
Probleemstelling
Woninginbraken zijn High Impact Crimes waar veel mensen 
last van hebben. Het schaadt de samenleving in hun vrijheid, 
persoonlijke levenssfeer en veiligheid. Het is van groot belang 
voor de samenleving dat wij als politie organisatie samen met 
andere organisaties zoals de gemeente en het ROC Mondriaan 
inzet plegen om o.a. het aantal woninginbraken in de wijken 
terug te dringen. Het maatschappelijk belang hiervan is hoog 
en het terugdringen van het probleem wordt gesteund door alle 
lagen van de bevolking.

Het verhaal achter de cijfers
in de wijk Scheveningen zijn in 2011, 2012 en 2013 ongeveer 260 
geregistreerde woninginbraken per jaar geweest.  Dit zijn forse 
getallen. Meer dan 260 bewoners per jaar worden getroffen en 
voelen zich minder veilig in hun eigen huis. Sommige slachtof-
fers hebben angstaanvallen, durven hun huis niet meer uit/
in of hebben aanpassingsproblemen binnen de maatschappij. 
De kwaliteit van de aangifte kan de pakkans vergroten mbt de 
daders. Een professionelere aanpak van het buurtonderzoek kan 
leiden tot een verhoging van het veiligheidsgevoel en onder-
steuning van het politie onderzoek.

Leereffecten:
Leereffecten zijn er op verschillende vlakken. Dit is ook een 
doelstelling binnen het project. Het moet een win/win situatie 
zijn voor elke organisatie die deelneemt. Als politie organisatie 
leren wij werken met een opleidingsorganisatie die andere doel-
stellingen heeft. Het opzoeken van raakvlakken en het gebruik 
maken ervan is een bijkomende leerfase.  Het leren van andere 
non-profit organisaties is een plus om op die manier raakvlak-
ken te creëren binnen een samenwerkingsverband.

Wat wel te doen:
Out of the box denken is erg belangrijk. Wat kan er allemaal en 
waar vind je elkaar.

Wat niet te doen:
Niet denken in onmogelijkheden. Alles is in principe mogelijk 
als je kijkt naar de raakvlakken.

Korte omschrijving van het project
In de basis gaat het project over het terugdringen van de cri-

minaliteit. Dit is een breed onderwerp. We zijn begonnen met 
structurele preventie acties mbt woninginbraak. Door deze ac-
ties ben je dus structureel met 25 ROC Mondriaan leerlingen en 
drie politie ambtenaren in de wijk aanwezig. Alhoewel je bezig 
bent met preventie voor woninginbraak, loopt je preventief ook 
voor andere delicten op straat. De leerlingen moeten onder-
zoek doen in de wijken in Scheveningen en door middel van dit 
onderzoek en de verkregen informatie een verslag maken op 
basis van Gemeenschappelijk Veiligheid Zorg (GVZ). Dit verslag 
wordt nagekeken en beoordeeld en wordt meegenomen in het 
vakkenbestel van het ROC Mondriaan.
 
Doelgroep 
De primaire doelgroep van ons project zijn alle bewoners in de 
wijk Scheveningen. Secundair zijn het ook de bezoekers van de 
wijk die we via preventie bereiken en eventuele mond tot mond 
reclame.

Concrete doelstellingen van de aanpak 
De concrete doelstelling is het terugdringen van de crimina-
liteit in de algemene zin. Dit proberen we te bereiken door de 
burger alerter te maken in hun eigen omgeving door middel van 
preventie en informatie.

De succesfactoren
De werkzame bestanddeel van deze aanpak is het daadwerkelijk 
op straat zijn waar de criminaliteit het hoogst is. In gesprek 
gaan met bewoners en delen van informatie en het geven van 
preventie. Het succes zit hem in de intrinsieke motivatie van 
de collega’s die de straat op gaan.  Het motiveren van collega’s 
van het Mondriaan om de straat op te gaan om de samenleving 
te verbeteren en veiliger te maken is de basis.  Deze positieve 
instelling wordt door de collega’s van het Mondriaan overgege-
ven aan de bewoners die hierna zelf ook gemotiveerd zijn om 
hun eigen veiligheid te verbeteren, mee te kijken en zaken door 
te geven aan de politie.Het onderscheid zit hem in de basis. 
Het combineren van nut en noodzaak. Voor de leerlingen van 
het Mondriaan is het van belang dat ze weten waar ze het voor 
doen. Wat is hun winst in deze. Het project is (ondertussen) 
aangesloten aan de opleiding zelf en ook voor dit onderdeel 
is een cijfer te behalen. Het heeft een praktijk gedeelte en een 
theoretisch gedeelte waar een scriptie uit voortvloeit. 

Deze projectbeschrijving gaat over het Politie Preventie Project Mondriaan. Wellicht ook iets voor uw gemeente? 
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Voordelen van de scriptie voor:
• Politie: het biedt de politie de mogelijkheid bepaalde mis-

standen (vanuit het oogpunt van de bewoners) in de wijk 
inzichtelijk te krijgen.

• Politie en Mondriaan: de scriptie bevat informatie over een 
gedeelte van de wijk waar diegene is geweest en wat hij 
daar heeft gedaan.

• Leerling Mondriaan: de scriptie biedt de leerling de moge-
lijkheid om op een andere manier naar een wijk te kijken. 
Meer probleem gericht. Wat valt op en waarom?  Wat kan 
er eventueel aan gedaan worden en wat kun je zelf doen 
en wat kunnen de bewoners doen. Waar kunnen andere 
partijen bij helpen…etc.

• Mondriaan: De scriptie biedt de school de mogelijkheid 
om te kijken naar de leercurve van de leerling.  Met deze 
kennis heeft het Mondriaan een nog betere basis voor een 
gefundeerd advies voor de verdere opleiding. Dit kan zijn 
een aanbeveling voor sollicitatie naar de politie.

Het project onderscheidt zich door de samenwerking met de 
politie en de Mondriaan-leerlingen op straat. Het wordt door de 
bewoners (en daar gaat het om) als erg positief ervaren. 

VRAAG EN ANTWOORD

Hoe toekomstbestendig is het project op het Mondriaan?
Het succes van het project is tevens ook de borging. Daar waar 
de politie in samenwerking met het project in het eerste jaar 
een daling van 40% van de woninginbraken zag, is het in het 
tweede jaar verder gedaald naar 63%. Op financieel gebied 
betreft het voor bureau Scheveningen de inzet van twee 
personeelsleden, een dienst per week voor de begeleiding en 
ondersteuning van de leerlingen. 

Voor het Mondriaan is het belangrijk dat ze blijvend kwaliteits-
gericht hun opleidingen verzorgen en dit project is voor de 
school en de opleiding een kwaliteitsverbetering. De borging 
van het project is er al en wordt meegenomen in de opleiding. 
De vorm van het vak dat is geïntroduceerd is zich aan het 
ontwikkelen middels de samenwerking tussen de politie en het 
Mondriaan.

Hoe hou je de kwaliteit van het project in stand? 
De kwaliteit van het project is geborgen bij de initiators B.J. 
Wieser en R. Meinders. Beide personen zijn goed in staat om het 
project te beheren binnen de gestelde tijd en de continuïteit te 
waarborgen. Een paar uur per week is voldoende om het project 
bij te houden en goed te kunnen laten draaien. Veel zaken zijn 
al geborgen en vormen een vast schema binnen het huidige 
bestel.
 
Op welke manier is de nazorg georganiseerd?
Aan het eind van elk project wordt er geëvalueerd en worden en 
eventuele hiaten rechtgetrokken.

In hoeverre is de aanpak overdraagbaar naar andere situaties 
of gebieden? 

Onze aanpak is een op een over te nemen naar andere situaties 
of gebieden. Enthousiasme en intrinsieke motivatie zijn de be-
langrijke bestanddelen van ons project en is wat je nodig hebt 
om het project te doen slagen.  

Rollen en taken van de partners
Gemeente Den Haag en ROC Mondriaan zijn vanaf de basis be-
trokken bij het Politie Preventie Project Mondriaan. Het betreft 
een samenwerkingsverband waarbij alle betrokkenen nodig zijn 
om het project te doen slagen. 

• Gemeente Den Haag heeft de rol als mediapartner. Ge-
meente Den Haag verzorgt het mediagedeelte betreffende 
de lokale en landelijke aandacht. Tevens zorgt de Gemeen-
te Den Haag voor de folders en materialen die nodig zijn 
voor de wekelijkse acties.

• Politie Scheveningen heeft de coördinerende rol. De politie 
verzorgt de opvang van de leerlingen en de begeleiding er-
van tijdens de acties. Tevens verzorgt de politie het lerende 
deel voor het project en geven zij sturing aan de hand van 
de huidige tendensen en wordt het werk van de leerlingen 
beoordeeld door de leidinggevende van de politie zijde B.J. 
Wieser.

• ROC Mondriaan verzorgt de opleidingsvorm zodat er kan 
worden ingezet op de acties die worden gepland. In 5 
wekelijkse periodes komen de studenten elke dinsdag voor 
hun leer/werk project naar politie Bureau Scheveningen. De 
begeleider/leerkracht kan dan tevens het praktijkgedeelte 
beoordelen aan de hand van eigen waarnemingen.

    
Wie heeft de input met betrekking tot de nodige kennis 
verstrekt?
De input met betrekking tot de nodige kennis en kunde is door 
de initiatiefnemers zelf opgebouwd en ontwikkeld. Door goed 
te kijken naar de huidige ontwikkelingen binnen de maatschap-
pij, bepaalde tendensen en de huidige opleidingseisen hebben 
zij de handen in elkaar gestoken en zijn ze tot deze vorm geko-
men. Het is een lopend document dat kan worden aangepast 
mocht de situatie dit vereisen. Op dit moment zijn zij, Politie 
Scheveningen en ROC Mondriaan,  bezig om het theoretische 
gedeelte gefundeerd weg te zetten binnen de opleiding Veilig-
heid Toezicht en Handhaving. 
  
Hoe is het project gefinancierd?
Het project wordt gefinancierd door de Gemeente Den Haag, 
Politie Scheveningen en ROC Mondriaan.

Evaluatie van het project
Elke 5 weken wordt het project geëvalueerd en aan het einde 
van een leerjaar wordt er besproken hoe wij het volgend school-
jaar gaan opstarten. De besprekingen zijn op basis van gelijk-
heid en iedereen heeft een stem.

Aspecten van de evaluatie 
Het aspect van het project richt zich op het tegengaan van cri-
minaliteit. We moeten op een proactieve manier op straat aan-
wezig zijn zodat we aan de voorkant van het probleem komen. 
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Dit om het probleem te ondermijnen voordat het is ontstaan. 
Zo richt het aspect zich op het win/win principe wat de basis 
is van de evaluatie. Door het win/win principe zorgen ze ervoor 
dat een ieder, van leerling tot buurtbewoner en van politie 
tot Gemeente, zijn eigen doelstellingen behalen. Mochten er 
aspecten zijn die verbeterd moeten worden gaan ze allen sa-
menwerken om die aspecten samen te verbeteren.  Net zoals de 
musketiers : een voor allen, allen voor een!

Omdat ze het project flexibel hebben gehouden kunnen ze zelf 
tussen evaluaties houden en continu sturing geven aan het 
proces. De sturing die dan werd gegeven was op basis van kwa-
liteitsverbetering of kwantiteitsverbetering. De nulmeting (op 
basis van criminaliteitscijfers) is op basis van getallen uit 2013. 
De nulmeting op basis van school (ROC Mondriaan) is op basis 
van resultaat cijfers van de afgelopen jaren. 
 
Resultaten
De behaalde resultaten zijn voor de politie dat er een daling is 
opgetreden binnen de criminaliteitscijfers. Fietsendiefstallen 
en auto-inbraken zijn gedaald in aantallen en er is een enorme 
daling in de High Impact Crime. Woninginbraken in 2014 van - 
40% en tot nu toe in 2015 – 63%.

Het ROC Mondriaan ziet een enorme verbetering in kwaliteit 
en kennis van de leerlingen aangaande de blik op het werkveld. 
Hiermee kunnen zij nog beter leerlingen klaarstomen voor het 
werk in het veld. ROC Mondriaan kan haar opleiding nauwer 
laten aansluiten op de eisen van bepaalde beroepsgroepen.

positieve neveneffecten 
Het positieve neveneffect dat dit project heeft opgeleverd is dat 
het veiligheidsgevoel van de burger is verhoogd. Dit is een sub-
jectief cijfer van de burger dat moeilijk positief te beïnvloeden 
is. Toch is het gelukt om hier resultaat in te behalen zonder dat 
dit een doelstelling op zichzelf was, een heel mooi bijkomstig 
resultaat.

Nog een bijkomstig effect was dat steeds meer leerlingen na de 
opleiding de stap nemen om te solliciteren naar een baan bij de 
politie en dat er steeds meer leerlingen door de sollicitatieron-
den komen. 

Wordt het project gecontinueerd? 
Ja, dit project blijft bestaan daar de resultaten zeer goed zijn.


