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Praktische tools tegen criminaliteit voor het MKB  
 

Cijfers  
Op 8 augustus 2014 presenteerde het Korps Politie 
Suriname de halfjaarlijkse criminaliteitscijfers van 2014.  
De inbraken betreffen alle gevallen van inbraak uit 
woningen en (bedrijfs)panden. In 2013 lag dit cijfer op 
1811 gevallen terwijl dit in 2014 op 2006 gevallen ligt. De 
stijging van deze strafbare feiten gedurende het eerste 
halfjaar van 2014 geeft reden tot bezorgdheid en extra 
maatregelen.  
 
De berovingen en overvallen maken samen deel uit van de 
diefstallen door middel van geweldpleging. Om 
onderscheid te maken tussen de gevallen waarbij een 
vuurwapen als geweldsmiddel wordt gehanteerd 
(overvallen) en de gevallen waarbij geen sprake is van 
gebruik van een vuurwapen (berovingen) worden de 
termen overvallen en berovingen gebruikt. Als geheel 
dalen deze strafbare feiten bij vergelijking van de eerste 
helft van 2013 met die van 2014 van 612 naar 516 (een 
daling van 14.7%). Een groot zorgpunt is de toename met 
19% van het deel van de diefstallen met geweld waarbij 
vuurwapens gebruikt worden (overvallen), terwijl aan de 
andere kant een daling van 37.4% wordt genoteerd van de 
diefstallen met geweld zonder gebruik van vuurwapens 
(berovingen), meldt de KPS PR. (bron: 
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nie
uwsitem/24574) Genoeg reden voor ondernemers om 
zichzelf en mede-ondernemers te beschermen tegen deze 
activiteiten.  
 
Schade  
Ondernemers vinden het verlies van belangrijke 
bedrijfsdocumenten vaak nog vervelender dan de 
noodzaak om de gestolen goederen te vervangen.  
Ook kan een inbraak zware emotionele gevolgen met zich 
meebrengen. Daarnaast kunnen andere vormen van 
criminaliteit zoals overvallen, fraude en afpersing, 
winkelcriminaliteit of vervoer- en transport criminaliteit 
ondernemers ernstige schade toebrengen. Reden genoeg 
om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.  

Tools 
Tijdens deze toolsessie zult u praktische tools aangereikt 
krijgen om de risico’s voor uw onderneming te beperken 
tegen diverse criminaliteitsvormen zoals hier voorafgaand 
beschreven . 
 
Onze docent 
Gerold Dompig MBA zal de toolsessie inhoudelijk verzorgen. 
Dompig is 24 jaar werkzaam geweest in het politie top 
management (laatste rang politie commissaris) en  de 
detective branche tegen georganiseerde misdaad in 
Nederland, Aruba en Suriname. Bovendien houdt hij zich al 
10 jaar bezig met risico-security consulting, beheer van 
noodsituaties en forensisch onderzoek voor private 
ondernemingen.  
 
Doelgroep 
Deze toolsessie is bedoeld voor 
 Ondernemers van midden- en klein bedrijf 
 Professionals die belast zijn met de security binnen een 

organisatie 
 Een ieder die meer wilt weten over security tools voor 

het midden- en klein bedrijf 
 
Praktische informatie 
 Datum en tijd: 25 maart 2015 van 16:00 tot 20:00 uur.   
 Aantal deelnemers: Minimaal 10  
 Trainingskosten: SRD 200,00 p.p.  
 Locatie: Virolastraat 30, Paramaribo  
 Inschrijven: via info@scientianv.com of bel 493044. 
 
Kwaliteit 
De kracht van Scientia is de kwaliteit van haar aangeboden 
diensten. Zo beschikt Scientia over ruime nationale en 
internationale expertise en ervaring. Hierdoor voldoen de 
trainingen en opleidingen die Scientia aanbiedt aan zeer hoge 
eisen. Bij een aantal trainingen wordt er desgewenst 
buitenlandse expertise naar Suriname gehaald. Daarnaast 
beschikt Scientia over een docentenpool bestaande uit 
docenten met ruime praktijkervaring op hun vakgebied. 
  
Scientia N.V. Suriname is gelieerd aan het Nederlandse opleidingsinstituut Beccaria, 
dat erkend is door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).  
 
 
 
 

Criminaliteit tegen ondernemers is aan de orde van de dag. Het leidt tot omzetderving, emotionele en soms ook  
fysieke schade, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het heeft negatieve invloed op het ondernemersklimaat, kost  
honderden arbeidsplaatsen, veroorzaakt faillissementen, remt groei en scheelt de staatskas honderden miljoenen.   
Publiek private samenwerking, betere preventieve maatregelen hand in hand met gerichte repressieve 
maatregelen zijn cruciaal om criminaliteit merkbaar terug te dringen. 
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