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Hans Schelvis beschrijft een praktijksituatie waaruit blijkt dat het beleid niet altijd effectief is voor huurders én de corporatie.

“In beleid 
wonen geen 
mensen” 
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“Het is beleid bij onze organisatie dat er pas bij grootscha-
lige renovatie gedacht wordt aan beter hang- en sluitwerk op 
deuren en ramen...” Dit antwoord, met een korte toelichting 
over andere prioriteiten, krijgen huurders regelmatig van hun 
corporatie op vragen over hun woning en woonveiligheid. Be-
leid wordt vaak op basis van financiële overwegingen gemaakt. 
Veiligheid is hier vaak geen (top)prioriteit in. De vraag is of 
dat beleid niet contraproductief werkt, en in het nadeel is van 
zowel huurder als eigenaar.

Op orde maken van hang- en sluitwerk na inbraak
Onlangs heb ik, op verzoek van een gemeente, een wijkschouw 
gehouden. We bezochten woningen waar recent was ingebro-
ken. Onnodig om te zeggen dat deze ervaring erin hakte bij 
de bewoners en het veiligheidsgevoel na de inbraak sterk was 
afgenomen. Aan het hang- en sluitwerk van de betreffende 
woningen was sinds de bouw in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw niets gewijzigd. Voor de inbreker dus een koud kunstje 
om binnen te komen. 
 
Het beleid van de corporatie is dat na een inbraak het oude 
hang- en sluitwerk vervangen wordt. Dus de corporatie heeft 
het weer netjes in orde gemaakt. Hetzelfde soort hang- en 
sluitwerk is erop gezet, weliswaar nieuw en zo uit de verpak-
king, maar wel verouderde exemplaren (lees uit de jaren zeven-
tig) en niet meer bestand tegen de huidige inbraaktechnieken.

Herhaald slachtofferschap
Zonder dat de corporatie  het besefte, was de woning nog 
steeds rijp voor ongewenst bezoek van een inbreker. De kans 
dat dit daadwerkelijk gebeurt is zeker aanwezig. Niet alleen 
door het verouderde hang- en sluitwerk, maar ook vanwege de 
bewezen kans op herhaald slachtofferschap. 

Veel onderzoeken wijzen uit dat woningen waar is ingebroken 
en woningen in de dichte nabijheid, een grotere kans hebben 
om weer bezoek te krijgen van een inbreker. De inbreker is 
inmiddels bekend met de wijk en het type woning. Daarnaast 
verwachten inbrekers dat gestolen voorwerpen na een inbraak 

vervangen worden. Het is de eerste keer gelukt zonder gepakt te 
worden, dus waarom zou het een tweede keer niet goed gaan? 

Een nieuwe inbraak betekent opnieuw werk en kosten voor de 
corporatie. En nog meer verdriet en frustratie bij de huurders.

Gewenste niveau van inbraakwerendheid
Hoewel ik graag had gezien dat alle corporaties 25 jaar geleden 
al - toen de inbraken ontzettend snel in aantal toenamen - 
structureel beleid hadden gevoerd om hun woningen van goed 
hang- en sluitwerk te voorzien, is dit niet de realiteit gebleken. 
De uitdaging ligt er daarom nu in om te bezien hoe op natuur-
lijke of noodzakelijke momenten, zoals na de economische 
afschrijving van 30 jaar, bij een renovatie of bij een toename 
van het aantal inbraken, toch beter ingespeeld kan worden op 
het gewenste niveau van inbraakwerendheid anno 2015.

 
 
Ik adviseer corporaties die niet alles in één keer aan kunnen 
pakken, in overleg te gaan met bewoners over de mogelijk-
heden. Met minimale kosten kan dan de veiligheid en het 
veiligheidsgevoel van het slachtoffer en de buurtbewoners weer 
verbeterd worden. Voer niet alleen blind het beleid uit, maar 
beoordeel ook de situatie die zich voordoet. In beleid wonen 
namelijk geen mensen!

“De woning was nog steeds rijp voor 

ongewenst bezoek van een inbreker”

“Met minimale kosten kan de veiligheid en het 

veiligheidsgevoel verbeterd worden”



Adviesgesprek
Het CCV beschikt over een bouwplanadviseur die helpt bij 
plannen met betrekking tot groot onderhoud, renovatie 
en inbreidingslocaties. Op verzoek van de corporatie of 
gemeente komt de adviseur vóór aanvang van de (ver)
bouwing langs voor een adviesgesprek. Tijdens het gesprek 
staan de woningbeveiliging en de sociale veiligheid in de 
omgeving centraal. 

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.
 

Meer informatie
Wilt u ook in aanmerking komen voor een vrijblijvend 
adviesgesprek of een CCV-wijkschouw? Neem dan contact 
op met Lilian Tieman,  CCV-projectleider Woninginbraak via 
lilian.tieman@hetccv.nl of telefoonnummer 06 10 320 469.
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