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Toespraak minister Van der Steur tgv uitreiking Hein 
Roethofprijs. Utrecht, Media Plaza, 26 oktober 2015 
 

• Dank, heer Van den Brink, voor uw behartenswaardige 
woorden – en voor de ontvangst hier in dit schitterende 
Media Plaza!  

• Dames en heren, we zijn hier bij elkaar voor de uitreiking 
van de Hein Roethofprijs: de prijs voor het beste initiatief 
om criminaliteit te voorkomen - en daarmee de sociale 
veiligheid te bevorderen. 

• Dat doen we vandaag voor de 29ste keer. Nét geen 
jubileum dus.  

• Hoewel... Een slimme wiskundige zal wellicht opmerken 
dat 29 toch maar mooi het tiende priemgetal is. Dus in 
zekere zin hebben we ook vandaag met een rond getal te 
maken...  

• En zo gek is die gedachte niet. Ook priemgetallen hebben 
tenslotte te maken met criminaliteitspreventie.  

• Zo spelen ze een belangrijke rol bij de beveiliging van  
– bijvoorbeeld - internetbankieren. Wellicht is te 
overwegen om Euclides postuum alsnog de Hein 
Roethofprijs toe te kennen voor zijn vooruitziende blik. 

• Ook Hein Roethof, dames en heren, was een visionair.  
• Niet alleen was hij een van de pioniers van paars: al in de 

jaren ’60 beijverde hij zich voor samenwerking tussen VVD 
en PvdA.  

• Maar hij zag ook als een der eersten in dat het 
terugdringen van criminaliteit en overlast niet alleen een 
taak was voor politie en justitie. Ook andere partners  
– zoals burgers, bedrijven en gemeenten – moesten op dit 
punt hun verantwoordelijkheid nemen.  

• Dat inzicht, mede gestimuleerd door mijn departement en 
later ook door die fantastische club waar we deze middag 
bij te gast zijn, het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
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en Veiligheid, heeft de afgelopen jaren sterk aan terrein 
gewonnen.  

• Het heeft geleid tot een groot aantal goedlopende, 
effectieve projecten en initiatieven, waarbij samenwerking 
het sleutelwoord is.  

• Samenwerking tussen tal van partijen, publiek én privaat: 
politie, onderdelen van justitie, gemeenten, 
winkeliersverenigingen, de horeca, woningcorporaties, 
scholen, bedrijventerreinen, jongerenwerk, 
sportverenigingen  – afijn: noem maar op.  

• Kijk maar eens naar die indrukwekkende lijst van 
bekroonde én genomineerde projecten in de 29-jarige 
historie van de Hein Roethofprijs. Daarop zie je partners 
van zeer uiteenlopende pluimage, in alle mogelijke 
combinaties terugkomen. 

• En dan te bedenken dat dit enkel nog het topje van de 
ijsberg is...  

• Het mooie is: de Hein Roethofprijs zet zo’n succesvol 
initiatief nog eens extra in de schijnwerpers. Kranten, 
radio en tv besteden er aandacht aan en iedereen kan er 
kennis van nemen. 

• En dan is er altijd wel ergens iemand die denkt: hee, die 
problematiek speelt ook in onze gemeente, in onze wijk, in 
ons winkelcentrum, op ons bedrijventerrein... Laten we 
eens kijken of we hier iets vergelijkbaars van de grond 
kunnen krijgen. 

• Vaak blijkt dat te kunnen. Niet alleen door eens een kijkje 
te gaan nemen bij het bekroonde of genomineerde project 
zelf. Maar ook door contact op te nemen met het CCV.  

• Het CCV beschikt immers over ruime kennis en expertise. 
Het kan u adviseren én concreet helpen bij de opzet van 
een vergelijkbaar preventie-initiatief. Mooi op maat 
bovendien, met het oog op uw specifieke, lokale situatie. 

• En als zo’n project dan daadwerkelijk van de grond komt, 
is het natuurlijk mooi als het effectief blijkt. En nóg mooier  
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als het na enkele jaren zelf probeert mee te dingen naar 
de Hein Roethofprijs.  

• Ook daar zijn fraaie voorbeelden van aan te wijzen. 
• Daarbij zijn ook blijvertjes: initiatieven waar steeds meer 

partners in verschillende regio’s zich bij aansluiten – en 
die zo uitgroeien tot een landelijk evenement. 

• Begin deze maand was er bijvoorbeeld weer de Week van 
de Veiligheid. Een week waarin we als overheid en 
bedrijfsleven zij aan zij optrekken en waarin we extra 
aandacht vragen voor veiligheid en het voorkomen van 
criminaliteit. 

• Dat initiatief is in 2009 kleinschalig opgezet door het 
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.  

• In 2010 dong het mee naar de Hein Roethofprijs...  
• De Week voor de Veiligheid werd wél genomineerd, maar 

won de prijs niet.  
• Maar het succes van het initiatief en de publiciteit rond de 

nominatie droegen wel bij aan de populariteit van De 
Week van de Veiligheid. En u weet het: de Week is 
inmiddels uitgegroeid tot een niet meer weg te denken, 
landelijk evenement met tientallen deelnemende partners.  

• Kortom: ook voor de genomineerden die vandaag niet met 
dat fraaie beeldje en die cheque naar huis gaan, is er nog 
hoop! 

• Sowieso hebt u alle vijf voldoende reden om trots te zijn!  
- BuurTent uit Tilburg leidt tot een flinke afname van het 

aantal woninginbraken en betere onderlinge 
verhoudingen in de buurt 

- De inzet van Horecastewards in het centrum van 
Rotterdam heeft geleid tot minder geweld en minder 
overlast in de uitgaansgebieden 

- Het Educatief Programma Jongeren voorkomt 
vroegtijdig schoolverlaten, jong daderschap en 
radicalisering op basisscholen in Amsterdam-Oost 
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- Of neem de Dutch Trainee Cup – ook al zo’n mooi 
project. Via sport en vrijwilligersactiviteiten werken 
jongeren aan hun conditie en sociale contacten en doen 
bovendien werkervaring op. 

- De vijfde en laatste nominatie is Bloedlink, een project 
dat jonge, vooral Turkse en Marokkaanse meisjes 
weerbaar maakt tegen grooming, sexting en chantage 
door loverboys. 

• Dames en heren: als minister heb je vaak het laatste 
woord. Jij mag beslissen. Vaak is dat prettig, soms ook 
niet. In dit geval zou ik er niet aan moeten denken om een 
keuze te moeten maken uit deze vijf fantastische 
projecten. 

• Dat hoeft gelukkig ook niet. Daar hebben we een uiterst 
deskundige jury voor, onder leiding van Peter den 
Oudsten, burgemeester van Groningen.  

• Aan hem geef ik nu het woord. Ik weet, de spanning in de 
zaal is nu al om te snijden, maar u zult nog even geduld 
moeten hebben. 

• Straks kom ik terug met een grote envelop. Daarin zit de 
naam van de winnaar. En ik kan u verzekeren: deze keer 
is het geheel gepland dat ik als minister niet op de hoogte 
ben van de inhoud... ;-) 


