Zelfscan
persoonlijke veiligheid
voor ambtsdragers

Speciaal voor politieke ambtsdragers heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de zelfscan
persoonlijke veiligheid ontwikkeld. Door het beantwoorden van 18 vragen in 4 categorieën kunnen politieke ambtsdragers
nagaan wat ze kunnen doen om de kans om slachtoffer te worden van intimidatie en agressie te verkleinen. De zelfscan is
gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van het Netwerk Weerbaar
Bestuur.
Besluitvormingsprocessen
Burgemeesters, wethouders, raadsleden en andere politieke
ambtsdragers zijn bepalend voor democratische en integere
besluitvormingsprocessen. Vanuit die rol moeten zij open in
de samenleving kunnen staan, het politieke debat vrij kunnen
voeren en publieke taken vrij van dwang en drang kunnen
uitoefenen.

Het invullen van de zelfscan kost ongeveer 5 minuten. Na het
invullen van de vragen, kunt u direct het persoonlijke advies
met veiligheidsmaatregelen downloaden. De zelfscan
is te vinden op www.hetccv.nl/zelfscan.

GRATIS WONINGSCAN

Agressie en geweld
Helaas blijkt uit de ‘Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar
Bestuur 2016’ dat ruim een kwart van de politieke ambtsdragers slachtoffer is van agressie en geweld. Als politieke
ambtsdragers zich bij het nemen van besluiten laten
beïnvloeden door deze intimidatie, is dat een risico voor de
integriteit, kwaliteit en continuïteit van het openbaar bestuur.
Hierdoor kan het democratisch proces in gevaar komen.
Zelfscan persoonlijke veiligheid
Wat kunt u, los van de maatregelen van de overheid, zelf doen
om uw veiligheid te vergroten? Dit ontdekt u met de zelfscan
persoonlijke veiligheid. De zelfscan bevat 18 vragen in 4
categorieën:

Veiligheid in en om de woning

•

Veiligheid en gezin
Veiligheid en gezin

•

Veiligheid en digitale communicatie

•

Veiligheid onderweg

Het CCV biedt burgemeesters en wethouders ook een
gratis woningscan. Want ook als er niet direct een concrete
dreiging is, is het verstandig om aandacht te besteden aan
de veiligheid in en om de eigen woning. Tijdens een bezoek
aan de woning brengt een veiligheidsadviseur van het CCV
de veiligheidsrisico’s in kaart en geeft persoonlijke
adviezen om de veiligheid te vergroten. Kijk voor meer
informatie op www.hetccv.nl/woningscan.
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