
Zien hoe makkelijk 
inbreken gaat

Praktijkvoorbeeld studentenaanpak 
preventie woninginbraken

Groningen is al jaren voorloper als het gaat om de studentenaanpak tegen woninginbraken. Met ruim vijftigduizend studenten 
is dit ook een noodzaak. De politie probeerde voorlichting, bood inbraakstrips aan en choqueerde door ’s nachts studenten-
huizen binnen te lopen. Edwin Valkema student-agent bij Politie Groningen blikt terug en geeft handige tips. 

De Groningse aanpak heeft als voorbeeld gediend voor diverse 
andere politie-eenheden en gemeenten. In 2007 begon deze 
politie als een van de eerste in het land met de student-agent. 
Dit is een politieagent die zich richt op studenten. Edwin 
Valkema is zelf nu drie jaar student-agent en legt uit waarom 
zijn functie belangrijk is: “In Groningen hebben we vijftig-
duizend studenten. We willen verbinding met deze doelgroep. 
Studenten zijn immers een bijzondere groep jeugd: het zijn 
intelligente mensen die iets van hun leven willen maken en 
die meestal niet uit zijn op criminaliteit of ellende.” 

Fysieke maatregelen
Na twee jaar evalueerde de politie de nieuwe werkwijze van 
‘student-agent’. Valkema: “Als je veel studenten hebt, kunnen 
ze ook logischerwijze slachtoffer worden van woninginbraak. 
Maar we zagen dat ze er bijna niet mee bezig waren.’ Daarom 
intensiveerde de politie preventieacties, zoals voorlichting via 
Facebook en het tijdschrift van de hogeschool. Als er ingebro-
ken werd, had de student-agent ook altijd een gesprek met de 
studenten hoe het kon gebeuren. ‘Maar we merkten dat alle 
aandacht niet veel resultaat had,” zegt Valkema en vervolgt, 
“als gedrag slecht te beïnvloeden is, dan moeten we maar 
fysieke maatregelen nemen. Wij zijn dan ook samen met de 
gemeente bij studenten langs de deur gegaan. We keken of er 
een inbraakstrip aan de deur zat. Als de studenten het wilden, 
werd het er ook meteen aangeschroefd. Toen we later nog eens 
de actie deden, werd de inbraakstrip niet meteen gemonteerd. 
De studenten moesten zelf contact opnemen met de monteur. 
Dat deden ze niet, ze zijn een beetje laks. Onze acties waren 
inmiddels uitgeput: als we gedrag niet rustig kunnen beïnvloe-
den, dan moeten we een choquerende actie doen.”

Laten zien
In 2013 gingen Groningse agenten dan ook in politie-uniform ’s 
nachts studentenhuizen binnen. Bij zo’n 85% van de studen-
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tenhuizen kwamen de agenten binnen door de voordeur, een 
raam of de achterdeur. Gewoon door te flipperen of te henge-
len. “We hoefden niets te breken”, blikt Valkema terug. De actie 
was vooraf afgestemd met de burgemeester en de toenmalige 
korpschef. Valkema: “Studenten vonden het prachtig. Destijds 
werkte het als een olievlek door de stad, iedereen had het 
erover. Anno 2015 weten studenten het nog steeds en in straten 
waar veel studentenhuizen staan, zie je veel anti-inbraakstrips. 
Echter, het bracht ook een landelijke discussie op gang. Was het 
huisvredebreuk want dat is een strafbaar feit.”

Studenten hebben het er nog over
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Hoe is Politie Groningen verder gegaan? Valkema: “Je hebt te 
maken met een populatie die zich steeds vernieuwt. Daarmee 
moet je met alle acties rekening houden. In 2014 en 2015 gingen 
we met collega’s langs studentenwoningen. We belden aan en 
lieten vervolgens zien hoe eenvoudig een inbreker binnen kan 
komen. De studenten schrokken vooral van de inbraakmethode 
flipperen. En dan om te bedenken dat zo’n inbreker het wel drie 
keer sneller kan dan wij. Ze waren erg onder de indruk.”

Aandacht houden
Verder houden de gemeente Groningen, de politie en samen-
werkingspartners sinds 2014 de verkiezing van het leukste 
studentenhuis van de stad. De studenten moeten dan allerlei 
activiteiten doen om het huis veilig te houden. Vervolgens 
komen de politie en de Stichting Veiligheidszorg Noord langs 
en geven punten. De eerste keer, in 2014, deden 14 huizen mee. 
De deelnemers kunnen allerlei prijzen winnen. Onder andere 
op Facebook wordt er aandacht aan besteed. Daarnaast hebben 
politie en gemeente regelmatig contact met Contractus, een 
koepelvereniging van Groningse studentenverenigingen. 

Scriptie weg? Nee, het staat gewoon in de Cloud

Valkema: “Als je hun netwerk gebruikt, dan heb je een veel 
groter bereik. We vragen daar bijvoorbeeld aandacht voor het 
op slot doen van de voordeur. Niet alle huisbazen staan open 
voor de anti-inbraakstrip: studenten moeten toch gewoon de 
deur op slot draaien. En in studentenhuizen is het heel normaal 
om je kamerdeur open te laten. Dus ook daar wijzen we op. Als 
je met ze praat, begrijpen ze het. Maar als hun laptop gestolen 
wordt, staat er ook zo weer een nieuwe laptop. Het argument 
dat hun scriptie dan weg is, gaat niet meer op. Die staat toch 
gewoon in de Cloud.” Valkema blijft optimistisch en wijst 
studenten er steeds weer op hoe makkelijk in hun huizen 
ingebroken kan worden.

Film
Politie Groningen wijst studenten op veelvoorkomende inbraak-
methoden als flipperen en hengelen. Het CCV heeft dan ook 
twee filmpjes ontwikkeld en getest onder studenten. Gemeen-
ten, politie en andere veiligheidspartners kunnen deze 
sprekende, humorvolle beelden in hun voorlichting gebruiken. 
Kijk op het YouTube-kanaal van het CCV.

Materiaal van Groningen
5 Tips voor een veilige tijd in Groningen 

• Een studentenpopulatie vernieuwt zich steeds. Daarom 
is blijvend aandacht voor woninginbraken een must.

• Daar zijn, waar studenten ook zijn. Bel eens bij een stu-
dentenhuis aan en laat zien hoe makkelijk de inbraak-
methode flipperen en/of hengelen gaat.

• Studenten zijn laks. Bied studenten meteen ter plekke 
bij hun woning fysieke maatregelen aan en laat deze 
monteren.

• Aandacht voor preventie? Gebruik voor een groter 
bereik bestaande studentennetwerken, zoals studen-
ten-, studie- en sportverenigingen. Of richt een eigen 
platform met belangrijke samenwerkingspartners op.

een paar tips

http://www.leukstestudentenhuis.nl/
http://www.leukstestudentenhuis.nl/
https://www.youtube.com/user/hetccv
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/woninginbraak/studenten/5tips.jpg

