
Training buurtpreventie een eye-opener

Maar liefst 10 gemeenten zijn in de prijzen gevallen tijdens de Week van de Veiligheid. Deze gemeenten kregen 
vanuit het CCV een hands-on training buurtpreventie aangeboden. Onder leiding van Dick Silvius van het CCV 
zijn leden van WhatsApp-groepen, buurtpreventieteams en medewerkers van de gemeente en de wijkagent de 
wijken ingedoken om op basis van diverse opdrachten op zoek te gaan naar opvallende zaken in hun wijk. En 
dat waren er veel! Alle voorbeelden werden gefotografeerd.

Praktijkvoorbeeld

Babbeltrucs
Een van de opdrachten was het binnenkomen in een flat via 
een ‘babbeltruc’. Opvallend veel deelnemers zagen er een 
uitdaging in en ondervonden hoe makkelijk bewoners hun deur 
opendoen en wildvreemden binnenlaten. Een journalist van 
BNR Nieuwsradio pikte het nieuws op en maakte er een item 
over: een live babbeltruc op de radio (na 15 sec). 

Een vrouwelijke deelnemer uit Valkenswaard mocht bij een 
huis naar binnen om even naar het toilet te gaan. Toen een 
mannelijke collega dat ook probeerde moest hij met gekruiste 
benen elders zijn heil zoeken. In Deurne werd de truc van 
afleiding toegepast: aanbellen bij de voordeur en binnensluipen 
via de openstaande achterdeur. 

Uiteraard kregen alle bewoners te horen waarom we de proef op 
de som namen en werd uitgelegd wat ze kunnen doen om een 
babbeltruc te voorkomen.

Privacy en verlichting
Naast babbeltrucs om een woning binnen te komen kwamen de 
deelnemers ook andere voorbeelden tegen. Neem bijvoorbeeld 
een flink beboste voortuin. Die biedt niet alleen veel privacy 
voor de bewoner, maar geeft ook de inbreker meer gelegenheid 
(tijd) om in te breken. Een goed zichtbare voordeur met de 
juiste sloten biedt een inbreker weinig privacy en vermindert 
de kans op een inbraak of babbeltruc. Goed beslag met 
cilindertrekbeveiliging of slecht beslag met de schroeven 
zelfs nog aan de buitenkant. Het is op 10 meter afstand te 
herkennen. 

In driekwart van de bezochte wijken zijn de achterpaden slecht 
verlicht. Bewoners voelen zich hier niet veilig bij. In Leerdam 
en Veldhoven zijn naar aanleiding van de training werkgroepen 
opgericht om met bewoners, gemeente en corporatie te kijken 
hoe de verlichting beter kan.  

https://www.bnr.nl/player/archief/20161012172200300


Opklimmogelijkheden
In gemiddeld elke 3e tuin ligt wel een ladder voor het grijpen 
of staat een kliko bij het huis waarmee een inbreker makkelijk 
een open raam binnen kan klimmen. Een spade of zelfs 
schroevendraaier is vaak voorhanden. Handig gereedschap 
voor een inbreker. Een bewoner en deelnemer buurtpreventie 
in Leerdam zag zijn eigen tuin en openstaande opslag ineens 
vanuit de ogen van een inbreker. Hij heeft direct zijn weekend 
vrij gepland om alles op te ruimen. In Veldhoven kwamen de 
deelnemers wel 15 opklimmogelijkheden tegen waaronder 
kliko’s, ladders, stoelen, tafels, regenpijpen, sierhekwerken en 
schuttingen.

Tips en trucs
In alle hands-on trainingen buurtpreventie zijn soortgelijke 
voorbeelden terug te vinden. Daarom is elke training afgesloten 
met een overzicht van de gefotografeerde voorbeelden en 
een lijst met tips en trucs om mee aan de gang te gaan. Dat 
werkt! Er zijn al veel nieuwe initiatieven ontstaan vanuit de 
betrokkenen. 

CCV geeft advies
Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 6.000 digitale 
buurtpreventiegroepen actief. Om gemeenten te ondersteunen 
bij digitale buurtpreventie maakte het CCV een webdossier.
Hierin is alles te vinden over de verschillende (digitale) vormen 
van buurtpreventie, waaronder WhatsAppgroepen. Gemeenten 
kunnen ook gratis de infosheet van het CCV gebruiken.

Heeft u vragen of wilt u ook een training buurtpreventie 
organiseren? Neem contact op met CCV-adviseur Annemiek 
Regter.
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