
Voorlichtingsestafette senioren over babbeltrucs  
 
Jaarlijks worden er in de politie-eenheid Amsterdam honderden senioren in hun eigen huis opgelicht 
door mensen die met veel verschillende en zeer geloofwaardige verhalen, het vertrouwen van de 
senior winnen en zich naar binnen praten. Vervolgens worden sierraden en/of bankpas buitgemaakt 
en meestal ook de pincode. Buiten de grote emotie schade loopt de financiële schade vaak in de 
duizenden euro’s.  
 
Waarschijnlijk zijn deze honderden incidenten slechts een topje van de ijsberg. Veel mensen 
schamen zich dat het hen is overkomen of ze voelen zich dom. Vaak durven senioren het niet eens 
aan hun eigen kinderen te vertellen. Het is niet te zeggen hoe groot het daadwerkelijk aantal 
opgelichte senioren is. In 2009, 2010 en 2011 werden er respectievelijk 318, 306 en 472 
oplichtingszaken gemeld en geregistreerd in de politie-eenheid Amsterdam.  
 
Daders en werkwijze  
De daders zijn zowel mannen als vrouwen, van verschillende afkomst en leeftijd. Ze werken alleen 
of met een handlanger en ze zijn uiterst geraffineerd en hebben een grote fantasie.  
 
Inmiddels zijn er diverse manieren bekend waarmee oplichters zich naar binnen praten: 
bloemen/taart, Nuon/LIANDER, monteurs, thuiszorg, klussenbedrijven, politiemedewerker, 
(nieuwe) buren/bekenden, colportage, zigeunervrouwen, telefoonboektruc, zielig verhaal, 
bank/pinpas/skimmen, school/enquête, postpakket/TNT.  
 
Drie voorbeelden ter illustratie:  

• Postpakket bezorger komt met pakketje aan de deur. Er moet 50 cent betaald worden. In 
verband met de veiligheid moet er gepind worden. De pinpas wordt door het nep mobiele 
pinapparaat gehaald en geskimd of de pas wordt gewisseld. De pincode wordt ingetoetst en 
door de bezorger opgeslagen. Een leeg pakketje wordt afgegeven.  

• Iemand aan de deur zegt dat hij van de thuiszorg is en komt vragen of alles naar wens 
verloopt en wil controleren of de thuiszorg zijn/haar werk goed doet. Men wordt 
binnengelaten. Het slachtoffer wordt afgeleid en een handlanger komt ongezien de woning 
binnen en steelt waardevolle goederen, geld en bankpassen.  

• Iemand belt op en zegt dat hij de van de politie is, bijvoorbeeld van wijkteam in de buurt. 
Hij vertelt dat bij een aangehouden crimineel de bankgegevens van het slachtoffer zijn 
aangetroffen. Dat de politie direct de pincode nodig heeft om de rekening te blokkeren en 
verdere illegale overschrijvingen te voorkomen. Het slachtoffer geeft in goed vertrouwen de 
pincode telefonisch door. Dan belt een bankmedewerker, die refereert aan het verhaal van 
de politie. Hij/zij zegt dat de bank de storting terug boekt op rekening van het slachtoffer, 
maar dat ze daar de bankpas voor nodig hebben en dat er binnen tien minuten een 
koeriersdienst de pas komt ophalen. Hij/zij vraagt of het slachtoffer de pas in een witte 
gesloten envelop wil doen en mee wil geven. Binnen 10 minuten komt er dan natuurlijk een 
‘koeriersdienst’. Alle personen blijken oplichters te zijn.  

In alle gevallen vinden er binnen enkele minuten geldtransacties plaats. Tussen de honderden en 
duizenden euro’s.  
 
Voorlichtingsbijeenkomsten  
De politie organiseert, in samenwerking met partners als ouderenwerk, ouderenbond, gemeente, 
stadsdeel en woningbouwvereniging interactieve voorlichtingsbijeenkomsten aan senioren. Zij doen 
dit om zoveel mogelijk senioren op de hoogte te brengen, alert te maken en te wijzen op wat ze 
zelf kunnen doen om hun veiligheid te vergroten. Een doel is ook het vergroten van de 
aangiftebereidheid.  
 
In de voorbereiding op de voorlichtingsbijeenkomst wordt het thema oplichting aan de deur 
(babbeltrucs) met de partners besproken en wordt een goed bereikbare locatie in de wijk 
uitgezocht. Op de locatie wordt een interactieve voorlichting gegeven aan senioren uit de wijk. De 
bijeenkomsten duren ongeveer 1 uur. 



Om alles te visualiseren staat op het toneel een deur met deurspion en kierstandhouder en een 
kleine huiskamer opstelling. Zie foto’s hieronder. Er worden 3 verschillende toneelstukjes van 
smoezen aan de deur nagespeeld. Het gaat om praktijksituaties waarvan senioren aangifte hebben 
gedaan. Hierbij wordt gekozen uit: de postpakketbezorger, de thuiszorgmedewerker, de 
verwarmingsmonteur, de nieuwe buren, geld terug van het elektriciteitsbedrijf, of bijvoorbeeld de 
casus dat iemand zich telefonisch voordoet als iemand van de politie en later de bankpas op laat 
halen. De keuze is afhankelijk van wat er in die buurt zich afspeelt of nieuwe trends.  
 
Na elke gespeelde casus wordt het publiek gevraagd tips te geven om een dergelijke situatie te 
voorkomen. Hierna wordt dezelfde casus nogmaals gespeeld met de tips die gegeven zijn door het 
publiek. De spreekstalmeester kan de tips aanvullen en bespreken, nadat de casus voor de tweede is 
gespeeld. Dit dient ook om de nadruk te leggen op dat wat men zelf kan doen om een dergelijke 
situatie te voorkomen.  
 
De spreekstalmeester is in principe de wijkagent, die in zijn eigen wijk voorlichting geeft.  
Mensen worden uitgenodigd door middel van flyers of posters die opgehangen worden op 
strategische punten (bibliotheek, apotheek, buurthuis, supermarkt) in de wijk. De geplande 
bijeenkomsten staan op de website van de gemeente en politie, er gaat een persbericht uit en de 
bijeenkomst wordt op de dag zelf getwitterd.  
 
Na afloop ontvangt elke bezoeker tipkaart in de vorm van een sticker voor op de deur. Hierop staan 
de 6 belangrijkste tips bij ‘iemand aan de deur’. De tipkaart is voorzien van duidelijke 
pictogrammen en is speciaal voor het project ontworpen. Bovendien ontvangen deelnemers een 
kierstandhouder of deurspion om thuis te monteren.  
 
Naast het concept toneelstukjes, is er ook een dvd ontwikkeld. Hierop staan twee casussen met 
babbeltrucs, 1 casus pincode afkijken bij de geldautomaat gevolgd door zakkenrollen op de markt 
en 1 casus woning inbraak. Deze dvd is bedoeld voor politie eenheden (eventueel samen met 
gemeente) die één of enkele bijeenkomsten willen organiseren, en waarvoor het instrueren van 
derden om toneelstukjes op te voeren te ver voert.  
 
 

                     
 
Het concept is sterk door gebruik van toneelstukjes en humor. Door de toneelstukjes en mensen zelf 
te laten reageren worden mensen echt aan het denken gezet. Het zorgt voor herkenning (‘O, is dit 
een babbeltruc?’ en ‘dit zou mij ook kunnen overkomen’), het probleem komt dichterbij doordat 
het zeer herkenbare situaties zijn. Bovendien worden de tips die mensen geven direct 
uitgeprobeerd, waardoor mensen direct zien of hun eigen werkwijze effectief is om oplichters 
buiten de deur te houden. Bovendien geven deelnemers elkaar tips en inspireren elkaar om 
problemen op een andere manier te benaderen.  
 
Door humor te gebruiken maak je het thema gemakkelijker te behappen, het wordt minder zwaar. 
Mensen hebben vaak het idee dat de maatschappij steeds onveiliger wordt. Door met humor te 



praten, relativeer je dit. Stel de tips centraal, niet het probleem. Geef de deelnemers het 
vertrouwen dat ze zelf alles in huis hebben om problemen te voorkomen. 
 
Samenwerking  
Variërend per stadsdeel en gemeente wordt samengewerkt met:  

• Ouderenbonden (bijeenkomst aanvragen, helpen informatie te verspreiden onder leden, 
hulp bij organiseren).  

• Corporatie (monteren van kierstandhouders / deurspion).  
• Stadsdeel (financiering kierstandhouders e.d.).  
• Ouderenwerk, (thuis)zorgorganisaties en wijkgebonden groepen (signaleren behoeften bij 

ouderen).  
 
Door deze partijen te betrekken is gewaarborgd dat de informatie wordt herhaald, bijvoorbeeld 
ouderenbonden herhalen informatie, kierstandhouders en deurspionnen herinneren mensen aan 
bijeenkomst, etc. Door de goede samenwerking met de partners (zoals beschikbaar stellen locaties, 
kierstandhouders, verzorgen van PR, decor etc.) zijn de kosten zeer laag en worden veel ouderen 
uit verschillende bevolkingsgroepen bereikt.  
 
Resultaten  
Het effect van de voorlichting wordt gemeten aan de hand van het aantal aangiftes en meldingen 
van babbeltrucs. De politie streeft naar een stijging van de meldingen van een poging tot een 
babbeltruc en een afname van het aantal aangiften. Dit betekent namelijk dat mensen alerter zijn 
en de politie bellen om te waarschuwen, dat ze succesvol de oplichter buiten de deur weten te 
houden en dat de voorlichting effect heeft gehad.  
 
De cijfers over aangiften en meldingen worden hiertoe geanalyseerd. Alle aangiftes en meldingen 
worden achtereenvolgens gefilterd op:  

• geboortedatum van slachtoffer  
• wetsartikelen die met diefstal van doen hebben  
• trefwoorden als: ‘babbeltruc’, ‘aanbellen’, ‘opbellen’, etc.  

 
De treffers die dan nog overblijven worden vervolgens handmatig geanalyseerd of het inderdaad om 
een babbeltruc gaat.  
 
De informatie wordt niet alleen gebruikt om het effect van het project in te schatten, maar ook om 
bijvoorbeeld nieuwe babbeltrucs en modus operandi te ontdekken, bepaalde trends door de stad 
heen te zien en signalementen ten behoeve van opsporing aan elkaar koppelen. Ook wordt de 
informatie gebruikt als basis voor de toneelstukjes.  
 
Tot en met 2012 zijn er 88 bijeenkomsten georganiseerd waar in totaal 3296 bezoekers zijn geweest 
(gemiddeld 37 per bijeenkomst; per bijeenkomst zijn er 25 tot 50 personen). Bezoekers vinden de 
bijeenkomsten leerzaam en geven aan dat het hun ook had kunnen overkomen. De 
aangiftebereidheid onder ouderen neemt toe en zij zijn alerter geworden. Het aantal aangiften is in 
2011 met ruim 30 procent gestegen ten opzicht van 2010 en het aantal meldingen van babbeltrucs 
steeg zelfs met 300 procent.  
 
Er is ook veel aandacht in de media voor het werk van de politie op dit gebied. Ook neemt het 
trouwen in de politie toe. Een ander bijkomend effect is dat door de aandacht o.a. in de media, de 
banken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen op dit gebied en binnenkort met een 
campagne komen.  
 
Het belangrijkste resultaat is dat senioren door deze aanpak bewuster en alerter zijn geworden. 


