
Wij zijn het Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland 

• Het PVO Noord-Nederland bestaat sinds 2017 en richt zich op praktische bijdragen 
aan de veiligheid in Noord-Nederland. Daartoe staat het platform in verbinding 
met diverse (veiligheids-)partners en wordt via netwerken gewerkt aan het slim 
verbinden van belangen en aanpakken. Het platform wil op deze wijze praktische 
meerwaarde bieden aan de geïntegreerde aanpak van onveiligheid.

• Inhoudelijk is de focus van PVO Noord-Nederland gericht op een gezond en veilig 
economisch klimaat in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Noord-Nederland.  
Het uitgangspunt is dat de lokaal samenwerkende publieke en private partijen in 
dit kader een bepalende rol vervullen onder regie van de betreffende gemeente. 

• Tegelijk heeft PVO Noord-Nederland aandacht en betrokkenheid bij bovenlokale, 
regionale en (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van Veilig Ondernemen, 
om daarmee de lokale en bovenlokale aanpak te versterken. 

• De ambitie voor 2021 en verder is om te fungeren als een informerend en 
faciliterend netwerk, maar ook actief bij te dragen aan veiligheidsoplossingen als 
verbinder en procesbegeleider.

• Daarbij heeft het platform de ambitie het mkb uit te dagen om te blijven 
ontwikkelen op het gebied van veiligheid.

• Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zorgt voor 
ondersteuning van het PVO. 

We helpen met:
• het vergroten van de weerbaarheid 

van ondernemers tegen 
(ondermijnende) criminaliteit;

• het stimuleren van lokale 
initiatieven op het gebied van 
criminaliteitspreventie;

• het ontwikkelen van handelings-
perspectieven voor ondernemers;

• advies bij veiligheidsvraagstukken  
om het veiligheidsbeleid naar een 
hoger niveau te tillen; 

• lokale en regionale verspreiding van 
landelijk ontwikkelde concepten.

We bieden:
• maatwerkoplossingen voor lokale/

regionale criminaliteitsonderwerpen;
• trainingen, webinars, talkshows, 

voorlichtingsbijeenkomsten etc.;
• procesbegeleiding bij het instrument 

‘Veilig Ondernemen’, KVO-W/B en 
hercertificeringen;

• branchegerichte veiligheidsscans bij 
bedrijven.

We werken met gebieds-
gerichte aanpakken voor:
• winkelgebieden
• bedrijventerreinen
• buitengebieden
• vakantieparken
• jachthavens

Het PVO Noord-Nederland
stimuleert publiek-private 
samenwerking (PPS) in de 
regio om criminaliteit aan 
te pakken en zo te zorgen 
voor een veiliger ondernemersklimaat.
Onze speerpunten zijn ondermijning, 
cybercrime en High Impact crimes zoals 
overvallen en geweldsmisdrijven.

We werken voor en met
publieke en private partijen, zoals 
gemeenten, politie, RIEC, VNO-NCW MKB 
Noord, LTO Noord, KHN Noord, TLN Noord, 
ondernemersverenigingen, individuele 
ondernemers en relevante partijen bij de 
aanpak van (ondermijnende) criminaliteit.

Meer weten?
Neem contact op met:

Jan de Vries, PVO-manager
T  06 54 35 15 44
E  jan.de.vries.2@politie.nl

Rini ten Grotenhuis, PVO-adviseur
T  06 57 31 86 50
E  rini.tengrotenhuis@hetccv.nl
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