
 

 

 

Van : Myriam Kooij MEMO 
Datum : 26 april 2013  
Onderwerp : Terugkoppeling van de themamiddag woninginbraken 18 april 2013 te Almere 

 

Inleiding 
‘ Het kán in Almere, het motto van de gemeente Almere, kan ook op deze middag van toepassing zijn. Laten 

we er met elkaar een vruchtbare, leerzame en creatieve bijeenkomst van maken; we hebben hiervoor 

vanmiddag iedereen en alle ingredienten in huis om een stap verder te komen in de integrale aanpak van 

woninginbraken.’ Dagvoorzitter Myriam Kooij, die binnen bureau RVS  het thema woninginbraken onder haar 

hoede heeft, trapte af en gaf daarna het woord aan de aanwezige leden van de Taskforce. 

Hoge urgentie en impact problematiek; concreet aanbod Taskforce 
Burgemeester Cnossen onderstreepte namens de Taskforce de urgentie en het belang van het probleem, dat 

niet voor niets een prioriteit is in de regionale veiligheidsstrategie. Zij ging daarbij in op de grote impact op 

slachtoffers: de drijfveer om deze hardnekkige vorm van criminaliteit met volle kracht aan te pakken. We 

mogen als overheden niet wegkijken en het probleem alléen overlaten aan bewoners zelf, hoewel de eigen 

verantwoordelijkheid voor de beveiliging van hun eigen woning hierin ook belangrijk is. Om het aantal 

woninginbraken fors te laten dalen, wil de Taskforce de partners ondersteunen. Door inzicht in de 

problematiek van woninginbraken te bieden, aan te geven wat wel werkt en wat niet én door 

maatwerkondersteuning waar het nodig en gewenst is (via probleemverkenningen en concrete hulp bij 

uitvoeringsplannen). Voor effectieve interventies gaat het niet alleen om innovatie, maar ook optimaliseren 

van bestaande aanpakken. Gebruik hiervoor de RVS-apothekerskast! De Taskforce hoort graag vanuit het veld 

waar in de praktijk eventueel verder nog behoefte aan is. 

Belang effectieve aanpak: intensief, integraal en via verschillende sporen 
Burgemeester Horseling benoemde dat de aanpak van woninginbraken vooral succesvol is als deze intensief, 

via verschillende sporen en integraal is: alle partners werken intensief en gelijktijdig en via verschillende 

activiteiten dezelfde kant op en versterken elkaar daardoor. En omdat alle partners slechts schaarse middelen 

en capaciteit hebben, is het des te meer zaak deze zo effectief mogelijk in te zetten, met die maatregelen die 

ook écht werken; alleen een losse Voetjesactie gaat het verschil niet maken. Tot slot gaf hij aan, mede vanuit 

de Weesperpraktijk, dat een burgemeester zelf ook een belangrijke rol in de integrale aanpak kan hebben:als 

boegbeeld en aanjager. Waar burgemeesters zélf een actieve rol spelen samen met lokale partners (bijv. een 

regiegroep voorzitten), loopt de aanpak vaak beter. Daardoor gaat de vrijblijvendheid van de afspraken af en 

zetten deelnemers zich actiever in. 

 

Daarop volgden twee rondes workshops. 

I Digitaal opkopersregister 
In deze informatieve workshop zijn alle ins en outs van dit onderwerp belicht vanuit de ervaringen hiermee in 

Amersfoort, Hilversum en andere plekken  in het land. Concreet is afgesproken dat een kopgroep van 

pilotgemeenten in Midden Nederland binnenkort met dit DOR aan de gang gaat. Op deze wijze kunnen de 

kinderziekten eruit worden gehaald, alvorens het middel desgewenst breed in te voeren. 



II Week tegen woninginbraak 
In deze workshop gingen de deelnemers als ware creabea’s actief aan de gang. Al brainstormend en 

mindmappend kwamen hier zeer haalbare én wilde ideeën uit voor slogans, accenten, focus en 

doelgroepenaanpakken, die zullen worden uitgewerkt tot een actieplan voor de Week tegen woninginbraakop 

7-13 oktober (week 41). 

III Succesvolle lokale aanpakken 
In deze workshop werd vanuit de gemeenten Utrecht, Vianen en Soest ingegaan op wat werkt en wat niet 

werkt via de lijnen van dader, domein en slachtoffer. Er werd ingegaan op de persoonsgebonden aanpak, op 

signalseringsteams, hotspots-hottimes-hotshots, huisbezoeken aan slachtoffers etc etc. Dit werd aangevuld 

met ervaringen vanuit de zaal. Hier werd duidelijk dat bestaande aanpakken als Waaks beter kunnen werken 

als aandacht wordt geschonken aan ‘details’: werkelijk actieve burgerparticipatie met regelmatig contact 

tussen overheid en burger, zeer gerichte en specifieke communicatie in plaats van algemene etc. 

Innovatie én optimaliseren van bestaande aanpakken 
Burgemeester Jorritsma opende het tweede plenaire deel en benadrukte de urgentie van het probleem. Zij gaf 
onder meer aan dat het niet alleen gaat om steeds weer een nieuw idee uitvoeren. Innovatie is zeer 
belangrijk, en Almere doet hier ook volop aan. De rust en tijd nemen om een bestaande aanpak optimaal uit 
werken en uit te voeren is echter ook belangrijk. Hierna volgde een korte terugkoppeling vanuit de 

workshops, waarna cabaretier Arno van der Heyden de zaal volledig plat kreeg met zijn hilarische en 

muzikale kijk op de woninginbraakproblematiek en de middag zelf. 

En nu verder? 
De themamiddag woninginbraken krijgt in elk geval op meerdere manieren een vervolg: 

- Er gaat een groep gemeenten starten met een pilot Digitaal opkopersregister. Gemeenten kunnen 

zich hiervoor aanmelden. Een uitnodiging wordt begin mei verzonden. 

- Met de input vanuit de workshops is een projectplan Week tegen Woninginbraak opgesteld. Medio 

mei ontvangen gemeenten een longlist van evenementen/activiteiten voor de Week tegen 

woninginbraak, die in week 41 (7-13 oktober) 2013 zal worden gehouden. Vanuit de 

geïnventariseerde belangstelling hiervoor zal eind mei/begin juni een shortlist met het definitieve 

aanbod worden samengesteld. Dit biedt gemeenten en overige partners dus een ruime 

voorbereidingstijd. 

- Gemeenten gaan aan de gang met alle tips en ervaringen die zij hebben meegekregen tijdens de 

workshops. Nuttige contacten zijn daartoe gelegd. 
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