Daders opsporen:
u kunt helpen
Een onderneming kan altijd doelwit worden van een overval. Zelfs als er de nodige
voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Het is goed daar rekening mee te houden en uw
medewerkers preventief te instrueren over wat zij wel en niet moeten doen.
Dit kan een eventuele geweldsescalatie tijdens een overval voorkomen.
Bovendien vergroot het de opsporingskans van de daders. In dit informatiepakket bieden
wij u hulpmiddelen en een aantal specifieke informatiefolders.
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Overvalkaart

Eenvoudige pictogrammen op onze Overvalkaart legt uit hoe mensen – in het belang van hun eigen
veiligheid - het beste kunnen reageren tijdens een overval. U kunt uw medewerkers daarop wijzen door
de kaart geplastificeerd in het zicht van de medewerkers op te hangen, bijvoorbeeld bij de kassa (buiten
het zicht van klanten), bij de kluis en/of de ruimte waar u normaliter geld telt.

Signalementenkaarten

Op signalementenkaarten worden zoveel mogelijk gegevens van daders verzameld. Elk aspect dat
slachtoffers en getuigen zich herinneren, helpt bij hun opsporing. Naast persoonskenmerken noteert
men ook informatie over omstandigheden, eventuele voertuigen en vluchtroute. Leg een aantal van
deze kaarten op een gemakkelijk bereikbare plaats (voor tips: zie vorige alinea). Direct na de overval
vullen slachtoffers en getuigen elk een exemplaar in. Iedereen doet dit individueel. Dit voorkomt
onderlinge beïnvloeding van waarnemingen.
Wij raden u aan beide hierboven genoemde kaarten altijd met nieuwe medewerkers door te nemen en
af en toe met al uw medewerkers. Het maakt hen alerter.

Cameratoezicht

Aan welke eisen moet effectief cameratoezicht voldoen om herkenbare beelden van daders te kunnen
leveren? Die vraag wordt ons regelmatig gesteld. In onze flyer ‘Cameratoezicht’ staan een aantal
uitgangspunten voor u op rij.

Meer informatie vindt u op: www.politie.nl trefwoorden: ondernemers en overval.
De volgende folders in de serie ‘Aanpak overvallen op ondernemers’ vindt u daar ook:
• Overvalbestrijding door politie en partners
• Overvalpreventietips voor ondernemers
• Minder contant geld, minder risico
• Cameratoezicht
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