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Corona en de impact op het Zorg- en veiligheidsdomein
De wijkteams, de GGZ, de reclassering en de maatschappelijke opvang zijn druk doende zich
aan te passen in deze tijden van corona. Dat geldt zowel voor de medewerkers als de cliënten.
Het is knap hoe iedereen zich er doorheen slaat. Dat zou nog beter gaan met de nodige
persoonlijke beschermingsmiddelen; we roepen op dit gebrek snel op te heﬀen. Zeker nu de
druk op een aantal plekken wat oploopt en meer face-to-face-contact belangrijk is. Wil je meer
lezen over de laatste stand van zaken van corona en hoe organisaties binnen Veiligheid en Zorg
hierop (kunnen) inspelen? Lees dan verder!
Lees meer >

Als het bestuur geveld wordt door het virus
Wat als er een burgemeester ziek wordt? Of als het hele college de ziekenboeg in moet of veel
ambtenaren tegelijkertijd? Gemeenten en Veiligheidsregio’s stelden een continuïteitsplan op,
meldt Binnenlands Bestuur. Kijk voor aanvullende informatie ook eens op Raadsleden en
Veiligheid en in het CCV-dossier Integraal Veiligheidsbeleid. Lees hier het artikel van het
Binnenlands Bestuur.
(Dit artikel is geschreven door het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, CCV)

Het eﬀect van corona op ondermijning
De coronamaatregelen raken ook de gelegenheidsstructuren voor ondermijnende criminaliteit.
De komende periode moeten we samen een weg vinden in een eﬀectieve aanpak op deze
veranderingen. In deze nieuwsbrief daarom een infographic om misbruik van de tijdelijke
overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers te voorkomen, een oproep om signalen
van arbeidsuitbuiting of andere ernstige benadeling van arbeidsmigranten te melden en
handige manieren om up to date te blijven van nieuws in de aanpak van ondermijning. Lees
verder voor meer informatie.
Lees meer >

Geregistreerde criminaliteit en overlast t/m maart
De maatregelen die zijn genomen om de uitbraak van het COVID virus te bestrijden zijn van
invloed op het aantal door de politie geregistreerde misdrijven en (overlast) incidenten. Om die
invloed in beeld te brengen zijn de eerste 3 maanden van 2020 vergeleken met de eerste 3
maanden van 2019. Klik hier voor het overzicht van de cijfers. Dit overzicht is onder andere
gericht op de drie prioriteiten uit de Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022: Georganiseerde
ondermijnde criminaliteit, Digitale veiligheid en Veiligheid en zorg.

Let op: wij kunnen nu nog maar over een korte periode de eﬀecten meten en moeten dus
voorzichtig zijn met de conclusies die wij hieraan verbinden.

Corona en digitale criminaliteit; welke verbanden zien we?
We weten dat het coronavirus grote impact heeft op onze digitale veiligheid. Maar op welke
manier dan? En wat kun je ertegen doen? In deze bijdrage delen we het verhaal van ‘Frank’ die
iemand dacht te helpen, maar door een truc met een QR-code vele duizenden euro’s
kwijtraakte. Verder laten we zien dat jongeren, wellicht uit verveling door het vele thuis zitten,
experimenteren en daarbij onbewust grenzen overgaan. Tot slot richten we de schijnwerpers
op een aantal praktische (video) tips om thuis digitaal veilig te blijven werken en ondernemen.
En ja, daarbij mogen we best kritisch zijn op hoe al die platforms met onze data omgaan.
Lees meer >

Burgernet in tijden van corona
Met behulp van Burgernet helpen burgers mee in de opsporing. Maar omdat er minder mensen
fysiek buiten zijn, betekent dit minder ogen en oren op straat. Mensen zijn dus niet in de
mogelijkheid om mee te helpen en daardoor zullen er waarschijnlijk minder
Burgernetsuccessen zijn.
Tegelijkertijd biedt deze situatie een kans. Want juist in deze periode zoeken buren elkaar op
en ontstaat er meer saamhorigheid in de buurt. Een mogelijkheid om de werving van Burgernet
deelnemers te intensiveren en samen te zorgen voor een veilige buurt.
Om gemeenten daarbij te helpen is de Handreiking Leefstijl Gericht Communiceren Burgernet
ontwikkeld. Daarnaast zijn er diverse banners voor het inzetten van social media. Want zoals
het werk zal ook de werving digitaal plaatsvinden. Lees verder over hoe je dit kunt oppakken.
Lees meer >

De klassieke criminaliteit is bijna gehalveerd
De criminaliteit is veranderd onder invloed van de coronamaatregelen, vertelt Jaap de Waard
van het ministerie van Justitie en Veiligheid in een video-interview. Het Centrum van
Criminaliteitspreventie en Veiligheid interviewde hem voor het vakblad Secondant. Er is een
enorme daling van de klassieke, oﬄine criminaliteit, maar de gelegenheid voor daders van
cybercriminaliteit is gegroeid.
Bekijk het interview of lees zijn artikel.
(Dit artikel is geschreven door het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, CCV).

Corona en de epidemie van angst en onzekerheid
Mensen in onze samenleving zijn angstig. Angstig voor zichzelf, hun geliefden en de gevolgen
van de corona crisis op de lange termijn. Wat doet angst en onzekerheid met onze
samenleving? En hoe werkt dit door op bijvoorbeeld onze veiligheidsbeleving?
Marnix Eysink Smeets, Lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid van de Hogeschool Inholland
probeert hier antwoord op te geven. In zijn publicatie ‘Mindmaps maatschappelijke
doorwerking angst voor corona’ vertelt hij over, wat hij omschrijft als, de tweede epidemie. De
epidemie van angst en onzekerheid. Hij bespreekt de doorwerking van angst op zeven
deelgebieden, waaronder criminaliteit en veiligheid. Hij zoekt zijn antwoord in
wetenschappelijke bronnen, vorige epidemieën zoals SARS en MERS en doet een eerste
verkenning voor eﬀecten in de toekomst.
Geboeid? Lees hier de volledige publicatie of bekijk zijn artikel in de Secondant.

Aanpassingsvermogen van criminelen: analyse Europol
Het regionaal samenwerkingsverband Noord-Holland 'Samen Veilig' wijst op een rapport van
Europol dat een overzicht geeft van hoe criminelen zich razendsnel weten aan te passen aan de
huidige crisissituatie. Het is gebaseerd op informatie dat Europol 24/7 ontvangt van de EU-

lidstaten. Er is een stijging te zien van phishing mails, malware en online zoektochten naar
kinderpornograﬁe of oproepen in fora om met kinderen in contact te komen.
(Dit artikel is geschreven door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, CCV)
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