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Hij was er vroeger zelf één. Nu helpt 
hij mensen om zich te beveiligen tegen 
ongewenste gasten in huis. Van inbre-
ker tot inbraakpreventieadviseur. Hoe 
groot kan een stap zijn? Evert Jansen: 
“Voor mij is het een heel logische stap, 
al zou ik daar vroeger eens hard mee 
gelachen hebben. Mijn verleden als 
inbreker heb ik al lang achter de rug. 
Maar de ervaringen uit die tijd zet ik nu 
nuttig in. Ik doe buurtverkenningen in 
wijken, organiseer inbraakpreventie-

avonden en geef tips hoe je in-
brekers buiten de deur kan houden.” 
Eline Bomans, projectverantwoorde- 
lijke diefstalpreventie in Genk, trekt 
mee aan de kar van een veilige stad. 
“We leerden Evert kennen tijdens een 
studiedag van ‘1 dag niet’ in Brussel. 
Het leek ons een tof en vooral apart 
idee om burgers op die manier te sen-
sibiliseren. Vaak denken mensen: ‘dief-
stal overkomt mij niet’ of ‘bij mij valt er 
niets te rapen’. 

Hoe verklein je de kans op een inbraak  
bij je thuis? In dit magazine vind je 
heel wat nuttige tips. Ook een 
goed idee: in de schoenen van 
een inbreker gaan staan. 
Maar hoe doe je dat? Wij 
klopten aan bij Evert Jansen. 
Evert weet hoe een inbreker denkt. 

Verschijnt  
4 keer per jaar
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Algemene  
Directie  
Veiligheid  
en Preventie  
verhuist
Vanaf eind 2021 vindt u de Algeme-
ne Directie Veiligheid en Preventie 
op een nieuw adres: Handelsstraat 
96 in 1000 Brussel. 

Onze telefoonnummers en mail-
adressen blijven onveranderd, net 
als onze motivatie om te blijven 
werken voor jullie veiligheid.

Onze kantoren bevinden zich op 
loopafstand van de Kunstlaan en 
het Warandepark en zijn gemak-
kelijk bereikbaar via het open-
baar vervoer. U bereikt ons op 15 
minuten wandelen van het Centraal 
Station, 12 minuten van het station 
Brussel-Luxemburg en 11 minuten 
van het station Brussel-Schuman. 
Het dichtstbijzijnde metrostation is 
Kunst-Wet. 

V E R K L E I N  D E  K A N S  
O P  I N B R A A K

Denk als  
een inbreker

Wederzijds  
respect
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De visie  
van Visara
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Feiten en cijfers over 
inbraakpreventie
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En dus nodigden we Evert uit voor 
enkele wijkwandelingen in buurten die 
lid zijn van het buurtpreventienetwerk. 
’s Avonds namen de inwoners deel aan 
een infosessie waarop Evert zijn bevin-
dingen deelde en tips gaf.” 

Je gewoonten aanpassen

Evert: “Tijdens zo’n wandeling breek 
ik niet in maar ik stel verdacht gedrag 
en geef mijn ogen de kost. Wat me vaak 
opvalt? Dat mensen zich geen zorgen 
maken en dat is niet goed. Ik kom veel 
elektrische fietsen tegen die niet op slot 
zijn. Ook auto’s en bestelwagens vol 
werkmateriaal. Poortjes, tuinhuizen 
en aanhangwagens die niet afgesloten 
zijn en waar ladders en gereedschap 
voor het grijpen liggen. Zo maak je het 
een dief wel heel gemakkelijk. Allemaal 
kleine dingen maar als je je gedrag 
aanpast, kan je zo al een kleine diefstal 
voorkomen. Heb je een slot, gebruik het 
dan ook!” 

Eline: “Opvallend is ook dat voor-
bijgangers die Evert opmerken, niets 
durven te zeggen. Gewoon groeten, 
is al vaak genoeg. Zo toon je dat je die 
verdachte persoon gezien hebt en dat is 
net wat een inbreker niet wil. De politie 
bellen als je iets verdachts opmerkt, is 
ook prima.” 

Met de neus op de feiten

Evert en Eline merken dat dit soort sen-
sibilisering echt iets in gang zet. Eline: 
“Het is een andere aanpak, maar het 
werkt omdat je burgers met de neus op 
de feiten drukt.” Of ze nog tips hebben 
om een inbraak te voorkomen? Evert: 
“In deze periode van het jaar is het snel 
donker en dat is een voordeel voor een 
dief. Geef je woning altijd een bewoon-
de indruk: programmeer lampen om 
automatisch aan en uit te gaan. Laat 
de radio aan, zorg voor een lichtsensor 
rondom de woning. Het kan voor een 
gelegenheidsinbreker echt al afschrik-

kend werken. Vertrek je op vakantie, 
vraag aan buren om je brievenbus leeg 
te maken en rolluiken op en af te laten.” 

Eline: “Laat ook geen waardevolle 
spullen of cash geld in huis liggen. Doe 
altijd je ramen en deuren op slot, ook 
als je maar even weg bent. In veel ge-
meenten kan je gratis advies op maat 
van je woning vragen.”

Evert: “De beste beveiliging zijn de 
mensen zelf. Een BIN-bord op zich is 
niet genoeg. Wees een actieve, waak-
zame buur. De beste sloten zullen ook 
niet helpen als je ze niet gebruikt of 
als je tegelijkertijd een raam laat open-
staan. Veilige gewoonten kosten niets 
en hebben toch een enorm effect.” 

•

“Mensen maken het dieven 
gemakkelijk, zonder dat  

ze het beseffen.”
- Evert Jansen

I n b r a a k p r e v e n t i e I n b r a a k p r e v e n t i e

“De beste beveiliging  
zijn de mensen zelf.”

- Evert Jansen



De donkere dagen voor kerstmis. De gezelligste 
tijd van het jaar komt er weer aan. Helaas zijn 
die donkere dagen ook het perfecte moment 
voor inbrekers om hun slag te slaan. Met deze 
tips zorg je voor een goed beveiligde woning  
en verklein je de kans op een inbraak. 

Geef inbrekers 
geen kans

J E  W O N I N G  E E N  P A K  V E I L I G E R ,  
J I J  E E N  P A K  G E R U S T E R

B E S A F E @ H O M E

De campagne  
die de rol van  
de burger  
centraal stelt
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De zwakke plekken van jouw woning?Onze diefstalpreventieadviseur toont ze je allemaal.

Voorzie buiten-verlichting  
die aanspringt bij beweging 

Doe altijd ramen  
en deuren op slot,  
ook als je maar  
even weg bent

Berg materiaal op dat  
inbrekers van pas  
kan komen, zoals ladders  
of tuingereedschap

Vermeld niet op  
sociale media dat 
je op reis bent

Laat buren of familie je 
brievenbus leegmaken en  
je verlichting en rolluiken 
bedienen

Plaats waardevolle  
voorwerpen zoals je smartphone  
of laptop uit het zicht

I n b r a a k p r e v e n t i e
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goede  
gewoonten

De BeSafe@home-campagne wil de  
strijd aanbinden tegen meerdere vor- 
men van diefstal: inbraak, diefstal met 
list, fietsdiefstal, gauwdiefstal, dief-
stal in auto’s, diefstal van gegevens op 
smartphones en cybercriminaliteit. Het 
doel? Burgers bewustmaken van hun 
eigen rol in het voorkomen van dief-
stal en zo een springplank bieden voor 
al die waardevolle initiatieven die de 
politie en gemeentelijke preventiedien-
sten op het terrein ondernemen. 

Na een geslaagde kick-off rond inbraak-
preventie, focust de campagne in de 
eerste helft van 2022 op twee andere 
heikele thema’s: fietsdiefstal en dief-
stal van gegevens op smartphones. De 
boodschap: wees voorbereid, zo houd je 
dieven op afstand. 

Stuur fietsdieven wandelen

In 2019 registreerde de politie 30.296 
fietsdiefstallen, of 83 diefstallen per 
dag. In realiteit zagen nog meer fietsers 
hun tweewieler verdwijnen, want niet 
iedereen doet er aangifte van. Opval-
lend is dat fietsdieven zowat overal hun 
slag slaan, zelfs bij mensen thuis.

Cathy Grimmeau, projectverantwoorde-
lijke BeSafe@home: “Met de campagne 
willen we mensen laten inzien dat ze 
zelf het risico op fietsdiefstal kunnen 
beperken. Zij zijn de eerste schakel in 
de veiligheidsketen. Hoe dat kan? In de 
eerste plaats door de juiste veiligheids-
reflex te ontwikkelen, zoals je fiets laten 
graveren, een goed slot gebruiken, je 
fiets parkeren op een veilige plaats … 
De campagne geeft ook tips aan burgers 
en gemeenten om fietsdiefstal te voor-
komen en dieven op afstand te houden. 
Fietsen is enorm populair. Zeker nu 
elektrische fietsen meer en meer hun 
intrede doen, is het hoog tijd om dit 
thema opnieuw onder de aandacht te 
brengen en de nieuwste inzichten te 
delen.”

Maak je smartphone  
diefstalproof 

Smartphones zijn interessant voor 
dieven. Ze zijn vaak honderden euro’s 
waard en bevatten een schat aan in-
formatie. Wanneer je mobiele telefoon 
gestolen wordt, kunnen je privé- en 
professionele gegevens in verkeerde 
handen belanden. In het ergste geval 

krijgt een inbreker zo toegang tot je 
wachtwoorden, creditcardgegevens en 
privéfoto’s. Kan je je hiertegen bescher-
men? En hoe dan? 

Cathy Grimmeau, projectverantwoorde-
lijke BeSafe@home: “De campagne wil 
burgers informeren en goede praktijken 
delen. Naast een goede beveiliging kan 
je heel wat maatregelen nemen om de 
schade bij diefstal te beperken, bijvoor-
beeld door je smartphone te bescher-
men met een code, diagram, wacht-
woord of vingerafdruk. Zo voorkom je 
dat een dief toegang krijgt tot je finan-
ciële apps, belangrijke gegevens en 
documenten, en persoonlijke foto’s en 
video’s. Ook op dit vlak speelt de burger 
dus een grote preventierol.” 

Voorzie buitendeuren van een meerpuntsluiting  
met min. drie sluitpunten.

Cilinders die meer dan 2 mm uitsteken,  
vormen een inbraakrisico. Gebruik een langschild of rozet.

Kies voor een veiligheidscilinder met veiligheidskaart.

Geen veiligheidsslot? Plaats een opbouwslot.

Kies voor gelaagd glas en vergrendelbare raamkrukken.
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tips om je huis  
beter te beveiligen

to do’s bij 
elektronische  
beveiliging

Jouw tips zijn welkom

Heb jij goede tips of positieve  
ervaringen om fietsdiefstal en  
diefstal van gegevens op smartphones 
aan te pakken? Aarzel dan niet om ze  
met ons te delen! Stuur een mailtje naar  
consultancy@ibz.fgov.be.

1  Zet altijd je alarm aan,  
ook als je maar even weg bent. 

2  Niet aangesloten op een alarmcen-
trale? Meld je systeem aan op regis-
treerjealarm.be.

3  Jaarlijks onderhoud en validatie 
van je contactgegevens zijn 
verplicht. 

Een alarm installeren,  
goed idee?

Elektronische beveiligingssystemen 
kunnen een inbraak niet voorkomen, 
maar ze zorgen er wel voor dat inbre-
kers afgeschrikt worden en sneller 
worden opgemerkt. 

Vraag advies op maat

Weet je niet welke beveiligingsoplos-
sing te kiezen voor jouw huis? Vraag 
raad aan een diefstalpreventieadvi-
seur. Die werkt voor je gemeente, stad 
of lokale politie en geeft gratis advies 
aan huis. Hij bekijkt je woning, brengt 
zwakke punten in kaart en reikt een-
voudige en doeltreffende oplossingen 
aan om je woning beter te beveiligen. 

Wil je meer weten over de 
diefstalpreventieadviseur in 
jouw buurt? 

Ga dan zeker langs bij je stad,  
gemeente of lokale politiedienst.  
Of surf naar www.diefstalpreventie-
adviseur.be.

Van 18 tot 24 oktober werd het startschot gegeven van 
de BeSafe@home-campagne. In heel België werden 
sensibiliseringsacties op touw gezet rond inbraakpreventie  
en werden burgers aangemoedigd om na te denken over wat 
ze zelf kunnen doen om zich tegen inbraak te beschermen. Wat 
staat er nog meer op het BeSafe@home-menu? Een vooruitblik. 
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Inbraak- 
preventie
Eén zwakke plek en vijf 
minuten: meer hebben 
inbrekers niet nodig om in je 
woning te geraken en spullen 
mee te graaien. Wat vertellen 
de feiten en cijfers over 
inbraak? 

Top 3
gestolen goederen 

Bij een woninginbraak worden  
het vaakst juwelen, geld en  

multimediatoestellen gestolen

-46%
In 10 jaar tijd is het aantal 

woninginbraken bijna 
gehalveerd: van 63.601 in 2010 

naar 34.299 in 2020. 

7.589
In 2020 werden er 7.589 inbraken  
in bedrijven en winkels gepleegd. 

Ter vergelijking: in 2019 waren 
dat er nog 10.888 en in 2000 liefst 
27.204. We gaan de goede kant op!

-2642
In vijf jaar tijd is het aantal 

inbraken bij openbare diensten 
en administratieve gebouwen 

gedaald met 2642. In 2020 werden 
er 3.075 inbraken vastgesteld ten 

opzichte van 5.717 in 2015.

Pyrotechniek en voetbal?  
Geen goede match

De voetbalwet verbiedt het gebruik van pyrotechnische materialen, 
zoals rookbommen, knalbommen en Bengaals vuur, in en rond 
voetbalstadions. Toch blijven voetbalsupporters ze gebruiken,  
met alle gevolgen van dien. Minister Verlinden voert daarom de  
strijd tegen deze middelen fors op, samen met De Pro League  
en de Koninklijke Belgische Voetbalbond. 

“Voetbal is een feest. Een feest dat 
zowel de spelers, hun buschauffeurs, 
de trainers, de staf, als de supporters 
in veilige en aangename omstandighe-
den moeten kunnen beleven. Zowel in 
als buiten het stadion. En daar is geen 
plaats voor geweld of pyrotechniek”, 
aldus minister Verlinden. 

Verstrenging van de voetbalwet

Op initiatief van de minister keurde de 
Ministerraad een voorontwerp van wet 
goed voor een wijziging van de voet-
balwet. Het voorontwerp mikt op een 
strengere en ruimere aanpak van het 
gebruik van pyrotechnische middelen. 
Zo voorziet het in verhoogde minimum-
sancties en wordt het binnenbrengen 
van pyrotechnische voorwerpen of het 
met doeken verbergen van daders, niet 
langer aanvaard. Ook kan het gebruik 
van pyrotechnische voorwerpen 48 
uur voor en na de wedstrijd worden 
bestraft. Hierdoor is het ook tijdens 
trainingen, op vieringen en tijdens de 
verplaatsingen van de spelersbussen 
verboden.

Samen op de bres

De voetbalcel van de FOD Binnen-
landse Zaken, de clubs, de Pro League 
en de Koninklijke Belgische Voetbal-
bond scharen zich achter een gedeelde 
aanpak. De Pro League en de Koninklij-
ke Belgische Voetbalbond werken een 
actieplan uit om geweld en pyrotech-
niek uit de voetbalwereld te bannen. 
Ook komt er een mediacampagne om 
supporters te sensibiliseren. 

Loop het echt zo’n vaart? 

De cijfers winden er geen doekjes om. 
Tussen 2015 en 2019 steeg het aantal 
beslissingen van de Voetbalcel ten 

aanzien van supporters voor het plegen 
van pyrogerelateerde inbreuken in en 
rond voetbalstadions van 133 naar 388. 
In 2020, een jaar waarin de meeste wed-
strijden zonder publiek plaatsvonden, 
werden er toch nog 146 beslissingen 
genomen voor pyrogerelateerde inbreu-
ken. Voor de eerste helft van 2021 waren 
het er 39. 

Deze cijfers zijn maar het topje van de 
ijsberg want ze omvatten enkel de ge-
verbaliseerde inbreuken. Dit jaar waren 
er tot nu toe al 175 voetbalwedstrijden 
waarin (groepen) supporters pyroge-
relateerde inbreuken hebben gepleegd 
en sinds de start van het huidige voet-
balseizoen stelde de Voetbalcel al in 132 
wedstrijden één of meerdere feiten vast 
met pyrotechnische voorwerpen.

Waar er rook is, is er vuur

Pyrotechnische middelen kunnen 
ernstige brandwonden en levenslan-
ge gehoorschade veroorzaken. Ze zijn 
dus niet synoniem voor sfeer, wel voor 
gevaar en risico. 

De afgelopen maanden vielen meerde-
re slachtoffers bij spelers en supporters, 
die daarbij zware gehoorschade oplie-
pen, met hospitalisatie en specifieke 
behandeling. Een supporter verloor 
zelfs een vinger na het hanteren van 
een pyrotechnisch voorwerp. Ook de 
chauffeurs van de spelersbussen ge-
tuigden over de vele risico’s van pyro-
technisch materiaal en de zware be-
schadigingen aan hun bussen.

Of het verbod op Bengaals vuur, rook-
bommen en andere pyrotechnische 
middelen een domper op de feestvreug-
de is? Integendeel. Voetbal kan maar 
een feest zijn als het in veilige omstan-
digheden gebeurt. 

V o e t b a l ,  e e n  f e e s t

S A M E N  O P  D E  B R E S  V O O R  E E N  V E I L I G E  V O E T B A L B E L E V I N G

Wil je meer weten  
over de voetbalwet?

3 min. 
Uit onderzoek blijkt dat een 
inbreker na gemiddeld drie 

minuten zijn poging tot inbraak 
staakt. Hoe moeilijker het is om 
in te breken, hoe beter dus. Alle 

inbraakgevoelige punten in je 
woning goed beveiligen, is de 

boodschap!

94 
inbraken per dag

In 2020 zijn er 34 299 woningin-
braken geregistreerd in België, 

of bijna 94 inbraken per dag. Een 
flinke daling t.o.v. 2019 toen er 

48.050 woninginbraken waren. Dat 
we vorig jaar door de coronapan-
demie veel vaker thuis waren, is 

daar een mogelijke verklaring voor. 

De beste 
preventie
Een goed contact met de buren en  
een gezonde vorm van sociale controle: 
het is nog altijd de beste preventie 
tegen woninginbraak. In buurten 
waar mensen elkaar niet kennen, 
kunnen inbrekers makkelijk anoniem 
rondlopen en hun slag slaan.

112
Stel je verdachte handelingen vast in 
je straat of buurt, bel onmiddellijk de 
politie op het nummer 112. Als je er de 
kans toe hebt, probeer dan een foto te 
nemen van de verdachte persoon of het 
verdachte voertuig. 

Hoe je woning  
beveiligen? 
Vraag advies op maat aan de 
diefstalpreventieadviseur in jouw 
buurt. Meer info ontdek je op pagina 4. 

Bron: statistieken federale politie
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Hoe krikken we het vertrouwen 
op tussen politie en jongeren?

Als we het hebben over 
spanningen tussen jongeren 
en politie, waar knelt dan het 
schoentje precies? 

Amir: “Uit gesprekken met jongeren 
en jeugdwerkorganisaties blijkt dat 
spanningen tussen jongeren en poli-
tieagenten meestal te maken hebben 
met het feit dat ze mekaar niet of on-
voldoende kennen. Agenten zijn vaak 
niet vertrouwd met de sub- en straat-
cultuur van jongeren, terwijl jongeren 
niet altijd weten hoe ze moeten commu-
niceren met een agent. Ze ervaren het 
contact soms alsof ze op een muur van 
onbegrip stoten.” 

Jurgen: “Het terrein opgaan en luiste-
ren is heel belangrijk. Als je met jonge-
ren praat, wordt vaak duidelijk dat ze 
inderdaad niet goed weten wat wij doen 
of waarom we een controle uitvoeren.” 

En dat roept weerstand op? 

Amir: “Jongeren vinden ook dat con-
troles soms op een intimiderende 
manier gebeuren. Dat komt voor hen 
onveilig over en dat roept weerstand 
op. Wanneer een agent hen contro-
leert, willen ze het gevoel hebben dat 

dat niet gebeurt vanwege hun achter-
grond maar omwille van het openbaar 
belang.” 

Jurgen: “Juist. Wanneer we bijvoor-
beeld een oproep krijgen voor een dief-
stal, dan is het aan ons om te reageren 
en het nodige te doen. Dan moeten 
we op basis van een beschrijving van 
degene die ingebeld heeft op zoek naar 
een verdachte. Dat verwachten burgers 
van ons. Als we dan iemand controle-
ren omdat die aan het profiel van de 
verdachte beantwoordt, dan moeten 
die controles op een correcte manier ge-
beuren. Als blijkt dat daar bijvoorbeeld 
buitensporig geweld bij gebruikt is, 
dan moeten we daarop reageren. En dat 
is niet altijd eenvoudig. Ik ben dan ook 
blij dat de ministers van binnenland-
se zaken en van justitie aangeven dat 
ze werk willen maken van een betere 
tuchtwet. Ik denk dat dat voor iedereen 
belangrijk is: voor ons eigen personeel 
en voor de burger.”

Hoe kunnen we de kloof 
verkleinen?

Amir: “Vanuit de Vlaamse jeugdraad 
hebben we een advies met aanbevelin-
gen klaar om ervoor te zorgen dat we 

Hoe zorgen we ervoor dat politiediensten en jongeren elkaar vol 
vertrouwen in de ogen kijken? Elkaar leren kennen, vormt de eerste 
stap naar meer begrip en respect. Voorzitter van de Vlaamse 
jeugdraad Amir Bachrouri en korpschef van de zone Brussel-Zuid 
Jurgen De Landsheer geven een voorzet. 

0 8 0 9

de dialoog met de verschillende politie-
diensten en het beleid aangaan.”

Jurgen: “Ik kan me vinden in de meeste 
aanbevelingen. Rekrutering, goede 
mensen aantrekken, en opleiding zijn 
uitermate belangrijk. Je kan niet zomaar 
agenten in een grootstad met meer 
dan 160 verschillende nationaliteiten 
droppen. Dat vraagt om een goede be-
geleiding door agenten die het klappen 
van de zweep kennen. Je moet mensen 
vrijmaken van hun dagdagelijkse taak 
om dat te doen. Zelf vind ik het ook be-
langrijk dat we het terrein opgaan en 
écht luisteren naar elkaar. Ook daar 
moet tijd en ruimte voor zijn.” 

Lokaal kan er ook veel gebeuren? 

Amir: “Precies. Zoals Jurgen aangeeft: 
onbekend is onbemind. Door samen 
aan tafel te gaan zitten en naar elkaar te 
luisteren, leren we elkaar beter kennen 
en werken we aan wederzijds vertrou-
wen. Zo groeien we naar elkaar toe. 
Daarnaast is het nodig om jon geren en 
politie op een laagdrempelige en creatie-
ve manier dichter bij elkaar te brengen. 
In Gent bijvoorbeeld is er een jeugdwer-
king met bokslessen waarbij agenten en 
jongeren op regelmatige basis samenko-
men en tegen elkaar boksen. Dat veran-
dert de wereld misschien niet, maar als 
er tien jongeren vijf agenten beter leren 

kennen, dan is dat al een stap vooruit. 
Ik ben er trouwens van overtuigd dat 
jeugdwerkers in die toenadering een 
sleutelrol vervullen.”

Jurgen: “Wij willen mee die muur af-
breken en bruggen bouwen. Het is trou-
wens heel mooi om te zien hoe jongeren 
en agenten openstaan om het gesprek 
aan te gaan en staan te popelen om te 
komen tot een betere verstandhouding. 
Respect, daar draait het om.” 

“Als er in elke gemeente 
tien jongeren vijf agenten 
beter leren kennen, dan is 
dat al een stap vooruit.”

De Vlaamse Jeugdraad 
wil de vicieuze cirkel van 
wantrouwen en angst 
tussen politie en jongeren 
doorbreken. Download hier 
de adviespunten.

Een greep uit de adviespunten

Amir Bachrouri 
Voorzitter Vlaamse  
Jeugdraad

Jurgen De Landsheer 
Korpschef zone  
Brussel-Zuid
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Muurtjes slopen tussen 
burgers en mensen in 
veiligheidsberoepen

# W E D E R Z I J D S R E S P E C T 

Visara Selimi is één van de 
bezielers van de campagne 

‘Wederzijds Respect’. Welke 
dromen en ambities jaagt zij na? 

Waarom wil zij muurtjes slopen 
tussen burgers en mensen in 
veiligheidsberoepen? En hoe 

draagt de campagne hiertoe bij? 

Dag Visara, kan jij jezelf eens 
voorstellen?

“Ik ben 25 jaar en werk als projectleider 
bij de FOD Binnenlandse Zaken sinds 
december 2020. Dit is mijn eerste job. Ik 
heb een master in de criminologische 
wetenschappen, liep stage bij de dienst 
Mensenhandel en Mensensmokkel bij 
Myria en ben nu bezig aan mijn tweede 
jaar International Master in Advanced 
Research in Criminology. Studeren 
combineren met een fulltime job is niet 
evident, maar beide doe ik supergraag.” 

Met wat voor dromen en ambities 
ben jij aan je job begonnen?

“Veiligheid en preventie boeien me 
sterk, maar ik wil ook graag verbindend 
werken, zoals met de campagne ‘We-
derzijds Respect’. In dialoog gaan met 
de mensen op het terrein, de afwisse-
ling, het zelfstandig kunnen werken, 
een project van A tot Z op touw zetten, 
dat zijn allemaal dingen die ik heel leuk 
vind aan mijn job.”

De campagne ‘Wederzijds 
Respect’ is één van de projecten 
die jij coördineert?

“Klopt. Een veelzijdige, prachtige uit-
daging! Daarnaast werk ik ook mee 
aan andere projecten, zoals rond over-
last in recreatiedomeinen waarvoor we 
onlangs de omzendbrief hebben geëva-
lueerd en herschreven.” 

Wat houdt de campagne  
‘Wederzijds Respect’ in?

“Doel is om de kloof te overbruggen 
tussen burgers en mensen in veilig-
heidsberoepen: politiediensten, brand-

weer, gemeenschapswacht, bewakings-
agenten, enz. De laatste jaren is er meer 
en meer ruis op die relatie gekomen en 
de coronacrisis heeft dat nog aange-
scherpt. Via sensibilisering, uitwisse-
ling van informatie en goede praktij-
ken, en tal van initiatieven focust de 
campagne op verbinding en een posi-
tieve dialoog om het vertrouwen tussen 
de burger en de veiligheidsberoepen te 
verhogen. Het centrale campagnebeeld 
- twee vuisten tegen elkaar – staat voor 
openheid naar de ander, begrip en we-
derzijds respect.”

Als je elkaar beter kent, 
respecteer je elkaar ook meer, 
dat is de achterliggende idee? 

“Klopt. Ook blijkt dat mensen de ver-
schillende veiligheidsberoepen en hun 
verantwoordelijkheden niet zo goed 
kennen. Wat doet een politieagent, 
gemeenschapswacht of private bewa-
kingsagent nu eigenlijk? Voor wat kan 
ik bij hem/haar terecht? Waar kan ik 
een klacht indienen als ik onheus be-
handeld ben? We lieten brochures en 
filmpjes maken die dat glashelder uit-
leggen.” 

Maar de campagne gaat breder 
en ze belangt ook heel veel 
mensen aan?

“De campagne zet ook sterk in op social 
media met boodschappen van verbin-
ding zodat we ook jongeren volop be-
reiken. En dit op een frisse, prikkelen-
de en creatieve manier. De campagne 
kent geen einddatum, want we willen 
duurzaam en structureel werken aan 
de opbouw van het respect tussen 
burgers en veiligheidsberoepen. Het 

mooie is ook dat de campagne tot stand 
komt met de inbreng van heel veel 
partners: Civiele Veiligheid, de federa-
le politie, de Vaste Commissie van de 
Lokale Politie, vertegenwoordigers van 
veiligheidsberoepen en burgers, het 
BIN-kenniscentrum, de jeugdraden… 
Zo zorgen we voor meer draagkracht en 
effect.”

Ook gemeenten spelen een 
sleutelrol?

“Absoluut. De campagne zal alleen 
maar slagen als ook zij mee aan de kar 
trekken. Op www.wederzijdsrespect.
be vinden ze hiervoor een heleboel in-
spiratie, voorbeelden van geslaagde 
acties, je kan er campagnemateriaal 
bestellen enz. Ik merk dat de campagne 
sterk leeft, dat ze een gevoelige snaar 
raakt en dat velen er mee de schou-
ders onder willen zetten. Dit laat zien 
hoeveel vraag en nood er is.” 

Wanneer is de campagne voor 
jou geslaagd?

“Het wij-zij-denken vervangen door een 
wij-allemaal-gevoel: daar ga ik voor. 
Want hoe je het ook draait of keert, aan 
een veilige samenleving werken, is iets 
wat we allemaal samen moeten doen. 
Als de campagne daaraan kan bijdra-
gen, dan hebben we een positief ver-
schil gemaakt.” 

Ontdek hier  
enkele oog-in- 
ooggesprekken  
tussen jongeren  
en politie

“Het wij-zij-denken 
vervangen door een  
‘wij allemaal’-gevoel, 
daar ga ik voor.”
- Visara Selimi
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# W E D E R Z I J D S R E S P E C T 

Wil je meer weten 
over de campagne 
#WederzijdsRespect?


