
Hoe het begon
Het begon allemaal op zeventienjarige leeftijd. In het clubhuis 
kwam Mo met andere jongens samen om een potje te kaar-
ten of te tafelvoetballen, dit was de plek waar de spannende 
verhalen werden gedeeld. De verhalen gingen over waar ze die 
nacht waren geweest. Dit leidde tot “je moet maar een keer 
meegaan”. De keuze was snel gemaakt voor Mo, niet omdat hij 
de spullen nodig had, maar uit stoerdoenerij en het erbij willen 
horen. Daarbij had hij een auto wat het inbreken ook makkelijk 
maakte. Het lachen, gieren, brullen ging voor Mo echter niet op 
en na zijn laatste gevangenisstraf moest het roer om. 

In de laatste periode van zijn straf kwam Mo terecht in een 
open kamp. Hij startte een resocialisatieprogramma en kwam 
terecht bij Exodus. Zijn dagbesteding bestond uit fietsen ma-
ken en werken in sociale werkplaatsen, maar dat was niks voor 
Mo. Een andere mogelijkheid ontstond bij de stichting Delin-
quentie & Samenleving. Toentertijd viel dat onder Humanitas 
en zo is hij in de rol van voorlichter gerold. In het begin liep 
hij mee met andere voorlichters, had Mo verschillende trai-
ningen en gaf hij presentaties op scholen. Daarna mocht hij 
algemene voorlichtingen verzorgen. Zoals het voorlichten van 
jongeren over de gevolgen van criminaliteit. Mo wilde net als 
ieder ander een volledige werkweek en kreeg extra trainingen, 
zodat hij op een gegeven moment ook de eerste trainingen aan 
nieuwelingen mocht geven. Delinquentie & Samenleving was 
ondertussen opgeheven en via zijn netwerk kwam hij terecht 
bij Pieter van Eijck Coaching, waar Mo nu drie jaar werkzaam is. 
Niet iedereen kan zomaar voorlichting geven, je moet drie jaar 
op het rechte pad zijn om voorlichting te mogen geven over 
inbraakpreventie. 

Mo vertelt

Ex-inbreker geeft voorlichting over  
veilig wonen

Het CCV stelde Mo een aantal vragen:

Wat is je ervaring met het geven van voorlichting?
De reacties zijn over het algemeen positief en de mensen 
kunnen de voorlichting waarderen. Een enkele keer zitten er 
mensen met wraakgevoelens in de zaal en ventileren dat op 
mij persoonlijk: “Je moet met je poten van andermans spul-
len afblijven”. Het effect van de voorlichting is dat mensen 
wakker geschud worden. Naar gemeenten toe heb ik maar 
één ding te zeggen: doen doen doen! Al sta je niet zo hoog in 
de lijst van gemeenten met veel inbraken, organiseer wel een 
wijkschouw en verzorg een voorlichtingsavond. Een dergelijke 
avond geeft de burger het gevoel dat de gemeente en de politie 
met inbraakpreventie bezig zijn en dat brengt een stukje extra 
saamhorigheid. Bewoners gaan anders kijken na zo’n informa-
tieavond en letten meer op elkaar.

Welke ontwikkelingen zie je?
Het beslag en het hang- en sluitwerk is verbeterd, maar het 
blijft een kat en muisspel. Inbrekers ontwikkelen ook trucjes. 
De inbraakmethode (modus operandi) is grotendeels hetzelfde 
gebleven: raampje intikken, ramen/deuren/tuindeuren die 
openstaan, containers waar je op kan klimmen en slecht hang- 
en sluitwerk. Dan heb je niet veel nodig, enkel een klein mesje. 

Welke tips geef je bewoners?
Mijn belangrijkste tip is het aanschaffen van goed hang- en 
sluitwerk. Als een inbreker op het eerste oogopslag goed hang- 
en sluitwerk ziet, is de kans groot dat de inbreker uw huis voor-
bij loopt. In de meeste gevallen kijkt een inbreker of er ergens 
iets openstaat of via bijvoorbeeld een kliko kan klimmen. Het 
schemerlampje in een hoekje aanzetten en uren weg zijn, dat 
werkt niet meer, daar trappen inbrekers niet in. 

Wat is nou een typische inbreker?
Vroeger waren er twee soorten inbrekers. Allereerst de ver-
slaafde inbreker die elke nacht twee tot drie keer op pad gaat en 
geen angst kent en overal naar binnen stapt. De andere inbreker 
is de persoon die de noodzaak kent om aan geld te komen, deze 
zijn voorzichtiger. Deze twee groepen waren er vroeger, maar 
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carrière van Mo had hem niet veel opgeleverd, juist meer schade aangebracht. “Glitter en glamour klopte niet met de werkelijk-
heid. Het was een spanning, drukte, stress. Zo leefde je.”



© het CCV, december 2015
www.hetccv.nl

mo vertelt. ex-inbreker geeft voorlichting over  veilig wonen

zijn er nu nog steeds. Echter, de groep van verslaafden neemt 
af. Een derde groep die erbij is gekomen zijn de rondtrekkende 
criminelen uit de Oostbloklanden. Daarom is sociale veiligheid, 
zoals buurtpreventie nuttig en een aanrader voor gemeenten. Er 
zijn al veel initiatieven opgezet: Waaks, burgernet, WhatsApp-
groepen, enzovoorts. Als je mensen niet kan plaatsen in de 
wijk, bel dan 112 bij een verdachte situatie. En hoor je iemand in 
je huis dan moet je geluid maken, want een inbreker is er niet 
op uit om jou wat aan te doen, hij wil zo snel mogelijk met je 
spullen er vandoor. Als een inbreker insluipt met een schroe-
vendraaier en jij staat opeens voor zijn neus, dan kan er in een 
panieksituatie wat gebeuren. 

Ik raad iedereen aan, als je de inbreker ziet, goed te onthouden 
wat voor schoenen hij aanheeft, en daarnaast wat voor broek 
en haardracht. Na een woninginbraak trek je het trainingspak 
wat je aan hebt uit en daaronder zit dan een andere outfit, 
maar schoenen doe je niet zo snel uit.

Wat doe je met de gestolen spullen?
De gestolen spullen worden naar een ‘vriendje’ gebracht en die 
brengt het op de markt, vaak het land uit. Deze contacten gaan 
in het ‘wereldje’ via via. Als mensen de gelegenheid hebben om 
een flatscreen te kopen die ‘van een vrachtwagen is gevallen’, 
doen ze het. Mensen zijn geneigd om een telefoon of een fiets 
voor een paar tientjes te kopen, maar het is belangrijk om te 
weten dat heling een zwaar strafbaar feit is.

Laatste advies?
Registreer uw spullen. Ook al is er misschien nog nooit bij u 
thuis ingebroken of weinig in de buurt, denk dan niet “het 
gebeurt bij ons niet”, het is namelijk makkelijker dan u denkt! 
Daarom is het advies om goed hang- en sluitwerk aan te schaf-
fen en aandacht te besteden aan verlichting en spullen niet in 
het zicht te leggen.
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Voorlichting over inbraakpreventie blijft interessant, omdat 
“mensen graag aapjes kijken, ze willen een echte inbreker 
zien en hebben daar een beeld bij. In de praktijk zien ze 
gewoon iemand die ze op straat kunnen tegenkomen”, aldus 
Petra van Pieter van Eijck Coaching. 

Pieter van Eijck Coaching geeft voornamelijk voorlichting op 
scholen, maar ook voorlichting over inbraakpreventie en 
begeleidt mensen die vrijkomen. Daarbij vertellen voorlich-
ters wat je te wachten staat na detentie en wat je kan  
verwachten in de gevangenis. Per jaar wordt er 170 keer 
voorlichting gegeven op scholen over detentie (de gevol-
gen van gemaakte keuzes) en zo’n 30-35 presentaties over 
inbraakpreventie.

Kort na het schrijven van dit artikel is Mo plotseling overleden. 
Zijn familie heeft goedkeuring gegeven voor het publiceren van dit 
artikel. Waar wij erg dankbaar voor zijn.
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