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Verschillende werkfl yers “Aanpak van balansverstoringen”
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De aanpak van balansverstoringen
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Overvallen IJkpunten

Beste collega,
Verbetering Politie Prestaties door 
Verbeteren Politie Processen

Procesrivier
Verbetertrajecten kennen vaak een grillig procesverloop. 
Daarbij is het van belang een juiste balans te vinden tussen 
verbeteren door het maken van standaards en afspraken 
die een gewenste situatie defi niëren en verbeteren op 
basis van groeien, ervaren en experimenteren.

Inukshuk
Startpunt van procesgericht werken is het vakmanschap van 
medewerkers. Vakmensen redden zich in de meeste gevallen
zelf, maar kunnen op bepaalde risicovolle momenten extra 
hulp gebruiken. De ‘Inukshuk’ is voor de medewerker op 
zo’n moment een wegwijzer.

Verbinding
(On)veiligheidsproblemen in de maatschappij kunnen 
het beste aangepakt worden door samen te werken. 
En samenwerking begint bij het afstemmen met elkaar. 
Vertel jouw ‘verhaal’, luister naar het ‘verhaal’ van de ander 
en zoek de verbinding, zowel binnen als buiten de politie.

Organisatiesamenhang
De architectuurdriehoek staat symbool voor het in 
beeld brengen van relevante samenhangen tussen 
de niveaus van Richten, Inrichten en Verrichten 
binnen een organisatie. Tevens wordt aandacht 
besteed aan de samenhang binnen die niveaus.
De driehoek is ontworpen als hulpmiddel bij het 
praten over en analyseren van die samenhangen.

Eén gezamenlijke taal
Het Referentiemodel bedrijfsprocessen (functies) 
Politie (RBP) biedt inzicht in de samenhang van 
de verschillende bedrijfsfuncties doordat het, 
aan de hand van werkwoorden (processen) en 
zelfstandig naamwoorden (producten), de 
politiefunctie in beeld brengt. Een gezamenlijk 
beeld van deze politiefunctie bindt verschillende 
onderdelen van de politie en partners aan elkaar. 
Het is een hulpmiddel om een gezamenlijke taal 
te spreken bij de inrichting van de organisatie.

Inukshuk
Startpunt van procesgericht werken is het vakmanschap van 
medewerkers. Vakmensen redden zich in de meeste gevallen
zelf, maar kunnen op bepaalde risicovolle momenten extra 
hulp gebruiken. De ‘Inukshuk’ is voor de medewerker op 

Procesrivier
Verbetertrajecten kennen vaak een grillig procesverloop. 
Daarbij is het van belang een juiste balans te vinden tussen 
verbeteren door het maken van standaards en afspraken 
die een gewenste situatie defi niëren en verbeteren op 

Verbinding
(On)veiligheidsproblemen in de maatschappij kunnen 
het beste aangepakt worden door samen te werken. 
En samenwerking begint bij het afstemmen met elkaar. 
Vertel jouw ‘verhaal’, luister naar het ‘verhaal’ van de ander 

Organisatiesamenhang
De architectuurdriehoek staat symbool voor het in 
beeld brengen van relevante samenhangen tussen 
de niveaus van Richten, Inrichten en Verrichten 
binnen een organisatie. Tevens wordt aandacht 

Eén gezamenlijke taal
Het Referentiemodel bedrijfsprocessen (functies) 
Politie (RBP) biedt inzicht in de samenhang van 
de verschillende bedrijfsfuncties doordat het, 
aan de hand van werkwoorden (processen) en 

Een overval is voor slachtoffers een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het geweld en de bedreiging waarmee zij worden 
geconfronteerd heeft grote impact op hun leven. Naast de economische schade is er de psychische klap die vaak nog 
lang nadreunt. Verdriet, boosheid, slapeloosheid, onzekerheid en de angst om weer aan het werk te gaan zijn niet 
in geld uit te drukken.

Na jaren van daling neemt het aantal overvallen sinds 2007 weer toe. Het kabinet wil het aantal overvallen 
terugdringen. Daartoe is onder meer de Taskforce Overvalcriminaliteit ingesteld en een strategie ‘Aanpak 
overvalproblematiek’ ontwikkeld door de RKC. 

Deze werkfl yer is ontwikkeld voor collega’s die zich bezig houden met het probleem overvallen. De fl yer biedt 
een handvat om de overvallen binnen jouw werkgebied te analyseren en een effectieve aanpak te ontwikkelen. 
Met behulp van de fl yer kun je in gesprek gaan met collega’s en relevante partners om samen te komen tot een 
effectieve integrale oplossing. 

Hartelijke groet,

Frans Heeres
Portefeuillehouder overvallen
Raad van korpschefs

Frans Heeres
Portefeuillehouder overvallen

Foto’s: 

Fons Sluiter, 

korps RR, 

BZO en NOG
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HoE lEES ik DEZE WErkFlYEr?

basis voor maatwerk
Deze fl yer geeft een algemene beschrijving van het 
overvallenprobleem en de aanpak daarvan. Voor een 
gerichte en effectieve aanpak van overvallen in jouw 
regio is maatwerk nodig. Dat vraagt inzicht in het lokale 
probleem. Een goede analyse helpt hierbij. Informatie 
over de gouden w’s (wie, wat, waar, wanneer, waarom, 
waardoor, waarmee en op welke wijze) geeft je inzicht 
in het probleem en stelt je in staat oplossingen op maat 
te ontwikkelen.

Stappenplan
De basisaanpak in deze fl yer bestaat uit zes stappen. 
In de eerste twee stappen brengen we het probleem in 
kaart. In stap drie en vier wordt de aanpak ontwikkeld. 
Stap vijf en zes betreft het uitvoeren, evalueren en, 
indien nodig, bijschaven van de aanpak.

Probleem in kaart
Problemen kun je vanuit diverse invalshoeken bekijken. 
In deze fl yer bekijken we overvallen als een crimineel 
probleem. Maar je zou overvallen evengoed kunnen 
bekijken vanuit economisch perspectief of vanuit de zorg 
(verslavingszorg, schuldproblematiek, e.d.). Daarnaast 
kun je overvalcriminaliteit bekijken vanuit de verschillende 
betrokkenen. In dit geval kijken we door de ‘bril’ van 
de dader. 

Samen een aanpak ontwikkelen
De probleemverkenning is het uitgangspunt voor het 
benoemen van mogelijke oplossingen. Deze fl yer geeft 
een breed overzicht van mogelijke oplossingen. De mate 
waarin een bepaalde interventie effectief is, hangt af van 
jouw specifi eke overvalprobleem. En natuurlijk van de 
partners, die je weet te mobiliseren.partners, die je weet te mobiliseren.

Meer weten?

Naast deze 
f lyer, is ve

el meer inf
ormatie 

voorhanden
. Kijk bijvoorb

eeld eens o
p 

Politie Kennis Net of op d
e website 

van 

het Centrum voo
r Criminaliteits

preventie 

en Veilighe
id (www.het

ccv.nl, dos
sier 

overvalcrim
inaliteit). H

eb je beho
efte aan 

ondersteun
ing, neem d

an contact
 op met 

de strateg
isch verant

woordelijke
 of 

overvalcoor
dinator in 

jouw regio.

gerichte en effectieve aanpak van overvallen in jouw 
regio is maatwerk nodig. Dat vraagt inzicht in het lokale 
probleem. Een goede analyse helpt hierbij. Informatie 

Stap vijf en zes betreft het uitvoeren, evalueren en, 
indien nodig, bijschaven van de aanpak.

VPP heeft diverse hulpmiddelen om 
je hierbij te ondersteunen. Heb je 

belangstelling, mail dan naar vpp@vtspn.nl.

84271 VPP_werkflyer overvallen boekje_5.indd   1 06-12-2010   13:36:24



EEn EErStE SCHEtS van ProblEEm En aanPak      

Welke kanten zitten er aan het probleem?
•  Een overval is ‘het met (bedreiging met) geweld afnemen 

of afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen 
in een afgeschermde ruimte, of op een gepland danwel 
georganiseerd waardetransport, of de poging daartoe’. 

•  Een overval onderscheidt zich hiermee van een straatroof 
of inbraak. 

•  De emotionele impact is groot, verwerking duurt lang 
en slachtoffers hebben veel nazorg nodig. 

•  De meest verstedelijkte gebieden kennen grosso modo 
ook de meeste overvallen.

•  Ruim 75% van de overvallers worden gepleegd bij 
horeca, detailhandel en in woningen.

•  Er vinden relatief meer overvallen plaats in de donkere 
dagen (oktober - maart).

•  Het gebruik van geweld en bedreiging is voor overvallers 
en middel om hun doel te bereiken. Maar in sommige 
gevallen is het gebruik excessief. Dit geldt vooral bij 
woningovervallen.

•  Bij de meeste overvallen gaat het om relatief kleine 
bedragen. Bij een beperkt deel is de buit wel groot; het 
gaat dan veelal om de zwaardere, georganiseerde en 
professionele overvallers.

Welke vragen cirkelen om het probleem heen?
•  Het oplossingspercentage is gekelderd van 36% in 2004 

naar 23% in 2009. Hiervan wordt het overgrote deel 
opgelost door heterdaad. 
Hoe kan het oplossingspercentage worden verhoogd?

•  Een substantieel deel van de aangehouden overvallen 
wordt niet vervolgd vanwege onvoldoende bewijs. 
Hoe komen we tot een betere bewijslast?

•  Overvallen hangen samen met andere delicten als 
voertuigcriminaliteit, wapenbezit en heling. 
Hoe kunnen deze delicten in samenhang worden 
aangepakt?

•  Voorkomen is beter dan genezen. 
Wat zijn effectieve maatregelen op het gebied 
van preventie?

1

•  Bij de meeste overvallen gaat het om relatief kleine 
bedragen. Bij een beperkt deel is de buit wel groot; het 
gaat dan veelal om de zwaardere, georganiseerde en 

Wat zijn effectieve maatregelen op het gebied 

bedragen. Bij een beperkt deel is de buit wel groot; het 
gaat dan veelal om de zwaardere, georganiseerde en 

Wat zijn effectieve maatregelen op het gebied 

Meer weten
?

Lees het o
nderzoek 

naar over
vallen dat

 prof. 

dr. C. Fijnaut in o
pdracht 

van 

de Taskfo
rce Overvalcrim

inaliteit 

heeft uit
gevoerd.

horeca, detailhandel en in woningen.
•  Er vinden relatief meer overvallen plaats in de donkere 

dagen (oktober - maart).
•  Het gebruik van geweld en bedreiging is voor overvallers 

plannen donkere 
dagen offensief!
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De gemeente is vanuit verschillende rollen betrokken bij de 
aanpak van overvallen:
•  Regisseur integraal veiligheidsbeleid
•  Nazorg ex-gedetineerden
•  Bestuurlijke maatregelen
•  Partner in samenwerkingsverband Veilig ondernemen
•  Vestigingsbeleid
•  Inrichting openbare ruimte
•  Uitvoeren Wet Werk en bijstand
•  Aanbieden van schuldhulpverlening
•  Centrum voor Jeugd en Gezin, toezicht naleving leerplicht
De gemeente geeft in samenwerking met andere partners 
invulling aan deze rollen.

Welke oplossingen zijn er globaal?
In de strategie ‘Aanpak overvalproblematiek’ is gekozen 
voor een integrale aanpak die bestaat uit:
•  Preventie en tegenhouden
•  Vergroten pakkans d.m.v. heterdaadkracht
•  Benutten van de opsporingsmogelijkheden
•  Persoonsgerichte aanpak

Wie zijn er nog meer bij betrokken?

•  Burger

•  Gemeente

•  Woningbouwvereniging

•  Ondernemersvereniging / winkeliersvereniging

•  Kamer van Koophandel

•  Brancheorganisaties detailhandel, horeca, tankstations, 
financiele sector, geldtransport, etc.

•  Nationaal platform criminaliteitsbeheersing

•  Verbond van verzekeraars

•  Slachtofferhulp Nederland

•  Ministerie van Veiligheid en Justitie

•  OM

•  Reclassering

•  Veiligheidshuis

•  KLPD

•  Beveiligingsbedrijven

•  RDW, OV-bedrijven, fabrikanten  
en verhuurders voertuigen

•  Pers
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vErFijn DE ProblEmatiEk2

Bovenstaande visualisatie is ook verkrijgbaar op A2-formaat

Mindmap overvallen ovErvallEn 
Door DE ‘bril’ 
van DE DaDEr

•  gebruik handschoenen
•  sporen wissen
•  voorkomen verwondingen 

•  verbergen
•  weggooien
•  vernietigen

•  buit z.s.m. ontdoen van traceerbare kenmerken (geld uit cassette, kaartjes van goederen, etc.)
•  buit z.s.m. overdoen aan anderen of verbergen (bv in anonieme opslag)
•  geld wegsluizen en witwassen
•  pinnen van gestolen passen
•  goederen helen

•  gestolen vervoermiddel of kentekenplaten
•  veel voorkomende kleding, tas, tape, etc. 
•  illegaal wapen, omgebouwd alarmpistool

•  schone prepaid telefoon, belwinkel  
•  versleuteld internetverkeer, internetcafé
•  codetaal gebruiken 

•  fysieke sporen

• digitale sporen

snel en ongezien ontdoen van middelen

fi nanciële sporen

gebruik niet of moeilijk traceerbare middelen

forensische sporen

10 SPorEn

•  snel (nabij uitvalswegen, weinig drukte en obstakels op de route)
•  mogelijkheid om ongezien spullen te dumpen, van vervoermiddel te 

wisselen, etc.

•  groot aantal mogelijke routes (bv nabij verkeers- of OV-knooppunt)
•  slecht of onduidelijk zicht op gekozen route
•  onoverzichtelijke omgeving (smalle straatjes, mensenmassa, druk 

verkeer, bossages, verkeersknooppunten, etc.) 
• geen camera’s

• opsplitsen
• (meerdere malen) wisselen van vervoermiddel

goede aanrijd- en vluchtroute

route niet (makkelijk) te achterhalen

achtervolging bemoeilijken

goede bereikbaarheid met gekozen vervoermiddel

bekendheid met routes en omgeving

goed vervoermiddel (snel, betrouwbaar, onopvallend) 

9 aanrijDEn En vluCHtEn

8 HErkEnning 

voorkomen dat alarmknop wordt ingedrukt (verrassen / bedreigen)

opsluiten

telefoons afnemen / onklaar maken 

vastbinden, mond tapen

zo min mogelijk getuigen

dader op de uitkijk

gordijnen dicht, licht uit

snelheid (weg voordat politie komt)

saboteren alarm

ontbreken alarm

niet praten, briefjes gebruiken

neutrale kleding, tas, vervoermiddel

aanwezigen verbieden te kijken of blinddoeken

snelheid / verrassingseffect / angst

tijdens vlucht veranderen van vervoermiddel, kleding, etc.

vermomming

andere taal, ander accent, andere naam 

geen camera’s / camera’s onklaar maken of toedekken

7 alarmEring 
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Het plegen van een overval brengt spanning en soms ook angst met zich mee. De overvaller wil 
onzekerheid zoveel mogelijk reduceren en er zo snel mogelijk met de buit vandoor. Er zal dus 
sprake zijn van (enige mate) van voorbereiding. In onderstaand model is gekeken welke factoren 
een rol spelen bij die voorbereiding,

Pak het ‘Book of crime’ er eens bij. Welke barrieres kun jij opwerpen tegen overvallers? Zie: politiekennisnet of vraag op bij de VPP. 

ovErvallEn 
Door DE ‘bril’ 
van DE DaDEr

•  dagelijkse uitgaven (huur, eten)
•  uitgaan, luxe artikelen, 

dure levensstijl
•  schulden
•  drank / drugs
•  bestelling / handel

lage pakkans

reputatie op straat / in de groep

wraak, ripdeal, incasso, 
uitschakelen concurrentie, 
investering (criminele circuit)

geld, goederen

1 motiEF

5 tEgEnStanD

6 ZiCHtbaarHEiD

2 buit

•  zichtbaarheid buit
•  persoonlijke relatie dader- slachtoffer
•  door bekende van het slachtoffer 

bewust of onbewust verstrekte info 
•   roddelcircuit, wandelgangen
•  verwachting

makkelijk toegankelijk

aanwezig

4 toEgang

inbraak, insluiping, insluiting

via een insider

overlopen (van geldlopers)

kansen door nonchalance of 
vaste gewoontes c.q. procedures

babbeltruc, voordoen als een ander 
(leverancier, postbode, politie, etc)

bedreiging / intimidatie

aanbellen / binnenlopen via 
reguliere toegang

•  openbare informatie (o.a. via internet)
•  informatie door voorverkenning
•  informatie van insider (bewust / onbewust)

•  middelen regelen
•  wapens
•  vervoer
•  vermomming
•  tape, touw, tie-rips 
•  tas
•  inbrekersgereedschap
•  communicatiemiddelen

opslagplaats / schuilplaats regelen

middelen regelen

mededaders regelen 

informatie verzamelen over buit, 
beveiliging, hindernissen, kansen, e.d.

3 voorbErEiDing

gebruik wapens

kwetsbaar slachtoffer kiezen

meerdere daders (overwicht)

vastbinden, mond tapen

gebruik verbaal / fysiek geweld

opsluiten

zo min mogelijk mensen aanwezig

•  geen of weinig buren c.q. passanten 
•  anonieme omgeving (vreemde valt niet op)
•  drukke omgeving / opgaan in de massa
•  geen of slechte verlichting
•  geen of slechte camera’s
•  schuilplaatsen

•  goede geluidsisolatie
•  beperkte zichtbaarheid van buitenaf

•  donkere kleding
•  passend in straatbeeld, niet afwijkend 
•  verkleden als leverancier, postbode, 

politie, etc.

donkere en/of rustige maanden / dagen / 
tijden

snelheid

bouw / constructie object 

kleding en gedrag

locatie object
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vanuit uitvoEring: vul intErvEntiES aan

1 motiEF

motief wegnemen:
 Schuldhulpverlening
  Scholings- en werkervarings trajecten
 Verslavingszorg
 Nazorg ex-gedetineerden
 Jeugdzorg

2 buit

buit beperken:
  Beperkte hoeveelheid geld in kas (afromen), 

beperkte voorraden 
 Pinbetalingen stimuleren
  Spreiding geldstort

buit niet in zicht:
    Geld en waardevolle spullen zo min mogelijk in 

het zicht
  Geld onzichtbaar voor klanten en voorbijgangers tellen
    Geen informatie vrijgeven over omzetten, 

voorraden, etc.

toegankelijkheid beperken:
   Hoge toonbank, voldoende afstand tussen kassa 

en uitgang, kassa afschermkap
  Geld tellen in afgesloten ruimte na sluiting pand
   Tijdslot op (afroom)kluis 
   Voorrraden in afgesloten ruimtes
  Beveiliging pand (rolluik, veiligheidsglas, paaltjes, 

hang- en sluitwerk)
   Goederenbeveiliging (vitrines, labels, 

onzichtbare beveiliging)

afschrikken:
  Communicatie:

• Zwaar delict met een zware straf
• Ontneming buit
• Opname in DNA-database
•  Actieve en succesvolle aanpak door politie en OM 

(communicatie rond donkere dagen offensief, 
aanhoudingen en veroordelingen)

  Investeren in voorbeeldzaken
   Prioriteit geven aan het aanhouden van verdachte 

overvallers die nog op vrije voeten zijn 
   Prioriteit geven aan het aanhouden van veroordeelde 

overvallers die nog op vrije voeten zijn 
  Bekende overvallers op alle mogelijke manieren 

aanpakken (ook kleinere delicten, openstaande 
boetes, etc.)

3 voorbErEiDing

goede beveiliging:
  Veiligheidsscan van pand en omgeving
  Veiligheidsmaatregelen 
   Maatregelen zichtbaar maken (afromen in 

het zicht van klanten) en communiceren 
(stickers met veiligheidsmaatregelen)

   (Tijdelijk) personeel opleiden en informeren 
over maatregelen

   Samenwerken met buren en andere ondernemers 
(straatmanagement / buurtpreventie)

  Keurmerk Veilig ondernemen 
    Veiligheid meenemen in ontwerp (openbare) ruimtes: 

www.designagainstcrime.org
  Inzetten mystery guest die advies uitbrengt 

aan directies en brancheverenigingen

3

link met jeugd / 
veelplegers

overleggen
met OvJ

mogelijkheid 
voor subsidie?
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voorbereiding bemoeilijken:
  Zo min mogelijk routine in openings- 

en sluitingsprocedure
  Geen gevoelige informatie vrijgeven 

(plattegrond, beveiligingsplan, locatie kluis, e.d.) 
  Medewerkers screenen
  Cameratoezicht op hotspots en risicoroutes 

(publiek, privaat)
  Surveillance op hotspots, risico routes en hottimes 

door politie, stadswacht, beveiliging, buurtwacht, 
OV-controleurs

  Regelmatige controles op risico routes 
(verkeer, alcohol, etc.) 

 CIE-informatie betrekken
  Tegengaan en achterhalen van gestolen voertuigen 

(scooters, auto’s en fi etsen)
  Tegengaan en achterhalen van illegaal wapenbezit
 Straffen verhogen voor tipgevers

voorbereiding signaleren:
  Pand en omgeving zo inrichten dat er voldoende 

zicht is op de omgeving
  Vergroten alertheid op verdachte situaties en personen 

bij potentiële slachtoffers en hun omgeving 
 Melden van verdachte situaties bij politie stimuleren
  Op basis van registraties en signalementen patronen 

proberen te achterhalen

4 toEgang

toegang beperken tot bevoegden:
 Voorlichting aan potentiële slachtoffers 
  Goede toegangsbeveiliging en –procedures 
  Alertheid personeel stimuleren
  Afspraken maken met leveranciers

inbraak, insluiping en insluiting voorkomen 
en signaleren:

 Toegangsbel, inbraakalarm, e.d.
  Bij sluiting controleren op aanwezigheid van personen 

of geprepareerde ramen of deuren 
 Bij opening controle op braaksporen en insluipers
  Openen met meerdere personen, (eigen personeel 

of buren) van wie er één buiten wacht

5 tEgEnStanD

meerdere mensen:
  Inzet extra personeel op hottimes
 Geldtransport met meerdere personen uitvoeren
  Gebruik maken van professioneel geldtransport

letsel voorkomen:
  Voorlichting over RAAK aan potentiële slachtoffers
  Training medewerkers in omgaan met bedreiging 

en geweld

 Voorlichten, signaleren, adviseren
 Handhaven
 Intake (aangiftes, meldingen), noodhulp en opsporen
 Integraal

Bepaal op basis van je eigen analyse welke interventies in 
jouw geval het meest effectief zijn en gebruik ze met name 
om jou op ideeen te brengen.

meenemen in     dd-offensief

Bepaal op basis van je eigen analyse welke interventies in 
jouw geval het meest effectief zijn en gebruik ze met name 
om jou op ideeen te brengen.
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vanuit uitvoEring: vul intErvEntiES aan

6 ZiCHtbaarHEiD

getuigen achterhalen:
 Buurt- en passantenonderzoek
  Meld misdaad anoniem, (regionale) opsporings-

programma’s, Youtube, CIE, etc.
  Opvragen gegevens pinautomaten op pd en vluchtroute 

om getuigen te achterhalen
  Opvragen publieke en private camerabeelden om 

getuigen te achterhalen
  Uitloven van tipgeld door organisaties en bedrijven 

die slachtoffer worden

alertheid (potentiële) getuigen vergroten:
  Partners betrekken (stadstoezicht, stadsbeheer, 

krantenbezorgers, etc.)
 Inzet Burgernet / SMS alert bij (dreigende) overval

vestigingsbeleid:
  Hoogrisicobranches situeren op locaties met veel 

persoonsverkeer en weinig vluchtroutes

Zichtbaarheid vergroten:
 Goede verlichting in en om het pand
 Geen schuilplaatsen (donkere bosjes, muurtjes, hoekjes) 
  Open inrichting van het pand: zicht van buiten naar 

binnen én van binnen naar buiten

7 alarmEring

(Snelle) alarmering:
  Via (mobiele) overvalknop direct beeldcontact met 

cameratoezicht
 Technische voorziening bij kluisopening onder dwang 

meldingsbereidheid stimuleren:
  Communicatiecampagne (112 daar vang je boeven mee)
 Resultaat terugmelden aan melders en hen bedanken
 Burgernet / SMS alert
 Persberichten, bv bij start donkere dagen offensief

 
8 HErkEnning

uit de anonimiteit halen:
 Begroeten / aanspreken bezoekers pand
  Inrichten pand met centraal zicht op de deur en 

de gehele ruimte
  Huisregel: geen helm dragen in winkels, snackbars, 

benzinestations, e.d.
  Top x-lijsten delen met partners (vervoersmaatschap-

pijen, beveiligingsbedrijven), zodat zij alert zijn op 
mogelijke daders

goed signalement:
  Kwalitatief goede camerabeelden en eventueel 

geluidsopnames
  Breed camerabeelden veiligstellen (pand, omgeving, 

vluchtroute, pinautomaat, etc.)
  Mogelijkheid om meldingen met beelden van camera’s 

en gsm’s aan te nemen 
 Goede aangifte
  Formulier daderbeschrijving (Kamer van koophandel) / 

signalementenkaart (Regionaal Platform Criminaliteits-
beheersing Amsterdam-Amstelland)

 Streepje op de deur (dader groter of kleiner dan 1.80)
  Exacte lengte dader(s) in laten meten o.b.v. 

camerabeelden
  Zoveel mogelijk informatie verzamelen over potentiële 

daders die kan helpen bij identifi catie (uiterlijke 
kenmerken, voertuigen, e.d.)

3

via gemeente

communicatieplan overvallen

Intake betrekken!

briefingkenmerken, voertuigen, e.d.) briefing

via gemeente Inzet Burgernet / SMS alert bij (dreigende) overval
via gemeente Inzet Burgernet / SMS alert bij (dreigende) overval
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identiteit achterhalen:
 Inschakelen burgers (bv. www.depolitiezoekt.nl)
  Camerabeelden van overval(ler(s)) naar gsm van alle 

dienders (pilot Haaglanden)
  Naast een database met foto’s ook een database met 

bewegende camerabeelden aanleggen om zo over 
zaken heen te kunnen zoeken

9 aanrijDEn En vluCHtEn

aanrijden- en vluchten bemoeilijken:
  Aanbrengen obstakels (bv paaltjes of drempels, 

hekwerk, ondoordringbaar groen, e.d.)
  Bereikbaarheid risico-objecten beperken (eenrichtings-

verkeer, wandelgebied, beperken toegangswegen)
 Verkeerscontroles op mogelijke vluchtroutes

vluchtroute achterhalen:
  Risico-routes laten inventariseren door 

informatieorganisatie
  Inzet camaratoezicht en/of ANPR op toevoer- en 

uitvalswegen van hotspots, op hottimes
  Aanrijdplan maken, bijvoorbeeld 3-ringen model 

(Rotterdam) of roadrunner (Amsterdam)
 Inzet Burgernet, partnernet, colleganet / SMS alert 
  Tijdens het aanrijden kentekens aan- en afrijdend 

verkeer noteren 

Heterdaadkracht:
 Zoekactie aangestuurd door de meldkamer
  Ook omgeving doorzoeken (de dader zoekt soms 

een schuilplaats)
  Inzet bikers, motoren, beredenen op hotspots en 

hotimes (mobiele daadkracht)
  Prio 1 voor iedereen

  Afspraken met KLPD over inzet bij zoekacties 
(weg, water, spoor en lucht)

  Eenheid sturen naar bekende daders die in de buurt 
wonen en in signalement passen

10 SPorEn

voorkomen dat sporen worden verwijdigd 
of vernietigd:

  Direct opsporen, zodat daders geen tijd hebben om 
sporen te verwijderen of vernietigen

Sporen veiligstellen en verzamelen:
   Potentiële slachtoffers informeren over het veiligstellen 

van sporen
 Altijd en direct FO-onderzoek
 Goed PD-management (zie de checklist op PKN):

 •  Bevriezen, beveiligen en registreren (logboek) 
door blauwe eenheid ter plaatse

 • Verzamelen en veiligstellen door FO-eenheid
 • Coördinatie op PD door OvD

    FO-onderzoek niet beperken tot pd, maar alert zijn op 
parkeerplaatsen, containers, vuilnisbakken, bosjes, e.d. 
waarin overvallers vervoersmiddel, kleding en materiaal 
achterlaten

 Ook digitale sporen verzamelen (gsm, computer etc.)
  Internettap (communicatie via e-mail, sociale 

netwerksites, digitale spellen, etc.)
  Iedere wettelijke mogelijkheid gebruiken om 

identifi cerende gegevens van potentiële daders 
te verzamelen (foto, vingerafdruk, dna) en zo de 
databank te vullen 

 Voorlichten, signaleren, adviseren
 Handhaven
 Intake (aangiftes, meldingen), noodhulp en opsporen
 Integraal

communicatieplan overvallen

bellen!

meldkamer betrekken

bovenop zitten!

digitale expertise betrekken

te verzamelen (foto, vingerafdruk, dna) en zo de 
databank te vullen 

digitale expertise betrekken
expertise betrekken

digitale expertise betrekken

digitale 
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Sporen creëren: 
 Geld, cadeaubonnen, e.d. labelen (overvalpakket)
 Daders besproeien met DNA Spray (Rotterdam)
  Goederen merken met UV-pen, DNA select, 

vezel(vlok), e.d. 
  IMEI-codes en 06-nummers noteren van gsm’s bedrijf 

en medewerkers
   Geld en waardevolle goederen voorzien van track 

en trace (Amsterdam)

buit traceren:
  Samenwerking met markplaats om gestolen goederen 

te traceren
   Landelijke registratie gestolen goederen
  Afspraken met partijen die beschikken over mogelijke 

opslagplaatsen, zoals bv Shurgard, woningbouw-
corporaties of de NS (kluizen)

buit afnemen:
 Ontnemen geld en goederen o.b.v. delict overval
  Ontnemen van geld en goederen o.b.v. delict witwassen

• In een opsporingsonderzoek
• Via een persoonsgerichte aanpak 

  Slachtoffer wijzen op mogelijkheid tot 
schadevergoeding

Naast deze delictgerichte maatregelen, zijn dader- en 
slachtoffergerichte maatregelen mogelijk:

ontmoedigen recidive door persoonsgerichte 
aanpak:

 Top x overvallers in beeld 
  Vervolgen voor alle overtredingen, laten betalen van 

openstaande boetes, etc.  
  Nagaan of er indicaties zijn voor witwassen (uitgaven 

groter wettelijke inkomsten, MOT-meldingen)
 Opvang en begeleiding na detentie 
 Huisbezoeken door wijkagent

voorkomen (herhaald) slachtofferschap:
 Nazorgteam (gemeente Rotterdam en Amsterdam)
  Voorlichting richting potentiële slachtoffers 

(bepaalde branche, bepaald gebied, bepaalde 
groep slachtoffers die risico loopt)

  IPOL postcode onderzoek naar herhaald 
slachtofferschap

vanuit uitvoEring: vul intErvEntiES aan3

FINEC betrekken!

gemeente, OM en
slachtofferzorg
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 Voorlichten, signaleren, adviseren
 Handhaven
 Intake (aangiftes, meldingen), noodhulp en opsporen
 Integraal

Wat voor interventies zijn voor mijn situatie van toepassing? 

Welke slimme of nieuwe interventie kan ik in mijn regio inzetten?
regio inzetten?
regio inzetten?
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vanuit bElEiD: SCHErP aanPak aan

tegenhouden bril
Overvallen worden veelal gepleegd door ervaren 
criminelen met een lange staat van dienst. Dit geldt ook 
voor de jonge overvallers t/m 20 jaar. Zo’n 25% van deze 
jongeren kwam al op 12 tot 14-jarige leeftijd voor het 
eerst met de politie in aanraking. Het is daarom raadzaam 
om niet alleen te focussen op het delict, maar ook op de 
persoon en de criminele carrière. Uitstel van de start, 
beperking van het succes en bespoediging van het einde 
van de carrière heeft zeker effect. Dit kan worden bereikt 
via de persoonsgerichte aanpak.

We kennen overvallers als verdachte van verschillende 
delicten. Ook na de overval komen we veel overvallers 
weer tegen. De recidive na de overval lijkt daarbij op het 
delictgedrag van voor de overval. Kijk daarom bij het 
tegenhouden breder dan alleen het delict overvallen.

In sommige gevallen is het delict overvallen moeilijk 
te bewijzen. Maar wellicht zijn er wel indicaties van 
witwassen (art. 420bis Wvsr). Als de verdachte meer 
uitgeeft dan op basis van zijn/haar inkomen mogelijk is 
en dit vermoedelijk voortkomt uit een strafbaar feit, is er 
sprake van opsporingsindicatie voor witwassen. Witwassen 
kun je meenemen in het opsporingsonderzoek naar een 
overval, maar ook als onderdeel van de persoonsgerichte 
aanpak. De fi nancieel rechercheur in jouw korps kan hier 
in ondersteunen.

geografi sche bril
Overvallers zijn veelal actief in gebieden waar zij bekend 
zijn. Kijk dus naar hun routineomgeving (woning, werk, 
familie, vrienden, sportschool, cafe, hangplek). Op welke 
plekken houden zij zich op en wat zijn de routes daar-
tussen. Zijn deze te relateren aan bepaalde hotspots, 
risicoroutes en delicten? 

De meer professionele overvaller heeft een groter 
werkgebied. Deel informatie daarom altijd landelijk 
via het sturingsmodel overvallen om zo interregionale 
en bovenregionale daders en dadergroepen snel 
te achterhalen. 

4

overvallers als verdachte van

Vermogens delicten 70%

Openbare orde feiten en vernieling 50%

Geweldsfeiten 50%

Overval / diefstal met geweld 40% (ruim)

In de digitale versie van de flyer op 
Politie Kennis Net kun je doorklikken 
naar de verwijzingen’.
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Doelgroepen bril
Wat maakt bepaalde slachtoffers, objecten en locaties 
kwetsbaarder voor een overval? Inzicht in de potentiële 
risicogroepen en –locaties helpt om meer gerichte 
interventies te ontwikkelen. 

Inzicht in de daders en dadergroepen kan helpen 
bij het bepalen van de interventies. Zo is de 
fi nancieel-economische aanpak een interessante 
optie bij jonge overvallers. Een hoog bestedingspatroon 
valt bij jongeren namelijk sneller op, omdat hun wettelijke 
bron van inkomsten over het algemeen laag is. 

Binnen de overvallers onderscheiden we in ieder geval 
drie categorieën:
1.  beginnende daders

starten tussen de 15-19 jaar met overvallen, handelen 
impulsief, bereiden slecht voor (de grootste en snelst 
groeiende groep);

2.  gevorderden
veelal in de leeftijd tussen 18 en 23 jaar, meer ervaring, 
maken vaker een inschatting van de risico’s, hebben een 
groter werkgebied, opereren vaak (boven)regionaal;

3.  professionele overvallers
veelal ouder dan 21 jaar, plegen hun delicten na 
zorgvuldige planning, opereren vaak landelijk.

Communities bril
Een groot deel van de aanhoudingen is op heterdaad. 
Om dit aantal te verhogen, is inbreng van burgers en 
partners nodig. Hen alert maken op (de voorbereiding van) 
overvallen, helpt om het aantal meldingen te vergroten. 
Inzet van burgernet en partnernet leidt tot meer informa-
tie over de overvallers ten behoeve van de zoekactie. 
Maak gebruik van de oren en ogen op straat.

nodale bril
Kijk naar de stromen en knooppunten waarlangs 
overvallen verlopen. Wat zijn de hotspots en waarom? 
Welke vluchtroutes worden vaak gebruikt? Op welke 
wegen of wegdelen hebben meerdere overvallen op 
geldlopers plaatsgevonden? Kun je hier gerichte interven-
ties op ontwikkelen? Denk aan extra verkeerscontroles op 
vluchtroutes of buurtpreventie in wijken die onderhevig 
zijn aan een hoog aantal overvallen.
 

maken vaker een inschatting van de risico’s, hebben een 

Bedenk bij een melding met welk type overvaller je te maken hebt. Een lokale overval vraagt om een andere zoekactie dan een professionele overval.
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aCtiE, organiSErEn En uitvoEring 5
tips voor een succesvolle aanpak:

Focus op preventie
Slechts een klein percentage van de overvallen 
wordt opgelost met behulp van rechercheonderzoek. 
Focus daarom op preventie en voorkom dat er 
slachtoffers vallen.

Heterdaadkracht
Overvallen zijn niet altijd te voorkomen. Maar de pakkans 
kan wel worden verhoogd door te focussen op heterdaad 
aanhoudingen. Positioneer hierbij de meldkamer als spil. 
Zorg dat zij de regie hebben over de zoekactie en daartoe 
kunnen beschikken over alle relevante informatie.

Pd-management
Daders beroepen zich steeds vaker op hun zwijgrecht. 
Probeer daarom zoveel mogelijk bewijsmateriaal te 
verzamelen. De checklist pd-management op PKN kan 
je hierbij kan helpen.

moderne (communicatie)middelen
Een groot deel van de daders is van de internetgeneratie 
en maakt veelvuldig gebruik van digitale middelen. 
Betrek daarom digitale expertise bij het opsporings-
onderzoek.

afspraken met het om 
Kijk eens naar de mogelijkheden voor de toepassing 
van snelrecht en themazittingen. 

verzamelen. De checklist pd-management op PKN kan 
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Houd de vinger aan de pols. Doen we de dingen die we hebben afgesproken en werkt dat? 

Stimuleer intervisie en feedback, zodat je van elkaar kunt leren. Organiseer bijvoorbeeld een brainstormsessie over  
een afgesproken aanpak. Wat gaat hier goed, wat kan hier beter? Bespreek dit met elkaar en kom gezamenlijk tot  
nieuwe ideeën. 

6EvaluEEr En vErbEtEr Waar mogElijk

lukt het om de aanpak volgens plan uit te voeren?
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EvaluEEr En vErbEtEr Waar mogElijk6
Heeft onze aanpak effect? is er een daling in overvallen?

Hoe kunnen we de (uitvoering van) de aanpak verbeteren? 
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Overvallen IJkpunten

Beste collega,
Verbetering Politie Prestaties door 
Verbeteren Politie Processen

Procesrivier
Verbetertrajecten kennen vaak een grillig procesverloop. 
Daarbij is het van belang een juiste balans te vinden tussen 
verbeteren door het maken van standaards en afspraken 
die een gewenste situatie defi niëren en verbeteren op 
basis van groeien, ervaren en experimenteren.

Inukshuk
Startpunt van procesgericht werken is het vakmanschap van 
medewerkers. Vakmensen redden zich in de meeste gevallen
zelf, maar kunnen op bepaalde risicovolle momenten extra 
hulp gebruiken. De ‘Inukshuk’ is voor de medewerker op 
zo’n moment een wegwijzer.

Verbinding
(On)veiligheidsproblemen in de maatschappij kunnen 
het beste aangepakt worden door samen te werken. 
En samenwerking begint bij het afstemmen met elkaar. 
Vertel jouw ‘verhaal’, luister naar het ‘verhaal’ van de ander 
en zoek de verbinding, zowel binnen als buiten de politie.

Organisatiesamenhang
De architectuurdriehoek staat symbool voor het in 
beeld brengen van relevante samenhangen tussen 
de niveaus van Richten, Inrichten en Verrichten 
binnen een organisatie. Tevens wordt aandacht 
besteed aan de samenhang binnen die niveaus.
De driehoek is ontworpen als hulpmiddel bij het 
praten over en analyseren van die samenhangen.

Eén gezamenlijke taal
Het Referentiemodel bedrijfsprocessen (functies) 
Politie (RBP) biedt inzicht in de samenhang van 
de verschillende bedrijfsfuncties doordat het, 
aan de hand van werkwoorden (processen) en 
zelfstandig naamwoorden (producten), de 
politiefunctie in beeld brengt. Een gezamenlijk 
beeld van deze politiefunctie bindt verschillende 
onderdelen van de politie en partners aan elkaar. 
Het is een hulpmiddel om een gezamenlijke taal 
te spreken bij de inrichting van de organisatie.

Inukshuk
Startpunt van procesgericht werken is het vakmanschap van 
medewerkers. Vakmensen redden zich in de meeste gevallen
zelf, maar kunnen op bepaalde risicovolle momenten extra 
hulp gebruiken. De ‘Inukshuk’ is voor de medewerker op 

Procesrivier
Verbetertrajecten kennen vaak een grillig procesverloop. 
Daarbij is het van belang een juiste balans te vinden tussen 
verbeteren door het maken van standaards en afspraken 
die een gewenste situatie defi niëren en verbeteren op 

Verbinding
(On)veiligheidsproblemen in de maatschappij kunnen 
het beste aangepakt worden door samen te werken. 
En samenwerking begint bij het afstemmen met elkaar. 
Vertel jouw ‘verhaal’, luister naar het ‘verhaal’ van de ander 

Organisatiesamenhang
De architectuurdriehoek staat symbool voor het in 
beeld brengen van relevante samenhangen tussen 
de niveaus van Richten, Inrichten en Verrichten 
binnen een organisatie. Tevens wordt aandacht 

Eén gezamenlijke taal
Het Referentiemodel bedrijfsprocessen (functies) 
Politie (RBP) biedt inzicht in de samenhang van 
de verschillende bedrijfsfuncties doordat het, 
aan de hand van werkwoorden (processen) en 

Een overval is voor slachtoffers een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het geweld en de bedreiging waarmee zij worden 
geconfronteerd heeft grote impact op hun leven. Naast de economische schade is er de psychische klap die vaak nog 
lang nadreunt. Verdriet, boosheid, slapeloosheid, onzekerheid en de angst om weer aan het werk te gaan zijn niet 
in geld uit te drukken.

Na jaren van daling neemt het aantal overvallen sinds 2007 weer toe. Het kabinet wil het aantal overvallen 
terugdringen. Daartoe is onder meer de Taskforce Overvalcriminaliteit ingesteld en een strategie ‘Aanpak 
overvalproblematiek’ ontwikkeld door de RKC. 

Deze werkfl yer is ontwikkeld voor collega’s die zich bezig houden met het probleem overvallen. De fl yer biedt 
een handvat om de overvallen binnen jouw werkgebied te analyseren en een effectieve aanpak te ontwikkelen. 
Met behulp van de fl yer kun je in gesprek gaan met collega’s en relevante partners om samen te komen tot een 
effectieve integrale oplossing. 

Hartelijke groet,

Frans Heeres
Portefeuillehouder overvallen
Raad van korpschefs

Frans Heeres
Portefeuillehouder overvallen

Foto’s: 

Fons Sluiter, 

korps RR, 

BZO en NOG
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VPP is kennispartner van een ieder die zich met INRICHTEN binnen de Nederlandse Politie bezighoudt.
Onze publicaties zijn in te zien op vpp.politieacademie.politie.nl en op internet: www.nowthority.nl.

Wil je werkfl yers opvragen? Contact? Bel 030 - 6348 487 / 407 of mail vpp@vtspn.nl

Verschillende werkfl yers “Aanpak van balansverstoringen”

Overvallen
De aanpak van balansverstoringen

PRODUCT- EN PROCESONTWIKKELING (VPP)
Voorziening voor

Milieucriminaliteit Agressie en geweld in het Openbaar Vervoer

Overvallen Woning-inbraken

Jeugd en Alcohol Auto-inbraken

Heb jij een actueel thema, wat op deze manier uitgewerkt zou moeten worden?

Fietsdiefstal Uitgaansgeweld Probleemjeugd Vernieling

VPP is kennispartner van een ieder die zich met INRICHTEN binnen de Nederlandse Politie bezighoudt.
Onze publicaties zijn in te zien op vpp.politieacademie.politie.nl en op internet: www.nowthority.nl.

Wil je werkfl yers opvragen? Contact? Bel 030 - 6348 487 / 407 of mail vpp

Heb jij een actueel thema, wat op deze manier uitgewerkt zou moeten worden?

VPP is kennispartner van een ieder die zich met INRICHTEN binnen de Nederlandse Politie bezighoudt.
Onze publicaties zijn in te zien op vpp.politieacademie.politie.nl en op internet: www.nowthority.nl.

Heb jij een actueel thema, wat op deze manier uitgewerkt zou moeten worden?

Wij zijn

druk be
zig me

t het 

uitwerk
en van

 

deze w
erkflyer.
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