Aandachtspuntenlijst voor het maken van het inhoudelijk verslag tevens het
verslag van de evaluatievergadering met de ondertekenaars van het convenant
(politie, gemeente, woningcorporaties ed.)
Maak van de evaluatievergadering een verslag en zet daarbij duidelijk wie er aanwezig was en welke
instantie/organisatie zij vertegenwoordigen. Vergeet niet de aanwezigen te vermelden!!!
Checklist inhoudelijk verslag tevens het verslag van de evaluatievergadering met de
ondertekenaars van het convenant (of afgevaardigden hiervan).
Het team:





Uit hoeveel personen bestaat uw team?
Met hoeveel personen wordt er per ronde gesurveilleerd?
Bent u als team herkenbaar tijdens de surveillance?
Indien ja, hoe bent u herkenbaar?

Activiteiten:












Hoe vaak heeft u in de afgelopen periode (periode aangeven) gesurveilleerd?
Surveilleert uw team op een specifieke dag en tijd?
Indien ja, geef aan wanneer.
Hebben leden van het team het team verlaten? Zijn er nieuwe leden bijgekomen?
Is uitbreiding van team noodzakelijk/gewenst?
Wat doet u aan bekendheid van uw team in de wijk?
Op welke wijze wordt geprobeerd het aantal teamleden te vergroten? (activiteiten/acties
noemen).
Wat waren u aanvullende activiteiten in het afgelopen jaar met betrekking tot de
campagnekalender van de politie?
Wat waren u uitgaven het afgelopen jaar in relatie tot de ontvangen inkomsten?
Bent u als team aanwezig tijdens buurtactiviteiten zoals straatfeesten en braderie?
Is er extra inzet van uw team tijdens Oud en Nieuw, EK, WK, etc.?

Continuïteit/voortgang.
 Zijn er wijzigingen in de afspraken met de partners (medeondertekenaars van het
convenant)? Zo ja, geef de wijzigingen aan.
 Worden de activiteiten van het Bewonersinitiatief Veiligheid voortgezet?
Samenwerking:
Hoe vaak is er overleg met:





Politie
Gemeente
Woningcorporatie
Hoe verloop de samenwerking met de partners?

Meldingen
1

Hoe meldt u misstanden aan betrokken partijen? (app, mail of belt u
rechtstreeks?) Geef per instantie aan op welke wijze u de misstanden meldt.
 Gemeente
 Woningcorporatie
 Politie
 *)Partner ___________________
 *)Partner ___________________

Scholing/cursussen
 Heeft het Bewonersinitiatief Veiligheid of leden van het BIV in het afgelopen jaar cursussen
of scholing gevolgd?
 Zo ja, vermeld dan aan welke training/cursus (door wie) is deelgenomen.
 Heeft het team behoefte aan scholing/cursussen en zo ja op welk gebied?
 Over welk onderwerp?
Bijlage:
1. Deelnemerslijst team

2

