
De regen komt met bakken uit de lucht. Vanmiddag heb ik een 
afspraak met Evert Jansen. We gaan lopen in de wijk waar ik in 
Hengelo woon, op zoek naar ‘zwakke plekken’. Vanavond geeft 
Evert voorlichting over woninginbraken aan de bewoners. Dit 
werk doet Evert al zeven jaar, drie avonden in de week, door het 
hele land. 

De impact van een woninginbraak is enorm. Het tast je gevoel 
van veiligheid aan en maakt inbreuk op je privacy. Hoe maak 
je de kans op een inbraak bij jou thuis zo klein mogelijk? Evert 
weet dit als geen ander. Achttien jaar was hij inbreker en maak-
te veel slachtoffers. Om de honger van zijn drugsverslaving te 
stillen, had hij geld nodig. 

De wijk in
We ontmoeten elkaar voor mijn huis. Inmiddels is het droog. Ik 
loop op hakken en draag een rood jasje. Het lijkt het me beter 
dat ik een andere outfit kies. Even twijfel ik, dan besluit ik Evert 
bij mij thuis uit te nodigen en bied hem wat te drinken aan. 
Terwijl ik me snel van andere schoenen voorzie, drinkt Evert zijn 
cola. Hij kijkt in een flits de woonkamer rond en benoemt de 
kostbaarheden. Ik slik.

Evert wijst naar de plattegrond en vertelt hoe de middag eruit 
ziet. In een straal van twee kilometer rond mijn huis zullen we 
kijken of woningen, garages of schuren (inclusief fietsen) niet 
afgesloten zijn. Evert werkt volgens een vaste methode. Hij 
haalt de sleutels eruit, fotografeert deze en geeft dit af aan de 
bewoner. Of, als deze niet thuis is, gooit hij de sleutels in de 
brievenbus. Uiteraard gaat Evert met de bewoner in gesprek en 
nodigt hem uit voor de voorlichtingsavond. 

Mensen geven alles weg!
We gaan op pad. Binnen een half uur hebben we tien sleutels 
te pakken. We kunnen overal zo naar binnen. In Twente zijn we 
gastvrij en komen we achterom. Zeker in een dorp, maar in een 
stad als Hengelo blijkbaar ook. Ik ben met stomheid geslagen! 
“Mensen geven alles weg!” zegt Evert en vervolgt: “Tegenwoor-
dig kun je niet meer alles open laten staan. De gelegenheidsdief 
slaat zijn slag!” 
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Bij mijn overburen doet Evert één stap in de garage. Dan hoort 
hij een verklikker en we maken ons  uit de voeten. We zijn de 
bocht om en dan komt mijn overbuurman op de fiets achter 
ons aan. “Wat doen jullie in mijn garage?!” roept hij. Als ik mij 
omdraai, kijkt hij niet blij en vraagt opheldering. “Goedemid-
dag meneer, ik ben Evert Jansen van de Stichting Veiligheid & 
Preventie. Vanavond geef ik voorlichting over woninginbraken. 
Daarvoor maak ik beeldmateriaal. Komt u ook?”. ’s Avonds zit 
mijn buurman in de zaal en herkent zijn garage op een van de 
foto’s.

We lopen verder. In de meeste gevallen zijn de bewoners thuis, 
maar hebben ze niet door dat Evert in hun tuin staat. Zelf voel 
ik schroom en blijf naast de schutting wachten. Er ligt een lad-
der los in een tuin. Evert zet hem tegen de gevel en klimt naar 
boven. Als hij wil, kan hij zo de slaapkamer naar binnen. “Een 
ladder moeten ze vast zetten,” legt Evert uit. “Zo help je een 
inbreker alleen maar.” 

Signaleren en melden
Na een tijdje ziet Evert een open raam boven een plat dak. Hij 
bedenkt zich niet en pakt de kliko om op het dak te klimmen. 
Een mevrouw met een hondje loopt langs. Ze kijkt naar ons, 
zegt niks en loopt verder. “Dat vind ik jammer,” zegt Evert. “Als 
ze ons gedag zou zeggen, had ze gezegd: ik heb u gezien. Daar-
mee verstoor je een inbreker.”
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Aan het eind van de middag komen we bij een woning met een 
caravan op de oprit. Evert loopt de garage in en zet een fiets op 
slot. We bellen aan. Een dame wil voor ons open doen. “Ik moet 
even de deur van het slot halen hoor!” roept ze naar ons. Drie 
sloten later, is de deur open. Evert overhandigt haar de fiets-
sleutel en ze schrikt ervan. “Ja, de garagedeur staat inderdaad 
open. De kleinkinderen zijn net van school en wij passen op.” Ze 
vertelt verder: “We zijn twee keer slachtoffer geworden van een 
inbraak.” Ik vraag haar wanneer ze op vakantie gaan. “Morgen,” 
vertelt ze. “Een inbreker weet dat ook, als uw caravan weg is,” 
zeg ik.

Het is inmiddels vijf uur geworden. We hebben voldoende 
beeldmateriaal. Evert zet de techniek in de zaal klaar en om zes 
uur komt hij bij mij thuis eten. Ondertussen vertelt hij zijn le-
vensverhaal. Ik ben onder de indruk. Daarna vertrekken we naar 
het Kulturhoes. De opkomst is redelijk. Er zitten voornamelijk 
50-plussers in de zaal. Evert neemt de mensen mee in zijn 
levensverhaal, toont een film en sluit af met de foto’s die hij in 
de wijk gemaakt heeft. Het is muisstil. Mensen schrikken als ze 
een foto zien van hun garage of als ze die van de buren herken-
nen. Evert geeft tips en beantwoordt vragen over de maatrege-
len die je zelf kunt nemen om de kans op een woninginbraak te 
verkleinen. We drinken nog wat en sluiten af.

Een man met een missie
Mensen fronsen als ze horen dat ik een ex-inbreker te gast heb 
gehad bij mij thuis. “Je weet toch wel waar hij vandaan komt!” 
zeggen ze. Natuurlijk heeft Evert veel slachtoffers gemaakt. En 
daarvoor is hij gestraft. Zijn verslaving was de oorzaak. Nu is hij 
zeven jaar clean en heeft hij zijn leven 180 graden omgegooid. 
Ik zie een man met een missie, en daar heb ik respect voor.

Meer informatie over maatregelen die je zelf kunt treffen om het 
risico op een woninginbraak te verkleinen, vind je op 
www.twenteveilig.nl.  

Volg ons op Twitter: @twenteveilig en Facebook TwenteVeilig. 

In Twente zijn er gemiddeld 2.000 woninginbraken per jaar.

 

Integrale schouw met een CCV-bouwplanadviseur
Over inbraken in hotspotwijken wordt veel vergaderd. Het 
kan effectiever zijn om de situatie in het echt te bekijken. 
Dat geeft meestal een duidelijker beeld van de woning-
inbraakproblematiek. Om deze reden biedt het CCV een 
ervaren bouwplanadviseur aan, die samen met gemeente, 
corporatie, politie en bewoners een wijk bekijkt. Tijdens 
zo’n wijkschouw legt de bouwplanadviseur uit hoe je door 
de ogen van een crimineel kijkt naar de inrichting van de 
wijk, de staat van het hang- en sluitwerk van woningen én 
hoe preventiegedrag van bewoners verbeterd kan worden. 

Van start
In samenwerking met de gemeente, politie en/of woning-
bouwcorporatie komt deze wijkschouw tot stand. De lokale 
partner kiest de locatie en heeft achtergrondinformatie 
over de wijk beschikbaar voor de CCV-adviseur. De wijk-
schouw varieert van 1,5 uur tot 2,5 uur. 

Inhoud van de wijkschouw
Na een voorstelronde en het delen van kennis over de wijk 
en plaatselijke problemen, gaan de deelnemers op pad. De 
CCV-bouwplanadviseur denkt actief mee aan verbeteringen 
en oplossingen voor de hotspotgebieden en de gebouwen 
met verouderd hang- en sluitwerk. Vanzelfsprekend kan 
iedereen in de wijk rondkijken en is er voldoende gelegen-
heid tot het stellen van vragen. Uit ervaring blijkt dat een 
goede combinatie van praktijkmensen en besluitvormers 
het beste werkt tijdens de schouw. 

Aanbevelingen
De lokale projectleider krijgt binnen twee weken een be-
knopte rapportage inclusief fotomateriaal en aanbevelingen 
toegezonden van de CCV-adviseur. Kortom, een leerzame 
wandeling als start van een verbetertraject. 

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Lilian Tieman,  CCV-projectleider Woninginbraak via  
lilian.tieman@hetccv.nl.
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