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Aanpak/uitvoering
Zie plan van aanpak.

Communicatie
Niet van toepassing.

Beoogd resultaat (hoe)
Niet van toepassing

Duurzaamheid en Inclusie
Het voorstel levert een bijdrage aan een veilig en leefbaar buitengebied in Woudenberg.

Inleiding
Tijdens de raadsvergadering van 29 november 2018 is het actieplan bewustwording en aanpak 
ondermijning vastgesteld. Een van de prioriteiten in de aanpak tegen ondermijning is het 
vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid. Om het buitengebied van Woudenberg 
weerbaarder tegen ondermijnende criminaliteit wordt het Keurmerk veilig ondernemen 
Buitengebied (KVO-B) geimplementeerd. Voor het implementeren het KVO-B maken wij 
gebruik van het stappenplan van het CCV "Keurmerk Veilig Ondernemen-Buitengebied", zie 
bijiage 1.

Kader
Actieplan bewustwording en aanpak ondermijning

Argumenten
In het actieplan bewustwording en aanpak ondermijning is besloten om het Keurmerk veilig 
ondernemen Buitengebied te implementeren.

Conclusie
Het implementeren van het Keurmerk veilig ondernemen Buitengebied is conform het actieplan 
bewustwording en aanpak ondermijning.

Beoogd resultaat (wat)
Het doel is een buitengebied met certificaat Keurmerk veilig ondernemen Buitengebied.

Centrale vraag
Kan het college van B&W instemmen met het plan van aanpak (bijiage 2) voor het 
implementeren van het Keurmerk veilig ondernemen Buitengebied?

Maatschappelijke participatie
Niet van toepassing

Bijlage(n)
1. Plan van aanpak Keurmerk veilig ondernemen Buitengebied;
2. Opzet proces KVO-B, het CCV.

Financiele consequenties

Uitgaven Afwijking t.o.v. 
begroting (€)

Programma/ 
Product

Incidenteel/
Structureel

Rapporteren aan 
raad d.m.v.

-€ 10.000 -€ 10.000 3. Veiligheid Incidenteel N.V.T.
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“Boef zoekt boer” Gemeente 
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Intentieverklaring samenwerking

Pagina 2 van 5

Stap 1 samenwerking

Plan van aanpak Keurmerk veilig ondernemen Buitengebied
Hieronder staan de te ondernemen stappen beschreven om te komen tot een weerbaar buitengebied tegen ondermijnende criminaliteit.

Inleiding
Tijdens de raadsvergadering van 29 november 2018 is het actieplan bewustwording en aanpak ondermijning vastgesteld. Een van de 
prioriteiten in de aanpak tegen ondermijning is het vergroten van de maatschappeiijke weerbaarheid. Om het buitengebied van 
Woudenberg weerbaarder tegen ondermijnende criminaiiteit wordt het Keurmerk veilig ondernemen Buitengebied (KVO-B) 
geimplementeerd. Voor het implementeren het KVO-B maken wij gebruik van het stappenplan van het CCV "Keurmerk Veilig 
Ondernemen-Buitengebied", zie bijiage 1.

Doel
Het doel is een buitengebied met certificaat Keurmerk veilig ondernemen Buitengebied.

Planning
Q4 2019

Q4: na de eerste 
vergadering opstellen.

Actie_______________________
Eerste bijeenkomst projectgroep 
KVO-B

Toelichting___________________________________________
Zonder samenwerking kan er geen KVO gestart worden. Bij de 
start van een Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied 
(KVO-Buitengebied) wordt er daarom gekeken naar de 
samenstelling van de projectgroep.
Het voorstel is om de projectgroep als voIgt samen te stellen:
- Gemeente (beleidsadviseur integrale veiligheid,

Buitengewoon Opsporingsambtenaar en communicatie)
- Politie (wijkagent(en) en vertegenwoordiger van het 

ondermijningsteam)
- Veiligheidsregio Utrecht
- RUD
- Staatsbosbeheer
- Waterschap
- Land- en Tuinbouworganisatie (LTO)
- Ondernemers die een agrarisch bedrijf bezitten
Een intentieverklaring, die door alle betrokkenen ondertekend 
wordt, bezegelt de beoogde samenwerking. Hierin worden alle 
wensen en verwachtingen van de leden van de projectgroep 
beschreven.
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Bepalen samenwerkingsstructuur Na ondertekening van de intentieverklaring, komt de 
samenwerkingsstructuur aan bod. Dat betekent dat er heldere 
afspraken gemaakt worden over de wijze van samenwerken.

Q4: tweede vergadering 
projectgroep

Stap 2 omvang
Actie Toelichtinq Planning
Bepalen van de omvang van het 
KVO-B

De maximale grootte van een project is de gehele buitengebied 
in de gemeente Woudenberg. Wanneer er natuurlijke grenzen 
bestaan, kan het project ook minder groot zijn dan een 
gemeente.

Q4: in de projectgroep 
bepalen wat de grootte van 
het gebied wordt.

Stap 3 veiligheidsanalyse
Actie Toelichtinq Planning
Bronnenonderzoek Bronnenonderzoek geeft inzicht in de feitelijke criminaliteit. Het 

gaat o.a. over de volgende bronnen:
- Gemeentelijke gegevens
- Gemeentebeleidsmonitor
- Gegevens Veiligheidsregio Utrecht
- Gegevens Staatsbosbeheer
- Gegevens RUD
- Gegevens Waterschap
- Politiegegevens
- Interviews met sleutelfiguren

QI 2020

Enquete buitengebied Onder inwoners van het buitengebied wordt een enquete 
verspreid om meer inzicht te krijgen.

Q4 2019

Schouw Tijdens een schouw bekijken de samenwerkende partijen ter 
plekke de situatie in het gebied. Knelpunten die uit de 
statistische gegeven, of de ondernemersenquete naar voren 
zijn gekomen kunnen zo in de praktijk worden getoetst. De 
schouw dient daarom na het bronnenonderzoek plaats te 
vinden. Omdat een gebied er in het donker heel anders uitziet 
dan overdag, is het raadzaam om ook een avondschouw te 
organiseren.

QI 2020
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Analyse en rapportage Nadat het bronnenonderzoek is voltooid, begint de analyse. 
Deze biedt zicht op het veiligheidsprobleem en op de factoren 
die bijdragen aan dit probleem.
Kortweg geeft de analyse antwoord op de volgende vragen:
- Welke problemen spelen er precies?
- Welke oorzaken zijn aan te wijzen?
- Hoe ontwikkelen de problemen zich?
- Welke resultaten heeft de huidige aanpak opgeleverd 

en welke niet?
De projectgroep verwerkt alle informatie in een rapportage.

QI 2020

Bepalen prioriteiten Ten slotte maakt de projectgroep een voorstel over de te 
volgen koers. Welke veiligheidsproblemen zijn het grootst en 
moeten het eerst worden aangepakt.

QI 2020

Stap 4 plan van aanpak
Actie Toeiichting Planning
Ontwikkelen plan van aanpak Het plan van aanpak maakt zowel de samenwerking als de 

concrete maatregelen en doelstellingen inzichtelijk. Het 
beschrijft wie wat doet en wat al is bereikt in het kader van de 
verbetering van de veiligheid. Een goed en realistisch beeld 
van de al gemaakte afspraken en de nog te nemen stappen is 
daarbij essentieel. In deze stap is het tijd om
oplossingsrichtingen te inventariseren: wat kunnen gemeente, 
ondernemers en partners voor maatregelen nemen om te 
komen tot een schoon, heel en veilig buitengebied.

Q2 2020

Stap 5 uitvoeren plan van aanpak

Actie Toeiichting Planning
Uitvoering geven aan het 
vastgestelde plan van aanpak

Door de leden van de projectgroep wordt uitvoering gegeven 
aan het plan van aanpak.

Q2 2020

Stap 6 evaluatie van het proces en uitgevoerde maatregelen |
1 Actie 1 Toeiichting Planning |



Evaluatie plan van aanpak Q2 2020/Q3 2020
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Wanneer het plan van aanpak is uitgevoerd door de 
projectgroep, zullen het proces van het KVO-Buitengebied en 
de uitgevoerde maatregelen worden geevalueerd. Uiteindelijk 
zal er gekomen worden tot een certificering Keurmerk Veilig 
Ondernemen Buitengebied.
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Inleiding

Stap 1: Samenwerking .

Intentieverklaring .

Samenwerkingsstructuur 

Partners en hun rol .

Stap 2: Omvang...............

Stap 3: Veiligheidsanalyse

Stap 4: Plan van aanpak/ Maatregelen

Doel plan van aanpak

Elementen plan van aanpak

Stap 5: Uitvoeren maatregelen

Stap 6: Evaluatie van proces en uitgevoerde maatregelen 

Effectevaluatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied

2.1

Inhoud
Keurmerk Veilig Ondernemen op hoofdlijnen

Het verzamelen van gegevens. 

Evaluatierapport

Doelstellingen KVO-Buitengebied

Bijlagen

1.1 Doelstelling ....

1.2 Voordelen.......

1.3 Samenwerking.

1.4 KVO-proces......

2.4.1 Bronnenonderzoek.......

2.4,2 Ondernemersenquete..

2.4.3 Schouw .........................

2.4.4 Organisatiestructuur ...

2.4.5 Analyse en rapportage.

2.4.6 Prioritering..................



1 KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN OP HOOFDLIJNEN

DOELSTELLING1.1

VOORDELEN1.2

SAMENWERKING1.3

3

Het KVO richt zich op het samenbrengen van de betrokken partijen. Gezamenlijk maken zij de bestaande 
problemen inzichtelijk, om deze vervolgens ook samen aan te pakken. Het is de bedoeling om zowel de 
objectieve als subjectieve veiligheid te verhogen. Het KVO zorgt voor structuur in het proces.

Het KVO heeft voor elke deelnemer een duidelijke meerwaarde. ledereen heeft immers baat bij een 
veiliger en prettiger (werk)omgeving.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen helpt ondernemers, gemeenten, politie en brandweer om samen de 
veiligheid in winkelgebieden, bedrijventerreinen en buitengebieden te verbeteren en goed te houden. 
Uitgangspunt is een duurzame samenworking tussen alle betrokken partijen. Met als belangrijkste 
opbrengst: een aantrekkelijk economisch gebied door een verbeterd veiligheidsniveau. 
In het KVO-traject vrorden eerst de betrokken partijen samengebracht, de veiligheidsproblemen 
geanalyseerd en maatregelen geselecteerd. Daarna volgen de uitvoering, evaluatie en - indien nodig - 
aanscherping van de aanpak.

Voordelen politie en brandweer
Het KVO biedt politie en brandweer de mogelijkheid om met ondernemers en gemeenten gestructureerd 
en effectief samen te werken. Door duidelijke afspraken over de inspanningen op het gebied van 
veiligheid, kunnen politie en brandweer adequater handelen.

Kennen en gekend worden, heldere werkafspraken, betrokkenheid, openheid en een vaardige, 
enthousiaste aanjager zijn sleutelbegrippen binnen het KVO. Het keurmerk biedt hiervoor de handvatten. 
Als goed in beeld is wie welke maatregelen neemt, zal de doelmatigheid van de inspanningen toenemen. 
Dat voorkomt dubbel werk en biedt ruimte voor verdere samenwerking tussen de partijen.

Voordelen ondernemers
Het KVO biedt ondernemers en hun personeel een veilige en prettige werkplek. De bedrijfsschade 
(bijvoorbeeld door vernieling, inbraak en diefstal) neemt af en het imago van het gebied verbetert, 
Bovendien zorgt het KVO voor een goed contact met gemeente, politie en brandweer. De samenwerking 
met andere ondernemers krijgt ook een positieve impuls.

Voordelen gemeenten
Met het KVO hebben gemeenten een instrument in handen waarmee zij invulling kunnen geven aan hun 
lokale veiligheidsbeleid. Daarbij kan de gemeente door het KVO rekenen op een vruchtbare 
samenwerking met ondernemers. Een attractief, veilig en goed onderhouden buitengebied versterkt het 
imago van het gebied. Andere ondernemers zullen sneller overwegen zich op het terrein te vestigen, 
hetgeen de economische positie van de gemeente versterkt.

Uitgangspunten van het KVO
Het KVO kenmerkt zich door de volgende uitgangspunten:
• Adequate maatregelen met een evenwichtige kosten-batenverhouding.
• Veel aandacht voor preventie; voorkomen is beter dan genezen.
• Integrale aanpak op basis van gelijkwaardigheid.
• Continuiteit van de aanpak; de kwaliteit van de veiligheid blijft structureel op een hoog niveau.



1.4 KVO-PROCES
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PDCA-cirkel:
Plan: Het vaststellen van doelstellingen en maatregelen voor het verbeteren van de veiligheid in het 
buitengebied.
Do: Het uitvoeren van de maatregelen die leiden tot verhoging van de veiligheid.
Check: Het bewaken en meten van de maatregelen ten opzichte van geformuleerde doelstellingen. 
Act: Het bijstellen van de maatregelen en doelstellingen, op basis van de uitkomsten van Check.

De PDCA-cirkel gaat zowel op voor de uitvoering van de maatregelen als voor de uitvoering van het 
samenwerkingsverband. De procesbenadering zorgt voor structurele verbetering en borgt de kwaliteit van 
de uitgevoerde maatregelen. Nieuwe projecten hoeven bij het doorlopen van het KVO-proces niet zelf 
het wiel uit te vinden. Dankzij diverse checklists, model- en voorbeelddocumenten is het KVO makkelijk 
hanteerbaar. Het CCV heeft bovendien informatie beschikbaar over hoe andere projecten de KVO- 
stappen hebben doorlopen, de documenten die zij hebben opgesteld en welke maatregelen zij hebben 
genomen. Uiteraard geeft ieder samenv/erkingsverband op eigen wijze invulling aan het KVO, zodat het 
aansluit op de lokale situatie.

Deelname aan het KVO is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De partijen formuleren samen doelstellingen 
waarop ze elkaar kunnen aanspreken en afrekenen. Deze gemeenschappelijke aanpak werkt motiverend. 
Een partij zal niet snel als enige afhaken.

Het KVO is een proces. Het is een voortdurende cyclus van ‘plan-do-check-act’: de zogenaamde PDCA- 
cirkel. Het KVO voegt hier nog een belangrijke stap aan toe: de analyse van de veiligheidssituatie in het 
gebied.



2 KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BUITENGEBIED

INLEIDING2.1

STAR 1: SAMENWERKING2.2

2.2.1

2.2.2
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De projectgroep is daarnaast nog uit te breiden met enkele wisselende partijen, die nuttig kunnen zijn 
om in de projectgroep te hebben. Naast de standaard overleggen bestaat er ook de mogelijkheid voor 
een apart overleg, het groen overleg.

Boerenbedrijven en tuinders krijgen steeds vaker te maken met criminele activiteiten, zoals diefstal van 
diesel en kostbare landbouwmachines. Bovendien zijn de vaak uitgestrekte en afgelegen buitengebieden 
in trek als het gaat om de dumping van chemisch afval en drugsafval of het huisvesten van 
hennepkwekerijen. Het CCV heeft veel ervaring met het opzetten van structurele 
samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen. Bijvoorbeeld bij winkelgebieden en 
bedrijventerreinen lopen al jaren succesvolle projecten. Dit betreft een uitwerking voor het opzetten van 
een structurele samenwerking om criminaliteit in het buitengebied tegen te gaan, het Keurmerk Veilig 
Ondernemen Buitengebied.

Projectleider
De projectleider vormt een belangrijke spil in het KVO-proces. Hij zorgt voor structurele bijeenkomsten 
en voortgangscontrole. Tevens is hij de ambassadeur van het project en het centrale coordinate- en 
aanspreekpunt.
De samenwerkende partijen bepalen in overleg welke organisatie de projectleider aanlevert.

Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het brengt voor alle partijen verplichtingen met zich mee. 
Daarom is het goed om in de opstartfase alle wensen en verwachtingen nadrukkelijk uit te spreken. Een 
goede opzet van deze initiatiefase kost tijd, maar deze investering betaalt zich later terug in een 
succesvol verloop van het KVO-Buitengebied. Hier wordt immers de basis gelegd voor de samenwerking 
die in alle stappen van het KVO-traject onontbeerlijk blijft.

INTENTIEVERKLARING
Een intentieverklaring, die door alle betrokkenen ondertekend wordt, bezegelt de beoogde 
samenwerking. De intentieverklaring kan kort en bondig zijn. Een model voor het opstellen van de 
intentieverklaring is bijgevoegd als Bijlage 1. Dit model beschrijft stap voor stap hoe de verklaring kan 
worden opgesteld. Ondernemers, gemeente, politie en brandweer en eventueel andere partijen kondigen 
hiermee af dat zij, binnen de certificatiestructuur van het KVO, gaan samenwerken. Een 
intentieverklaring wordt voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied sterk geadviseerd.

SAMENWERKINGSSTRUCTUUR
Na ondertekening van de intentieverklaring, komt de samenwerkingsstructuur aan bod. Dat betekent dat 
er heldere afspraken gemaakt worden over de wijze van samenwerken. Een projectleider, eventueel 
ondersteund door een projectsecretaris, neemt hierbij het voortouw. Alle betrokken organisaties zijn 
vertegenwoordigd in de projectgroep.

Zonder samenwerking kan er geen KVO gestart worden. Bij de start van een Keurmerk Veilig Ondernemen 
Buitengebied (KVO-Buitengebied) wordt er daarom gekeken naar de samenstelling van de projectgroep. 
De projectgroep bestaat minstens uit:
• Een vertegenwoordiger van de gemeente
• Een vertegenwoordiger van de politie
• Brandweer
• Ondernemers die een agrarisch bedrijf bezitten
• zo mogelijk, Vertegenwoordiger van toezichthoudende instanties
• zo mogelijk. Land- en Tuinbouworganisatie (LTO)
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Projectgroep
De overlegpartners komen voortaan samen in een projectgroep. Alle betrokken partijen dienen 
vertegenwoordigd te zijn, maar een te groot aantal deelnemers kan tot een onwerkbare situatie leiden. 
Het is daarom de uitdaging een goede balans te vinden tussen de kwantiteit en de kwaliteit van de 
projectgroep. Voor een krachtige overlegstructuur is het belangrijk dat de vertegenwoordigers mandaat 
tot handelen hebben van hun achterban. Vertegenwoordigers die deel uitmaken van de staf, met 
bevoegdheden en toegang tot diverse sectoren, zijn het meest effectief.

Projectsecretaris
De werkdruk van de projectleider kan deels worden weggenomen door vanaf de start een 
projectsecretaris te benoemen. De projectsecretaris ondersteunt de projectleider bij zijn taken. Dit 
bevordert de voortgang en snelheid van het project. In veel gevallen verdient het de voorkeur wanneer 
de gemeente deze rol invult.
Taken van een projectsecretaris:
Secretariele ondersteuning aan de projectleider
Bewaakt de planning
Ondersteunt de verwerking en rapportage van de onderzoeksresultaten
Onderhoudt contact met de leden van de projectgroep
Voigt de landelijke ontwikkelingen

Taken van een projectleider:
• Leidinggeven
• Rapportage aan en overleg met alle betrokkenen
• Zorgen voor afstemming
• Implementatie van het project
• Pr en voorlichting
• Verantwoordelijk voor het projectbudget
• Optreden als contactpersoon
• Benoemen van een projectsecretaris

Belangrijke aspecten voor een succesvolle projectgroep zijn:
• De projectleider is de voorzitter van de projectgroep.
• Organisaties zijn niet over- of ondervertegenwoordigd.
• De deelnemers hebben voldoende beslissingsbevoegdheid.
• De deelnemers zijn op de hoogte van ieders verantwoordelijkheden.
• De verwachtingen van de deelnemers zijn duidelijk in beeld gebracht.
• Duidelijke afspraken over de te hanteren begrippen.
• De deelnemers zorgen zelf voor terugkoppeling naar hun achterban.
• De deelnemers zorgen tijdens hun afwezigheid (bijvoorbeeld ziekte of vakantie) voor een goed
ingewerkte plaatsvervanger.



2.2.3 PARTNERS EN HUN ROL
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* In sommige gevallen zijn er mogelijkheden om via het CCV (gesubsidleerd) ondersteuning 
aan te vragen in de vorm van een procesbegeleider.

Hebben direct belang en kunnen duidelijk knelpunten aangeven.
Vertegenwoordigen alle ondernemers, ook de ondernemers die niet in de projectgroep zitten. 
Zorgen voor feedback aan hun achterban.

Er wordt bij de start van het project nagedacht over de omvang van het KVO Buitengebied. 
De maximale grote van een project is een gemeente. Wanneer er natuurlijke grenzen bestaan, kan het 
project ook minder groot zijn dan een gemeente. Er moet uitgezocht worden waar zich precies de 
problemen bevinden. Op basis hiervan zouden grenzen getrokken kunnen worden.

Ondernemers(vereniging)

Taken projectgroep*:
• Het opstellen van een samenwerkingsconvenant.
• Het uitvoeren van een veiligheidsanalyse.
• Het opstellen van een plan van aanpak.
• De opzet en uitvoering van maatregelen uit het plan van aanpak.
• Kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering.
• Het onderwerp onder de aandacht houden bij de participerende organisaties.
• Evaluatie en bijsturing van de verschillende deelprojecten.
• Advisering en beoordeling.
• Het aanvragen van het KVO-certificaat.

Brandweer
• Is op verschillende terreinen betrokken bij de veiligheid; denk aan repressie (uitrukken), 
preventie (advies) en voorbereiding (aanvalsplannen).
• Geeft inzicht in de bestaande en potentiele risico’s.
• Levert objectieve gegevens over branden, meldingen en incidenten met betrekking tot 
brandrisico’s.
• Is een belangrijke partner, gezien het grote aantal aan ‘brand’ gerelateerde maatregelen binnen 
het KVO-Buitengebied.

Gemeente
• Voert de regie bij een KVO-project en coordineert de activiteiten die de veiligheidsproblematiek 
terug moeten dringen.
• Weegt voortdurend de inbreng en de belangen van de verschillende partijen.

Is in staat de verschillende partijen blijvend aan het KVO-Buitengebied te binden.

2.3 STAR 2: OMVANG

Politie
• Heeft overleg met de gemeente over de veiligheid en de v^jze van toezicht en handhaving. (Ook 
in het KVO-samenwerkingsverband maakt de politie melding van deze feiten.)
• Levert objectieve gegevens over aangiften, meldingen en incidenten met betrekking tot 
criminaliteit en overlast.
• Zorgt voor korte lijnen tussen politie en ondernemers.
• Is goed op de hoogte van mogelijke maatregelen.
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Wanneer de samenwerking en de omvang van de projectgroep staat, zal er een uitgebreide 
veiligheidsanalyse plaatsvinden in het gebied.

Vei ligheidsmonitor
De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, I eef baa rheid en 
slachtofferschap op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau. De Veiligheidsmonitor werkt met een 
onderzoeksmethode en vragenlijst, waardoor op eenduidige wijze cijfers verkregen worden over de 
(beleving van) veiligheid.
In de Veiligheidsmonitor komen bijvoorbeeld ook onderwerpen als overlast in de buurt, respectloos 
gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid 
aan bod (zie: www.veiligheidsmonitor.nl).

Veilig Ondernemen in Beeld
Om veiligheidsproblemen in gebieden inzichtelijk te maken, is Veilig Ondernemen in Beeld (VOiB) 
ontwikkeld. VOiB biedt, op basis van een aantal indicatoren, in een oogopslag inzicht in de objectieve en 
subjectieve veiligheid op bepaalde locaties. Het digitale instrument biedt de mogelijkheid om in te 
zoomen op regionaal en lokaal niveau. Bestuurders, beleidsmakers, politie, ondernemers en 
belangenorganisaties verkrijgen hiermee eenvoudig op maat gesneden informatie. VOiB is beschikbaar via 
uw Regionale Platform Criminaliteitsbeheersing.

Interviews met sleutelfiguren
Verzamel naast kwantitatieve gegevens ook kwalitatieve informatie. Dat kan bijvoorbeeld door 
sleutelfiguren te interviewen. Voorbeelden van sleutelfiguren zijn: personeel, bezoekers van het gebied, 
beveiligingsmedewerkers, etc.

Brandweergegevens
De brandweergegevens bestaan uit een overzicht van de branden, incidenten en risico’s die in het gebied 
spelen.

Politiegegevens
Politiecijfers geven inzicht in de geregistreerde criminaliteit en overlast. De geregistreerde criminaliteit 
betreft strafbaar gestelde handelingen (vandalisme, diefstal, etc.). Met overlast worden ‘kleine 
ergernissen’ in de openbare ruimte aangeduid, zoals openbare dronkenschap, zwerfvuil en rondhangende 
jeugd.
De politiegegevens bestaan uit aangiften en meldingen uit het registratiesysteem van de politie. Binnen 
het bedrijfsprocessensysteem is elk veiligheidselement onderverdeeld in een aantal sub-elementen die 
als indicators gebruikt kunnen worden.

2.4.1 BRONNENONDERZOEK
Bronnenonderzoek geeft inzicht in de feitelijke criminaliteit. Raadpleeg hiervoor de gegevens van diverse 
bronnen:

Voor de veiligheidsanalyse worden de volgende zaken gebruikt:
• Politiegegevens
• Gemeente cijfers
• Brandweergegevens
• Veilig Ondernemen in Beeld
• Kennis van Stakeholders
• Ondernemersenquete
• Schouw
• Organisatiestructuur

2.4 STAR 3: VEILIGHEIDSANALYSE



2.4.2

Criteria response moeten nog worden vastgesteld

2.4.3

2.4.4

2.4.5
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Dit instrument helpt lokale veiligheidspartners stapsgewijs bij het inzichtelijk maken van lokale 
veiligheidsproblemen. Het instrument is beschikbaar via de website van het CCV 
(www.hetccv.nl/dossiers).

Een handig hulpmiddel bij het uitvoeren van een veiligheidsanalyse is het CCV-instrument 
Veiligheidsanalyse.

De uitslagen van de enquete komen in een databank, waardoor we de cijfers kunnen spiegelen aan het 
landelijk gemiddelde.

De schouw kan tevens gebruikt worden om de beleving van de ondernemers of andere betrokkenen te 
peilen. Zo komt de subjectieve veiligheid ook aan bod. Voer de schouw daarom uit met alle partijen. 
Verder kan deelname van een (gemeentelijke) verkeersdeskundige waardevolle input opleveren. Veel 
KVO-gebieden blijken namelijk met verkeer gerelateerde problemen te kampen.
Voor een schouw kan gebruik worden gemaakt van de CCV Stresstest (www.ccv-stresstest.nl). Dit is een 
app om snel verbeterpunten op het gebied van veiligheid in kaart te brengen. De resultaten kunnen 
vergeleken worden met het landelijk gemiddelde.

Een belangrijk punt voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied is dat er aan de hand van 
uitslagen van de enquete de schouw met de projectgroep gehouden wordt. Punten die uit de enquete 
naar voren gekomen zijn worden hier nagelopen. Daarnaast wordt leegstand gecheckt aan de hand van 
wie de enquete heeft ingevuld of niet.

De werkgroep verwerkt alle informatie in een rapportage. Naast het opstellen van de rapportage, is de 
werkgroep ook belast met de verspreiding ervan, zowel intern als extern. Ten slotte moet de werkgroep 
een voorstel doen voor de te volgen koers. Welke veiligheidsproblemen zijn het grootst en moeten het 
eerst worden aangepakt.

Welke problemen spelen er precies?
Welke oorzaken zijn aan te wijzen?
Hoe ontwikkelen de problemen zich?
Welke resultaten heeft de huidige aanpak opgeleverd en welke niet?

SCHOUW
Tijdens een schouw bekijken de samenwerkende partijen ter plekke de situatie in het gebied. 
Knelpunten die uit de statistische gegeven, of de ondernemersenquete naar voren zijn gekomen kunnen 
zo in de praktijk worden getoetst. De schouw dient daarom na het bronnenonderzoek plaats te vinden. 
Omdat een gebied er in het donker heel anders uitziet dan overdag, is het raadzaam om ook een 
avondschouw te organiseren.

ORGANISATIESTRUCTUUR
Een belangrijk onderdeel van de veiligheidsanalyse is de organisatiestructuur zoals die bestaat in het 
gebied. In de veiligheidsanalyse wordt de organisatiestructuur uitgebreid beschreven. De 
organisatiestructuur is de wijze waarop taken binnen het bepaalde gebied zijn verdeeld en de wijze 
waarop vervolgens afstemming tussen taken tot stand is gebracht.

ONDERNEMERSENQUETE
De ondernemersenquete kan op twee manieren worden afgenomen bij de ondernemers. Dit kan middels 
een digitale enquete of een papieren enquete. Wanneer een gebied te groot is om een papieren versie te 
gebruiken, kan gemakkelijk de digitale versie van de enquete gebruikt worden. De enquete is speciaal 
ontwikkeld voor de buitengebieden, waardoor er door middel van deze enquete een goede 
veiligheidsanalyse gemaakt kan worden. De enquete is bijgevoegd als bijlage 1.

ANALYSE EN RAPPORTAGE
Nadat het bronnenonderzoek is voltooid, begint de analyse. Deze biedt zicht op het veiligheidsprobleem 
en op de factoren die bijdragen aan dit probleem. Kortweg geeft de analyse antwoord op de volgende 
vragen:
•



PRIORITERING2.4.6

STAR 4: PLAN VAN AANPAK/ MAATREGELEN2.5

2.5.1

2.5.2
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Wie is slachtoffer van het geconstateerde probleem?
Waar vindt het probleem plaats?
Wanneer vindt het probleem plaats?
Wie of wat veroorzaakt het geconstateerde probleem (daders, situatie)? 
Wat kan er aan gedaan worden (oplossingen)?

Aan de hand van deze kwantificering komt de projectgroep tot een gezamenlijke prioritering (top 10). 
Het kan voorkomen dat niet iedereen dezelfde prioriteit toekent aan een bepaald probleem. Het is van 
belang om hier toch zoveel mogelijk consensus over te bereiken, zodat de maatregelenmatrix in het plan 
van aanpak door alle deelnemers gedragen wordt.

DOEL PLAN VAN AANPAK
Het plan van aanpak maakt zowel de samenwerking als de concrete maatregelen en doelstellingen 
inzichtelijk. Het beschrijft wie wat doet en wat al is bereikt in het kader van de verbetering van de 
veiligheid. Een goed en realistisch beeld van de al gemaakte afspraken en de nog te nemen stappen is 
daarbij essentieel. In deze stap is het tijd om oplossingsrichtingen te inventariseren: wat kunnen 
gemeente, ondernemers en partners voor maatregelen nemen om te komen tot een schoon, heel en veilig 
buitengebied.

een

onderwerp (op dit moment) een probleem?

ELEMENTEN PLAN VAN AANPAK
De uitkomsten van de veiligheidsanalyse vormen de basis voor het plan van aanpak. In de eerste plaats 
vat het plan samen hoe de huidige veiligheidssituatie is en welke problemen zijn geconstateerd. 
Vervolgens worden de doelstellingen, maatregelen en activiteiten gedefinieerd.
Plan niet te veel maatregelen. Dat gaat ten koste van het overzicht en de resultaten. De prioriteiten uit 
de veiligheidsanalyse zijn leidend. Het is noodzakelijk de doelen concreet te maken (en daarmee de 
maatregelen en activiteiten). Dit maakt ze meetbaar voor evaluatie.

Om de geconstateerde problemen vast te leggen en te bespreken kan onderstaand voorbeeld helpen. 
Maak een tabel en noteer in de linker kolom de onderwerpen die uit het veiligheidsonderzoek naar voren 
kwamen.
In de daaropvolgende kolommen kan worden aangegeven:
• De frequentie van een type incident (risicokans): een 10 bij heel vaak, een 1 bij zeer weinig. 

De mate van (im)materiele schade (ernst van de gevolgen): een 10 bij zeer ernstige gevolgen en 
1 bij zeer geringe gevolgen.

De uitkomst van de vermenigvuldiging van deze twee cijfers, bepaalt de prioriteit: is het

Het is nu aan de projectgroep om concrete maatregelen (de maatregelenmatrix) te bedenken. 
Prioritering speelt daarbij een grote rol. Het stellen van prioriteiten wordt onder andere bepaald door:
• De urgentie om bepaalde problemen op te lessen.
• De mogelijkheden (middelen) om de problemen op te lessen.

Omschrijf de doelen SMART:
• Specifiek: De doelen moeten aangeven wat er precies wordt gedaan, holder en duidelijk.
• Meetbaar: De doelen moeten een norm aangeven om te kunnen meten of het doel wordt 
gehaald.
• Acceptabel: De doelen moeten door iedereen worden gedragen.
• Realistisch: De doelen moeten met acceptabele inspanningen bereikt kunnen worden. Leg de lat 
niet te hoog (maar ook niet te laag) je moet er vat op hebben.
• Tijdgebonden: Vermeld per doel de termijn waarbinnen het gewenste resultaat moet worden 
bereikt.
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STAR 6: EVALUATIE VAN RROCES EN UITGEVOERDE MAATREGELEN2,7
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Voor de evaluatie van het KVO-Buitengebied kan gebruik worden gemaakt van procesevaluatie en 
effectevaluatie. Dit zijn twee vormen van projectevaluatie. Ze vullen elkaar aan en geven samen 
antwoord op de vraag hoe succesvol het KVO-traject is geweest.

De uitvoering van de maatregelen (inclusief begroting) dient door alle partijen afzonderlijk in hun eigen 
jaarplannen te worden opgenomen. Benoem duidelijk wie wat doet. Het verdient de aanbeveling om voor 
de uitvoering van de maatregelen aan te sluiten bij bestaande georganiseerde partijen.

Wanneer het plan van aanpak is vastgesteld door de werkgroep worden de komende periode de 
maatregelen uit dit plan uitgevoerd. Deze stap draait om het uitvoeren van de acties en maatregelen 
voor een veilig buitengebied. Dit vraagt actie van verschillende leden uit de werkgroep.

De projectleider vervult in deze fase nog steeds een belangrijke rol. Bij de opstart van een KVO zijn de 
partijen vaak erg gedreven om aan de slag te gaan. Maar het continue proces van het KVO vraagt om een 
termijnbewaker die de partners blijft informeren en enthousiasmeren.

Wanneer het plan van aanpak is uitgevoerd door de werkgroep, zullen het proces van het KVO- 
Buitengebied en de uitgevoerde maatregelen worden geevalueerd. Uiteindelijk zal er gekomen worden 
tot een certificering Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied.

het opstellen van een WhatsApp groep in het gebied; 
een training ondermijning;
het melden van verdachte situaties; 
aanpassingen aan het boerenbedrijf; 
acties rond communicatie

Het plan van aanpak is een schriftelijk vastgelegd en goedgekeurd activiteitenplan voor minimaal drie 
jaar en bevat de volgende elementen;
• Een omschrijving van de missie, visie en strategie van het KVO-samenwerkingsverband.
• Een vastgesteld beeld van de situatie voor en na implementatie van de maatregelen.
• SAAART-omschreven doelstellingen en maatregelen in relatie tot de speerpunten zoals bepaald in de 
veiligheidsanalyse.
• De vaststelling van evaluatiemomenten en -criteria.
• Een balans tussen de inspanningen van publieke en private partners.
• Een financiele paragraaf (mensen en middelen).
• De procedure bij interne en externe geschillen.

Naast de maatregelen die worden beschreven, worden ook de doelstellingen benoemd. Doelstellingen 
kunnen gehaald worden aan de hand van de percentages uit de ondernemersenquete of cijfers van de 
politie/brandweer of gemeente.

Voorbeelden van maatregelen zijn:

De evaluatie is een belangrijk onderdeel van het KVO-Buitengebied. In het plan van aanpak staat op welk 
moment er geevalueerd wordt. De resultaten van de samenwerking (verbetering van de veiligheid) en de 
samenwerking zelf, vormen de belangrijkste aandachtspunten. Door de veiligheid opnieuw te analyseren, 
wordt duidelijk of er daadwerkelijk verbeteringen hebben plaatsgevonden. Het opstellen van de nieuwe 
veiligheidsanalyse, is gelijk aan het opstellen van de eerste analyse.
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Zorg voor feedback door de evaluatie met de doelgroep of met andere betrokkenen te bespreken.
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De volgende vragen staan bij een effectevaluatie centraal:
• Zijn de vooraf bepaalde doelstellingen van de specifieke acties behaald?
• Welke factoren hebben bijgedragen aan welk resultaat?
• Reden van wel/niet behalen van resultaten?
• Zijn wijzigingen in het plan van aanpak noodzakelijk?

De volgende vragen staan bij een procesevaluatie centraal:
• Hebben de verschillende partijen de taken uitgevoerd zoals afgesproken?
• Hoe verloopt de samenwerking?
• Zijn de acties uitgevoerd zoals afgesproken?
• Zijn voor geconstateerde wijzigingen redenen aan te geven?
• Hoe is de samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen? En hebben er nog veranderingen 
plaatsgevonden in deze overeenkomst?

EVALUATIERAPPORT
Stel ten slotte een rapport op dat de resultaten van de effect- en de procesevaluatie aan elkaar koppelt. 
Hierin worden de bevindingen van alle leden van de projectgroep met betrekking tot de uitgevoerde 
maatregelen en samenwerking weergegeven. Het evaluatierapport hoeft geen wetenschappelijk werkstuk 
te worden, het kan beperkt blijven tot de essentie.

PROCESEVALUATIE
Bij een procesevaluatie staat het verloop van het KVO-project centraal. Er wordt een oordeel gevormd 
over de uitvoering van het project. Dit gebeurt op basis van observatie, vraaggesprekken en analyse van 
administratieve gegevens. Een procesevaluatie kan onder meer uitspraken doen over de kosten, de 
werkwijze, de uitvoering van de maatregelen en de medewerking van bepaalde groepen, partijen of 
mensen. Het verdient de aanbeveling om de samenwerking per KVO-fase afzonderlijk te evalueren.

HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS
Bepaal welke gegevens precies nodig zijn voor de evaluatie en hoe deze achterhaald kunnen worden. 
Verzamel gegevens van verschillende bronnen en bekijk deze in hun samenhang. Vergelijk de 
politiecijfers bijvoorbeeld met uitspraken van ondernemers.
In een structurele aanpak is het verzamelen van gegevens over de effecten van de aanpak een continu 
proces. Evaluatie is geen eindpunt. Het achterliggende doel is verbetering: met elkaar vaststellen wat er 
goed ging en wat er voor verbetering vatbaar is. De uitkomst van de evaluatie is een boodschappenlijstje 
met verbeterpunten en plannen om die verbeterpunten uit te voeren. De evaluatie levert zo de 
bouwstenen voor een nieuwe veiligheidsanalyse en een aangepast plan van aanpak.

EFFECTEVALUATIE
Een effectevaluatie richt zich op het resultaat van de maatregelen. De evaluatiemomenten zijn 
vastgelegd in het plan van aanpak. Door de veiligheid op deze momenten opnieuw te analyseren, kan 
worden nagegaan of er daadwerkelijk een verbetering van de veiligheid heeft plaatsgevonden. Het 
vergelijken van de resultaten uit de eerste en de daaropvolgende metingen is alleen mogelijk als op 
dezelfde wijze wordt geanalyseerd.

Denk hierbij aan:
Invulling van de afspraken.
De behaalde doelstellingen.
De resultaten.
Bevindingen van de samenwerkende partijen.



2.8 DOELSTELLINGEN KVO-BUITENGEBIED
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geeft (professionele partijen) een beter zicht op bestaande problematiek en risico’s in 
het buitengebied;
borgt een samenwerking tussengemeenten, ondernemers en andere partners; 
Verbeterd onderlinge communicatie en korte lijnen; 
versterkt de samenwerking tussen ondernemers.

Het KVO-Buitengebied:
bevordert de ontwikkeling van schone, ongeschonden en veillge gebieden; 
geeft een ondernemer concrete handvatten om problemen te voorkomen of aan te 
pakken op het gebied van veillgheid. Daarmee zou ook de bedrijfsvoering als uitelndelljk de 

winst moeten verbeteren.



3 BIJLAGEN
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Bijiage 1: Voorbeeld Intentieverklaring 
Bijiage 2: ondernemersenquete
Bijiage 3: Voorbeeld maatregelenmatrix


