Ondernemershelpdesk

Hulp bij inbraakpreventie en
opsporing
Wie als groenondernemer ooit te maken heeft gehad met inbraak en diefstal, weet wat voor
impact zo’n incident heeft. Het werken wordt bemoeilijkt doordat er machines en of
gereedschappen zijn ontvreemd. Er moet aangifte worden gedaan, schade worden gerepareerd
en er moeten nieuwe spullen worden aangeschaft. Branchevereniging VHG en de Landelijke
Eenheid van de Politie (voorheen KLPD) hebben de handen ineen geslagen om de ondernemer
daarbij te helpen, zowel met preventieve maatregelen als met hulp bij incidenten. Deze publiekprivate samenwerking is een pilot op weg naar meer geïntegreerde samenwerking.

op de website van VHG te raadplegen.
Tuenter: “We hebben op een rij gezet
waar je allemaal op moet letten als je
aangifte van inbraak of diefstal gaat
doen. Zorg bijvoorbeeld dat je de serienummers van de ontvreemde apparatuur
hebt genoteerd. Zo mogelijk zal samen
met de regionale politie gekeken worden
op welke manier de diefstallen kunnen
worden voorkomen en/of gestopt en de
daders kunnen worden opgespoord.”

Voorlichting
Ondertussen kan de ondernemer zelf
ook een aantal maatregelen nemen om

diefstallen te voorkomen of de opsporing te ondersteunen. De politie zal
daarover voorlichting geven tijdens
regionale bijeenkomsten van VHGafdelingen. “We willen de ondernemers
alert maken”, legt Kaijen uit. “Als er
stelselmatig inbraken plaatsvinden en
de lokale en regionale politie krijgen
daar bruikbare tips over, dan kunnen
we heel gericht verbanden tussen
delicten onderzoeken en de pakkans
verhogen.” Ook de afstemming met de
verzekeringsmaatschappij moet aan de
orde komen, vindt Tuenter. “Nu is het
veelal zo dat een ondernemer na aan-

gifte moet wachten op het politierapport voordat hij een beroep kan doen
op zijn verzekering. Ondertussen moet
hij echter wel nieuwe machines aanschaffen om de opdrachten uit te kunnen voeren. Dat willen we verbeteren.”

Ondernemershelpdesk
Branchevereniging VHG zal haar leden
regelmatig informeren over de activiteiten en hulpmiddelen die binnen dit
pilotproject beschikbaar komen. Als de
pilot succesvol is, zal het aanbod deel
gaan uitmaken van de Ondernemershelpdesk.

Ook afstemming met de verzekeringsmaatschappij
moet aan de orde komen

Door Annemieke Bos

De Landelijke Eenheid van de Politie
heeft vanuit haar nationale taakstelling
aangeboden de delicten in de groenbranche te monitoren en de eventuele
onderlinge samenhang vast te stellen.
“Op nationaal niveau houden we per
politieregio bij wat voor delicten er
plaatsvinden”, vertelt Gertjan Kaijen.
Hij is werkzaam bij de Dienst Landelijke
Informatieorganisatie van de Politie.
“Als het gaat om inbraken dan kijken
we heel breed naar wat er uit auto’s,
(bestel)bussen, bedrijfsruimten, winkels
en woningen enzovoorts wordt weggenomen. Dat doen we volgens het zogeheten LOODS-model: per delict
registreren we de Locatie, Omstandigheden, het Object (bijvoorbeeld een
bosmaaier), Dader(s) en Slachtoffer(s).
Door alle gegevens samen te brengen
en te analyseren, valt er mogelijk een
verband in te ontdekken. De verzamelde informatie kan bijvoorbeeld een
beeld geven van een bepaalde dadergroep, inclusief signalementen. Dat kan
helpen bij de opsporing. De signalen
die we vanuit de bedrijfstak ontvangen
zijn daarbij van groot belang.”
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ondernemers om delicten ook bij ons te
melden”, aldus Johan Tuenter van de
Ondernemershelpdesk. “Dat helpt om
een goed beeld te krijgen van de
omvang en de aard van de criminaliteit
in de branche. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld geconstateerd dat er op verschillende locaties in het land ‘inbraakgolven’ plaatsvonden. Die signalen
bespreken we op nationaal niveau met
de politie.” Volgens Kaijen ligt daarin
ook de kracht van deze samenwerking:
“Hoe meer signalen en gegevens we
verzamelen en hoe meer we ervaringen
en knelpunten uitwisselen, hoe beter
we de criminaliteit gezamenlijk aan kunnen pakken. Het geeft ook de mogelijkheid om gericht aan preventie te doen
en maatregelen te nemen, bijvoorbeeld
door ondernemers te waarschuwen en
te adviseren over bijvoorbeeld het merken van machines en noteren van serienummers.”

Checklist aangifte

Inbraakgolven

Om de ondernemer te helpen bij het
doen van aangifte, is inmiddels een
checklist opgesteld die het verzamelen
van de noodzakelijke gegevens vergemakkelijkt. Deze checklist is binnenkort

Branchevereniging VHG ontvangt graag
meldingen van incidenten die zich in de
bedrijfstak voordoen. “Naast het doen
van aangifte bij de politie, verzoeken we

Gert Jan Kaaijen (L) en Johan Tuenter ( R)
analyseren de binnen gekomen meldingen
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