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Vind CPV op de socials:

SOORTEN ZOEKACTIESCPV TEAMS

Wij hebben diverse specialismen in huis om te zoeken  
in allerlei soorten gebieden.

Wanneer wordt er een zoekactie opgezet door het CPV?
Wij zoeken alleen op verzoek van de familie van de 
vermiste en met akkoord van de politie en gemeente.  
We hanteren de onderstaande volgorde:

1. Eerste kring
Een zoekactie dat zich beperkt tot de directe 
sociale omgeving van de vermiste. Denk hierbij 
aan familie, vrienden, kennissen, werk, school etc.

3. Inzet vrijwilligers
Een massale zoekactie. Er zijn veel aspecten 
waarmee rekening gehouden moet worden,  
zoals overleg met politie, sporen, waar en op 
welke wijze we zoeken, begeleiding enz.

4. Lokale publiciteit
Coördinatie Platform Vermissing stuurt een 
persbericht uit naar alle lokale pers/media.

5. Landelijke publiciteit
Coördinatie Platform Vermissing stuurt een 
persbericht uit naar alle landelijke pers/media.

6. Flyeren
Flyers worden gemaakt en verspreid.  
Deze worden opgehangen bij plaatsen waar  
veel mensen komen.

7. Zoek websites
Melding maken van de vermissing op zoveel 
mogelijk relevante websites. Onder andere: 
www.cpv-nl.nl

2. Social media
Teamlid Communicatie: Ramona van Urk kan 
u helpen met het opstellen van het juiste 
informatiebericht om te verspreiden.

Coördinatie Platform Vermissing heeft een erkende  
ANBI status. CPV werkt met specialistische vrijwilligers  
en onbetaalde medewerkers. De stichting is afhankelijk  
van donaties, sponsoring en giften voor de aankoop -  
en onderhoud van materialen. Voor bedrijven is een  
donatie of gift fiscaal aftrekbaar. CPV stuurt geen  
facturen voor zoekacties. 

Wil je ons steunen, dan mag dat op: 
NL55 RABO 0312 8884 73 ten name  
van Stichting Coördinatie Platform  
Vermissing. Alvast bedankt!

Contact Penningmeester 
Hans van Lenten  |  M. 06-51785499  |  info@cpv-nl.nl

ANBI STATUS

Quad Team
• Snel ter plaatse
•  Geschikt voor drassig/ bosrijk 

gebied, waar het moeilijk zoeken is
• Geschikt voor langs de spoorlijnen
•  Kunnen veel kilometers  

maken in korte tijd
•  Geven advies vanuit het  

zoekgebied aan de mobiele 
communicatie post. 

Drone Team
•  Geven overview lucht,  

land en (onder) water
• Warmte detector
•  Inzoomen tot op  

de pixel nauwkeurig
•  Snel, innovatief, veilig,  

grondig, flexibel, adaptief

Dog Rescue Team
•  Getraind in het zoeken naar  

levende en niet levende personen
•  Getraind om in puin en in  

moeilijke gebieden te zoeken

Botenteam
•  In te zetten bij oevers met riet, 

kanalen en meren
•  Zoeken met magneten, netten  

en sonar

Ruiterteam
• In te zetten in bosrijke gebieden
• In te zetten op zandpaden



Wij zijn doorlopend op zoek naar vrijwilligers die willen 
meehelpen bij een zoekactie. Wil jij vrijwilliger worden 
en in ons vrijwilligers bestand worden opgenomen? 
Kijk op onze website en meld je aan.  

HULP VAN VRIJWILLIGERS

CPV deelt haar werkwijze via een handboek op de website. 
Met als doel de kennis te delen. Iedereen kan hier gebruik 
van kan maken. Daarbij blijft de mogelijkheid om de hulp 
in te roepen van leden van de CPV om een zoekactie te 
coördineren.

CPV HANDBOEK

CPV beschikt over een eigen mobiele centrale commando 
post die bij iedere zoektocht een belangrijke rol heeft. 
Belangrijke leads van vrijwilligers in het veld gaan gelijk 
door naar de mobiele centrale commando post, maar 
ook naar de politie. Via het grote digitale scherm in de 
wagen matchen twee coördinatoren via een digitale 
kaart de coördinatiepunten met de ingezonden foto’s van 
vrijwilligers. 

MOBIELE CENTRALE  
COMMANDO POST

Op een zondagmiddag in april 2016 werd er op Urk een 
simpele oproep gedaan via Facebook, maar met een zeer 
grote betekenis. ‘Er is een jongen vermist, wie wil helpen 
zoeken?’… 
Men staat er niet altijd bij stil. Je hoort en leest het vaker dat 
iemand wordt vermist. Maar als je er eenmaal bij betrokken 
bent, krijgt alles een hele andere betekenis. Volledig uit het 
niets kwamen op Urk vijfhonderd vrijwilligers op de been 
om te helpen zoeken. Binnen een paar uur werd heel Urk 
uitgekamd. Alles gecoördineerd door het Urker CPV team. 
Deze zoekactie deed ons beseffen wat het betekent om 
een zoekactie in goede banen te leiden en te coördineren. 
Het overleg met de familie, de burgemeester, politie, de 
vrijwilligers, het zoekgebied, de manier van zoeken en zo 
zijn er nog tal van zaken die aan de orde komen bij een 
vermissing. We hebben besloten onze ervaringen en kennis 
verder te professionaliseren in een gespecialiseerd team 
en onder te brengen in de stichting Coördinatie Platform 
Vermissing. CPV stelt zich belangeloos beschikbaar bij 
zoekacties van vermiste personen. 

KORTE GESCHIEDENIS: 

Coördinatie Platform Vermissing (CPV) is een 
burgerinitiatief. Het specialistische team geeft richting 
en sturing aan vrijwilligers (burgers) die meehelpen  
bij zoekacties naar vermiste personen. De stichting is  
in 2016, na een grote zoektocht op Urk met meer dan 
500 vrijwilligers ontstaan. De grondleggers zijn  
Wim Koster en Auke van Slooten uit Urk. 

Doelstelling/ Missie/ Visie 
a.   Het delen van specialistische kennis en samenwerking 

bij het zoeken naar vermiste personen
b.   Coördineren van zoekacties bij een vermissing  

ter aanvulling op de professionele hulpverlening
c.   Het continu professionaliseren van zoekacties  

van de CPV. 

Ons motto:   
“Zoek alsof hij/zij je eigen kind is!”

CPV staat voor:
•  Professionele ondersteuning bij het coördineren  

van zoekacties. 
• Faciliteren van materialen en middelen
•  Adviseren en ondersteunen van de familie  

van de vermiste
•  Specialistische kennis/ ervaringen delen  

en samenwerken

WIE IS CPV?

CPV staat geregistreerd bij de Landelijke 
Deskundigheidsmakelaar. LDM richt zich op het 
bemiddelen van externe deskundigen voor (opsporings)
onderzoeken. De LDM heeft een register met betrouwbare 
en gekwalificeerde deskundigen die geraadpleegd 
kunnen worden. De LDM verleent ondersteuning aan de 
politie, Koninklijke Marechaussee, rechterlijke macht en 
bijzondere opsporingsdiensten.

Wij werken samen met verschillende politie- en 
overheidsdiensten en reddingswerkers. CPV gaat altijd  
in overleg met de politie te werk. Zo werkt CPV samen  
met diverse stichtingen en Landelijk Bureau Vermiste 
Personen van de Nationale Politie.

Inmiddels hebben wij diverse zoekacties in Nederland 
gecoördineerd. U kunt een kijkje nemen op onze website 
www.cpv-nl.nl en ons volgen op Facebook.

CPV LANDELIJK ERKEND 


