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Corona en ondermijning
Tijdens de persconferentie van het kabinet van 6 mei, is voor diverse sectoren een versoepeling
van de maatregelen aangekondigd. Voor sommige branches betekent dit dat zij voorzichtig
weer kunnen gaan denken aan het opstarten van hun business. Voor andere branches –die
onder normale omstandigheden al kwetsbaar zijn- geldt dit nog niet of in mindere mate.
Bijvoorbeeld voor de sekswerkers en de horeca. In deze editie daarom speciﬁeke aandacht voor
de gevolgen van de coronacrisis voor beide branches: wat zien we gebeuren en hoe kunnen we
hierop inspelen?
Lees meer >

1,5 Barometer geeft inzicht in naleving coronaregels
Bewakingscamera’s in de openbare ruimte tonen hoe burgers zich houden aan de coronaregels.
Sociaal gedrag verraadt of mensen bij elkaar horen of niet. Dat kan handhavers helpen om een
inschatting te maken van overtredingen. “Ik zou een camera ophangen in mijn eigen straat,”
zegt Marie Lindegaard, die onderzoek doet naar camerabeelden, in Secondant. Lees het
interview hier.
(Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV).

Corona en de verbinding veiligheid en zorg
In deze editie aandacht voor hoe de GGZ face-tot-face-behandelingen en de dagbesteding weer
opstart. Dit is belangrijk voor cliënten zelf maar zeker ook voor de persoonsgerichte aanpak in
de lokale PGA en de Zorg- en Veiligheidshuizen. Verder worden in deze periode alle trainingen
in levende lijve óf uitgesteld óf vervangen door webinars. Zo is er op dinsdag 19 mei een
webinar over de nieuwe PGA-monitor. Wil je leren hoe deze PGA-monitor jou als gemeentelijk
PGA-expert of procesregisseur van een zorg- en veiligheidshuis in jouw werk kan
ondersteunen? Klik dan door.
Lees meer >

Leeuwarden handhaaft anderhalvemetersamenleving integraal
Het was ﬂink aanpoten voor de afdeling OOV van Leeuwarden toen Nederland in lockdown
ging, maar nu kan de gemeente voorzichtig weer afschalen. Ook andere gemeenten moeten
reageren op nieuwe problemen. Die bespraken zij in het online G40-overleg. Het artikel
hierover biedt een inkijkje in waar gemeenten zoal mee worstelen.
(Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV).

Corona en digitale veiligheid

Elke week delen we relevante inzichten rond corona en digitale criminaliteit. Van een aantal
gemeenten hebben we de vraag gekregen zoveel mogelijk handelingsperspectief te bieden in
verband met publieksvoorlichting. In deze nieuwsbrief daarom tips om computerinbraken en
corona-gerelateerde oplichting tegen te gaan. Ook vind je tips hoe je in coronatijd je identiteit
kunt bewijzen zonder fysiek contactmoment.
Lees meer >
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