
 “Het contact met 
ondernemers en bewoners 
is heel belangrijk binnen 

onze opleiding”
Een win-win situatie. Dat is wat Mieke van de Beek, contactpersoon voor 

ondernemers, voor ogen had toen zij met MBO Amersfoort afspraken maakte over de 
veiligheidscheck van winkels. Winkeliers van de Amersfoortse winkelcentra krijgen 
van leerlingen van de MBO-opleiding HTV Politie advies over veiligheidsaspecten. 
Tegelijkertijd doen de leerlingen hiermee waardevolle praktijkervaring op. Nicole 

Schipper is één van de leerlingen die zo’n check uitvoert in winkelcentrum Emiclaer. 
Voor ze op weg gaan legt Nicole uit hoe het werkt. 

MBO-leerlingen voeren 
veiligheidschecks uit in 
Emiclaer. Ze brengen met 
een iPad verdachte situaties 
in de winkel in beeld.”

check
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Wat vinden bewoners, initiatiefnemers en andere betrokkenen in de 
stad van hun relatie met het stadhuis? Hoe merken zij iets van onze 
kernwaarden Dichtbij, Nieuwsgierig en Aanspreekbaar? Daarover lees je 
in deze rubriek. Dit keer een verhaal over de veiligheidscheck van winkels 
waarbij winkeliers, leerlingen van de MBO-opleiding HTV Politie en de 
gemeente samenwerken en van elkaar leren. 

NICOLE SCHIPPER

Dragen jullie die stoere beveiligingspak-
ken altijd? 
“Nee, die zijn echt bedoeld voor het 
werk in de praktijk. Het ziet eruit als een 
gewoon beveiligingspak, maar je kunt 
eraan zien dat we nog in opleiding zijn. 
Ik heb het pak een paar minuten gele-
den pas aangetrokken, want we mogen 
er niet zomaar mee over straat.”

Wat gaat jullie klas hier vandaag doen?
“Wij gaan een Veiligheidscheck uitvoe-
ren voor de winkeliers van Emiclaer en 
het Neptunusplein. Vorige week kregen 
we tijdens de les uitleg hoe het werkt. 
Het is de bedoeling dat we de winkeliers 
vertellen hoe het staat met de veiligheid 
van de winkel. Met een iPad brengen we 
verdachte situaties in de winkel in beeld. 
Hierop staat een speciaal programma 
om dat te kunnen doen. We maken fo-
to’s van de etalage, de winkelruimte en 
de kassa en het programma geeft dan 
met pijltjes aan of het goed is. Daarna 
leggen we de winkeliers uit wat er wel 
en niet goed is. Het contact met onder-
nemers en bewoners is heel belangrijk 
binnen onze opleiding. Daar oefenen we 
dus ook veel mee.” 
 
Stappen jullie spontaan de winkels 
binnen of is het afgesproken?
“De winkeliers weten dat we komen, ze 
konden zich via de gemeente van tevo-

ren opgeven. Dat hebben veel winke-
liers ook gedaan. De Veiligheidscheck is 
gemaakt door het Centrum voor Crimi-
naliteitspreventie en Veiligheid (CCV). 
Zij kunnen ook een uitgebreidere vei-
ligheidsscan doen. Als de winkeliers dat 
willen komt er dezelfde week ook nog 
een veiligheidsexpert van het CCV langs 
voor die scan.” 

Voor welke opleiding doe je dit?
“Ik ben eerstejaars bij de MBO-opleiding 
HTV Politie, Handhaving Toezicht Veilig-
heid, gericht op de politie. Een opleiding 
van MBO Amersfoort. Eigenlijk is het 
een tweejarige vooropleiding voor de 
politieacademie, maar je kunt hierna 
ook direct aan het werk in de handha-
ving of beveiliging. Ik wil na deze oplei-
ding wel heel graag bij de politie, dat ligt 
mij gewoon meer.” 
 
Is het zeker dat je na deze opleiding op 
de politieacademie kunt? 
“Er is voor onze opleiding  al een behoor-
lijk strenge selectie, met een sporttest, 
onderzoek bij je thuis en op je werk, in-
take gesprek en zo. Maar het is daarna 
nog best lastig om te worden toegelaten 
tot de politieacademie. Je moet voor de 
politieacademie solliciteren en vorig jaar 
waren maar 6 van de 25 mensen uit de 
klas aangenomen. Dus misschien moet 
ik na deze opleiding eerst een jaar gaan 
werken in de beveiliging en dan kan ik 
het daarna opnieuw proberen. Het al-
lerleukst lijkt het me om als politieagent 
op de motor te werken.”

MIEKE VAN DE BEEK

Wat heb jij hierin betekend? 
“Tijdens een informatiedag over Veilig 
Ondernemen hoorde ik over de Veilig-
heidscheck van het CCV. Dat leek me 
zeker ook wat voor Amersfoort. Samen 
met het CCV ben ik langsgegaan bij de 

MBO-opleiding. Ik was direct enthousi-
ast. Vanuit de gemeente zorg ik voor het 
contact met de winkeliers en ik regel 
wat zaken rond zo’n dag van de veilig-
heidscheck. In Nieuwland en Hoogland 
hebben we al zo’n check gedaan. In sep-
tember staan het Euterpeplein, Eem-
plein en Vathorst op het programma en 
in oktober de binnenstad als geheel.”  

“Het contact met de ondernemers 
heb ik al langer voor onder andere het 
Keurmerk Veilig Ondernemen. Voor het 
keurmerk maken ondernemers in een 
winkelgebied of op een bedrijventer-
rein samen met politie, brandweer en 
gemeente afspraken om de veiligheid 
en het onderhoud op niveau te houden 
en zo criminaliteit en overlast te voorko-
men.”  

Waarom ben je enthousiast over de 
veiligheidscheck? 
“De samenwerking met MBO Amers-
foort loopt geweldig. Maar het gaat mij 
vooral om het doel dat tweeledig is: we 
helpen de ondernemers om stil te staan 
bij de veiligheid van hun winkel. Ze we-
ten vaak wel dat bijvoorbeeld de toon-
bank onvoldoende zichtbaar is, maar 
met de check maken de leerlingen hen er 
weer attent op. Aan de andere kant doen 
de leerlingen ervaring op in de praktijk 
en dat is natuurlijk ook heel belangrijk!” 
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