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I. PROCEDURE BUURTENT 

 

1. Deelnemers & uitvoering 

- Taskforce Tilburg Veilig 

- Gemeente 

- Securitybedrijf  

- Vrijwilligers buurtpreventie 

- Re-integratiebureau  

De uitvoering vindt plaats door de Taskforce Tilburg Veilig, vrijwilligers van het re-integratiebedrijf 

en vrijwilligers van Buurtpreventieteams. Er wordt ondersteuning verleend door politie, gemeente, 

PKVW-specialisten en eventueel betrokken woningcorporaties.  

 

2. Werkwijze 

Organisatie van een inbraakpreventie-informatieavond in de BuurTent. Deze mobiele tent wordt opgezet 

in de straat waar een besmettelijke inbraak is gepleegd. Hierbij komen diverse partners (Taskforce 

Tilburg Veilig, wijkagenten, PKVW-specialisten, eventuele woningbouwvereniging en het 

buurtpreventieteam) samen om buurtbewoners te informeren over woninginbraken, met de nadruk op 

preventie hiervan.  

1. Gepleegde inbraak voldoet aan criterium 'besmettelijk', te bepalen door de politie (o.b.v. 

analyse van systeeminformatie en bepaling hotspots); 

2. Bewoners uit directe omgeving krijgen uitnodiging voor BuurTent; 

3. Plaatsing BuurTent in betreffende straat binnen 3 dagen na de inbraak, bijeenkomst vindt plaats 

van 18.30 tot 20.00u; 

4. Informatie-uitwisseling tussen bewoners en partners (politie, taskforce, buurtpreventie, 

securitybedrijf, eventueel woningcorporatie): veiligheidsadvies op locatie om bewustwording te 

creëren t.a.v. inbraakrisico’s, handelingsperspectief mee te geven en sociale verbondenheid te 

creëren.   

5. Nazorg: heeft de burger iets gedaan met de adviezen en zo nodig bestaande drempels om geen 

maatregelen te nemen wegnemen. Input voor aanpassing aanpak. 

 

 

3. Proces (48 UUR) 

DAG 1 

1. Locatiebepaling BuurTent door de politie 

Aangiftes van inbraken worden door de politie beoordeeld op besmettelijkheid. Daar waar 

besmettelijkheid aan de orde kan zijn wordt de tent ingezet. Op maandagochtend bepaalt de 

politie de locatie voor de BuurtTent.  

NB. Wijken met koopwoningen hebben lichte voorrang op huurwoningen. In het geval van een 

inbraak in een huurwoning wordt naast de bewoners, ook de corporatie geïnformeerd  en 

gevraagd om middels een huismeester van de betreffende woningbouwvereniging ook 

daadwerkelijk aanwezig te zijn. 

2. De taskforce  informeert wijkagent, securitybedrijf en re-integratie-instelling over de locatie 

(straat) van de tent (de exacte adresgegevens van het slachtoffer worden niet gecommuniceerd) 

3. Medewerkers van het re-integratiebedrijf inspecteren de omgeving op bijzondere kenmerken 

(sloten, kliko’s, situatie voor- en achterkant van de huizen) en bepalen de definitieve locatie 

voor de tent. Ook checken de medewerkers of de door de politie bepaalde uit te nodigen 

adressen de juiste zijn (maximaal 50 huishoudens). Een buurtbewoner wordt benaderd voor het 

leveren van stroom voor licht en eventuele kachel. 
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4. Het re-integratiebedrijf laat gemiddeld 50 flyers drukken (afhankelijk van de locatie) voorzien 

van datum, tijd en locatie van de BuurTent. De flyers worden nog dezelfde middag door 

medewerkers van het re-integratiebedrijf in de buurt bezorgd.  

5. Een medewerker van het re-integratiebedrijf mailt de betrokkenen van de gemeente 

(wijkomgevingsmanagers), woningcorporatie, preventieteamleden (vaste teamleden èn de 

vrijwilligers van de desbetreffende wijkpreventieteams) over de datum, tijd en locatie van de 

BuurTent. 

DAG 2 

1. Coördinator BuurTent (medewerker re-integratiebedrijf) vult de auto/bestelbus om 17.00 uur 

met: 

- tent 

- slotenkist 

- (mappen met) folders en promotiemateriaal 

- lamp 

- verlengkabels 

- verwarming 

- statafels 4x 

- kannen met thee & koffie, bekers, melk en suiker 

2.   Coördinator BuurTent haalt de collega’s van het kernteam op (twee vrijwilligers buurtpreventie) 

       en zetten samen de BuurTent op.  

3.    Twee leden van de taskforce Tilburg bezoeken het slachtoffer (i.c. agenten en/of  BOA’s): 

- vragen hoe het met het slachtoffer gaat 

- geven informatie over het onderzoek 

- brengen desgewenst preventieadvies uit en stellen slachtoffer gerust 

- nodigen uit voor de samenkomst in de BuurTent die naar aanleiding van hun inbraak is 

georganiseerd. 

 

4. Tent 18.20 uur gereed voor ontvangst gasten door: 

- Twee leden van de Taskforce (indien 2 BOA’s dan aangevuld met agent) 

- Coördinator BuurTent 

- Twee vrijwilligers buurtpreventie, aangevuld met wijkpreventieleden 

- PKVW-preventieadviseur 

- wijkregisseur gemeente 

- huismeester (indien voorzien in de wijk) 

- wijkagent (indien mogelijk) 

5. Wijksurveillance gaat rondes lopen door de wijk 

6.  Aanlopende gasten worden ontvangen en persoonlijk benaderd door het ontvangstcomité. In de 

tent krijgen ze informatie over: 

- hoe de inbraak heeft plaatsgevonden; 

- wat de mogelijke aandachtspunten zijn (plaats kliko’s, gevelelementen, schuurtjes); 

- mensen worden verzocht alert te zijn en 112 te bellen; 

- veiligheid en buurtpreventie (lidmaatschap Burgernet, beleving, meldingsbereidheid); 

- informatie over sloten en manieren van inbreken; 

- mensen kunnen zich aanmelden voor  preventieadvies.  

7.  Bezoekers van de BuurTent krijgen informatie mee en het telefoonnummer van preventie-

adviseur voor eventuele vragen naar aanleiding van de bijeenkomst in de BuurTent. 
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Maximaal 5 folders worden uitgereikt aan de bewoners:  

o 112 

o Burgers in blauw 

o Burgernet 

o Tips woninginbraken 

o Meld Misdaad Anoniem 

De gemeente faciliteert het drukken van de folders (opmaak en oplage) 

8. De BuurTent wordt rond 20.00 uur afgebroken door het kernteam (coördinator re-

integratiebedrijf en twee vrijwilligers). De coördinator brengt de vrijwilligers thuis.  

 

9. De coördinator maakt een kort verslag van de bijeenkomst en stuurt het verslag naar het re-

integratiebedrijf. Het verslag bevat informatie over: 

- de locatie van de BuurTent 

- hoeveel mensen zijn uitgenodigd 

- hoeveel mensen zijn gekomen 

- hoeveel preventieadviezen zijn aangevraagd 

- overige afspraken/toezeggingen die gemaakt zijn. 

 

10. De preventiemedewerker informeert de politie of gemeente als er afspraken zijn gemaakt die 

hen aangaan over bijvoorbeeld verlichting, brandgangen, kentekens, informatie over verdachten 

of gevaarlijke op te lossen situaties. 

 

DAG 8 

 

1. Nazorg medewerkers bezoeken de bewoners in de buurt waar was ingebroken en vragen naar de 

opvolging van de adviezen. Als die is uitgebleven wordt gevraagd naar de reden daarvan en als er 

een drempel was wordt bekeken of die drempel kan worden weggenomen. 

2. Nazorgmedewerkers stellen aanbevelingen voor aan de Taskforce op het concept naar aanleiding 

van de verkregen informatie van de bewoners (straatinformatie). 

 

 

II. SUCCESFACTOREN 

 

- Borging in de wijk door de preventieteams; 

- Inzet vrijwilligers; 

- Bevorderen sociale cohesie en vergroten sociale leefbaarheid; 

- IJzer wordt gesmeed als het heet is; 

- Uitbreiding leden buurtpreventie; 

- Stimulans zelfredzaamheid van inwoners; 

- Gesprek in de wijk gaat over "samen werken aan veiligheid en leefbaarheid"; 

- De politie krijgt nieuwe getuigenverklaringen of informatie om daders te pakken, bewoners zijn 

alerter;  

- Kwaliteit van de meldingen verbetert; 

- Integrale partners weten elkaar gemakkelijker te vinden; 

- Vorm van vernieuwing die omhelst wordt door partners; 

- Inbreker krijgt ook een uitnodiging als hij in de buurt woont en kan zich bekeken voelen; 

- Beeldvorming betrouwbare overheid verbetert; 

- Samen voorkomen door niet alleen in strafrechtelijke oplossingen te denken; 

- Aanpassing van de ruimte (bijvoorbeeld poorten brandgangen, bossages, licht); 
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- Bestendiging (draagvlak) integrale aanpak door (veiligheids)partners; 

- Woningcorporaties worden enthousiast; 

- Breder belang wordt gediend: bevorderen arbeidsparticipatie en re-integratie; 

- Verbreding van PKVW-certificering. 

 

III. TIPS 

 

- Benader de slachtoffers bij voorkeur al tijdens de inspectieronde persoonlijk (of telefonisch) om 

hen op de hoogte te stellen van de komstvan de BuurTent. Op de dag zelf is de kans aanwezig 

dat de mensen er niet zijn; 

- Zorg voor surveillance in de wijk tijdens de bijeenkomst; 

- Idealiter spreekt de politie het welkomstwoord uit. Als dit niet mogelijk is zou een medewerker 

van de gemeente de bewoners welkom kunnen heten; 

- Schrijf de introductietekst op papier uit; 

- Train de gastheren eventueel in presenteren; 

- De folders die de bewoners meekrijgen zijn bij voorkeur handzaam verpakt; 

- Zorg voor terugkoppeling of opvolging van wat er in de tent gebeurd is; 

- Waak ervoor dat de gezelligheid van het kernteam niet ten koste gaat van de scherpte; 

- Probeer in de wijken waar de taalbarrière een rol speelt ook allochtone vrijwilligers, 

medewerkers van politie of gemeente in te zetten; 

- Probeer de vrijwilligersorganisatie en met name het kernteam uit te breiden met voldoende 

achtervang zodat deze organisatie niet te kwetsbaar wordt, idealiter ook met allochtonen en 

vrouwen; 

- Betrek indien mogelijk verschillende slotenmakers/beveiligingsbedrijven. Het is ook een idee te 

volstaan met het geven van informatie en te verwijzen naar de verschillende slotenmakers of 

doehetzelf-bedrijven. Bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid kan een 

‘slotenkist’ worden aangeschaft voor demonstratie aan de bewoners; 

- Denk na over manieren om de vrijwilligers op zijn tijd in het zonnetje te zetten en te bedanken 

voor hun inzet. Dit kan door af en toe een borrel of diner te organiseren, een presentje op 

feestdagen aan te bieden of zelfs een (Koninklijke) onderscheiding voor hen aan te vragen. 

 


