
Woninginbraak is 
geen vet onderwerp

Praktijkvoorbeeld studentenaanpak 
preventie woninginbraken

Studenten bereiken? Zoek het in humor en laagdrempeligheid. De gemeente Utrecht ontwikkelde samen met het Comedyhuis 
een stand-up comedy show. Een hele andere manier om het thema ‘veiligheid’ en wat daarbij komt kijken onder de aandacht te 
brengen.

Interview Ati van Linschoten
Gebiedsmanager Veiligheid Overvecht
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Bij de stedelijke taak van gemeenten hoort ook voorlichting aan 
studenten. Zeker in een stad als Utrecht met twee universitei-
ten, twee hogescholen en middelbaar beroepsonderwijs is een 
goede communicatie richting jongeren onmisbaar. Inbraak bij 
studenten komt, net zoals in andere studentensteden, ook in 
Utrecht voor. 

Gebiedsmanager Ati van Linschoten van de wijk Overvecht 
vertelt hierover: “In alle wijken in Utrecht en dus ook Overvecht 
komen steeds meer studenten te wonen.  De vraag deed zich 
voor hoe die goed bereikt konden worden met allerlei onder-
werpen rondom veiligheid. Studenten doen deuren niet op slot 
en laten de laptop in het zicht staan. Ouders hebben thuis altijd 
voor alles gezorgd. Nu ze zelfstandig zijn gaan wonen, moeten 
ze er zelf op letten.” Volgens Van Linschoten zijn studenten 
moeilijk te bereiken met onderwerpen zoals preventie. “Dat 
komt omdat thema’s als veiligheid en woninginbraak niet sexy 
en vet zijn.” Samen met partners in de wijk is ze gaan nadenken 
hoe studenten het beste aangesproken konden worden. Humor 
is misschien de ingang…

Comedy
Daarom zet de gemeente Utrecht in samenwerking met
het Comedyhuis Utrecht een voorstelling in met de titel: 
‘112-COMEDY’, speciaal voor studenten. Deze stand-up 
comedy show gaat niet alleen over woninginbraken maar ook 
over digitale veiligheid, diefstal van mobiele telefoons, je data 
beveiligen enzovoort. In 2015 tijdens de UIT-dagen (Utrechtse 
Introductie Tijd) zette de gemeente Utrecht de show voor het 
eerst in. Van Linschoten: “Wij waren zowel bij de overdekte 
informatiemarkt als buiten in het Griftpark. Twee stand-up 
comedians gaven een komische show van ongeveer driekwar-
tier en de studenten werden live bij deze voorstelling betrok-
ken. De studenten vonden het leuk.” 

Wel merkte Van Linschoten dat de setting en timing essentieel 
zijn. Zo waren de informatiemarkt en de comedy show op de 
eerste dag van de introductietijd: “Je ziet dat eerstejaars dan 
zenuwachtig zijn en dat de informatie minder goed blijft han-
gen.” Daarom zet de gemeente Utrecht de comedy ook breder 
in bij grote studentencomplexen en horeca waar veel studenten 
komen. Bovendien doet deze gemeente onderzoek naar de 
beste aanpak voor studenten. Zodra dit onderzoek afgerond is, 
vindt u in dit webdossier het resultaat.
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