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Amersfoort, 02 september 2016 

 
 

Veiligheidscheck winkels Amersfoort op 5 oktober  
 

Winkels en horecazaken in binnenstad van Amersfoort kunnen op 5 oktober een 

veiligheidscheck laten uitvoeren. Daar zijn geen kosten voor de ondernemer aan 

verbonden. De check duurt circa 15 minuten. Men moet zich wel vooraf aanmelden. Op 6 

en 7 september maken studenten van MBO Amersfoort een rondje door stad om 

aanmeldingen op te halen. U kunt zich ook aanmelden door een email te sturen naar 

jan@ondernemersfondsamersfoort.nl.  

 

Het doel van de actiedag is: Bewustwording bij de ondernemer over veiligheidsaspecten 

door de check en het ontvangen van praktische tips en daarnaast worden MBO-studenten 

veiligheidsissues bijgebracht en leren zij ook hoe je ondernemers kunt informeren. 

 

Ook is de mogelijkheid een uitgebreide veiligheidsscan te laten uitvoeren door een 

veiligheidsspecialist van het CCV (Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Die 

scan duurt 45 minuten en is gratis voor bedrijven met minder dan 50 FTE’s. 

 

Veiligheidscheck 

 

De veiligheidscheck wordt uitgevoerd door studenten van MBO Amersfoort. Het CCV 

(Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid) leidt de studenten voorafgaand aan deze 

dag op. Bij de veiligheidscheck gaan studenten in koppels op pad met een speciaal voor 

dit doel ontwikkelde App. De ondernemer krijgt daarna een beknopt advies per mail over 

hoe de veiligheid in zijn/haar zaak is en verbeteringen waar hij/zij mee aan de slag kan 

gaan. De veiligheidscheck richt zich bijvoorbeeld op de veiligheidsaspecten bij de entree 

(b.v. onbelemmerd zicht), de kassa (b.v. inhoud kassa te zien door klant) en in de winkel 

(b.v. overzichtelijke winkel). De check duurt ongeveer 15 minuten en is gratis. 

 

Veiligheidsscan VKB (Veiligheid Kleine Bedrijven) 

 

Wanneer een winkelier behoefte heeft aan meer advies, dan kan hij/zij een 

adviesgesprek krijgen met een CCV adviseur. Een zgn veiligheidsscan. De veiligheidsscan 

is uitgebreider en de winkelier krijgt persoonlijk advies over de mogelijke maatregelen 

die getroffen kunnen worden. Deze scan duurt ongeveer 45 minuten en is ook volledig 

gesubsidieerd. De scan is alleen beschikbaar voor kleinere bedrijven (<50 personen). 


