Interview Chrissie van der Meijden
Dealbreakers: Voorkómen is beter dan vóórkomen

“Ik ben Chrissie van der Meijden. Ik ben 1 april
gestart als projectleider van het project
Dealbreakers – Voorkómen is beter dan
vóórkomen. Een project dat perfect aansluit bij
mijn loopbaan, die volledig in het teken staat
van jeugd, preventie en veiligheid. Zo heb ik de
rol van manager vervuld bij het Zorg- en
Veiligheidshuis Hollands Midden en ben ik
programmamanager geweest van kwetsbare
wijken in de gemeente Leiden. Daar vingen we
al de eerste signalen van ondermijning op. We
wilden de aanpak verbeteren, maar er waren
toen andere uitdagingen die prioriteit hebben
gekregen. Vanuit het ministerie werd er
gelukkig een mogelijkheid geboden om dit
probleem aan te pakken en zo is het project
Dealbreakers ontstaan.
Dealbreakers heeft als doel om te voorkomen
dat jongeren in de georganiseerde
drugscriminaliteit belanden. Er zijn 5
gemeentes die meewerken aan deze pilot,
namelijk: Delft, Zoetermeer, LeidschendamVoorburg, Gouda en Leiden. In deze gemeenten
gaan we op lokaal niveau onderzoeken hoe we
jongeren het beste kunnen laten inzien wat de
nadelen van snel geld verdienen zijn.
Uiteindelijk willen we voor alle 27 gemeentes
in de eenheid een handreiking ontwikkelen
met de werkzame elementen die elke
gemeente lokaal kan toepassen. In dit project
staat de samenwerking met de partners
centraal. We hebben elkaar nodig om het doel
te bereiken.

Ik ben erg blij dat het belang van dit
programma wordt ingezien. We zien dat de
werkdruk bij heel veel organisaties onwijs
oploopt door corona en dat er achterstanden
zijn. Gelukkig voelt iedereen desondanks ook
de urgentie om iets aan dit probleem te doen
en wordt er tijd en capaciteit beschikbaar
gesteld.
De komende tijd ga ik op zoek naar de best
practices bij vergelijkbare projecten binnen de
andere regio’s in Nederland. Ook ga ik de
deelnemende gemeentes in de regio Den Haag
aanjagen en ondersteunen, zodat ze
uiteindelijk zelf een geschikte aanpak op poten
kunnen zetten. Heeft u nog creatieve ideeën of
vragen rondom het project? Dan kunt u contact
met mij opnemen door te mailen naar:
C.van.der.Meijden@leiden.nl.”

