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De Veiligheidseffectrapportage (VER) is vernieuwd. De VER 
brengt nog vóór de daadwerkelijke bouw en renovatie begint 
(mogelijke) risico’s op toekomstige gebruiks- en beheer-
problemen in kaart. De VER richt zich op de aanpak van 
criminaliteit en overlast (objectief) én op het voorkomen van 
onveiligheidsgevoelens (subjectief). Door hier tijdig rekening 
mee te houden, werk je aan het onnodig inzetten van extra 
handhaving of andere beheersmaatregelen achteraf.

Het VER proces helpt:
• zicht te krijgen op veiligheidsrisico’s (inbraak, diefstal, 

vernieling, brandstichting, meerdere overlastvormen, 
verpaupering, vandalisme, anonimiteit in de wijk, 
bereikbaarheid van locaties voor hulpdiensten, gevaarlijke  
of onwenselijke verkeerssituaties, etc.).

• scenario’s  te ontwikkelen die aan deze risico’s tegemoet 
komen. 

• maatregelen te bedenken bij de scenario’s en deze te 
prioriteren.

• de uitvoering van maatregelen te bewaken.

Zo draagt de VER bij aan de leefbaarheid, gebruikersgemak en 
veiligheidsbeleving van een omgeving. De VER heeft zich als 
instrument ook bewezen bij locatie-onderzoek, bijvoorbeeld 
voor een nieuwe daklozenopvang. Daarbij blijkt soms dat een 
reeds gekozen locatie niet altijd de verstandigste is wanneer je 
de stappen van het VER proces tijdig doorloopt.

Samenwerken is goud
Een breed samengestelde werkgroep doorloopt het proces om 
te komen tot een sociaal veilig ontwerp. Gezamenlijk stel je het 
ambitieniveau vast, analyseer je risico’s en bedenk je passende 
maatregelen. De VER kijkt vanuit sociale veiligheid, maar de 
werkgroepleden kennen ook de belangen van de andere 
disciplines in de bebouwde of openbare ruimte. Denk aan 
biodiversiteit, inclusiviteit, mobiliteit, gezondheid en beheer. 
Actueel is de toepassing van de VER in transformatiewijken 
waarbij de samenwerking tussen het ruimtelijke, sociale- en 
veiligheidsdomein centraal staat.

Laat je bijpraten over de nieuw VER
Wil je meer weten over de vernieuwde VER en de toepassings-
mogelijkheden? Het CCV biedt professionals uit onder andere 
de domeinen sociaal/welzijn, veiligheid en ruimtelijke ordening 
kosteloos een presentatie over de VER aan. Dit kan in onder-
linge afstemming bij jou op locatie of online. Na deze presentatie 
vragen wij je om te verkennen of de VER (structureel) in jullie 
ontwikkelproces voor nieuwbouw of renovatie een plek kan 
krijgen. Jij laat het CCV weten of dit gelukt is of waar je 
belemmeringen bent tegengekomen.  Samen met onze 
partners in ons netwerk werken we aan oplossingen voor de 
vragen of belemmeringen die je aan ons terugkoppelt.  
Zo werken wij doorlopend aan kwaliteitsverbetering.  

Interesse in deze kosteloze presentatie, neem contact op met 
lilian.tieman@hetccv.nl

MEER INFO?

Alvast meer weten over sociaal veilig ontwerp en beheer? 
Lees onze vijf artikelen over hoe sociaal veilig ontwerp en 
beheer toegepast kunnen worden in stedelijk gebied met 
hoogbouw of in stadsparken en groengebieden in de wijk. 
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