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Ieder Nederlands project, initiatief of 

pakket aan maatregelen dat criminaliteit 

voorkomt of sociale veiligheid bevordert, 

kan meedingen naar de Hein Roethofprijs. 

Iedereen mag inzenden: buurtwerkers, 

jongerenwerkers, bewonersverenigingen, 

wijkraden, politie, bedrijven, verenigingen, 

onderwijsinstellingen, woningcorporaties, 

het Openbaar Ministerie en gemeenten. 

Inzenders hoeven niet per se zelf deel te 

nemen in het project. Het is heel goed 

mogelijk om het initiatief van iemand anders 

onder de aandacht van de jury te brengen. 

Projecten voor de Hein Roethofprijs kunt u 

inzenden tot uiterlijk 1 augustus 2015. Dat 

gaat via een online formulier dat te vinden  

is op www.heinroethofprijs.nl.     

De minister van Veiligheid en Justitie, Ard van 

der Steur, reikt de prijs uit op maandag 26 

oktober in het Auditorium van De Jaarbeurs 

in Utrecht. 

De organisatie van de Hein Roethofprijs 

is in handen van het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)  

in Utrecht.

Genomineerden & winnaar
 

De jury selecteert minimaal drie, maximaal 

vijf genomineerden. Elk genomineerd project 

ontvangt een geldbedrag van 5000 euro. De 

winnaar ontvangt 20.000 euro. Dat bedrag 

is niet vrijblijvend. De bedoeling van het 

uitgekeerde prijzengeld is dat het wordt 

gebruikt voor de preventie van criminaliteit 

of het bevorderen van sociale veiligheid.  

Een jury van vakmensen die ieder vanuit 

een eigen invalshoek goed zicht hebben 

op preventie van criminaliteit en op 

maatschappelijke veiligheid, selecteert de 

winnaar. Zowel de genomineerden als de 

winnaar krijgen media-aandacht. Dat levert 

landelijk de waardering op die ze verdienen. 

Bovendien kunnen deze projecten anderen 

inspireren om elders soortgelijke projecten 

op te zetten. 

Van ieder genomineerd project wordt 

voorafgaand aan de prijsuitreiking een 

presentatiefilm gemaakt van twee minuten. 

Genomineerden en de winnaar ontvangen 

dat filmpje en kunnen dat gebruiken om hun 

activiteiten onder de aandacht te brengen 

van het publiek. 
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Hein Roethof 

De prijs is vernoemd naar Hein Roethof, 

PvdA-kamerlid en begin jaren ’80 van de 

vorige eeuw voorzitter van de commissie 

Kleine Criminaliteit van de Tweede Kamer. 

De commissie-Roethof kwam vooral in het 

nieuws door het beleidsplan Samenleving en 

Criminaliteit uit 1985. Dat gold als een krachtig 

pleidooi voor criminaliteitspreventie. Daarom 

riep het ministerie van Justitie in 1987 de Hein 

Roethofprijs in het leven, om bekendheid te 

geven aan projecten in Nederland die resultaten 

bereiken met de preventie van criminaliteit of 

het bevorderen van sociale veiligheid.   

Criteria 

De ingezonden projecten moeten aan de 

volgende criteria voldoen:

1 Het project voorkomt criminaliteit,  

 bevordert sociale veiligheid en/of   

 veiligheidsbeleving

 Voorbeelden hiervan zijn projecten gericht 

 tegen woning- en auto-inbraak, fiets- en 

 winkeldiefstel, vandalisme en verloedering.

2 De oplossing van het probleem wordt 

  gezocht in participatie vanuit de 

 samenleving 

 De grote kracht van het project zijn de  

 mensen die het probleem ondervinden. Dit  

 zijn projecten waarbij burgers het initiatief  

 nemen of waarbij zij actief betrokken zijn.

 Projecten waarbij uitsluitend de politie 

 en/of justitie worden ingeschakeld, zijn 

 uitgesloten van deelname. 

3 Er moet sprake zijn van een   

 samenwerkingsverband

 Meerdere partijen werken samen in het  

 project, bijvoorbeeld een bewoners- 

 vereniging, woningcorporatie en gemeente. 

 Of: politie, sportvereniging en jongerenwerk.

4 Het project moet concrete resultaten  

 opleveren

 Uit de evaluatie van het project blijkt dat de 

 aanpak een aantoonbaar positief effect 

 heeft. Kwalitatief en/of kwantitatief.  

 De situatie voor en na het project kunnen 

 door cijfers worden ondersteund. De jury wil 

 ook het verhaal achter de cijfers weten. 

 Zijn er geen cijfers beschikbaar, dan is 

 een heldere omschrijving van de resultaten 

 gewenst. De brondata zijn toegevoegd aan 

 de inzending.

5 De maatregelen bevorderen het leefklimaat 

  Een deurknop met 220 volt erop tegen 

  inbraak, baldadige hangjongeren verbannen 

  naar een strafkolonie, zakkenrollers aan 

  de schandpaal op het dorpsplein. Mochten 

  dergelijke ingrepen al enigszins de kans

  verkleinen op woninginbraak, overlast in de 

  openbare ruimte of straatroof, dan   

  bevordert het in ieder geval niet de 

  leefbaarheid van een wijk of dorp. De Hein 

  Roethofprijs gaat naar een project dat wel

  een positief effect heeft op de leefomgeving

  en de beleving van veiligheid. 
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6 Het project moet hoofdelementen   

 bevatten die elders toepasbaar zijn

 Een project dat een gedegen aanpak van 

 criminaliteit en veiligheid bevat, valt nooit 

 één op één te kopiëren. Altijd zijn er wel 

 lokale en andere situationele verschillen, 

 waardoor bepaalde elementen op de ene 

 plek succesvol blijken en elders niet. Maar 

 onderdelen van een succesformule kunnen 

 wel op diverse plaatsen in het land worden 

 overgedragen.   

7 Het project bestaat al enige tijd en er is  

 vooruitzicht op voortzetting

 Duurzaam tegengaan van criminaliteit en 

 onveiligheid is niet gebaat bij eendags- 

 vliegen. Het vergt continuïteit in organisatie 

 en financiering. De projecten die in aan- 

 merking komen voor de Hein Roethofprijs, 

 zijn nog in uitvoering op het moment van 

 de prijsuitreiking. 

Aanmelden

Wie een project wil aanmelden, vult het 

inschrijfformulier volledig in en zendt een 

samenvatting van het project mee van 

maximaal 1 A4-tje. Het inschrijfformulier voor 

de Hein Roethofprijs 2015 is te downloaden via 

www.heinroethofprijs.nl. 

Mail de inzending en samenvatting naar  

hein.roethof@hetccv.nl. De uiterste inzend-

datum is 31 juli 2015. 

Jury

De projecten die meedingen naar de Hein 

Roethofprijs worden beoordeeld door een 

onafhankelijke jury. De juryvoorzitter is Peter 

den Oudsten, burgemeester van Groningen. 

Dit zijn de juryleden:

• Mariette Christophe, landelijk projectleider 

 Huiselijk Geweld namens de politie

• Sandra Lutchman, lid internationaal bestuur 

 Amnesty international

• Anniko van Santen, presentatrice van het 

 AVRO-programma Opsporing Verzocht

• Hans Biesheuvel, initiatiefnemer van ONL 

 voor Ondernemers

• Sander van Golberdinge, directeur van 

 Detailhandel Nederland

• Emile Kolthoff, hoogleraar Criminologie aan 

 de Open Universiteit

Secretaris van de jury is Door van der Wiele 

van het Centrum voor Criminaliteitspreventie 

en Veiligheid. 
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Winnaar van 2013:  
preventieproject Wajaw

Wajaw is straattaal voor wow. Jarenlang kampt 

Rotterdam met een groep risicojongeren tussen 

12 en 18 jaar. Ze dreigen maatschappelijk uit 

te vallen en zorgen voor overlast in een aantal 

Rotterdamse wijken. Preventieproject Wajaw 

ontwikkelde een training voor deze jongeren. 

De training is gericht op een aantal problemen 

zoals vroegtijdig schoolverlaten, criminaliteit, 

agressiviteit en radicalisering. De jongeren 

committeren zich door middel van een contract 

aan het project, dat bestaat uit minimaal 

12 bijeenkomsten. Daarin worden allerlei 

onderwerpen behandeld en ze leren nieuwe 

vaardigheden. Er zijn gastlessen, onder anderen 

van een rabbijn. 

  

De jongeren worden ook gestimuleerd om 

op pad te gaan: naar de haven, naar scouting 

en ze wonen de dodenherdenking bij op 4 

mei. Tot slot organiseren de jongeren een 

buurtfeest, waarmee ze bijdragen aan de 

leefbaarheid in de wijk. 

De jongeren die aan de training deelnamen, 

vonden het zinvol. De trainers zagen een 

positieve verandering in de houding van de 

deelnemers. Ze hebben meer oog voor de 

samenleving en zijn gemotiveerd om hun 

bijdrage te leveren. Ze zien het belang in van 

onderwijs, zijn beter in staat om op hun eigen 

gedrag te reflecteren en kunnen zaken die in 

de samenleving spelen beter relativeren. De 

betrokken partijen in de wijk uiten zich ook 

positief over de resultaten van het project.

6   CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID



CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) draagt bij aan de 

maatschappelijke veiligheid door met partners integrale aanpakken te ontwikkelen en een 

brede implementatie van deze aanpakken te bevorderen. Het CCV zorgt voor ondersteuning 

en afstemming op maat, gericht op de lokale praktijk. 

MEER INFORMATIE

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze brochure? Neem dan contact op 

met het CCV.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

T (030) 751 67 00

E info@hetCCV.nl

I www.hetccv.nl
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https://www.linkedin.com/company/centrum-voor-criminaliteitspreventie-en-veiligheid-ccv
https://www.facebook.com/hetccv.nl
https://twitter.com/HetCCV


Stichting Centrum voor Criminaliteits-

preventie en Veiligheid (CCV) draagt 

bij aan de maatschappelijke veiligheid 

door het stimuleren van publiek-private 

samenwerking, actieve kennisdeling van de 

veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling 

van instrumenten en regelingen.


