO-manager is essentieel 
voor een vitaal PVO-netwerk. Een profiel 
van een ideale PVO-manager kan de PVO’s 
helpen bij het inrichten van hun PVO. Uit 
de interviews zien we dat een effectieve 
PVO-manager van aanpakken weet, zowel 
de kant van de ondernemers als overheid 
kent, kan verbinden, anderen kan motiveren 
en mobiliseren en op verschillende niveaus 
draagvlak kan organiseren. Daarnaast lijkt 
het wenselijk dat afspraken gemaakt worden 
zodat een PVO-manager genoeg tijd (0,5 tot 
1,0 fte) beschikbaar heeft voor zijn of haar rol.

5. Ontwikkel handelingsperspectief - Het PVO 
is als platform met publieke en private partners 
een uitstekende plek om samen te werken 
om te voorkomen dat ondernemers geraakt 
worden door criminaliteit of (onbewust) 
meewerken aan criminaliteit. Ondernemers 



84  -|• •|-  85Sleutels voor verdere ontwikkeling

en gemeenten hebben behoefte aan een 
volgende stap in de samenwerking en het 
aanbod. Veel trainingen en bijeenkomsten 
zijn nu gericht op bewustwording. Er is nog 
weinig aanbod voor het vervolg: als je bewust 
bent, hoe kan je dan geholpen worden om 
het probleem op te lossen? Er zijn al een paar 
projecten die op het handelingsperspectief 
focussen, maar nog niet veel. Daarvoor moet 
een aanbod ontwikkeld worden dat door het 
PVO aangeboden kan worden. Datmaakt 
het PVO relevanter voor het totale netwerk 
als spin in het web. Mogelijk kan het CCV 
een trekkende rol in de productontwikkeling 
nemen. Stel hier ook landelijk een structureel 
ontwikkelbudget voor beschikbaar.

6. Think global, act local - We benoemen hier 
vier perspectieven: 

• Zorg dat het PVO het schakelpunt wordt 
tussen lokale realisatiekracht en nationale 
inzichten op het gebied van veiligheid en 
ondernemerschap: think global, act local. 
Zo wordt lokaal aandacht gevraagd voor 
onderwerpen die door ondernemers nog 
niet als probleem ervaren worden, maar 
elders in het land spelen of zich in rap 
tempo ontwikkelen. 

• Maar het omgekeerde perpectief geldt 
ook: landelijke speerpunten zijn niet 
automatisch gelijk aan wat er lokaal speelt. 
Het PVO kent de lokale en regionale 
behoefte en agendeert deze onderwerpen 
nationaal. Hierin zien we een stevige 
verbinding tussen het Nationaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing (NPC) en het 
PVO als een logische route. 

• PVO’s hebben behoefte aan flexibiliteit 
om te doen wat lokaal nodig is op het 

gebied van veiligheid en ondernemen. 
Daar hoort een organisatorische en 
financiële armslag bij. Het PVO moet 
voor die regio een optimale mix kunnen 
samenstellen van enerzijds thema’s 
waarvan we weten dat het potentieel 
veel schade met zich meebrengt 
(ondermijning, fraude, cybercrime, etc.) 
en anderzijds maatwerk kunnen bieden 
voor lokaal belangrijke thema’s.

• Zorg dat landelijke organisaties die 
samenwerken aan veilig ondernemen 
ook op regionaal niveau de verbinding 
leggen met het PVO. Denk bijvoorbeeld 
aan de rol van VNO- NCW en MKB 
Nederland. Wanneer zij op landelijk 
niveau samenwerken aan veilig 
ondernemen helpt het om te stimuleren 
dat de regionale MKB’s samenwerken 
met de PVO’s.
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n
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n # Naam   Functie     PVO

1 Aat de Jonge  Oud-burgemeester gemeente Dronten  Landelijk

2 Anton Jansen  PVO-manager, politie    Oost-Nederland

3 Bas Goddrie  Kwartiermaker PVO, CCV   Zeeland 

          West-Brabant

4 Bert van der Veen Projectmanager Vereniging    Noord-Nederland

    Ondernemend Assen 

5 Colin Voetee  Secretaris landelijk overleg    Landelijk

    PVO-managers, CCV 

6 Ellen De Milliano Adviseur Regioburgemeester    Zeeland/

    West-Brabant en Zeeland, gemeente Tilburg West Brabant

7 Els Prins  Secretaris VNO/NCW en MKB Nederland Noord-Holland/  

          landelijk

8 Erik Miedema  Voorzitter Cyber Safety Noord-Nederland Noord-Nederland

9 Frank Hustin  Kwartiermaker PVO, beleidsadviseur 

    Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant Oost-Brabant

10 Gaby de Ruiter  Adviseur Veilig Ondernemen, CCV  Midden Nederland

11 Hester Diemer  PVO-manager, gemeente Amsterdam  Amsterdam-   

          Amstelland

12 Jan de Vries  PVO-manager, Politie Noord-Nederland

13 Jan Nieuwenburg Vz RvT RPC, Burgemeester gemeente Hoorn Noord-Holland

14 Jan van der Linden Adviseur Veiligheid gemeente Veenendaal Midden Nederland

15 Jeroen Duijsens  PVO-manager     Limburg

16 Leonie Bouwknegt Operationeel specialist Politie   Limburg

17 Marco Oskam  Eigenaar Café Casablanca en bestuurslid   Amsterdam-   

    Koninklijke Horecavereniging Nederland  Amstelland

18 Marco Verschragen PVO- manager, Pps manager politie  Noord-Holland

19 Martijn Simons  PVO-manager Midden Nederland

20 Michael de Man  Adviseur Veilig Ondernemen, CCV  Rotterdam-  

          Rijnmond

21 Olga Klooster  Beleidsmedewerker Aanpak Ondermijning  Midden Nederland

    gemeente Veenendaal    

22 Patrick Blankwaard Adviseur regioburgemeester,    Den Haag

    gemeente Den Haag 

23 Paul van der Weiden Adviseur Veilig Ondernemen, CCV  Oost-Nederland

24 Paul Verhoeven  Vz RvB PVO, eigenaar bedrijventerrein  Limburg

25 Peter Groeneveld PVO-manager, VAR gemeente Rotterdam  Rotterdam-  

          Rijnmond

26 Peter Hoes  Vz Rvb RPC, Eigenaar Alpha Security  Noord-Holland

27 Roland van Rooij Adviseur Veilig Ondernemen, CCV  Oost-Brabant

28 Sandra Harleman PVO-manager en Veiligheidsmanager   Den Haag

    gemeente Den Haag 

29 Sylvia Rutten  Parkmanager Land van Weert   Limburg

30 Twan Compen  Projectleider KVO, gemeente Den Haag  Den Haag

31 Wim Eppinga  Bestuurslid RPC, Unithoofd veiligheid   Noord-Holland

    gemeente Alkmaar 

32 Wouter Kuppens Adviseur Veiligheid, Gemeente Amsterdam Amsterdam-   

          Amstelland
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Regio

Noord- Nederland

Oost-Nederland

Midden-Nederland

Noord-Holland

Amsterdam-Amstelland

Den Haag

Aantal 
Gemeenten
42

76

39

34

6

27

Opvallende kenmerken 

Succesvol in opzetten van goed netwerk. Gericht 

op het creëren van verbindingen. Krijgt veel voor 

elkaar en sluit aan op wat zich aandient en werkt. 

Brengt mensen met elkaar in contact en zorgt dat 

anderen schitteren. Niet erg zichtbaar maar wel 

krachtig. 

Zeer succesvol in ondermijningsaanpak. Heel 

zichtbaar en actief. Communicatief sterk. Groot 

persoonlijk commitment, sterke spin in het web.

Succesvol in contacten met alle gemeenten. 

Laagdrempelig benaderbaar voor 

beleidsmedewerkers. Hebben met weinig tijd 

en capaciteit veel bereikt. Praktische hands-on 

mentaliteit. Veel ondersteunende regelkracht.

Professioneel georganiseerd met zakelijke 

blik. Hebben direct contact met ondernemers 

en verzorgen direct aanbod, zowel op 

bewustwording als handelingsperspectief. 

Sterke website. Spin in het web met goede 

communicatie. Hebben goede en directe link met 

politie.

Succesvol in bijeenbrengen van partijen. 

Bestuurlijk gedegen als platform georganiseerd 

in publiek -private samenwerking. 

Regioburgemeester is zeer betrokken. 

Hebben goed beeld waar PVO naar toe 

ontwikkelt en bouwt het stap voor stap op.

Zijn vooral gericht op gemeentes en zijn onder 

gebracht bij het bureau Regionale Samenwerking 

Integrale Veiligheid (RSIV). In werk sterk 

verbonden aan gemeente Den Haag. 

Organisatiestructuur

Informele organisatie met 

goed gebalanceerde structuur 

met BM als verantwoordelijke 

(twee lagen bestuurlijk en 

operationeel).

Informeel netwerk.

Onder bureau Regionale 

Veiligheidsstrategie (RVS) bij 

het onderdeel cybercrime.

Stichting met veel bestuurlijke 

borging bij gemeentes en 

ondernemers.

Sterke structuur met drie 

lagen. 

Onder RSIV.

Identiteit/ 
zichtbaarheid
***

PVO is bekend en 

wordt gevonden 

geeft podium aan 

anderen.

****

Zichtbaar en actief.

** 

Onderdeel van RVS, 

bekendheid hangt 

van personen af.

****

***

* 

Onderdeel van 

RSIV.

Website

Geen

www.Pvo-oostnederland.nl 

Geen eigen website. Activiteiten 

vallen onder RVS, partner 

veiligheidcoalitie Midden 

Nederland:

https://veiligheidscoalitie.nl/

https://www.rpcnh.nl/

Geen 

Geen 

Huist in bij

Politie

Politie

Politie

Politie

Gemeente 

Gemeente
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Regio

Rotterdam 

Zeeland West-Brabant

Oost-Brabant

Limburg

Aantal 
Gemeenten
25

39

38

31

Opvallende kenmerken

Stevig ingebed in Veiligheidsalliantie Rotterdam 

(VAR). Slim koppelen aan met bestaande 

gremia. Focust zich op bewijzen en uitproberen 

wat werkt. Gaat nu ook contact met 

ondernemersverenigingen aan.

Goed bezig om de brandname PVO te laden. 

Weet goed om te gaan met verschillen tussen 

Zeeland en West Brabant. Levert maatwerk en 

investeert in laten groeien van vertrouwen.

Goede link met provincie. Gedegen bezig om het 

beeld over RPC/PVO ten goede te kantelen.

Heeft publiek en privaat netwerk in de regio 

en organiseert veel verschillende activiteiten 

samen met ondernemers. Door financiering van 

provincie de ruimte om grotere projecten te 

doen dat ondernemers handelingsperspectief 

biedt. Heel ondernemende insteek met het PVO.

Organisatiestructuur

Onder VAR .

In oprichting.

In oprichting.

Stichting waarin publiek- 

privaat samenkomt, bestuur 

met bestuurders.

Identiteit/ 
zichtbaarheid
** 

Onderdeel van 

VAR, positioneert 

PVO wel met logo.

**

Werkt aan opbouw 

van merk en imago 

PVO.

**

Werkt aan opbouw 

van merk en imago 

PVO.

****

Bekendheid door 

projecten en 

netwerk.

Website

Genoemd als partner in 

www.veiligheidsalliantie.nl.

Geen 

Geen

www.veiligondernemenlimburg.nl

Huist in bij

Gemeente

CCV

CCV

Smart Service 

Campus
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