
“Daar zijn, waar 
studenten zijn”
Praktijkvoorbeeld studentenaanpak 
preventie woninginbraken

De gemeente Leeuwarden en de politie werken intensief samen om het aantal woninginbraken te voorkomen. Zo ook onder de 
ruim twintigduizend, vooral hbo-studenten die de stad telt. Advies is om vooral daar te zijn, waar de studenten ook zijn.

“Wij benaderen studenten onder andere tijdens de introductie 
Leip! om ze te informeren over woninginbraak en heling. Dit is 
een grote informatiemarkt voor nieuwe studenten,” legt Andrea 
Duivesteijn van de gemeente Leeuwarden uit. Tijdens Leip! 
heeft de gemeente samen met de politie voor het tweede jaar 
op een rij een eigen tent. In 2015 lag de nadruk op heling en Bur-
gernet, het jaar daarvoor op woninginbraak. 

Duivesteijn: “Je moet studenten triggeren. Zo kregen ze uitleg 
over Burgernet en konden zich hiervoor meteen opgeven. We 
hadden al gauw honderd nieuwe aanmeldingen. Ook hadden 
we een mooi bord ‘Hoe maak je je mobiel boefproof?’ met aller-
lei tips. Studenten reageerden dat ze het niet wisten en pasten 
hun mobiel meteen ter plekke aan. Als er een paar studenten bij 
je stand staan, komen er vanzelf meer op af. Verder informeren 
we studenten over allerlei zaken rondom veiligheid. Dit doen 
we via een studentengids, website en lokale studentenkrant. 
We proberen de boodschap regelmatig te herhalen.” 

 

Groot bereik
De boodschap is dat studenten goed op hun spullen moeten 
letten. Niet alleen jonge mensen krijgen aandacht in de aanpak 
heling en woninginbraken van de gemeente Leeuwarden. 
Duivesteijn: “We doen ook altijd mee met de postercampagne 
van het CCV rond de donkere dagen en maken gebruik van het 
landelijke materiaal. Zoals de posters, die hangen dan langs de 
rondweg. Het drukwerk en de verspreiding kost ongeveer 3.000 
Euro.” Een minimale investering met een groot bereik. 

Materiaal van Leeuwarden      
• Artikel over heling voor studentenkrant
• Inbraakpreventietips voor studenten 
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Interview Andrea Duivesteijn
Afdeling Juridische en Veiligheidszaken
Gemeente Leeuwarden

Johanna Deelstra is coördinator Woninginbraken bij Politie 
Leeuwarden: “Wij vinden een doelgroepenaanpak belangrijk 
als het om de preventie van woninginbraken gaat. Studen-
ten benader je nu eenmaal anders. Zo moet de boodschap 
leuk zijn en gebruik je middelen die hen aanspreken, zoals 
social media. In 2015 hebben we vooral gefocust op het 
plaatsen van track en trace op de laptop en de gsm, en 
op burgernet. We proberen het dan zo simpel mogelijk te 
houden. Bijvoorbeeld: maak een foto van de achterkant van 
je laptop en plaats die in de Cloud. Zo heb je altijd de unieke 
gegevens van je laptop. Deze heeft de politie nodig, mocht 
het apparaat gestolen worden.” 

Deelstra was samen met Andrea Duivensteijn van de 
gemeente aanwezig bij de introductieweek Leip!. Tijdens 
de Meet & Greet daar gaf Deelstra voorlichting aan studen-
ten. Volgens haar is het belangrijk om ze te triggeren en 
niet alleen met preventietips te komen: “Het jaar hiervoor 
hebben wij een frame met een deur erin gebruikt, zodat we 
studenten konden laten zien hoe makkelijk je door flip-
peren de deur open krijgt. Zo maken we heel inzichtelijk 
hoe snel en eenvoudig inbreken gaat. Ze schrikken ervan en 
dat spoort ze aan om iets te gaan doen. Wij geven dan de 
boodschap mee dat een inbreker in 30 seconden binnen is. 
Door een simpele handeling, zoals een deur op slot te doen, 
kun je al veel voorkomen.” Een laatste tip die Deelstra geeft: 
“Een goody waar je een boodschap bij kan vertellen, is altijd 
handig.”

doelgroepenaanpak bij politie

Het CCV biedt veelal gratis vormgegeven materiaal aan (of 
tegen kostprijs). Kijk in de webshop, ook voor filmpjes speciaal 
voor studenten. 

Een simpele handeling kan veel voorkomen

http://www.hetccv.nl/webwinkel

