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Samenvatting 

 
Dit betreft een onderzoek in het kader van Predictive Profiling. De basis voor Predictive Profiling is het op zoek 
gaan naar afwijkingen ten aanzien van een persoon, voorwerp of omgeving, welke te koppelen zijn aan een 
onderkende criminele of terroristische werkwijze (ook wel: modus operandi). Het zoeken naar afwijkingen 
vindt plaats door te kijken of zich situaties voordoen die afwijken van de normale situatie, die een relatie 
zouden kunnen hebben met een modus operandi van de tegenstander. Dit betekent dat de norm voor een 
bepaalde omgeving, situatie of tijd bekend moet zijn. 
 
De security professional moet, om dit te kunnen waarnemen, kennis hebben van modus operandi in relatie tot 
de criminele en terroristische planningscyclus. Deze criminele en terroristische planningscyclus bestaat uit de 
volgende stappen: markeren van het doel (1), informatie verzamelen (2), surveillance (3), planning (4), tooling 
up (5), dry Run (6), uitvoering en vlucht (7).  
 
Wanneer de security professional een verdachte indicator detecteert, zal deze vervolgens ook in staat moeten 
zijn om deze te ontkrachten door het stellen van open vragen. Normaal gesproken is de tegenstander in het 
beveiligingsproces in de aanval, maar vanaf het moment dat hij geïnterviewd wordt, zijn de rollen van de 
aanval en de verdediging omgedraaid. De kracht van het concept Predictive Profiling is dat als er sprake is van 
voldoende kennis en alertheid bij de security professional, de crimineel niet kan opgaan in de menigte. 
 
Binnen het veiligheidsveld worden keuzes gemaakt. Er ontstaan kansen voor Predictive Profiling om binnen de 
gemaakte keuzes een meerwaarde te vervullen. Het herkennen van bepaalde uitingsvormen die wijzen op 
crimineel gedrag kan immers al plaatsvinden voordat het feit is voltooid. Dit betekent dat het uitoefenen van 
bepaalde wettelijke bevoegdheden nog niet van toepassing is. Burgers en bedrijven mogen – net als 
politiemensen – al optreden, voordat er een strafbaar feit heeft plaatsgevonden.  
 
De doelstelling van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de verschillende modus operandi en verdachte 
indicatoren met betrekking tot woninginbraken en (gewapende) overvallen, en op basis hiervan inzicht te 
krijgen in de wijze waarop deze kennis door de politie gebruikt kan worden in de proactieve fase. Binnen dit 
onderzoek richtte de onderzoeker zich op de beta-kans: hoe groot is de kans dat de security professional 
belangrijke signalen mist? Bij de beta-kans gaat het erom het gat tussen hetgeen de security professional ziet 
en wat deze mist zo klein mogelijk te maken. 
 
Woninginbraken 
De eerste stap van de inbreker betreft de planning. De voorkeur gaat uit naar dagen waarop het mooi weer of 
juist heel druilerig weer is. De voorkeur voor het tijdstip om in te breken, verschilt per inbreker.  
Hierna volgt de tooling up. Een inbreker maakt voor zijn inbraak gebruik van gereedschap en middelen, die 
deze van tevoren meeneemt of waarin de bewoners de inbreker voorzien.  
De stappen doelwitselectie, informatie verzamelen en surveillance lopen door elkaar heen. De inbreker gaat op 
zoek naar een makkelijk doelwit. Stratenkennis is van belang. De inbreker besluit van de woninginbraak op die 
locatie af te zien, op het moment dat deze het idee heeft dat omstanders hem teveel in zich op hebben 
genomen. 
 
Hierna gaat de gelegenheidsinbreker over tot de uitvoering. Een inbreker parkeert het voertuig in de omgeving 
van de inbraak en gaat vervolgens te voet verder. De inbreker verschaft zichzelf vervolgens toegang tot een 
woning. Hierna sluit deze eerst de deur en de gordijnen, maakt de vluchtwegen vrij en gaat richting de 
slaapkamer. Een inbreker maakt gebruik van voorspelbare plaatsen. De inbreker is tijdens een woninginbraak 
gefocust op het geluid van politieauto’s, maar ook op bewoners die eventueel thuis zijn of thuis komen.  
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De inbreker vlucht na een geslaagde of mislukte inbraakpoging. Om de buit te vervoeren, maakt de inbreker 
gebruik van middelen die op locatie voorhanden zijn. Op het moment dat de inbreker ’s nachts aan het 
inbreken is, hoort deze de politie al van verre aankomen. Op het moment dat de politie aankomt bij de woning 
is de inbreker er al als een speer vandoor. 
 
(Gewapende) Overvallen 
Onderstaand is weergegeven op welke wijze een meer professionele overvaller de stappen van de criminele 
planningscyclus doorloopt. 
 
De eerste stap is de doelwitselectie. Hierbij selecteert de overvaller op makkelijke doelwitten, waar snel en 
makkelijk geld te halen is. De voorkeur gaat uit naar een bekende omgeving. Door tips en mensen die hun 
mond onbewust voorbij praten, komt de overvaller aan informatie over de aanwezigheid van geld. Een doelwit 
is minder aantrekkelijk op het moment dat de zichtbaarheid groter is. 
 
De tweede stap betreft informatie verzamelen. Behalve door surveillance (stap 3) is er weinig sprake van 
informatieverzameling. Informatie verkrijgt de overvaller door surveillance en door de loslippigheid van 
mensen. 
 
De derde stap betreft de surveillance. De surveillance in het object voert de overvaller niet zelf uit. De 
overvaller laat iemand anders belangrijke zaken uitzoeken. 
Na de surveillance volgt de planning. De overvaller plant van tevoren op welke wijze en op welk tijdstip hij de 
overval wil plegen en welk wapen hij hiervoor wil gebruiken. Bij het plannen van een overval houdt de 
overvaller rekening met de dag en het tijdstip waarop de minste mensen aanwezig zijn en het dus rustig is. 
 
De vijfde stap betreft tooling up. Overvallers plegen een overval bijna nooit alleen. Er zijn een aantal middelen 
die de overvaller voorafgaand aan de overval verzamelt en tijdens de overval zal gebruiken.  
De overvaller probeert het slachtoffer, de getuigen of de kijkers (camerabeelden) soms op het verkeerde been 
te zetten, door iets aan het uiterlijk toe te voegen wat er niet hoort. De slimme overvaller laat ook alles thuis 
wat naar hem kan leiden.  
 
De zesde stap betreft de dry run. Hierbij gaan de overvallers het object niet in. De overvallers rijden in de 
aanloop naar de overval wel de te nemen route.  
Na de dry run volgt de uitvoering. De overval plegen de overvallers bij voorkeur op momenten dat er (bijna) 
niemand aanwezig is. Tijdens een overval maken veel overvallers gebruik van een vuurwapen. 
 
Na de overval vluchten de overvallers. De overvaller vlucht op het moment dat de overval is geslaagd, mislukt 
of op het moment dat de overvaller politie hoort. De buit neemt de overvaller mee in een tas. De bivakmutsen 
trekken de overvallers in de meeste gevallen pas weer van hun hoofd, op het moment dat niemand de 
overvallers meer kan zien. De vlucht kan op verschillende manieren plaatsvinden. 
 
De modus operandi die ten aanzien van woninginbraken tijdens dit onderzoek naar voren zijn gekomen, 
betreffen: 

 Het door de wijk bewegen, met als doel een doelwit te selecteren. 
 Het door de wijk bewegen, met als doel om de vluchtroutes in kaart te brengen. 
 Het bewegen in de richting van het doelwit, met als doel om in te breken. 

 
De modus operandi die ten aanzien van (gewapende) overvallen tijdens dit onderzoek naar voren zijn 
gekomen, betreffen: 

 Het door de omgeving bewegen, met als doel om de vluchtroutes in kaart te brengen. 
 Informatie verzamelen over het te overvallen object, met als doel een overval voor te bereiden. 
 Het posten in de omgeving van het te overvallen object, met als doel in kaart te brengen op welk 

moment de overval het beste gepleegd kan worden. 
 Het uitvoeren van een dry run, met als doel te onderzoeken of alles volgens plan verloopt 
 Het bewegen in de richting van het doelwit, met als doel om de overval te plegen. 
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Bij deze verschillende modus operandi horen hele lijsten met verdachte indicatoren ten aanzien van personen, 
voorwerpen en/of. Gezien de omvang van deze lijsten verwijst de onderzoeker de lezer naar de conclusies in 
hoofdstuk zes van dit onderzoek. 
 
De wijze waarop de politie deze kennis kan gebruiken heeft betrekking op het volgende: 

 Deze kennis kan door de politie worden gebruikt door in de surveillance deze afwijkingen van de norm 
in relatie tot een bepaalde modus operandi te benutten  

 Door de kennis van de modus operandi en de daarbij horende verdachte indicatoren kan Security 
Questioning (vragen stellen) worden gebruikt om criminaliteit te voorkomen. 

 De kennis over verdachte indicatoren en modus operandi ten aanzien van woninginbraken en 
(gewapende) overvallen dient de politie te gebruiken in het trainen van derden. 

 
De aanbevelingen van dit onderzoek zijn: 

 Predictive Profiling zal binnen de organisatie meer draagvlak moeten krijgen. 
 Predictive Profiling zal als methodiek een stevige plaats moeten krijgen in het initieel politieonderwijs. 

Predictive Profiling en de toepassing ervan moet worden onderhouden in het postinitieel onderwijs.  
 Er dient landelijk beleid te komen op welke wijze deze manier van werken zich laat vertalen in 

toekenning van (prestatiegerelateerd) budget aan politie-eenheden.   
 Deze methodiek dient verder te doordacht en doortest te worden op andere veiligheidsprojecten. 
 De politie dient niet slechts naar het adres te rijden waar is ingebroken, maar zich te verspreiden over 

de omgeving. 
 De politie dient niet met z’n allen op het adres af te rijden waar is ingebroken, maar zich te 

verspreiden over de omgeving. 
 Onderzoek de mogelijkheden voor de inzet van een politiehond tijdens de reguliere dienst. 
 Verricht tijdens "rustige uren" Red Teaming oefeningen in de wijk waar frequent wordt ingebroken. 
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Leeswijzer 

 
In het eerste hoofdstuk is de probleemschets weergegeven. Hierin is aandacht besteed aan de aanleiding van 
het onderzoek. Daarnaast is beschreven wat de basis van Predictive Profiling is, worden het afschrikeffect en de 
klantvriendelijkheid van de methodiek toegelicht, wordt aandacht besteed aan de kracht van de methodiek 
Predictive Profiling en aan waar de kansen liggen. Hierna wordt beschreven hoe Predictive Profiling is ontstaan 
en welke misvattingen er met betrekking tot Predictive Profiling zijn. Hierna is beschreven op welke wijze 
Predictive Profiling op dit moment in Nederland wordt gebruikt, hoe Predictive Profiling mogelijk in de 
politiepraktijk gebruikt zou kunnen worden en wat de relevantie van dit onderzoek is. Hierna is de doelstelling- 
en zijn de hoofd- en deelvragen van het onderzoek beschreven.  
 
In hoofdstuk twee is de onderzoeksverantwoording beschreven. Hierin is verantwoord waarom voorafgaand 
aan het onderzoek voor bepaalde onderzoeksmethoden is gekozen en op welke manier deze in de praktijk zijn 
gebracht. Hierna zijn de kaders en de gemaakte keuzes beschreven. Tenslotte is de wijze van verwerking van de 
onderzoeksgegevens beschreven en is een productevaluatie uitgewerkt.  
 
Hoofdstuk drie beslaat de operationalisatie. In dit hoofdstuk is gekozen voor een operationeel model en is 
uiteengezet wat er onder de begrippen uit het gekozen model wordt verstaan. Vervolgens zijn deze begrippen 
geoperationaliseerd om ze ‘onderzoekbaar’ te maken. 
 
In hoofdstuk vier zijn alle onderzoeksbevindingen uitgewerkt die zijn voortgekomen uit de veldexperimenten, 
de interviews met de ex-inbrekers en de ex-overvaller, de analyse van de (video)beelden van de 
veldexperimenten en een interview met een expert op het gebied van overvallen. De onderzoeksbevindingen 
ten aanzien van de eerste twee deelvragen zijn uitgewerkt aan de hand van de stappen van de criminele 
planningscyclus. Voor de onderzoeksbevindingen die een antwoord geven op de laatste deelvraag is een aparte 
paragraaf ingericht. 
 
Hoofdstuk vijf beslaat het theoretisch kader. In dit hoofdstuk worden verschillende theorieën en stromingen 
aangehaald en wordt verbinding gelegd tussen de theorie en het werken met de methodiek Predictive 
Profiling.  
 
In hoofdstuk zes wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag en worden een aantal aanbevelingen gedaan ten 
aanzien van het werken met de methodiek Predictive Profiling. Daarnaast worden een aantal aanbevelingen 
gedaan die op zichzelf niet direct een verband hebben met Predictive Profiling, maar die de politie wel zouden 
kunnen helpen in het dagdagelijkse werk. 
 
In hoofdstuk zeven zijn de afkortingen met hun betekenissen weergegeven die de lezer tijdens het lezen van 
het onderzoeksrapport en de bijlagen tegen zal komen. 
 
Hoofdstuk acht wordt gevormd door de bijlagen. 
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1. Achtergrond van het onderzoek 

1.1 Aanleiding 

In het jaar 2010 ontving Berndt Rif uit handen van de toenmalige juryvoorzitter een prijs als ‘Security Manager 
van het jaar 2009’. De prijs betrof een geldbedrag, welke besteed diende te worden aan een veiligheidsproject 
binnen de publiekprivate samenwerking. De juryvoorzitter was de huidige minister van Veiligheid en Justitie: 
Ivo Opstelten. Met het geldbedrag werd een bikersproject voor de vrijwillige politie vormgegeven bij de politie 
in Woerden.  
Berndt Rif is werkzaam als vrijwillige politieman binnen de politie. Het bovengenoemde project was de directe 
aanleiding voor gesprekken tussen Berndt Rif en Michiel Ruijs, wijkchef politie te Woerden. In augustus 2011 
bracht de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, een werkbezoek aan de politie te Woerden om het 
bikersproject te bekijken. Hij moedigde verdere samenwerking en ontwikkelingen aan. Het idee om ‘Predictive 
Profiling’ verder uit te werken voor de politiepraktijk ontstond in die periode.  
 
Uit de aard van het politiewerk loopt de politie veelal achter de feiten aan. Gesteld werd dat er nog veel kansen 
liggen om strafbare feiten in een eerder stadium te ontdekken en door handelen te voorkomen. Naar 
inschatting van Berndt Rif en Michiel Ruijs kan er een professionalisering in toezichthoudende taken 
(surveillance) worden gerealiseerd. Het uitleren van bepaalde inzichten en vaardigheden naar politiemensen in 
de Integrale Beroepsvaardigheden Training (IBT) ligt hierbij voor de hand. Hieruit zou kunnen volgen dat ook 
het uitleren van bepaalde kennis en vaardigheden naar private partijen (burgers, bedrijven, et cetera) in het 
verlengde daarvan zou kunnen liggen. Besloten werd te onderzoeken of een onderzoeksopdracht hiervoor 
mogelijk was. Randvoorwaarde voor Berndt Rif en Michiel Ruijs was dat er onderzoek gedaan zou worden op 
operationeel niveau in een gemeente en dat de verbinding zou worden gelegd met opleidingsmogelijkheden. 
De keuze viel op voorhand op Woerden, omdat Michiel Ruijs in staat en bereid zou zijn om voorwaarden te 
scheppen voor dit onderzoek. Vanwege het opleidingsaspect werd het idee uitgebreid besproken met Gert-Jan 
Commu, hoofd Integrale Beroepsvaardigheden Training Politie Utrecht. Deze was ook enthousiast en gaf 
opdracht voor het onderzoek.  

1.2 Inleiding 

1.2.1 Opmerking vooraf 

Predictive Profiling wordt hedendaags vooral gebruikt binnen de ‘security wereld’. Daarnaast wordt het 
oorspronkelijk gebruikt om terroristische aanslagen te voorkomen. Om deze redenen zal vooral het eerste deel 
van de inleiding gericht zijn op security en terrorisme, waarna het steeds meer zal worden toegespitst op 
andere toepassingsmogelijkheden.  
 

 
“Predictive Profiling is het kleiner maken van de hooiberg 

voordat met zoeken naar de naald wordt begonnen.” (Rif, 2011) 
 

“Het wantrouwen is de moeder der veiligheid.” – Jean de la Fontaine (Franse schrijfster 1602 – 1695) 
 

“Naïviteit: moderne definitie van vertrouwen.” – Mike Barfield (Engelse schrijver 1709 – 1784) 
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1.2.2 Van visser naar jager 
Een visser gooit zijn hengel met aas uit en wacht geduldig tot een vis aan het aas begint te sabbelen en 
vervolgens toehapt. De dobber gaat bewegen. Wanneer deze visser op tijd handelt en deze handeling goed en 
in de juiste volgorde uitvoert, slaat de visser de vis aan de haak en brengt deze een mooie vis mee naar huis. 
Wanneer de visser te laat handelt of de handelingen verkeerd of in de verkeerde volgorde uitvoert, gaat de vis 
er met het aas vandoor. De visser heeft dan geen vis gevangen en is ook zijn aas kwijt...  
 
Sla hier het bruggetje naar security. De traditionele security professional is reactief ingesteld. De security 
professional zit rustig te wachten tot er een melding binnenkomt. Op het moment dat het alarm rinkelt – de 
dobber beweegt! – komt deze security professional in actie. Wanneer de security professional op tijd handelt 
en zijn handelingen op tijd en in de juiste volgorde uitvoert, grijpt de security professional de tegenstander in 
de kraag en wordt voorkomen dat de tegenstander er met de waarde vandoor gaat. Wanneer de security 
professional echter de handelingen te laat of in de verkeerde volgorde uitvoert, gaat de tegenstander er met 
de buit vandoor… 
 
Met een beetje geluk wordt de schade dan vergoed door de verzekering. Maar wat als er geen reactie mogelijk 
is? Wat als de schade onvervangbaar is of het om trauma’s en mensenlevens gaat? De aanslagen op 9/11, 
Anders Breivik, Koninginnedag 2009, het schietdrama in Alphen aan den Rijn, de kunstroof bij de Kunsthal in 
Rotterdam, het misbruik door Robert M., en de gewelddadige overvallen op waardetransport zijn hier 
voorbeelden van. Heeft reageren zin? Het is dan een kwestie van schade beperken, doden tellen en gewonden 
verzorgen. Deze incidenten zullen voorkomen moeten worden. Dit kan alleen als de security professional de rol 
van visser achter zich gaat laten en zich gaat gedragen als een jager. Een jager kent het wild, is bekend met de 
omgeving, zoekt naar sporen en gaat actief op zoek naar z’n prooi.  

1.2.3 Basis Predictive Profiling 

De basis voor Predictive Profiling is het zoeken naar afwijkingen ten aanzien van een persoon, voorwerp of 
omgeving, welke te koppelen zijn aan een onderkende criminele of terroristische werkwijze. Deze onderkende 
criminele of terroristische werkwijze wordt ook wel aanvallers methode van operatie (vanaf nu ook: MO of 
modus operandi) genoemd (OrcaSecure Academy, p.9). 
Het zoeken naar afwijkingen vindt plaats door te kijken of zich situaties voordoen die afwijken van de normale 
situatie (vanaf nu: de norm), die een relatie zouden kunnen hebben met een modus operandi van de 
tegenstander. Dit betekent dat de norm voor een bepaalde omgeving, situatie of tijd bekend moet zijn (Rif, 
2011). Een afwijking van de norm betekent echter nog niet direct dat er iets aan de hand is. We leven in een 
land met om en nabij zeventien miljoen mensen en we wijken allemaal een beetje af van elkaar. Wanneer een 
afwijking geen relatie heeft met een modus operandi, hebben we enkel te maken met een vreemde situatie en 
is geen verdere actie vereist (OrcaSecure Academy, p.28). 
 
Daarbij is Predictive Profiling een omgevingsspecifiek vak. Dit betekent dat afwijkend gedrag in een bepaalde 
omgeving niet per definitie hoeft te betekenen dat dit afwijkende gedrag ook voor een andere omgeving van 
toepassing is. Een voorbeeld hiervan is een persoon die eruit ziet als een drugsverslaafde en gedurende lange 
tijd op een bankje zit en rondhangt voor een grote bank in een dure wijk of een dezelfde persoon in het 
Vondelpark in Amsterdam. In de ene omgeving past dit gedrag binnen de norm, terwijl hetzelfde gedrag van 
dezelfde persoon in een andere omgeving als afwijkend kan worden aangemerkt (OrcaSecure Academy, 
presentatie). 
 
Er is pas iets aan de hand als deze afwijking een relatie zou kunnen hebben met een modus operandi. Wanneer 
dit het geval is, hebben we te maken met een verdachte indicator. Pas op!: een verdachte indicator, geen 
verdachte zoals omschreven in artikel 27, Wetboek van Strafvordering. Er is immers nog niets gebeurd. Er is 
dus ook geen sprake van het gebruik van bevoegdheden die in de wet zijn vastgelegd.  
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De security professional moet, om het voorgaande te kunnen waarnemen, kennis hebben van MO’s in relatie 
tot de criminele en terroristische planningscyclus (Rif, 2011). Deze criminele en terroristische planningscyclus 
bestaat uit de volgende stappen: 

1. Markeren van het doel  
2. Informatie verzamelen  
3. Surveillance  
4. Planning 
5. Tooling up  
6. Dry Run  
7. Uitvoering  
8. Vlucht (deze stap valt weg bij zelfmoordterroristen) (OrcaSecure Academy, p.4) 

 
Tijdens welke fase komt de traditionele security professional in actie? Dat is tijdens de uitvoering (seconden, 
minuten, uren). Dit, terwijl blijkt dat aan de uitvoering nog zes stappen aan voorbereiding voorafgaan 
(maanden, jaren) gaan, waarbij de tegenstander naar buiten moet komen om kennis te vergaren en zich voor 
te bereiden. Als de tegenstander de locatie of de beveiliging kan observeren, dan kunnen zij ook worden 
gezien. 
 

Toelichting  ‘Dry Run’: 
“De ‘Dry Run’ is de laatste generale repetitie vooraf aan de uitvoering van de actie en is tevens het laatste 
beslissingsmoment voor de uitvoerders om de actie ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Een dry run is een 
oefening waarbij gekeken wordt of een uitgedacht scenario succesvol kan zijn. Onderdeel van een dry run is het 
testen van de beveiligingsmaatregelen, door bijvoorbeeld wapens of onderdelen daarvan binnen te smokkelen 
zonder dat dit door de beveiliging wordt opgemerkt. In deze fase zal de tegenstander niet daadwerkelijk gebruik 
maken van wapens of een bom, maar zal hij de beveiliging testen op haar respons om na te gaan of deze de 
uitvoering van de uitvoeringsactie niet in gevaar brengt (OrcaSecure Academy, p.16).” 

 
Wanneer de security professional een verdachte indicator detecteert, zal deze vervolgens ook in staat moeten 
zijn om deze te ontkrachten door het stellen van open vragen. Er zal op zoek moeten worden gegaan naar de 
intentie van de persoon. Dit stellen van vragen wordt Security Questioning genoemd. In de volgende paragraaf 
worden Security Questioning en de effectiviteit ervan verder toegelicht.  

1.2.4 Het afschrikeffect versus klantvriendelijkheid 

Camera’s, sloten, stevige muren, inbraakdetectiesystemen, et cetera. Het zijn allemaal maatregelen waarin 
flink geïnvesteerd wordt, waar het om beveiligingsmaatregelen gaat. Maar zouden deze technische 
maatregelen de tegenstander ervan weerhouden om zijn doel te bereiken? Het antwoord blijkt uit 
verschillende incidenten: nee, technische maatregelen weerhouden een tegenstander niet van het plegen van 
een daad. Natuurlijk is het zo dat hoe meer maatregelen er genomen zijn, hoe moeilijker het de tegenstander 
wordt gemaakt. Wanneer de investeringen die de tegenstander moet doen niet opwegen tegen de buit – 
zouden de maatregelen een preventieve werking kunnen hebben. Als de tegenstander een doel heeft dat hij 
perse wil bereiken, zouden camera’s en alarmen de tegenstander er dan van weerhouden? Of vormen dit dan 
enkel te nemen obstakels? De tegenstander kan zich hierop voorbereiden. Deze is veel slimmer dan de 
maatregel… 
 
Een tegenstander wordt aanzienlijk nerveuzer indien er variabelen aanwezig zijn, waar hij geen wetenschap 
van heeft. De meest afschrikkende maatregel voor een tegenstander is het stellen van een vraag. Normaal 
gesproken is de tegenstander in het beveiligingsproces in de aanval (hij bepaalt wat er gebeurt), maar vanaf het 
moment dat hij geïnterviewd wordt, zijn de rollen van de aanval en de verdediging omgedraaid. De 
tegenstander kan zich namelijk wel voorbereiden op de technische veiligheidsmaatregelen, maar niet op de 
vragen: de tegenstander weet niet wat hem gevraagd gaat worden en dit maakt hem onzeker. 
Op het moment dat de betreffende persoon vragen worden gesteld en deze een kwade intentie heeft, zal deze 
merken dat hij/zij is opgevallen door het gedrag wat hij/zij vertoont – hij/zij voelt zich betrapt! – en hij/zij zal 
het wel uit z’n hoofd laten om het geplande feit daar en op dat moment uit te voeren. Op het moment dat de 
betreffende persoon een goede intentie heeft, is er sprake van een klantvriendelijk gesprek, waarin de persoon 
hulp aangeboden kan worden of er een moment is voor een leuk gesprek waarin een organisatie zich kan 
profileren.  
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Security Questioning biedt dus twee mogelijkheden; enerzijds de persoon met de kwade intentie afschrikken 
en aan de andere kant zal de persoon met de goede intentie service en klantvriendelijkheid ervaren 
(OrcaSecure Academy, p.26). 
 
Wanneer doormiddel van Security Questioning een verklaring wordt gevonden voor de verdachte indicator, 
hebben we te maken met een vreemde situatie en is er verder niets aan de hand. Een verdachte indicator leidt 
niet automatisch tot een dreiging. Een voorbeeld ter illustratie: 
Een reiziger op het vliegveld oogt erg zenuwachtig en gespannen. Dit zou een afwijking van de norm kunnen 
zijn, die een relatie zou kunnen hebben met de voorbereidende handelingen van een terroristische aanslag. 
Wanneer de persoon echter wordt aangesproken en hem vragen worden gesteld, wordt een verklaring voor het 
zenuwachtige en gespannen gedrag gevonden: de betreffende persoon blijkt last te hebben van vliegangst. De 
verdachte indicator blijft aanwezig, echter gaat van de persoon geen dreiging uit. 
 
Wanneer echter geen verklaring kan worden gevonden of er juist verdachte indicatoren bijkomen, hebben we 
te maken met een dreiging en zullen er maatregelen moeten worden getroffen om de dreiging te mitigeren. 
Het resultaat van de actie is dat de dreiging is weggenomen en een mogelijk incident is voorkomen (OrcaSecure 
Academy). 
Bij een benadering zoals hier omschreven, zal naar 99 procent van de personen of situaties die aan de security 
professional voorbij komen niet worden gekeken (Rif, 2011). Zij hebben namelijk geen kwade intentie  
(J. van Twillert, persoonlijke mededeling, 28 maart 2013). 

1.2.5 De kracht van Predictive Profiling 

Werkt dit wel? Een crimineel of terrorist kan toch opgaan in deze 99 procent van de mensen waar niet naar 
gekeken wordt? De kracht van het concept Predictive Profiling is dat als er sprake is van voldoende kennis en 
alertheid bij de security professional, de crimineel en terrorist niet kan opgaan in de menigte. Deze kan niet 
opgaan in de menigte, omdat de crimineel of terrorist weet dat hij (of zij) iets doet wat niet mag en daardoor 
bepaalde signalen gaat uitzenden. “Wie ogen heeft om te zien en oren om te horen, kan zich er van overtuigen 
dat stervelingen geen geheimen kunnen verbergen. Wie met zijn lippen zwijgt, babbelt met zijn vingertoppen. 
Uit al zijn poriën dringt het verraad naar buiten.” (Freud, 1905, p. 124-225). 
 
“Gevoelens moeten zich noodzakelijkerwijs uiten en gevoelens en gedrag beïnvloeden op den duur het denken.” 
Fritz Heider (1958) formuleerde een wet dat denken, voelen en doen tenderen naar een evenwicht, dat wil 
zeggen dat er een tendens naar overeenstemming is. Dit wordt de attributietheorie genoemd. 
Iedereen die iets doet of wil gaan doen wat niet mag, laat daar altijd de sporen van na. Deze sporen 
benadrukken de afwijking van de norm en zouden om die reden zichtbaar moeten zijn voor iedereen die 
getraind is in het herkennen van afwijkend gedrag wat direct te koppelen is aan de voorbereidende of 
uitvoerende handeling van een crimineel of terrorist. 
Iemand met een kwade intentie zal zijn best doen om niet op te vallen. Deze zal in zijn voorbereiding kiezen 
voor een geloofwaardige cover (story). Een dekmantel dient om de missie of operatie te verhullen of om de 
werkelijke identiteit van personen te maskeren. Deze dekmantel of cover zal de activiteiten van de persoon 
ondersteunen. Het is de taak van de security professional om de dekmantel te doorgronden en uit te zoeken of 
de persoon liegt en indien dit het geval is, waarom deze liegt. Met andere woorden: welke redenen heeft de 
persoon om de ware toedracht te verbergen (OrcaSecure Academy, p.29)? 
 
Een ervaren crimineel of terrorist zendt misschien minder signalen uit dan een doorsnee mens die iets doet wat 
niet mag, maar er is altijd sprake van wat in de sociale en criminele wetenschappen ‘lekkage’ wordt genoemd. 
En juist de security professional is er op getraind om deze ‘lekkage’ in relatie tot onderkende MO’s waar te 
nemen. Alleen de psychopaat, die vaak geen signalen zal lekken, kan onopgemerkt blijven (Rif, 2011). 
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1.2.6 De oplossing 

De oplossing ligt in het bewust zijn van en alert zijn op de voorbereidende handelingen van onze 
tegenstanders. Ze hebben informatie en middelen nodig, gaan observeren, oefenen de vluchtroutes, et cetera. 
Dat kunnen we zien en daarop kan actie worden ondernomen. Voor sommige misdrijven geldt dat de 
potentiële crimineel niet kan worden opgepakt (omdat de voorbereidende handeling niet strafbaar is), maar 
beter vooraf iets voorkomen – dan achteraf maar hopen dat schade meevalt en herstelbaar is. 

1.2.7 Het ontstaan van Predictive Profiling 

Om het ontstaan van Predictive Profiling te begrijpen, zal terug moeten worden gegaan naar verschillende 
gebeurtenissen in de geschiedenis. Een van deze gebeurtenissen is de aanslag in 1972. In dat jaar voerde het 
Japanse Rode Leger een zeer bloedige aanslag uit op de Israëlische luchthaven Lod. Na aankomst van een 
vlucht uit Japan verlieten alle passagiers het vliegtuig. Bij de bagageband pakten de passagiers, grotendeels 
Japanners, de koffers van de lopende band. De terroristen die zich onder de passagiers bevonden, openden 
hun koffers, haalden er automatische wapens en explosieven uit en begonnen in het wilde weg om zich heen te 
schieten. Het gevolg was een bloedbad. In Israël kwam snel de vraag op hoe een dergelijk incident had kunnen 
gebeuren. Het antwoord was simpel. De Palestijnse terreurorganisatie PLO had een afspraak gemaakt met het 
Japanse Rode Leger. De terroristen hadden een zwakte in de beveiliging van de luchthaven ontdekt. Aan het 
beveiligingsconcept lagen raciale uitgangspunten ten grondslag. Terroristen waren immers Palestijnen en 
omdat alleen naar die groep gekeken werd, vielen Japanners in Israël niet op. De aanslag in Lod was een harde 
en bloedige leerschool voor de Israëlische beveiligers. Het toonde aan dat een beveiligingsconcept waarbij 
alleen naar tegenstanders wordt gekeken op basis van ras of uiterlijk niet werkt. Het is in deze tijd, als 
uitvloeisel van de aanslag op de luchthaven Lod, dat Predictive Profiling is ontstaan. Juist vanuit de wetenschap 
dat werken vanuit een discriminerende of racistische grondslag levensgevaarlijk is. Een dergelijke gesloten 
houding van waaruit naar de omgeving wordt gekeken, maakt de security professional kwetsbaar. Hij gaat 
signalen missen. Zeker als zijn tegenstander weet waar op gelet wordt (Rif, 2011). 

1.2.8 Misvatting 

De belangrijkste misvatting is dat Predictive Profiling een synoniem is voor discriminatie of voor racisme. Niets 
is echter minder waar. Als de grondslag van Predictive Profiling daadwerkelijk een discriminerende of 
racistische blik op de wereld is, dan kan het concept niet werken. In een dergelijk geval hebben security 
professionals geen schijn van kans om criminaliteit of terrorisme te voorkomen. Hun blikveld zou dan te 
beperkt zijn. Een discriminerende of racistische grondslag betekent namelijk dat zij bijvoorbeeld op zoek zijn 
naar mensen met een bepaalde huidskleur of manier van kleden. Met een dergelijke gekleurde bril naar de 
omgeving kijken heeft één zekerheid: datgene missen wat wij eigenlijk willen waarnemen. De crimineel of 
terrorist waar wij naar op zoek zijn, heeft namelijk geen bepaalde huidskleur of manier van kleden. Het kan 
iedereen zijn. Juist dit besef ligt aan het ontstaan van Predictive Profiling ten grondslag (Rif, 2011). 
Ook heeft Predictive Profiling niets te maken met Criminal Profiling, zoals op televisie te zien is in bekende 
misdaadseries. Criminal Profiling is een methode om een dader van een misdaad te identificeren aan de hand 
van een daderprofiel (OrcaSecure Academy, p.9). 

1.2.9 Predictive Profiling in Nederland 

Inmiddels zijn er enkele hoge risico locaties waar een weliswaar op de Nederlandse situatie aangepaste vorm 
van Predictive Profiling wordt toegepast, zoals op de luchthaven Schiphol en bij De Nederlandsche Bank. Ook 
bij enkele musea het concept gebruikt. De reden hiervoor is dat de voor beveiliging verantwoordelijke security 
professionals niet meer willen wachten met reageren totdat er zich incidenten voordoen, maar juist incidenten 
willen voorkomen. De dader pakken die in een museum een mes in een schilderij zet is mooi, maar het kwaad 
heeft zich dan al voorgedaan. Beter is het om te voorkomen dat er een mes in een schilderij wordt gezet. 
Daarvoor is echter wel nodig dat de beveiligingsmedewerker de rol van visser achter zich laat en zich gaat 
gedragen als jager. Dit kan alleen als de voor beveiliging verantwoordelijke security professional het systeem 
van Predictive Profiling kan doorgronden, opzetten en onderhouden (Rif, 2011). 
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1.2.10 Politie en Predictive Profiling 

Artikel 3 van de Politiewet 2012 omschrijft de algemene taak van de Nederlandse politie. De tekst van dit 
artikel luidt: 
De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende 
rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen 
die deze behoeven. 
De politie handelt vaak pas wanneer zich een strafbaar feit met de nodige gevolgen heeft voorgedaan. Om aan 
de voorkant (proactief en preventief) te gaan werken, zal er al voor stap 7 (uitvoering) van de criminele 
planningscyclus moeten worden ingegrepen, zonder dat nog gebruik gemaakt kan worden van bevoegdheden; 
er is immers nog niets gebeurd. Kansen voor de politieambtenaar doen zich voor tijdens de stappen 2 
(informatie verzamelen), 3 (surveillance ter plaatse) en 6 (dry run), als de verdachte indicatoren die daarbij 
naar voren komen, worden opgemerkt. 
Onderstaand schema geeft de stappen van de criminele planningscyclus weer. Tijdens de stappen die in het 
geel zijn weergegeven, komen de verdachte indicatoren naar voren die door de security professional kunnen 
worden opgemerkt. Voor de uitvoering (rood) geldt, dat als het zover komt - het dan al te laat is (Rif, 2012): 
 
 
 
 
 
 
Verdachte indicatoren zijn afwijkingen van een standaard situatie die een relatie hebben met een modus 
operandi. Deze verdachte indicatoren kunnen naar voren komen in iemands relaas, gedrag, bezittingen, 
documentatie, uiterlijk voorkomen en/of de situatie (OraSecure Academy, presentatie). De eerste stap voor de 
politieambtenaar is om de verdachte indicatoren die hij/zij heeft opgemerkt te ontkrachten. Mogelijk is er een 
goede verklaring voor het gedrag te vinden. De politieambtenaar komt hierachter door het stellen van vragen. 
 
De politieambtenaar zal op zoek moeten gaan naar een verklaring voor hetgeen hem/haar is opgevallen. Als de 
politieambtenaar deze verklaring niet krijgt of tijdens het gesprek ontdekt dat er meer verdachte indicatoren 
zijn, dan heeft de politieambtenaar te maken met een dreiging (verdachte situatie) waarop deze direct zal 
moeten acteren. Het resultaat van de actie is dat de dreiging (verdachte situatie) kan worden weggenomen en 
een mogelijk incident is voorkomen.  

1.2.11 Relevantie van dit onderzoek 

Veiligheid is het domein van de overheid. Burgers, inwoners en bedrijven binnen Nederland mogen rekenen op 
een overheid die zich inspant om een zekere mate van veiligheid te garanderen. De politie heeft hierbij het 
monopolie op geweld. Geweld mag in bepaalde gevallen door de politie worden toegepast als bevoegdheid om 
een bepaald doel te bereiken. Bijvoorbeeld het aanhouden van een gevaarlijk persoon of het oplossen van 
rellen. 
Politie is echter een schaars middel. Er is geen sprake van een oneindige politiecapaciteit. Van het 
politiemanagement mag verwacht worden, dat zij haar mensen en middelen zo efficiënt en effectief mogelijk 
inzet. Bij de integrale aanpak van veiligheid gebeurt dit samen met private partijen en ketenpartners. 
De overheid maakt al geruime tijd een terugtrekkende beweging uit bepaalde domeinen. Deregulering en 
aanmoedigen van burgerparticipatie zijn hiervan voorbeelden binnen het domein veiligheid. 
Dit alles betekent dat de politie zich samen met andere publieke en private partners zal moeten inspannen om 
een zo hoog mogelijk rendement te krijgen op het gebied van veiligheid. Het vergroten van veiligheid en het 
gevoel van veiligheid zijn hierbij hoofddoelen (M. Ruijs, persoonlijke mededeling, 8 januari 2012). 
 
Kansen voor de uitwerking van Predictive Profiling  
Binnen dit veiligheidsveld worden keuzes gemaakt. Het aanbod van werk overstijgt immers de capaciteit om dit 
op te lossen en aan te pakken. 
Er ontstaan kansen voor Predictive Profiling om binnen de gemaakte keuzes een meerwaarde te vervullen. Het 
herkennen van bepaalde uitingsvormen die wijzen op crimineel gedrag kan immers al plaatsvinden voordat het 
feit is voltooid. Dit betekent dat het uitoefenen van bepaalde wettelijke bevoegdheden nog niet van toepassing 
is. Burgers en bedrijven mogen – net als politiemensen – al optreden (bijvoorbeeld het gesprek aangaan en 
vragen wat iemand aan het doen is) voordat er een strafbaar feit heeft plaatsgevonden. 
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Met name de onderwerpen (gewapende) overvallen en woninginbraken zijn speerpunten die zich goed lenen 
voor Predictive Profiling. Het zijn allemaal feiten die een grote impact op slachtoffers hebben en veelal grote 
maatschappelijke en/of financiële schade veroorzaken. Om deze reden is dit onderzoek gericht op de 
onderwerpen: 

 (Gewapende) Overvallen 
 Woninginbraken 

De uitwerking van de mogelijkheden en kansen om de samenwerking en wederzijdse versterking van politie en 
private partijen te vergroten op maatschappelijk zeer relevante thema’s van veiligheid is in dit onderzoek 
buiten beschouwing gelaten. Enerzijds om af te kaderen. Anderzijds was de aanname dat de bevindingen ook 
aanleiding kunnen zijn om later praktische toepassing te zoeken in de publiekprivate samenwerking, zoals het 
trainen ondernemers, Waaks-burgers

1
, et cetera (M. Ruijs, persoonlijke mededeling, 8 januari 2012). 

 
Tenslotte: 
De toepassingsmogelijkheden voor Predictive Profiling zijn groot. Dit komt omdat Predictive Profiling altijd een 
aanvulling is op de bestaande maatregelen en in beginsel geen vervanging. Een groot voordeel van de 
methodiek is dat er aanzienlijke kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd, omdat: 

 Predictive Profiling kan worden uitgevoerd door alle medewerkers in de operationele omgeving van 
het te beschermen gebied; 

 Predictive Profiling zowel effectief is tegen de dreigingen van gisteren als tegen die van morgen; 
 De technische maatregelen niet leidend zijn, maar ter ondersteuning dienen voor de profiler; 
 Incidenten worden voorkomen en hiermee (schade)kosten worden voorkomen.  

                                                      
1
 Waaks is een burgerparticipatie project in Woerden, waarbij Politie en gemeente een beroep doen op de 

hondenbezitters van de wijken Molenvliet, Bloemenkwartier en Bomenkwartier in Woerden om actief te 
ondersteunen in de strijd tegen woninginbraak, fietsendiefstal, auto-inbraak en vernielingen. 
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1.3 Doelstelling 
Voorkomen is beter dan genezen. Wanneer bijvoorbeeld een inbreker wordt opgepakt, die in een woning heeft 
ingebroken, is dit mooi. Alleen het kwaad is op dat moment al geschied. Het is nog mooier als kan worden 
voorkomen dat er in de woning wordt ingebroken. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het nodig dat de 
politieman de rol van ‘visser’ achter zich gaat laten, en de rol van ‘jager’ op zich gaat nemen. Predictive 
Profiling is tot op de dag van vandaag enigszins beladen, maar het kan een waardevolle methode blijken. Mits 
de politieman het systeem kan doorgronden, opzetten en onderhouden (Rif, 2011). Gelet op de kansen en 
relevantie is voor de politieorganisatie onderzoek gedaan met betrekking tot dit onderwerp. Predictive Profiling 
gaat over herkennen van afwijkingen van de norm die te koppelen zijn aan een onderkende modus operandi. 
Dit uitgangspunt vormt de basis voor het werken met deze methodiek. Het gaat om het herkennen van deze 
verdachte indicatoren, nog voordat het strafbare feit heeft plaatsgevonden (proactief). Vanuit deze 
uitgangspunten is onderstaande doelstelling geformuleerd. 
 
De doelstelling van het onderzoek betrof: 
 

Inzicht krijgen in de verschillende modus operandi en verdachte indicatoren met betrekking tot de twee 
speerpunten; woninginbraken en (gewapende) overvallen, en op basis hiervan inzicht krijgen in de wijze waarop 
deze kennis door de politie gebruikt kan worden in de proactieve fase. 

1.4 Vraagstelling en deelvragen 

De hoofdvraag van het onderzoek luidde als volgt: 
 

Welke modus operandi en verdachte indicatoren zijn er, met betrekking tot de twee speerpunten; 
woninginbraken en (gewapende) overvallen, en hoe kan deze kennis door de politie gebruikt worden in de 
proactieve fase? 

 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, is deze opgedeeld in de volgende deelvragen: 

1. Op welke wijze komt iemand met crimineel voornemen uiteindelijk tot uitvoeren van woninginbraak of 
overval? 

2. Op welke wijze gedraagt iemand zich (handelingen en signalen) die het criminele voornemen heeft om 
een woninginbraak of (gewapende) overval te plegen?  

3. Welke consequenties heeft het werken met de methode ‘Predictive Profiling’ voor de 
politieorganisatie? 

 
De randvoorwaarde voor dit onderzoek was dat er op operationeel niveau onderzoek werd gedaan, in een 
gemeente en dat de verbinding werd gelegd met opleidingsmogelijkheden. De keuze is hierbij op voorhand op 
Woerden gevallen, omdat de heer M. Ruijs in staat en bereid zou zijn om voorwaarden te scheppen voor dit 
onderzoek. Dit onderzoek is om deze reden dus uitgevoerd binnen de gemeente Woerden en daarbuiten met 
behulp van het politieteam van Woerden.  

1.5 Opbouw onderzoeksrapport 

De literatuurverkenning en daarmee het theoretisch kader maakte onderdeel uit van het raamwerk en maakt 
deel uit van het daadwerkelijke onderzoek. Binnen dit onderzoek is ervoor gekozen om de literatuurverkenning 
uit te voeren, na het veldonderzoek. De reden dat hiervoor gekozen is, is omdat de onderzoeker met een open 
blik de situatie moest kunnen observeren – zonder hierbij van tevoren te hebben bepaald waar op gelet moest 
worden. Het gevaar zou dan namelijk zijn, dat belangrijke signalen gemist zouden worden, terwijl deze zo 
belangrijk waren in het onderzoek.  
De onderzoeker kon, door voorkennis vanuit bijvoorbeeld de opleiding en stages, niet volledig neutraal het 
onderzoek ingaan. Echter had de onderzoeker onvoldoende kennis over signalen en gedragingen die iemand 
vertoont op het moment dat iemand iets doet wat niet mag. Door de literatuurverkenning na het 
veldonderzoek uit te voeren, werd er naar gestreefd zo neutraal mogelijk te starten met het veldonderzoek. 
 
Om de lezer het onderzoek op eenzelfde manier te laten ervaren en om het onderzoeksrapport uit te werken in 
de volgorde waarin het onderzoek is uitgevoerd, is ervoor gekozen om het theoretisch kader na het hoofdstuk 
‘Onderzoeksbevindingen’ uit te werken.  
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2. Onderzoeksverantwoording 

 

2.1 Opzet en methode 

2.1.1 Inleiding 

De onderzoeker heeft voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek een aantal onderzoeksmethoden 
overwogen. Onderstaand is de afweging tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek weergegeven, waarbij 
kwantitatief onderzoek in de vorm van een veldexperiment en surveyonderzoek het meest geschikt leken en de 
voorkeur hebben gekregen. Vervolgens is per onderzoeksmethode onderbouwd waarom voor deze 
onderzoeksmethode is gekozen en op welke manier deze methode is gebruikt. Hierna zijn de kaders en de 
gemaakte keuzes beschreven. Tenslotte is de wijze van verwerking van de onderzoeksgegevens beschreven en 
is een productevaluatie uitgewerkt.  

2.1.2 Afweging kwantitatief of kwalitatief onderzoek 

Kwalitatief onderzoek is een vorm van empirisch onderzoek, waarbij overwegend gebruik gemaakt wordt van 
gegevens van kwalitatieve aard en dat als doel heeft onderzoeksproblemen in of van situaties, gebeurtenissen 
en personen te beschrijven en te interpreteren (Reulink, et al., 2005). 
’t Hart et al. (2005. p. 113) beschrijven de kwantitatieve invalshoek als volgt: ‘is bedoeld voor het analyseren 
van numerieke of tot numerieke te herleiden data, zoals aantallen, omvang en voorkomen van waargenomen 
verschijnselen. Belangrijk is het opsporen van kenmerken waarin groepen van elkaar verschillen en van 
verbanden tussen kenmerken en/of verschillen’. 
 
Kwantitatieve onderzoekmethoden zijn bedoeld voor het analyseren van numerieke of tot numerieke gegevens 
te herleiden data, zoals aantallen, omvang en voorkomen van waargenomen verschijnselen.  
 
Kwalitatief onderzoek 
‘Kwalitatief onderzoek is een paraplubegrip waaronder verschillende tradities en stromingen vallen met elk hun 
eigen manieren om het onderzoek aan te pakken (Cresswel, 1998). Zij hebben gemeen dat ze tot doel hebben 
gedragingen, ervaringen, beleving en ‘producten’ van de betrokkenen te beschrijven, te interpreteren en te  
verklaren door werkwijzen die de natuurlijke omgeving zo min mogelijk verstoren.’ (’t Hart et al. 2005, p. 153) 
Kwalitatief onderzoek heeft drie belangrijke kenmerken: 

o Betekenisgeving: in kwalitatief onderzoek wordt ervan uitgegaan dat mensen betekenis geven aan hun 
omgeving en op basis van die betekenisgeving handelen; 

o Open onderzoeksprocedure: onderzoekers zetten zichzelf in als instrument om data te verzamelen. 
Kwalitatief onderzoek wordt ook wel veldonderzoek genoemd. 

o Aard van de uitkomsten: in de analyse moet ruimte zijn om de in woorden uitgedrukte betekenissen 
en interpretaties te behouden. Daarom hanteren kwalitatief onderzoekers veelal wat wordt genoemd 
een ‘inductieve analysemethode’. Zij beginnen met de bewerking van hun gegevens en zoeken daarin 
naar relevante thema’s. Bestaand onderzoek en theorieën worden gebruikt om hun blik te scherpen 
en hun zoekstrategie te verbeteren.  

Kwalitatief onderzoekers hanteren een open benadering. Dit wil zeggen dat zij zich in zekere mate laten leiden 
door wat zich voordoet in het veld van onderzoek. Literatuur wordt in kwalitatief onderzoek meestal niet 
gebruikt om er hypothesen uit af te leiden, maar wel om bijvoorbeeld te leren in welke termen er over het veld 
wordt gedacht (’t Hart et al. 2005, p. 260-263). 
 
Er bestaan verschillende mogelijkheden om kwalitatief onderzoek uit te voeren, namelijk: de casestudy, het 
veldexperiment of het survey-onderzoek (Baarda et al. 2005, p. 112-135). 
 
Casestudy 
Voor de kwalitatieve casestudy kan volgens Baarda et al. (2005, p.113) gekozen worden als de onderzoeker een 
persoon, locatie, groep of locatie onderzoekt onder normale omstandigheden. De casestudy wordt gebruikt 
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met de bedoeling het onderzoeksobject in zijn verschillende aspecten, complexiteit en eventuele ontwikkeling 
zo grondig mogelijk te begrijpen (Algemeen Nederlands Woordenboek). In het Nederlands wordt casestudy ook 
wel gevalsbeschrijving genoemd. De casestudy zou minder geschikt zijn voor dit onderzoek, omdat de 
onderzoeker juist op zoek was naar nieuwe informatie die niet geheel uit bestaande cases te halen is. De 
onderzoeker zou deze informatie wel kunnen gebruiken, om vooral ook kennis uit het verleden mee te nemen, 
maar de onderzoeker moest deze informatie aanvullen met nieuwe inzichten in het heden.  
 
Veldexperiment 
Een tweede mogelijkheid betrof het kwalitatief veldexperiment (Baarda et al. 2005, p. 130-135), waarbij de 
onderzoeker ingrijpt in praktijksituaties of gebruik maakt van de bestaande variatie of diversiteit tussen 
onderzoekssituaties. Deze methode zou uitermate geschikt zijn voor het uitvoeren van dit onderzoek. Tijdens 
het onderzoek werd letterlijk in de huid van de tegenstander gekropen, om achter modus operandi en 
verdachte indicatoren te komen: door het zelf uit te voeren en het zelf te ervaren. 
 
Survey-onderzoek 
Een laatste mogelijkheid betrof kwalitatief survey-onderzoek (Baarda et al. 2005, p. 124-130). Om een 
overzicht of inventarisatie van de onderzoeksverschijnselen te maken, zou deze vorm van onderzoek uitermate 
geschikt zijn. Kenmerkend aan de kwalitatieve survey is dat de dataverzameling over het algemeen 
ongestructureerd of semigestructureerd is. Een veelgebruikte vorm van de kwalitatieve survey is het houden 
van interviews. Om een inventarisatie te maken van bijvoorbeeld de resultaten uit de veldexperimenten zou 
deze onderzoeksmethode zeer geschikt zijn.  
 
Een interview kan worden beschouwd als een vorm van gesprek waarin iemand – de interviewer – zich bepaalt 
tot het stellen van vragen over gedragingen, opvattingen, houdingen en ervaringen ten aanzien van bepaalde 
sociale verschijnselen, aan een of meer anderen – de participanten of geïnterviewden –, die zich voornamelijk 
beperken tot het geven van antwoorden op die vragen (Maso, 1987, p. 63).  
Een interview wordt volgens Baarda et al. (2005, p. 230) gebruikt “om erachter te komen wat mensen weten, 
denken, voelen en willen betreffende bepaalde onderwerpen”. Met kwalitatief onderzoek worden geen 
gesloten vragen gesteld. Volgens Baarda et al. (2005, p. 232) is het doel van een open interview “het 
verzamelen van informatie uit mededelingen van ondervraagde personen, om zo een vooraf geformuleerde 
vraagstelling te beantwoorden.”  
Het belangrijkste criterium om interviews van elkaar te onderscheiden, is de mate van structurering vooraf.  
  
Hoe meer structurering vooraf, hoe meer de interviewer de richting bepaalt (Emans, 2003). Die structurering 
vooraf bestaat uit vier elementen: 

1. De inhoud van de vragen ligt meer of minder vast; 
2. De manier waarop ze worden gesteld ligt meer of minder vast; 
3. De volgorde waarin ze worden gesteld, kan al dan niet variëren; en 
4. De mogelijke antwoorden zijn vooraf door de onderzoeker bepaald of open. 
(’t Hart et al. 2005, p. 274-275) 

 
Als de interviews worden ingedeeld naar structurering, dan ontstaan grofweg drie typen interviews. Wanneer 
de vier genoemde elementen vastliggen, wordt er gesproken van een gestructureerd of gestandaardiseerd 
interview. Wanneer de vier genoemde zaken niet of slechts gedeeltelijk van tevoren vastliggen, wordt 
gesproken van het ongestructureerde of vrije, respectievelijk het semi- of halfgestructureerd interview. De 
laatste twee worden ook wel aangeduid als het open of kwalitatief interview (Merriam, 1998). 
 
Het gestructureerde interview heeft veel weg van een enquête, met het verschil dat bij het gestructureerde 
interview de vragen vast liggen, terwijl de antwoorden niet vast liggen (Baarda et al. 2005, p.235).  
 
Kwantitatief onderzoek 
Zoals reeds genoemd, is kwantitatief onderzoek bedoeld voor het analyseren van numerieke of tot numerieke 
gegevens te herleiden data, zoals aantallen, omvang en voorkomen van waargenomen verschijnselen. 
Kwantitatief onderzoek is bestemd om gegevens te krijgen over verhoudingen en percentages binnen de totale 
doelgroep. Kwantitatief onderzoek gaat in de eerste plaats over meten. Voorbeelden van kwantitatieve 
onderzoeksmethodes binnen dit onderzoek zouden kunnen zijn: politiegegevens, enquêtes en observatie. 
Onderstaand zijn deze twee methodes verder uitgewerkt 
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Politiegegevens 
Statistische gegevens over de verdachte indicatoren, behorende bij de modus operandi van criminelen ten 
aanzien van de speerpunten (gewapende) overvallen en woninginbraken – zijn niet beschikbaar. Op basis van 
cijfers was het niet mogelijk om dit onderzoek uit te voeren.  
 
Enquêtes 
Een enquête is een systematische ondervraging van een groot aantal personen op een aantal van tevoren 
bepaalde punten. Meestal vormen deze personen een zorgvuldig getrokken steekproef uit een bepaalde 
omschreven populatie (Rijksoverheid, z.d.). 
Het uitvoeren van enquêtes bij criminelen zou vrijwel onmogelijk zijn. Wel zou het mogelijk zijn om enquêtes af 
te nemen bij agenten. Zo zou de enquête bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om erachter te komen hoe 
vaak zij verdachte indicatoren denken te herkennen, hoe vaak zij hier vervolgens op handelen, et cetera. 
Echter: het resultaat zou iets zeggen over de mate (percentages) waarin iets voorkomt in de doelgroep, de 
respondent kan zijn verhaal niet vrij vertellen; de antwoorden zijn grotendeels voorgekauwd. Hierdoor kon 
voor dit onderzoek belangrijke informatie gemist worden. De onderzoeker was op zoek naar de verschillende 
modus operandi en bijbehorende verdachte indicatoren, en was niet op zoek naar aantallen of percentages. 
Om deze reden zou het afnemen van enquêtes minder geschikt zijn om tot de gewenste onderzoeksresultaten 
te komen.     
  
(gestructureerd) Observatie- en registratieonderzoek 
Door middel van registratieonderzoek wordt vastgesteld hoe vaak een bepaald verschijnsel zich voordoet. 
(Rijksoverheid, z.d.). Dit onderzoek richtte zich op modus operandi en de verdachte indicatoren. Wanneer de 
onderzoeker van tevoren zou bepalen waar tijdens de observatie op gelet zou worden, zou de onderzoeker 
signalen gaan missen. Om die reden zou gestructureerde observatie geen geschikte onderzoeksmethode zijn 
binnen dit onderzoek. Meer geschikt was een ongestructureerde observatie. Een voorbeeld van 
ongestructureerde observatie betreft de participerende observatie: binnen dit onderzoek betrof dit het 
veldexperiment.  
 
Het algemene stramien is dat de onderzoeker in een experiment een bepaalde categorie mensen blootstelt aan 
een experimentele ingreep of experimentele stimulus: de onafhankelijke variabele die daarom ook wel 
‘experimentele variabele’ wordt genoemd. Deze wordt gemanipuleerd door de onderzoeker om na te gaan of, 
en zo ja, in welke mate deze effect heeft op houding of gedrag van de deelnemers: de afhankelijke variabele, 
ook wel de ‘gevolg- of effectvariabele’ genoemd. 
Een belangrijk doel van een experiment is het kunnen doen van causale uitspraken. Niet alle veranderingen 
binnen een experiment hoeven het gevolg te zijn van een handeling binnen het experiment: dit kan ook het 
gevolg zijn van storende factoren. Om ervoor te zorgen dat de onderzoeker er zeker van kan zijn dat de 
verandering werkelijk toe te schrijven is aan de experimentele stimulus, is het van belang gebruik te maken van 
een goede onderzoeksopzet en daarbij controlevariabelen en controlegroepen. Een controle variabele is een 
mogelijke storende variabele die door de onderzoekers onder controle is gebracht (bijvoorbeeld sekse of 
dagdeel). Een controlegroep is een groep personen die dezelfde ervaringen ondergaat als de personen in de 
experimentele conditie, behalve de experimentele conditie. Een controlegroep is heel belangrijk bij een 
experiment, omdat daarmee het beginpunt (de basislijn) wordt aangegeven aan de hand waarvan het effect  
van de experimentele stimulus wordt vastgesteld.  
In praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is het achterliggende doel bij de opzet van een experimenteel 
onderzoek dikwijls de evaluatie van een bepaalde interventie. Bij dit type onderzoek gaat het tevens om het 
toetsen van een causale hypothese. Deze hypothese is echter doorgaans niet hecht verankerd in een 
(algemene) theorie (’t Hart et al. 2005, p. 177-183). 

2.1.3 Conclusie 

Bovenstaand is voor zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek beschreven wat deze methoden inhouden en 
welke mogelijkheden er waren met betrekking tot dit onderzoek. Binnen dit onderzoek ging het niet om het 
analyseren van numerieke of tot numerieke gegevens te herleiden data, zoals aantallen, omvang en 
voorkomen van waargenomen verschijnselen. Door gebruik te maken van kwantitatief onderzoek zou de 
onderzoeker beperkt worden in zijn blikveld: de onderzoeker zou belangrijke signalen missen, omdat deze van 
tevoren bepaald heeft waar deze naar zal kijken. 
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Kwalitatief onderzoek leek een geschiktere methode voor dit onderzoek, omdat deze methode ruimte voor de 
onderzoeker liet om ‘verder te kijken dan iemands neus lang is’. Door zelf in de huid van de crimineel te 
kruipen (veldonderzoek) en agenten te bevragen naar hun bevindingen (surveyonderzoek), zou de onderzoeker 
in staat moeten zijn om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Om die reden leken veldonderzoek en 
surveyonderzoek de geschiktste methodes om tot de onderzoeksresultaten te komen. 

2.1.4 Gebruikte onderzoeksmethoden 

Veldexperiment 
Binnen dit onderzoek was de hypothese dat iemand zich anders gaat gedragen op het moment dat hij/zij iets 
gaat doen wat niet mag. De controlegroep was de groep die de norm voor een bepaalde situatie zou gaan 
vaststellen – in een veilige, niet aanvallende situatie. De proefpersonen (boeven) hebben de opdracht gekregen 
handelingen te verrichten die anders zijn dan de norm (in een onveilige, aanvallende situatie) en zouden zich 
naar verwachting anders gaan voordoen: zij zouden normafwijkend gedrag gaan vertonen. Het veldexperiment 
vormde de eerste stap binnen het onderzoek, namelijk Red Teaming. Red Teaming is het aanvallen van de 
eigen organisatie. Binnen deze fase is allereerst de norm vastgesteld (door gebruikmaking van de 
controlegroep) voor een aantal situaties die betrekking hebben op de eerder genoemde speerpunten binnen 
het onderzoek, namelijk: (gewapende) overvallen en woninginbraken. Toen deze norm was vastgesteld, 
volgden - na het aanvallen van de eigen organisatie - de modus operandi. De modus operandi en verdachte 
indicatoren kwamen naar voren in de interviews met de deelnemers van het veldexperiment.  
 
De opdrachten die tijdens de veldexperimenten zijn gebruikt, zijn terug te vinden in bijlage 1 en 2. 
 
Surveyonderzoek  
Door onder andere individuele, open, face-to-face interviews te houden met verschillende respondenten 
verwachtte de onderzoeker veel informatie te vergaren om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 
Het voordeel van het afnemen van individuele, mondelinge interviews is dat de respondent dan meestal 
gemakkelijk praat (Baarda et al. 2005, p. 245). De kans dat de respondenten liegen is minder groot en er kan 
worden doorgevraagd op de antwoorden van de respondent. Dit paste goed bij het exploratieve karakter van 
dit onderzoek.  
 
In bijlage 3 is een tabel weergegeven met de personen, waarvan de onderzoeker voorafgaand aan het 
onderzoek had bepaald deze te willen interviewen. Eveneens in bijlage 4 is een tabel weergegeven met de 
personen die uiteindelijk zijn geïnterviewd. Deze personen zijn gekozen op basis van hun expertise en hun 
toegevoegde waarde voor dit onderzoek. Wat de expertise en toegevoegde waarde van deze personen is, is 
eveneens aangegeven in de tabel.  

2.1.5 Kaders 

Ten aanzien van woninginbraken 
Er zijn drie type inbrekers. Voor een beschrijving van de verschillende type inbrekers en de percentages ten 
aanzien van de inbraken die door een bepaald type inbreker worden gepleegd, verwijst de onderzoeker de 
lezer naar bijlage 4. De onderzoeker heeft er, gegeven het feit dat bijna alle inbraken worden gepleegd door 
gelegenheidsinbrekers en vanwege het feit dat het de gelegenheidsinbreker moeilijk gemaakt kan worden, 
voor gekozen om zich te richten op dit type inbreker. De geïnterviewde ex-inbrekers betroffen 
gelegenheidsinbrekers. 
 
De onderzoeksbevindingen die verderop volgen, zijn uitgewerkt aan de hand van de criminele planningscyclus 
zoals weergegeven in paragraaf 1.2.10. De gelegenheidsinbreker doorloopt de eerste vijf stappen van de 
criminele planningscyclus in een hele korte tijdspanne en door elkaar heen, waarbij de stappen elkaar kunnen 
overlappen. Omdat binnen de stappen ‘Markeren van het doel’, ‘Informatie verzamelen’ en ‘Surveillance’ veel 
overlap is en het onderscheid tussen de acties lastig te bepalen is, is ervoor gekozen deze stappen in één 
paragraaf uit te werken. Omdat bij de stappen ‘Planning’ en ‘Tooling up’, ‘Dry run’, ‘Uitvoering’ en ‘Vlucht’ wel 
duidelijk onderscheid is tussen de acties, zijn deze stappen wel apart uitgewerkt. 
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Ten aanzien van (gewapende) overvallen 
Er zijn drie categorieën overvallen te onderscheiden. De onderzoeker heeft er vanwege de mogelijkheid om ex-
overvaller Peter (professionele overvaller) te interviewen voor gekozen om zich te richten op de meer 
professionele (gewapende) overvallen. Voor een beschrijving van de verschillende categorieën overvallers en 
de percentages ten aanzien van de overvallen die door een bepaald type overvaller worden gepleegd, verwijst 
de onderzoeker de lezer naar eveneens bijlage 4. 
 
Ten aanzien van wetgeving 
Er zijn boeken volgeschreven over wetgeving en bevoegdheden. Wetgeving en bevoegdheden die (indirect) van 
toepassing kunnen zijn op het werken met de methode Predictive Profiling. Om in te kaderen, heeft de 
onderzoeker ervoor gekozen enkel de wetgeving uit te werken, waar de politiemensen op straat mee te maken 
hebben, die uiteindelijk zijn invloed heeft op het werken met de methode Predictive Profiling. De volgende 
artikelen staan hierbij centraal: 

 Artikel 27 Wetboek van Strafvordering – Verdachte; 
 Artikel 310 Wetboek van Strafrecht – Diefstal; 
 Artikel 311 Wetboek van Strafrecht – Gekwalificeerde diefstal;  
 Artikel 312 Wetboek van Strafrecht – Diefstal met geweld; 
 Artikel 317 Wetboek van Strafrecht – Afpersing; 
 Artikel 2 Wet op de identificatieplicht – Toonplicht. 

Deze artikelen zijn voortgekomen uit een gesprek met de heer M. Ruijs, wijkchef politie te Woerden. 

2.1.6 Gemaakte keuzes 

 
Gemaakte keuzes ten aanzien van de veldexperimenten 
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat enkel politieagenten van Woerden deel zouden nemen aan de 
veldexperimenten. Echter, in verband met een overlijden kon een aantal agenten niet deelnemen aan het 
eerste veldexperiment. In het belang van de tijdsplanning, de beschikbare tijd van de oefenleiding en de 
intensieve voorbereiding van de oefening is ervoor gekozen om de lege plekken in de teams ‘op te vullen’ met 
personen die op dat moment op enige manier aan de politieorganisatie verbonden waren. Het inzetten van 
niet-agenten had geen noemenswaardige invloed op de uitkomst van de oefening.  
 
De veldexperimenten bestonden uit een middag- en avondprogramma. Tijdens het middagprogramma diende 
het boeventeam de surveillance uit te voeren. Tijdens het avondprogramma dienden zij op dezelfde locatie en 
aan de hand van de tijdens de middag verkregen informatie een dry run uit te voeren. Voor deze dagdelen is in 
overleg gekozen, om zoveel mogelijk de werkelijkheid na te bootsen. 
De doelwitten voor de twee veldexperimenten waren van tevoren door de politie bepaald. Voor het 
veldexperiment ten aanzien van de woninginbraak betrof dit een woning van een (voor de deelnemers) 
onbekende collega in een wijk met koophuizen. Voor het veldexperiment ten aanzien van de (gewapende) 
overval betrof dit een snackbar in een relatief drukke winkelstraat. De eigenaar van het huis en de eigenaar van 
de snackbar (en tevens familielid van de oefenleiding) en de leidinggevende die dag waren voorafgaand aan het 
veldexperiment op de hoogte gebracht. 
 
Zoals reeds beschreven diende het boeventeam tijdens het middagprogramma de surveillance uit te voeren. 
Waarna dit team tijdens het avondprogramma, met de informatie die het team reeds verzameld had, een dry 
run uit diende te voeren. De ‘inbrekers’ zijn echter in hun enthousiasme zo ver gegaan dat zij, zonder hier weet 
van te hebben, de avondopdracht tijdens het middagprogramma al uitvoerden. Hier diende een oplossing voor 
te worden bedacht. Het zou namelijk geen toegevoegde waarde hebben om dit team tijdens het 
daaropvolgende avondprogramma dezelfde opdracht bij dezelfde woning uit te laten voeren. Om die reden is 
ervoor gekozen om voor het avondprogramma een andere woning (van een familielid van de oefenleiding) te 
selecteren als doelwit.  
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Gemaakte keuzes ten aanzien van het surveyonderzoek 
De onderzoeker heeft ervoor gekozen om de deelnemers van het veldexperiment direct na het veldexperiment 
(zowel na het middag- als na het avondprogramma) individueel een vragenlijst in te laten vullen. Voor deze 
vragenlijsten verwijst de onderzoeker de lezer naar bijlage 11. 
Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat zij, tijdens de daaropvolgende groepssessie, beïnvloed zouden 
worden door hetgeen de andere deelnemers aangaven ervaren te hebben. Hierna zijn de vragenlijsten 
ingenomen en zijn de uitkomsten van deze vragenlijsten in groepsvorm besproken. Om het avondprogramma 
niet te beïnvloeden, is ervoor gekozen om bij deze sessies het boeventeam en het observantenteam te 
scheiden en de resultaten te bespreken in gescheiden ruimtes. Door het bespreken van de resultaten in 
groepsvorm, zouden de respondenten mogelijk nog signalen/acties herkennen, waar nog niet over nagedacht 
was – die van belang konden zijn voor het onderzoek.  
 
Voor het afnemen van interviews met de overige respondenten, anders dan de deelnemers van het 
veldexperiment, heeft de onderzoeker ervoor gekozen om een open gesprek aan te gaan. Voorafgaand aan 
deze interviews heeft de onderzoeker de belangrijkste vragen die aan bod dienden te komen uitgewerkt. De 
onderzoeker heeft vervolgens deze lijst naast zich neergelegd. Hierna is deze het gesprek aan gegaan. Aan het 
eind van het interview heeft de onderzoeker gecontroleerd of de genoteerde vragen gedurende het interview 
aan bod waren gekomen of dat er nog vragen gesteld dienden te worden. Door geen gestructureerd-, maar 
juist een open interview te houden, wilde de onderzoeker ervoor zorgen dat deze actief luisterde en kon 
doorvragen op hetgeen de respondent vertelde. Dit heeft uiteindelijk geleid tot – in sommige gevallen – 
urenlange interviews, waarin de onderzoeker waardevolle informatie gekregen heeft.    
 
De informatie die is verkregen uit de interviews met de respondent (anders dan de deelnemers aan de 
veldexperimenten), heeft de onderzoeker ter controle voorgelegd aan de respondent. Door de resultaten uit 
de interviews nog een keer voor te leggen aan de respondent, heeft de onderzoeker de respondent de 
mogelijkheid geboden om onjuistheden te corrigeren of de respondent de mogelijkheid geboden het aan te 
geven op het moment dat deze bepaalde informatie niet in het onderzoek vermeld wilde hebben.   
 
Theoretisch kader 
De onderzoeker heeft ervoor gekozen om de literatuurverkenning na het veldonderzoek uit te voeren, om zo 
neutraal mogelijk te kunnen starten met het veldonderzoek. Uiteindelijk heeft de onderzoeker er ook voor 
gekozen om de literatuurverkenning na de interviews met de ex-overvaller en ex-inbrekers te houden, om te 
voorkomen dat de onderzoeker van tevoren aannames zou doen en hierdoor vragen zou vergeten/niet zou 
stellen. De literatuurverkenning is uitgevoerd, nadat alle benodigde informatie verzameld en uitgewerkt was.  
 
Voorafgaand aan het onderzoek had de onderzoeker bepaald, na het veldexperiment een literatuurverkenning 
uit te voeren om inzicht en overzicht te krijgen in: 

 Kenmerken van crimineel gedrag; 
 Verklaringen voor het gedrag wat iemand vertoont, als deze iets doet wat niet mag; 
 Verklaringen over werkwijze van criminelen: op welke wijze bepaalt een crimineel zijn/haar doel, op 

welke wijze vinden de voorbereidingen plaats, etc.; 
 Bestaande methoden die criminelen gebruiken om hun daden uit te voeren; 
 De (omgevings)factoren die van invloed zijn op het gedrag dat een crimineel vertoont; 
 Bestaande visies ten aanzien van het onderwerp ‘Predictive Profiling’; 

 De invloed van internet en social media ten aanzien van dit onderwerp; 
 Internationale ontwikkelingen, samenwerking en mobiliteit; 
 Wet- en regelgeving die van invloed zou kunnen zijn op het werken met de methode ‘Predictive 

Profiling’ ten aanzien van de speerpunten: woninginbraken en (gewapende) overvallen. 
Nadat de onderzoeksbevindingen verwerkt waren, concludeerde de onderzoeker dat niet alle bovengenoemde 
punten interessant waren om in dit kader te onderzoeken. Om deze reden heeft de onderzoeker besloten van 
bovengenoemde punten af te stappen en voor een andere insteek te kiezen. Dit wordt op de volgende pagina 
verder toegelicht.  
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2.1.7 Wijze verwerking onderzoeksgegevens 

 
Ten aanzien van de eerste twee deelvragen 
De resultaten van de door de deelnemers ingevulde vragenlijsten en de groepssessie na afloop van de 
veldexperimenten zijn door de onderzoeker uitgewerkt en vervolgens naast elkaar gelegd. Op basis hiervan 
heeft de onderzoeker voorlopige conclusies getrokken.  
In de periode na de veldexperimenten heeft de onderzoeker interviews afgenomen bij een ex-inbreker en een 
ex-overvaller (die tevens ex-inbreker is). De resultaten van deze interviews zijn vervolgens uitgewerkt aan de 
hand van de stappen van de criminele planningscyclus.   
In dezelfde periode hebben verschillende mensen met verschillende achtergronden (van politiemensen tot 
familieleden) de videobeelden van de oefening bekeken. Deze videobeelden zijn zowel met een handcamera 
als met onopvallende camera’s gemaakt. Deze mensen hebben de opdracht gekregen om gedrag dat afwijkt 
van de norm te benoemen. 
De wijze van verwerking van de onderzoekgegevens heeft vervolgens plaatsgevonden door middel van een 
analyse. Een analyse waarbij de bevindingen van de veldexperimenten waar mogelijk zijn vergeleken en 
aangevuld met de bevindingen uit de interviews met de professionals (ex-inbrekers en ex-overvaller) en de 
bevindingen door de toeschouwers (observaties). Uit deze analyse zijn uiteindelijk de onderzoeksbevindingen 
ten aanzien van de eerste twee deelvragen naar voren gekomen. Belangrijk is hierbij aan te geven dat de 
informatie afkomstig van de verschillende bronnen niet aan elkaar getoetst is. Bij dit onderzoek gaat het er niet 
om te bewijzen dat iets zo is: het gaat erom het gat tussen wat de onderzoeker ziet en wat deze mist zo klein 
mogelijk te maken. Dit is verder toegelicht in paragraaf 3.1. De informatie afkomstig uit de verschillende 
bronnen diende dus ter aanvulling van elkaar.  
 
Ten aanzien van de derde deelvraag 
De onderzoeksbevindingen ten aanzien van de derde deelvraag zijn voortgekomen uit interviews. Hierbij gaat 
het om een interview met een wijkchef van de politie die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met 
wetgeving en bevoegdheden; een interview met een consultant, die in zijn werk werkt met de methodiek van 
Predictive Profiling en een interview met een criminologe van het Openbaar Ministerie, die in haar werk te 
maken heeft met strafzaken omtrent woninginbraken en (gewapende) overvallen. Deze interviews hebben 
elkaar aangevuld. 
 
Ten aanzien van het theoretisch kader 
Hierna is een literatuurverkenning uitgevoerd. Het doel van deze literatuurverkenning was het verkrijgen van 
informatie over reeds bestaande inzichten ten aanzien van de modus operandi en verdachte indicatoren van 
woninginbraken en gewapende overvallen. Een van de belangrijkste conclusies van dit literatuuronderzoek 
binnen het theoretisch kader was dat de beschikbare literatuur vooral abstracte informatie bevat en dat de 
grote hoeveelheid onderzoeksinformatie ten aanzien van woningbraken en (gewapende) overvallen nauwelijks 
bruikbaar is voor het werken met Predictive Profiling. Veel van deze onderzoeken richtten zich namelijk op 
daderprofielen als: afkomst, leeftijd, geslacht, et cetera. Er wordt vooral onderzoek gedaan naar ‘wie’, in plaats 
van de ‘wijze waarop’.  
 
Ook zijn de beschikbare onderzoeken naar woninginbraken en overvallen vooral analyses van de uitvoering, 
terwijl er veel winst valt te behalen aan de voorkant (voorafgaand aan de inbraak en de overval). Misschien wel 
de belangrijkste conclusie van het eerste literatuuronderzoek, is dat de huidige onderzoeken niet bruikbaar zijn 
voor de praktijk van werken met de methodiek van Predictive Profiling. Aanvullend onderzoek is hiervoor 
noodzakelijk. 
 
Om bovenstaande redenen heeft de onderzoeker ervoor gekozen om deze reeds uitgewerkte 
literatuurverkenning enkel ter informatie voor de geïnteresseerde lezer toe te voegen in bijlage 8.  
 
De onderzoeker heeft er om bovenstaande redenen vervolgens voor gekozen om binnen dit theoretisch kader 
verschillende theorieën naast de methodiek Predictive Profiling te leggen en te onderzoeken wat dit voor het 
werken met deze methodiek betekent. 
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De onderzoeker heeft getracht de onderzoeksresultaten ordelijk en gestructureerd in dit onderzoeksrapport op 
te nemen. Het onderzoeksrapport is uitgewerkt in de volgorde waarin het onderzoek is uitgevoerd. Hierom is 
ervoor gekozen om het theoretisch kader na het hoofdstuk ‘Onderzoeksbevindingen’ uit te werken.  
 
2.1.8 Productevaluatie  
 
Sterke punten van het onderzoek 
Een van de sterke punten van dit onderzoek, is dat het mogelijk was om de onderzoeksbevindingen ten aanzien 
van de veldexperimenten aan te vullen met de informatie afkomstig uit de interviews met de ex-overvaller en 
de ex-inbrekers (de tegenstander!). Dit bevordert de volledigheid van dit onderzoek. Wat eveneens de 
volledigheid van dit onderzoek vergroot, is dat personen met verschillende achtergronden de videobeelden van 
de veldexperimenten hebben bekeken en hier conclusies uit hebben getrokken. Deze conclusies kwamen op 
veel punten overeen met de punten die naar voren kwamen uit de beleving van de onderzoeker, de interviews 
met de deelnemers en de interviews met de ex-overvaller en ex-inbrekers. 

 
Een ander sterk punt van dit onderzoek, is dat het literatuuronderzoek pas na het veldonderzoek is uitgevoerd. 
Door het literatuuronderzoek pas na het veldonderzoek uit te voeren, werd er naar gestreefd zo neutraal 
mogelijk te starten met het veldonderzoek. Op die manier werd voorkomen dat de onderzoeker met een 
tunnelvisie het veldonderzoek zou starten. Uiteindelijk heeft de onderzoeker er ook voor gekozen om de 
literatuurverkenning na de interviews met de ex-overvaller en ex-inbrekers uit te voeren, om te voorkomen dat 
de onderzoeker van tevoren aannames zou doen (tunnelvisie) en hierdoor vragen zou vergeten/niet zou 
stellen. De literatuurverkenning is uitgevoerd, nadat alle benodigde informatie verzameld en uitgewerkt was. 
 
Een ander sterk punt van dit product is dat het een vernieuwend onderwerp is voor de dagelijkse politiepraktijk 
op maatschappelijk zeer relevante thema’s van woninginbraken en (gewapende) overvallen.   
 
Tenslotte is een ander sterk punt van dit onderzoek dat het vernieuwend (en daarnaast verassend) is, dat er 
niet is gekeken naar ervaringen uit het verleden. Er is geen gebruik gemaakt van de klassieke 
onderzoeksmethoden, waarbij veelal de alfakans wordt onderzocht. Het kijken naar het verleden, denken in 
scenario’s of uitgaan van verwachtingen werkt niet. Hierdoor worden de belangrijkste signalen gemist. Met een 
gesloten houding kijken naar de omgeving maakt de security professional kwetsbaar. Daarnaast zorgt kijken 
naar het verleden ervoor dat de security professional de ontwikkeling gaat missen die de crimineel wel 
doormaakt (Rif, 2011). Binnen dit onderzoek richtte de onderzoeker zich op de beta-kans. In het volgende 
hoofdstuk wordt verder toegelicht wat de alfa-kans en de beta-kans inhouden. 
 
Zwakke punten van het onderzoek 
Wat als een van de zwakke punten van dit onderzoek gezien zou kunnen worden, is dat er ten aanzien van de 
speerpunten (woninginbraken en overvallen) ‘maar’ twee ervaringsdeskundigen (ex-overvaller en ex-inbrekers) 
zijn geïnterviewd, waarbij de ex-overvaller voorheen ook ex-inbreker was. Praktisch gezien is er dus één ex-
overvaller- en zijn er twee ex-inbrekers geïnterviewd. Echter: het gaat er niet om dat de resultaten uit deze 
interviews aan elkaar getoetst worden. Het gaat er bij beta-onderzoek niet om te bewijzen dat iets zo is: het 
gaat erom het gat tussen wat de onderzoeker ziet en wat deze mist zo klein mogelijk te maken. De te 
interviewen ex-criminelen liggen niet voor het oprapen. De onderzoeker ziet het dus meer als een waardevolle 
toevoeging op de andere onderzoeksbevindingen, dat deze de mogelijkheid heeft gekregen om met de 
tegenstander te praten.  
 
Een zwak punt van dit product is dat IBT als opdrachtgevende afdeling meer betrokken had kunnen worden in 
het onderzoek. Enkel de opdrachtgever, de heer G.J. Commu, is tijdens een van de veldexperimenten aanwezig 
geweest. Door IBT als opdrachtgevende afdeling meer te betrekken bij het onderzoek, had de onderzoeker 
ervoor kunnen zorgen dat onder andere het enthousiasme met betrekking tot deze methodiek door een 
grotere groep mensen gedragen wordt. Nu moet dat proces nog in gang worden gebracht. 
 
Ook is een zwak punt dat het onderwerp ‘overvallen’ als speerpunt wat is ondergesneeuwd bij het speerpunt 
woninginbraken. Ten aanzien van het speerpunt woninginbraken was namelijk meer informatie voor handen 
en kwamen meer verdachte indicatoren naar voren. Dit is overigens niet heel erg – het veldonderzoek en de 
interviews hebben waardevolle informatie opgeleverd en daarnaast vormt dit onderzoek een aanzet tot een 
cyclisch proces, waarbij telkens opnieuw zal moeten worden getoetst op (nieuwe) modus operandi en 
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verdachte indicatoren. De informatie die tijdens dit onderzoek mogelijk niet naar voren is gekomen, zal wellicht 
bij een volgende Red-Teaming wel naar voren komen. Het begrip Red Teaming wordt in het volgende 
hoofdstuk verder toegelicht. 
 
Tenslotte 
Wat niet zozeer als een sterk, maar ook niet als een zwak punt van dit onderzoek kan worden aangemerkt, is 
dat – doordat dit een relatief nieuw en onbekend onderwerp is – er enorm veel vraag is. De vraag is zo groot, 
dat het voor de onderzoeker lastig is gebleken om te kaderen en niet steeds een nieuwe deur te openen. Wat 
de onderzoeker ook onderzocht, het was nooit genoeg om op alle vragen vanuit de organisatie antwoord te 
geven. 
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3. Operationalisatie 

3.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt verantwoord om welke reden is gekozen voor het conceptueel model dat verderop 
volgt. In deze toelichting worden de onderzoeksmethoden kort aangehaald. De onderzoeksmethoden horen 
niet bij de operationalisering, maar dienen enkel ter verantwoording van het gekozen conceptueel model.  
 
Tijdens het onderzoek is geen gebruik gemaakt van de klassieke onderzoeksmethoden. Het kijken naar het 
verleden, denken in scenario’s of uitgaan van verwachtingen werkt niet. Hierdoor worden de belangrijkste 
signalen gemist. Een goed voorbeeld hiervan is de reeds beschreven aanval op de luchthaven Lod. Er werd 
gewerkt vanuit het idee dat Palestijnen terroristen waren, waardoor de Japanners niet opvielen. Dit geeft aan 
dat werken vanuit een bepaalde verwachting niet werkt en de ontwikkeling van nieuwe AMO’s wordt dan 
gemist. Met een gesloten houding kijken naar de omgeving maakt de security professional kwetsbaar. 
Daarnaast zorgt kijken naar het verleden ervoor dat de security professional de ontwikkeling gaat missen die de 
crimineel of terrorist wel doormaakt (Rif, 2011). Binnen de klassieke onderzoeksmethoden wordt veelal de 
alfakans onderzocht. Hierbij gaat het erom dat de onderzoeker bewijs gaat leveren om, met een kans van 98% 
of 99%, te bewijzen dat iets zo is (alpha-kans). Binnen dit onderzoek richtte de onderzoeker zich op de beta-
kans – hoe groot is de kans dat de security professional belangrijke signalen mist? Bij de beta-kans gaat het 
erom het gat tussen hetgeen de security professional ziet en wat deze mist zo klein mogelijk te maken. Daarbij 
is het goed om aan te geven dat 60% a 70% van de potentiële dreigingen onderkent wordt (B. Rif, persoonlijke 
mededeling,  
1 februari 2012). In essentie gaat het om het volgende: 

 In hoeverre moet de onderzoeker bewijzen (alpha-kans) 
 In hoeverre mag de onderzoeker zaken missen (beta-kans)  

(G. van de Valk, persoonlijke mededeling, 9 februari 2012) 
 
Dit onderzoek betreft een volledig exploratief veldonderzoek. Het is een volledig exploratief onderzoek, omdat 
niet kon worden uitgegaan van (bestaande kennis over) scenario’s, het verleden of verwachtingen ten aanzien 
van de modus operandi en verdachte indicatoren met betrekking tot de twee speerpunten. Het gaat om 
veldonderzoek, omdat tijdens het onderzoek letterlijk in de huid van de crimineel is gekropen om tot 
onderzoeksresultaten te komen (participerende observatie); MO’s die binnen de verschillende stappen van de 
criminele planningcyclus vallen. 
 
Omdat het een volledig exploratief onderzoek betreft en niet kon worden uitgegaan van scenario’s, ervaringen 
uit het verleden of verwachtingen – kon aan de hand hiervan ook geen conceptueel model gemaakt worden. 
Immers: als de security professional in hokjes gaat denken en uitgaat van de van tevoren opgestelde 
kenmerken, dan zal deze signalen gaan missen. Om die reden is ervoor gekozen een conceptueel model op te 
stellen dat betrekking heeft op de stappen van de proactieve beveiligingscyclus, wat een groot deel van de 
uitvoering van het onderzoek zou beslaan. Op de volgende pagina is de proactieve beveiligingscyclus 
weergegeven. De naam zegt het al: het is een cyclisch proces. Deze proactieve beveiligingscyclus is afkomstig 
uit de training over Predictive Profiling, die wordt gegeven in Tel Aviv, Israël (Chameleon Associates, z.d.) 
 
Er is per stap toegelicht wat de definitie van de relevante begrippen is en de begrippen zijn 
geoperationaliseerd. Het onderzoek is uitgevoerd vanaf de stap ‘Red Teaming’ tot en met de stap ‘Ontwikkelen 
Standard Operating Procedure’. Om die reden zijn de laatste twee stappen wel geoperationaliseerd, maar is 
niet beschreven welke stappen de onderzoeker binnen deze fase zou nemen. 
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Figuur 1.0  Welke modus operandi en verdachte indicatoren zijn er, met betrekking tot de twee 
speerpunten woninginbraken en (gewapende) overvallen, en hoe kan deze kennis door de 
politie gebruikt worden in de proactieve fase? 

 

 

3.2 Operationalisering van de begrippen 

Onderstaand is uiteengezet wat er onder de begrippen uit het model wordt verstaan en zijn deze begrippen 
geoperationaliseerd om ze ‘onderzoekbaar’ te maken. 
 
Red Teaming  
Definitie De eerste stap in de proactieve beveiligingscyclus is Red Teaming: het aanvallen van 

de eigen organisatie. In deze fase gaat het om het ‘doen’: de organisatie wordt 
aangevallen om te kijken welke doelen bereikt moeten worden. Uit deze fase volgen 
de modus operandi. Het doel van Red Teaming is blootleggen van de zwakheden in 
de beveiliging, om hier aanvullende maatregelen op te nemen (OrcaSecure 
Academy, presentatie). Het alleen uitgaan van incidenten uit het verleden is 
namelijk te beperkt. De tegenstanders ontwikkelen zich immers en worden steeds 
intelligenter (B. Rif, persoonlijke mededeling, 1 februari 2012) 
 

Operationalisatie  De proactieve beveiligingscyclus, zoals reeds weergegeven in figuur 1.0. Het 
aanvallen van de eigen organisatie (Red Teaming) heeft betrekking op de 
speerpunten; (gewapende) overvallen en woninginbraken. De modus operandi is de 
werkwijze van daders (Encyclo Online Encyclopedie, z.d). Met de tegenstander 
wordt een crimineel bedoeld: iemand die zich aan misdaad schuldig maakt of wil 
gaan maken.  
 

Activiteiten binnen 
het onderzoek 

Binnen deze fase van de cyclus is allereerst de norm vastgesteld voor een aantal 
situaties die betrekking hebben op de eerder genoemde speerpunten binnen het 
onderzoek, namelijk: (gewapende) overvallen en woninginbraken. Toen deze norm 
was vastgesteld, volgden - na het aanvallen van de eigen organisatie - de modus 
operandi. 
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Bepalen van de 
modus operandi 

 

Definitie De tweede stap in de proactieve beveiligingscyclus betreft het bepalen van de 
modus operandi: het identificeren van de aanvallers methode van operatie (MO). In 
deze fase worden de modus operandi op papier gezet. Dit gebeurt door de 
uitwerking van een volzin: “Dit is de activiteit, met dit doel.” De modus operandi 
worden bepaald aan de hand van de verschillende stappen in de planningscyclus van 
een crimineel/terrorist. Afhankelijk van de gekozen stappen, volgen hieruit de 
modus operandi (B. Rif, persoonlijke mededeling, 1 februari 2012).  
 

Operationalisatie  De proactieve beveiligingscyclus, zoals reeds weergegeven in figuur 1.0.  
Bepalen is het vaststellen van de modus operandi.  
Identificeren is het herkennen van de aanvallers methode van operatie.  
De modus operandi is de werkwijze van daders (Encyclo Online Encyclopedie, z.d). 
De planningscyclus, zoals gebruikt binnen dit onderzoek, bestaat uit de volgende 
stappen:  
1. het markeren van het doel; 
2. informatie verzamelen; 
3. surveillance ter plaatse; 
4. planning; 
5. verkrijgen van benodigde middelen; 
6. oefening en training (zogenaamde “dry run”); 
7. uitvoering;  
8. vluchten (OrcaSecure Academy, p.4). 
 

Activiteiten binnen 
het onderzoek  

Binnen deze fase van de cyclus werden de, uit de vorige fase voortgevloeide, modus 
operandi vastgesteld. Deze modus operandi horen bij de speerpunten uit dit 
onderzoek, te weten: (gewapende) overvallen en woninginbraken. De verschillende 
modus operandi zijn op papier gezet en deze zijn uitgeschreven in een volzin. 

 
Vaststellen verdachte 
indicator 

 

Definitie De derde stap in de proactieve beveiligingscyclus betreft het identificeren van de 
verdachte indicatoren. De verdachte indicatoren worden geïdentificeerd aan de 
hand van de modus operandi. Binnen deze fase wordt gekeken naar de signalen die 
de security professional (binnen dit onderzoek: de agent) gezien zou kunnen 
hebben, waar deze op aan zou moeten slaan. Van afwijkend gedrag betreft een deel 
verdachte indicatoren. Afwijkend gedrag hoeft immers niet direct een verdachte 
indicator op te leveren. Dit is afhankelijk van de aanwezige modus operandi (B. Rif, 
persoonlijke mededeling, 1 februari 2012). 
 

Operationalisatie  De proactieve beveiligingscyclus, zoals reeds weergegeven in figuur 1.0. 
Identificeren is het herkennen de verdachte indicatoren. 
 
In Nederland is de definitie van een verdachte: ‘Een persoon wordt als verdachte 
aangemerkt als van degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een 
redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit’, (Wetboek van 
Strafvordering, artikel 27). Deze wettelijke bepaling vormt een belangrijk 
uitgangspunt binnen onze rechtsstaat. Deze tekst is echter nauwelijks bruikbaar voor 
het stoppen van een crimineel die pas aan het begin staat van de voorbereidingen. 
De voorbereidende handelingen van bijvoorbeeld een overval zijn ook strafbaar, 
maar deze zijn lastig te bewijzen. Een security professional zoekt echter niet naar 
wettelijk bewijsmateriaal, maar tracht zijn omgeving te verdedigen door zich te 
verplaatsen in de werkmethode van zijn tegenstanders en door het stellen van de 
juiste vragen.  
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Afwijkend gedrag is gedrag dat afwijkt van de norm. Verdachte indicatoren zijn 
afwijkend gedrag, maar afwijkend gedrag vormt niet per definitie een verdachte 
indicator.  
 
De modus operandi is de werkwijze van daders (Encyclo Online Encyclopedie, z.d). 
 

Activiteiten binnen 
het onderzoek 

Binnen deze fase van de cyclus zijn de verdachte indicatoren geïdentificeerd. Dit is 
gedaan aan de hand van de eerder vastgestelde modus operandi. Binnen deze fase is 
gekeken naar de signalen die de politieagent gemist zou kunnen hebben, waar deze 
wel op aan had moeten slaan. Deze verdachte indicatoren zijn uitgewerkt. 

 

Ontwikkelen  
‘Standard Operating 
Procedure’ 

 

Definitie De vierde stap in de proactieve beveiligingscyclus betreft het ontwikkelen van een 
‘Standard Operating Procedure’. Dit is een document waarin op hoofdlijnen taken, 
verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de security professional staan 
beschreven. Binnen deze stap worden de primaire en secundaire doelstelling 
weergegeven, worden de verschillende modus operandi beschreven, worden (aan 
de hand van de primaire en secundaire doelstellingen) de taken van de werknemers 
beschreven, wordt beschreven welke stappen de werknemer moet nemen en op 
welke manier(en) de dreiging ontkracht moet worden. Dit gebeurt door kaders mee 
te geven. Uiteindelijk wordt door de security professional een classificatie 
toegekend. Deze classificatie gaat over het dreigingsniveau dat van de persoon 
uitgaat (B. Rif, persoonlijke mededeling, 1 februari 2012). 
 

Operationalisatie  De proactieve beveiligingscyclus, zoals reeds weergegeven in figuur 1.0.  
Ontwikkelen betekent het opstellen van een ‘Standard Operating Procedure’ aan de 
hand van de opgedane kennis uit de voorgaande stappen van de proactieve 
beveiligingscyclus. Een `Standard Operating Procedure`, veelal afgekort `SOP` 
genoemd, is een document waarin op hoofdlijnen taken, verantwoordelijkheden 
en werkzaamheden van de security professional staan beschreven (B. Rif, 
persoonlijke mededeling, 1 februari 2012).   
De modus operandi is de werkwijze van daders (Encyclo Online Encyclopedie, z.d). 
De primaire doelstelling gaat over wat het belangrijkste doel is, wat de organisatie 
met de SOP wil bereiken. De secundaire doelstelling gaat over secundair gewenste 
resultaten. Onder werknemers worden binnen dit onderzoek de agenten op de 
werkvloer verstaan (B. Rif, persoonlijke mededeling, 1 februari 2012)..  
Predictive Profiling gaat van de dreiging, die is: 

 Of aanwezig (1); 
 Of niet aanwezig (0).  

De dreiging is niet aanwezig bij classificatie 1 of 2, maar nog steeds aanwezig bij 
classificatie 3. Er wordt uitgegaan van worst case scenario. De classificatie die zal 
worden toegekend heeft betrekking op de mate van aanwezige dreiging. Er zijn een 
aantal classificaties, te weten: 
1 = geen verdachte indicatoren; 
2 = ontkrachte indicatoren; 
3 = niet ontkrachte indicatoren (dreiging is er nog steeds)  
(B. Rif, persoonlijke mededeling, 1 februari 2012). 

 

Activiteiten binnen 
het onderzoek 

Deze stap betreft de laatste stap van dit onderzoek. Binnen deze fase is de ‘Standard 
Operating Procedure’ voor de politieorganisatie ontwikkeld, ten aanzien van de 
speerpunten: (gewapende) overvallen en woninginbraken. 
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Implementatie 
‘Standard Operating 
Procedure’ 

 

Definitie De vijfde stap in de proactieve beveiligingscyclus betreft de implementatie van de 
‘Standard Operating Procedure’. Hierbij gaat het erom dat er vanuit de 
bedrijfsvoering voor gezorgd wordt dat de medewerkers kunnen werken met de 
‘Standard Operating Procedure’. Een voorbeeld hiervan betreft de middelen  
(B. Rif, persoonlijke mededeling, 1 februari 2012).   
 

Operationalisatie  De proactieve beveiligingscyclus, zoals reeds weergegeven in figuur 1.0. 
Implementatie is het tot uitvoering brengen van de ‘Standard Operating Procedure’. 
Een `Standard Operating Procedure`, veelal afgekort `SOP` genoemd, is een 
document waarin op hoofdlijnen taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden 
van de security professional staan beschreven (B. Rif, persoonlijke mededeling, 1 
februari 2012).   
Onder bedrijfsvoering wordt verstaan: de sturing en beheersing van zowel alle 
primaire als alle ondersteunende processen binnen de politieorganisatie.  
Onder medewerkers worden de agenten op de werkvloer verstaan.  

 
Training medewerkers  
Definitie De zesde stap om de proactieve beveiligingscyclus betreft de training van 

medewerkers. Binnen deze stap worden de medewerkers getraind om uit te voeren 
wat er in de ‘Standard Operating Procedure’ geschreven staat. Dit gebeurt onder 
andere door te oefenen (B. Rif, persoonlijke mededeling, 1 februari 2012).  
 

Operationalisatie  De proactieve beveiligingscyclus, zoals reeds weergegeven in figuur 1.0.  
Met training van medewerkers wordt bedoeld: het opleiden van politiemedewerkers 
om te kunnen werken en aan de slag te kunnen gaan met de ‘Standard Operating 
Procedure’. 

 
Aan het einde van dit proactieve beveiligingsproces komt Red Teaming weer terug. Het is immers een cyclisch 
proces. Na het voor de eerste keer te hebben doorlopen van de gehele cyclus, krijgt Red Teaming twee 
doelstellingen: Het testen of de training van medewerkers adequaat is geweest en of verdachte indicatoren 
worden waargenomen (1). Daarnaast zal, zoals ook bij de eerste keer, worden gekeken of nieuwe MO’s 
gevonden kunnen worden (2) (B. Rif, persoonlijke mededeling, 1 februari 2012). De kracht van Predictive 
Profiling ligt in het niet afwijken van de aangeleerde zaken en het houden aan de bepaalde modus operandi. 
Hiermee voorkomt de security professional dat deze buiten modus operandi gaat denken en alles verdacht 
gaat lijken (B. Rif, persoonlijke mededeling, 1 februari 2012). 
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4. Onderzoeksbevindingen 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksbevindingen uitgewerkt. De onderzoeksbevindingen ten aanzien van de 
eerste twee deelvragen zijn voortgekomen uit de veldexperimenten (spelers), de interviews met een ex-
overvaller en ex-inbrekers (professionals), uit observaties (toeschouwers) en uit een interview met de heer van 
Engelenhoven (expert op het gebied van overvallen). De bevindingen uit observaties komen voort uit het 
bekijken van de beelden van de veldexperimenten door mensen met verschillende achtergronden.  
 
De informatie afkomstig van professionals, de spelers en de toeschouwers is naast elkaar gelegd en hieruit zijn 
conclusies getrokken ten aanzien van de fases ‘Informatie verzamelen, ‘Surveillance’ en ‘Dry run’. Omdat 
tijdens het veldexperiment ten aanzien van de surveillance ook een stukje informatie verzameling zat, vormt 
het veldexperiment ook een informatiebron voor deze fase. Voor de fases ‘Markeren van het doel’, ‘Planning’, 
‘Tooling up’, ‘Uitvoering’ en ‘Vlucht’ geldt dat de bevindingen zijn voortgekomen uit interviews met 
professionals.  
De onderzoeksbevindingen ten aanzien van de eerste twee deelvragen vormen een beknopte versie van het 
gehele uitgevoerde onderzoek. De onderzoeker verwijst de lezer die geïnteresseerd is in de uitgebreide versie 
van deze onderzoeksbevindingen per noemer naar bijlage 5 (overvallen) en bijlage 6 (woninginbraken).  
 
Onderstaand is de criminele planningscyclus weergegeven, waarlangs de eerste twee deelvragen beantwoord 
zullen worden (B. Rif, 2012). Dit is dezelfde cyclus zoals weergegeven in paragraaf 1.2.3, alleen is de 
terminologie in het Engels. Ter verduidelijking is per stap aangegeven wat de bron van de informatie is: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Per stap zal beschreven worden welke activiteiten de woninginbreker en (gewapende) overvaller doorloopt en 
welke signalen door omstanders te herkennen zijn. Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat in de 
fases die in het geel en rood zijn aangegeven, de crimineel bepaalde handelingen uitvoert en signalen uitzendt 
die door anderen zijn waar te nemen. Om die reden zijn voor de gele en rode fasen de signalen uitgewerkt 
waaraan een omstander kan herkennen dat iemand mogelijk bezig is met deze fase.  
 
De onderzoeksbevindingen ten aanzien van de derde deelvraag komen voort uit interviews met de heer M. 
Ruijs, wijkchef Politie Woerden, de heer J. van Twillert, Consultant Security Riskmanagement Promundo en 
mevrouw M. Klaassen, criminologe bij het Openbaar Ministerie. 
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NB: 
Zoals reeds aangegeven wordt binnen de klassieke onderzoeksmethoden de alfakans onderzocht. Binnen dit 
onderzoek richtte de onderzoeker zich op de beta-kans – hoe groot is de kans dat de security professional 
belangrijke signalen mist? Bij de beta-kans gaat het erom het gat tussen hetgeen de security professional ziet 
en wat deze mist zo klein mogelijk te maken. Belangrijk is dus om in het achterhoofd te houden, dat de lijsten 
met handelingen en signalen die verderop volgen, mogelijk niet volledig zullen zijn. Er is naar gestreefd om het 
gat tussen hetgeen de onderzoeker heeft gezien en hetgeen de onderzoeker heeft gemist zo klein mogelijk te 
maken. 
Ook zal voor de geïnterviewde ex-inbrekers en ex-overvallen gelden dat hun werkwijze in bepaalde opzichten 
afwijkt van andere inbrekers en overvallers. Ook hiervoor geldt: de onderzoeker tracht niet te bewijzen dat iets 
zo is, maar tracht het gat tussen wat deze ziet en wat deze mist zo klein mogelijk te maken.  
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4.2 Gewapende overvallen  

 

Levensverhaal ex-overvaller (en ex-inbreker) Peter
2
 

 
Peter is geboren in het jaar 1961. Peters vader heeft in de Jappenkampen gezeten en heeft hier vreselijke 
dingen gezien en meegemaakt, wat hij hierna thuis projecteerde op zijn eigen kinderen. Peter is geestelijk en 
lichamelijk mishandeld, wat er volgens hem voor heeft gezorgd dat hij keihard is geworden. Angst voor de dood 
kent Peter niet. In zijn tienerjaren is hij begonnen met het gebruik van heroïne en cocaïne en hij is hier 
verslaafd aan geraakt. Om aan geld te komen om in zijn behoefte aan middelen te voorzien is hij gaan 
inbreken. Bij inbraak heeft de inbreker in veel gevallen echter niet direct de beschikking over contant geld. De 
inbreker steelt spullen en moet dan vervolgens maar zien hoeveel geld deze spullen opleveren en wanneer de 
inbreker dit geld krijgt. Om snel aan cash geld te komen is Peter begonnen met het plegen van (gewapende) 
overvallen. De eerste overval pleegde Peter rond 1975, hij toen hij vijftien jaar was. Peter heeft postkantoren, 
benzinestations, geldlopers en drugsdealers overvallen. In totaal komt het aantal overvallen neer op ongeveer 
35 (vijf particulieren, dertig drugsdealers). 
 
Peter is nu ongeveer vijftig jaar en heeft in zijn leven onder andere verschillende (gewapende) overvallen 
gepleegd. Peter is bij het plegen van zijn overvallen nooit op heterdaad betrapt. Hij is verraden door een vriend 
en hierdoor is hij uiteindelijk opgepakt. Hij heeft een groot deel van zijn leven vastgezeten in verschillende 
gevangenissen, tehuizen en internaten. Uiteindelijk heeft hij zich vrijwillig laten opnemen in een tbs-kliniek om 
zich hier te laten behandelen. Deze behandeling heeft tot drie jaar geleden geduurd. Peter woont inmiddels op 
zichzelf en heeft het verleden achter zich gelaten. 

4.2.1 Stap 1: Markeren van het doel 

De eerste stap van de criminele planningscyclus betreft het markeren van het doelwit.  
 
De overvaller selecteert op makkelijke doelwitten, waar snel en makkelijk geld te halen is. Hierbij gaat de 
voorkeur uit naar een doelwit in een bekende omgeving. Hier kent de overvaller namelijk het doelwit en de 
omgeving. Een bekende omgeving is echter geen vereiste: de overvaller kan van tevoren de onbekende 
omgeving verkennen. 
 
De overvaller kiest een doelwit, omdat deze weet dat er makkelijk en snel veel geld te halen valt. De overvaller 
komt aan de kennis over de aanwezigheid van geld, doordat mensen hun mond voorbij praten (tips) of door 
zelf met groot geld te betalen en te kijken wat er met dit geld gebeurt. 
 
De fysieke gesteldheid van medewerkers is niet altijd belangrijk. Op het moment dat een overvaller een wapen 
op iemands hoofd zet, maakt het in de meeste gevallen niet uit wat de fysieke gesteldheid van iemand is: “… 
met een wapen op iemands hoofd gericht, doen ze alles wat je wilt. ” […] “Niemand houdt me tegen.” (Peter, 
2012). 
 
Een doelwit is minder aantrekkelijk op het moment dat de zichtbaarheid groter is: als omstanders vanaf de 
buitenkant goed kunnen zien wat er binnen gebeurt. Met andere woorden: een doelwit is aantrekkelijker op 
het moment dat de overvaller binnen in de anonimiteit blijft en mensen van buitenaf niet kunnen zien wat er 
binnen gebeurt (Peter, 2012). 

4.2.2 Stap 2: Informatie verzamelen 

Nadat de overvaller het doelwit geselecteerd heeft, gaat deze over tot het verzamelen van informatie. 
 
Behalve door surveillance (stap 3) is er weinig sprake van informatie verzameling door de overvaller. Informatie 
over het te overvallen object verkrijgt de overvaller vooral door surveillance en door informatie van mensen 
die bijvoorbeeld hun mond voorbij praten of uitgehoord worden (Peter, 2012). Ervaring leert namelijk dat 
mensen snel hun mond voorbij praten en dat op het moment dat twee (of meer) mensen in een gesprek iets 
gemeenschappelijks hebben – de informatiedoos binnen de kortste keren open gaat. Met een simpele 

                                                      
2
 Wegens zijn privacy is zijn naam in dit onderzoek gefingeerd en zal zijn verhaal verteld worden vanuit de 

persoon van ‘Peter’. De personalia van de ex-overvaller zijn bij de onderzoeker bekend. 
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babbeltruc of cover vertelt het personeel alles wat de overvaller moet weten om zich voor te kunnen bereiden 
op een overval (veldexperiment). 

4.2.3 Stap 3: Surveillance 

Wanneer de overvaller het doelwit geselecteerd heeft en informatie over het te overvallen object verzameld 
heeft, volgt de surveillance. De surveillance in het te overvallen pand voert de overvaller niet zelf uit. Dit doet 
deze om te voorkomen dat mensen hem achteraf in verband kunnen brengen met de overval. De omgeving kan 
de overvaller zelf verkennen. 
 
De overvaller laat iemand anders uitzoeken op welke dag de meeste medewerkers aanwezig zijn, waar deze 
medewerkers zich in het te overvallen object bevinden, waar de kassa’s staan, welke beveiligingsmaatregelen 
er zijn, welke vluchtroutes er zijn, of het mogelijk is om de deur op slot te doen, welk moment het rustigste 
moment van de dag is, hoe vaak er politie voorbij rijdt, et cetera. 
 
De volgende handelingen en signalen zouden kunnen duiden op de surveillancefase van een overvaller: 
 

Handeling  Signalen 

Het door de omgeving bewegen, met als doel om de 

vluchtroutes in kaart te brengen. 

 

1. Persoon beweegt zich in langzaam tempo 
door de omgeving 

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 3. Persoon loopt meerdere keren op één plaats 
langs 

 4. Persoon houdt zich op in de omgeving 

 5. Persoon is doelloos aanwezig 

 6. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 7. Twee (of meer) personen op de omgeving, in 
plaats van op elkaar gericht 

 8. Persoon neemt onlogische route 

 9. Persoon is gefocust op de omgeving in plaats 
van op de activiteit 

 10. Persoon maakt foto’s van de omgeving 

 11. Persoon maakt video’s van de omgeving 

 12. Persoon vertoont onlogisch herhaalgedrag 

 

Handeling  Signalen 

Surveilleren in het te overvallen object, met als doel 

een overval voor te bereiden. 

 

1. Persoon heeft meer dan gewone 
belangstelling voor de inrichting van het 
object 

 2. Persoon heeft aandacht voor de 
beveiligingsmaatregelen 
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 3. Persoon is geïnteresseerd in het aanwezige 
geld 

 4. Persoon kijkt mee in de kassa wanneer de 
kassa geopend wordt 

 5. Persoon betaalt met groot geld (meer dan 50 
euro) 

 6. Persoon betaalt met contant geld 

 7. Persoon stelt vragen over het object 

 8. Persoon is gedurende langere tijd in het 
object 

 9. Persoon maakt foto’s van het object 

 10. Twee (of meer) personen splitsen zonder 
logische reden op 

 11. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 12. Twee (of meer) personen zijn niet gericht op 
elkaar, maar op het object 

 13. Persoon geeft kort antwoord wanneer deze 
vragen gesteld wordt 

 14. Persoon lijkt zich ongemakkelijk te voelen bij 
aanspreken 

 15. Persoon lijkt snel weg te willen bij 
aanspreken 

 16. Twee (of meer) personen, die in eerste 
instantie doen alsof ze elkaar niet kennen, 
komen samen 

 17. Persoon is niet gefocust op de activiteit die 
deze doet, maar op het object 

 18. Persoon reageert verbaal agressief bij 
aanspreken 

 19. Persoon reageert non-verbaal agressief bij 
aanspreken 

 

Handeling  Signalen 

Het posten in de omgeving van het te overvallen 

object, met als doel in kaart te brengen op welk 

moment de overval het beste gepleegd kan worden. 

1. Persoon zit gedurende langere tijd in een 
voertuig in de omgeving van het object 

 2. Persoon is gedurende langere tijd aanwezig 
in de omgeving van het object 

 3. Persoon zoekt een manier om zijn/haar 
aanwezigheid te legaliseren 

 4. Persoon vertoont onlogisch herhaalgedrag 

 5. Persoon heeft meer dan gewone 
belangstelling voor het object 

 6. Twee (of meer) personen splitsen zonder 
logische reden op 

 7. Twee (of meer) personen, die in eerste 
instantie doen alsof ze elkaar niet kennen, 
komen samen 
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4.2.4 Stap 4: Planning 

Nadat de overvaller het doelwit heeft geselecteerd, informatie over het object heeft verzameld en de 
surveillance heeft uitgevoerd of laten uitvoeren, gaat de overvaller over tot het plannen. 
  
De overvaller plant van tevoren op welke wijze hij de overval wil uitvoeren, op welk tijdstip de overvaller dit wil 
doen en welk wapen hij hiervoor wil gebruiken. Bij het plannen van een overval houdt de overvaller rekening 
met de dag en het tijdstip waarop de minste mensen aanwezig zijn en het dus rustig is (Peter, 2012). 

4.2.5 Stap 5: Tooling up 

De overvaller heeft het doelwit geselecteerd, informatie verzameld, gesurveilleerd of laten surveilleren en de 
overval gepland. Hierna gaat de overvaller over tot het verzamelen van de benodigde middelen voor de 
overval.  
 
Een overvaller pleegt een overval hoogstzelden, omdat deze extra ogen en de mogelijkheid om snel weg te 
komen,  wil hebben. De selectie voor partners om de overval mee te plegen, vindt plaats op basis van ervaring 
en hardheid. 
De middelen die de overvaller voorafgaand aan de overval verzamelt en tijdens de overval zal gebruiken zijn: 

 Een wapen; 
 Een bivakmuts; 
 Handschoenen; 
 In sommige gevallen een zonnebril; 
 Een tas om de buit in mee te nemen. 

Bij het overvallen van dealers is het dragen van deze vermomming minder belangrijk, omdat deze na een 
overval niet naar de politie stappen.  
 
De overvaller probeert het slachtoffer, getuigen of kijkers (camerabeelden) soms op het verkeerde been te 
zetten, door iets aan het uiterlijk toe te voegen wat er niet hoort (door bijvoorbeeld een staartje onder de 
bivakmuts te creëren of veel kleding te dragen om dikker te lijken). De slimme overvaller maakt geen gebruik 
van zijn eigen kleding, zodat mensen de overvaller niet kunnen herkennen aan de jas. De slimme overvaller laat 
ook alles thuis wat naar hem kan leiden (sierraden, pasjes, sleutels, et cetera). 
De voorbereidingstijd verschilt per type overval (Peter, 2012). 
 
4.2.6 Stap 6: Dry run 
Nadat de overvaller de benodigde middelen heeft verzameld, is deze bijna zover om over te gaan tot de 
uitvoering. Wat nog ontbreekt is een generale repetitie (dry run). Niet iedere overvaller voert voorafgaand aan 
de overval een dry run uit zoals omschreven in 1.2.3. De overvallers gaan het object namelijk niet in.  
Wat overvallers van tevoren wel doen, is in de aanloop naar de overval de te nemen route rijden. Dit doen zij 
om te voorkomen dat zij op het moment van de overval onverwacht tegen bepaalde obstakels aanlopen waar 
van tevoren geen rekening mee is gehouden en om te kijken hoeveel tijd de rit of het eventueel wisselen van 
voertuigen in beslag neemt. Ook wordt bijvoorbeeld getimed op welk moment de overvallers splitsen of juist 
samenkomen. Dit doen zij ten behoeve van de tijdsplanning (Peter, 2012). 
 
Uit het interview met een meer professionele overvaller is naar voren gekomen, dat deze geen dry run uitvoert 
door het te overvallen object in te gaan. De overvaller loopt dan het risico op te vallen en op een later moment 
in verband te worden gebracht met de overval. In het veldexperiment, voorafgaand aan dit interview, hebben 
de deelnemers wel de opdracht gekregen om een dry run uit te voeren in het te overvallen object. Hieruit is 
naar voren gekomen dat de dry van een overval te herkennen is aan de volgende signalen: 
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Handeling   Signalen 

Het uitvoeren van een dry run, met als doel te 
onderzoeken of alles volgens plan verloopt. 
 

1. Persoon vergeet normaal/automatisch 
gedrag te vertonen. 

 2. De persoon kijkt veel om zich heen en 
achterom 

 3. Persoon is gefocust 

 4. Persoon reageert niet op zijn omgeving 

 5. Persoon reageert bij aanspreken verbaal 
agressief 

 6. Persoon reageert bij aanspreken non-verbaal 
agressief 

 7. Persoon wil zo snel mogelijk weg 

 8. Persoon betaalt met groot geld (50 euro of 
meer) 

 9. Persoon voert zijn handelingen op een niet 
natuurlijke manier uit 

4.2.7 Stap 7: Uitvoering 

Nadat het doelwit geselecteerd is, informatie is verzameld, de surveillance heeft plaatsgevonden, de overval 
gepland is, de middelen zijn verzameld, een generale repetitie is uitgevoerd en is besloten de overval door te 
zetten, wordt over gegaan op de uitvoering (ook wel: executie). 
 
Op het moment, kort voor de overval, is de overvaller heel gespannen. Behalve de gebeurtenissen rondom de 
te overvallen locatie, krijgt de overvaller niet mee wat er om hem heen gebeurt. Daarnaast heeft de overvaller 
voorafgaand aan de overval het gevoel dat deze niet verdacht doet, terwijl deze dit wel doet: iemands 
lichaamstaal en/of –houding is heel anders. De overvaller zal z’n best doen om zo min mogelijk op te vallen. Dit 
heeft tot gevolg dat deze juist opvallend gedrag gaat vertonen. De adrenaline van de overvaller stijgt op dat 
moment en hij is enkel gefocust op zijn doel en op (het geluid van) politieauto’s. 
 
De overval plegen de overvallers bij voorkeur op momenten dat er (bijna) niemand aanwezig is, bijvoorbeeld 
net na de opening of tegen sluitingstijd. Op dat moment zijn er weinig mensen die de overvallers tegen kunnen 
houden of die getuige zijn van de overval. 
 
Kort voor de overval, op een moment/plek dat omstanders het niet zien, trekken de overvallers een bivakmuts 
over hun hoofd en plegen de overval. Overvallers maken in veel gevallen tijdens hun overval gebruik van een 
vuurwapen. Echter, op het moment dat het slachtoffer zich niet verzet, zal de overvaller in principe niet 
schieten. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op de regel (Peter, 2012). 
 
Toevoeging 
Een ander fenomeen betreft de overval, waarin gebruik wordt gemaakt van een briefje waarop staat 
geschreven dat het om een overval gaat en dat de overvaller geld wil. Dit doet de overvaller om geen lawaai te 
maken of paniek te zaaien. In sommige gevallen hebben omstanders niet eens door dat er een overval 
gepleegd wordt. De overvaller verkleint op die manier de kans om op te vallen en gepakt te worden (K. van 
Engelenhoven, persoonlijke mededeling 15 april 2012). 
 
Onderstaande handeling en signalen zouden erop kunnen duiden dat iemand zich in de richting van het object 
begeeft, met als doel deze te overvallen: 
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Handeling  Signalen 

Het bewegen in de richting van het doelwit, met als 

doel om de overval te plegen. 

1. Persoon verplaatst zich in snel tempo 

 2. Persoon draagt een muts 

 3. Persoon draagt een tas bij zich 

 4. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 5. Persoon draagt handschoenen 

 6. Persoon bedekt het gezicht 

 7. Persoon draagt meerdere lagen kleding 

 8. Persoon transpireert 

 9. De cover van de persoon klopt niet met de 
omgeving 

 10. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 

 11. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 12. Er volgt een spraakwaterval bij aanspreken 

 13. Persoon hangt tegen openingstijd rond in de 
omgeving van het object 

 14. Persoon hangt tegen sluitingstijd rond in de 
omgeving van het object 

 15. Persoon draagt een gezichtsbedekkend 
voorwerp 

 

4.2.8 Stap 8: Vlucht 

Na de overval vluchten de overvallers met (of zonder) buit. De vlucht is de laatste stap van de criminele 
planningscyclus. 
 
De overvaller vlucht op het moment dat de overval is geslaagd, mislukt of op het moment dat de overvaller 
politie hoort naderen. Politieauto’s hoort de overvaller al van verre aankomen, door de hoeveelheid gas die ze 
geven op het moment dat ze op een melding afrijden of door het geluid van de sirene.  
 
De buit neemt de overvaller mee in een tas. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een plastic tas zonder logo. De 
bivakmutsen trekken de overvallers in de meeste gevallen pas weer van hun hoofd, op het moment dat 
niemand de overvallers meer kan zien. 
 
De vlucht kan op verschillende manieren plaatsvinden. Tegenwoordig staat er vaak een vluchtauto of –scooter 
klaar waarmee de overvallers wegvluchten. Voorheen vluchtten de overvallers ook wel eens op de fiets (Peter, 
2012). 
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4.2.9 Deelconclusie overvallen 

 
Op welke wijze komt iemand met crimineel voornemen uiteindelijk tot uitvoeren van een overval? 

 
Een meer professionele overvaller komt uiteindelijk tot het plegen van een inbraak, door in een bepaalde 
tijdspanne de stappen van de criminele planningscyclus te doorlopen. Dit zijn de stappen:  

1. Markeren van het doel 
2. Informatie verzamelen 
3. Surveillance  
4. Planning 
5. Tooling up  
6. Dry run 
7. Uitvoering  
8. Vlucht 

 
Onderstaand is per stap kort weergegeven wat de belangrijkste conclusies zijn: 
 
1. Markeren van het doel 
De overvaller selecteert op makkelijke doelwitten, waar snel en makkelijk geld te halen is. Hierbij gaat de 
voorkeur uit naar een doelwit in een bekende omgeving. Een bekende omgeving is echter geen vereiste.  
De overvaller komt aan de kennis over de aanwezigheid van geld, doordat mensen hun mond voorbij praten 
(tips). De fysieke gesteldheid van medewerkers is niet altijd belangrijk.  
 
Een doelwit is minder aantrekkelijk op het moment dat de zichtbaarheid groter is: als omstanders vanaf de 
buitenkant goed kunnen zien wat er binnen gebeurt. Met andere woorden: een doelwit is aantrekkelijker op 
het moment dat de overvaller binnen in de anonimiteit blijft en mensen van buitenaf niet kunnen zien wat er 
binnen gebeurt. 
 
2.Informatie verzamelen  
Behalve door surveillance (stap 3) is er weinig sprake van informatieverzameling door de overvaller. Informatie 
over het te overvallen object verkrijgt de overvaller vooral door surveillance en door informatie van mensen 
die bijvoorbeeld hun mond voorbij praten of uitgehoord worden. 
 
3. Surveillance  
De surveillance in het te overvallen pand voert de overvaller niet zelf uit. De overvaller laat iemand anders 
uitzoeken op welke dag de meeste medewerkers aanwezig zijn, waar deze medewerkers zich in het te 
overvallen object bevinden, waar de kassa’s staan, welke beveiligingsmaatregelen er zijn genomen, welke 
vluchtroutes er zijn, of het mogelijk is om de deur op slot te doen, welk moment het rustigste moment van de 
dag is, hoe vaak er politie voorbij rijdt, et cetera. 
 
4. Planning 
De overvaller plant van tevoren op welke wijze en op welk tijdstip hij de overval wil plegen en welk wapen hij 
hiervoor wil gebruiken. Bij het plannen van een overval houdt de overvaller rekening met de dag en het tijdstip 
waarop de minste mensen aanwezig zijn en het dus rustig is. 
 
5. Tooling up  
Overvallers plegen een overval hoogstzelden alleen, omdat deze extra ogen en de mogelijkheid om snel weg te 
komen, willen hebben. De selectie voor partners om de overval mee te plegen, gebeurt op ervaring en 
hardheid. 
 
De middelen die de overvaller voorafgaand aan de overval verzamelt en tijdens de overval zal gebruiken zijn: 
Een wapen, een bivakmuts, handschoenen, in sommige gevallen een zonnebril en een tas om de buit in mee te 
nemen. Bij het overvallen van dealers is het dragen van deze vermomming minder belangrijk.  
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De overvaller probeert het slachtoffer, getuigen of kijkers (camerabeelden) soms op het verkeerde been te 
zetten, door iets aan het uiterlijk toe te voegen wat er niet hoort. De slimme overvaller laat ook alles thuis wat 
naar hem kan leiden (kleding, sierraden, pasjes, sleutels, et cetera). De voorbereidingstijd verschilt per type 
overval. 
 
6. Dry run 
De overvallers gaan bij de stap dry run het object niet in. Wat overvallers van tevoren wel doen, is in de 
aanloop naar de overval de te nemen route rijden. Dit doen zij om onverwachte obstakels te voorkomen en om 
te kijken hoeveel tijd de rit of het eventueel wisselen van voertuigen in beslag neemt. Ook wordt bijvoorbeeld 
getimed op welk moment de overvallers splitsen of juist samenkomen.  
 
7. Uitvoering  
Op het moment, kort voor de overval, is de overvaller heel gespannen en doet deze z’n best om zo min 
mogelijk op te vallen. De adrenaline van de overvaller stijgt op dat moment en hij is enkel gefocust op zijn doel 
en op (het geluid van) politieauto’s. 
 
De overval pleegt de overvaller bij voorkeur op momenten dat er (bijna) niemand aanwezig is, zodat de 
overvaller niet worden tegengehouden en er zo min mogelijk getuigen zijn. 
 
Kort voor de overval, op een moment/plek dat omstanders het niet zien, trekken de overvallers een bivakmuts 
over hun hoofd en plegen zij de overval. Overvallers maken in veel gevallen tijdens hun overval gebruik van een 
vuurwapen. 
Een ander fenomeen betreft de overval, waarin gebruik wordt gemaakt van een briefje waarop staat 
geschreven dat het om een overval gaat en dat de overvaller geld wil. Door gebruik te maken van dit briefje 
verkleint de overvaller de kans om op te vallen en gepakt te worden. 
 
8. Vlucht 
De overvaller vlucht op het moment dat de overval is geslaagd, mislukt of op het moment dat de overvaller 
politie hoort naderen. Politieauto’s hoort de overvaller al van verre aankomen. 
De buit neemt de overvaller mee in een tas. De bivakmutsen trekken de overvallers in de meeste gevallen pas 
weer van hun hoofd, op het moment dat niemand de overvallers meer kan zien. De vlucht kan op verschillende 
manieren plaatsvinden: op een scooter, in een auto of op de fiets.  
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Op welke wijze gedraagt iemand zich (handelingen en signalen) die het criminele voornemen heeft om een 
overval te plegen? 

 
De overvaller doorloopt de stappen van de criminele planningscyclus. Tijdens de stappen Informatie 
verzamelen, Surveillance, Dry run en Uitvoering zijn voor omstanders verdachte indicatoren te herkennen, die 
in relatie kunnen worden gebracht met een bepaalde modus operandi. Binnen de stap Surveillance zijn de 
volgende handelingen en signalen te herkennen: 
 

Handeling  Signalen 

Het door de omgeving bewegen, met als doel om de 

vluchtroutes in kaart te brengen. 

 

1. Persoon beweegt zich in langzaam tempo 
door de omgeving 

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 3. Persoon loopt meerdere keren op één plaats 
langs 

 4. Persoon houdt zich op in de omgeving 

 5. Persoon is doelloos aanwezig 

 6. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 7. Twee (of meer) personen zijn op de 
omgeving, in plaats van op elkaar gericht 

 8. Persoon neemt onlogische route 

 9. Persoon is gefocust op de omgeving in plaats 
van op de activiteit 

 10. Persoon maakt foto’s van de omgeving 

 11. Persoon maakt video’s van de omgeving 

 12. Persoon vertoont onlogisch herhaalgedrag 

 

Handeling  Signalen 

Surveilleren in het te overvallen object, met als doel 

een overval voor te bereiden. 

 

1. Persoon heeft meer dan gewone 
belangstelling voor de inrichting van het 
object 

 2. Persoon heeft aandacht voor de 
beveiligingsmaatregelen 

 3. Persoon is geïnteresseerd in het aanwezige 
geld 

 4. Persoon kijkt mee in de kassa wanneer de 
kassa geopend wordt 

 5. Persoon betaalt met groot geld (meer dan 50 
euro) 

 6. Persoon betaalt met contant geld 
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 7. Persoon stelt vragen over het object 

 8. Persoon is gedurende langere tijd in het 
object 

 9. Persoon maakt foto’s van het object 

 10. Twee (of meer) personen splitsen zonder 
logische reden op 

 11. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 12. Twee (of meer) personen zijn niet gericht op 
elkaar, maar op het object 

 13. Persoon geeft kort antwoord wanneer deze 
vragen gesteld wordt 

 14. Persoon lijkt zich ongemakkelijk te voelen bij 
aanspreken 

 15. Persoon lijkt snel weg te willen bij 
aanspreken 

 16. Twee (of meer) personen, die in eerste 
instantie doen alsof ze elkaar niet kennen, 
komen samen 

 17. Persoon is niet gefocust op de activiteit die 
deze doet, maar op het object 

 18. Persoon reageert verbaal agressief bij 
aanspreken 

 19. Persoon reageert non-verbaal agressief bij 
aanspreken 

 

Handeling  Signalen 

Het posten in de omgeving van het te overvallen 

object, met als doel in kaart te brengen op welk 

moment de overval het beste gepleegd kan worden. 

 

1. Persoon zit gedurende langere tijd in een 
voertuig in de omgeving van het object 

 2. Persoon is gedurende langere tijd aanwezig 
in de omgeving van het object 

 3. Persoon zoekt een manier om zijn/haar 
aanwezigheid te legaliseren 

 4. Persoon vertoont onlogisch herhaalgedrag 

 5. Persoon heeft meer dan gewone 
belangstelling voor het object 

 6. Twee (of meer) personen splitsen zonder 
logische reden op 

 7. Twee (of meer) personen, die in eerste 
instantie doen alsof ze elkaar niet kennen, 
komen samen 
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Binnen de fase Dry run zijn de volgende handeling en signalen te herkennen die erop zouden kunnen duiden 
dat een persoon of meerdere personen bezig zijn met een generale repetitie: 
 

Handeling   Signalen 

Het uitvoeren van een dry run, met als doel te 
onderzoeken of alles volgens plan verloopt. 
 

1. Persoon vergeet normaal/automatisch 
gedrag te vertonen. 

 2. De persoon kijkt veel om zich heen en 
achterom 

 3. Persoon is gefocust 

 4. Persoon reageert niet op zijn omgeving 

 5. Persoon reageert bij aanspreken verbaal 
agressief 

 6. Persoon reageert bij aanspreken non-verbaal 
agressief 

 7. Persoon wil zo snel mogelijk weg 

 8. Persoon betaald met groot geld (50 euro of 
meer) 

 9. Persoon voert zijn handelingen op een niet 
natuurlijke manier uit 

 
De volgende handeling en signalen zouden erop kunnen duiden dat een overvaller zich beweegt in de richting 
van het object, met als doel deze te overvallen: 
 

Handeling  Signalen 

Het bewegen in de richting van het doelwit, met als 

doel om de overval te plegen. 

1. Persoon verplaatst zich in snel tempo 

 2. Persoon draagt een muts 

 3. Persoon draagt een tas bij zich 

 4. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 5. Persoon draagt handschoenen 

 6. Persoon bedekt het gezicht 

 7. Persoon draagt meerdere lagen kleding 

 8. Persoon transpireert 

 9. De cover van de persoon klopt niet met de 
omgeving 

 10. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 

 11. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 12. Er volgt een spraakwaterval bij aanspreken 
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 13. Persoon hangt tegen openingstijd rond in de 
omgeving van het object 

 14. Persoon hangt tegen sluitingstijd rond in de 
omgeving van het object 

 15. Persoon draagt een gezichtsbedekkend 
voorwerp 
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4.3 Woninginbraken 

 

Levensverhaal ex-inbreker Evert Jansen 
 
Evert Jansen (vanaf nu: Evert) is ex-inbreker en wordt nog steeds herkend van het tv-programma ‘De Inbreker’ 
waarin hij de hoofdrol had. Evert toonde aan hoe gemakkelijk een inbreker een huis binnendringt en hij gaf tips 
hoe je de kans op een inbraak zelf kunt verkleinen. Ook gaf en geeft Evert voorlichting over drugs en 
verslavingen op scholen en in gevangenissen. Sinds 2008 verzorgt hij voorlichtingsbijeenkomsten over 
veiligheid en inbraakpreventie voor buurtbewoners. 
 
Evert is een Molukse man en komt uit een gezin met acht kinderen. Zijn vader was zeeman en kwam eens in de 
zoveel tijd thuis. Zijn moeder moest voor het gezin zorgen en roeien met de riemen die ze had. Evert denkt dat 
zijn moeder een moeilijke tijd heeft gehad.  
 
Evert is achttien jaar verslaafd geweest aan heroïne en cocaïne. De verslaving is begonnen, omdat hij zijn 
gevoel niet uit kon spreken. Hij verstopte zijn gevoel. Eerst is hij begonnen met drinken en met blowen. 
Waarom dronk hij? ‘Het is lekker!’. Zonder dat hij hierbij doorhad dat de echte reden was dat hij zijn pijn van 
binnen hiermee kon verdoven. Hierna is hij over gegaan op het gebruik van heroïne en cocaïne. Hij verbruikte 
in die tijd twee gram per dag, wat neer komt op 125 gulden per dag. 
 
Het dieptepunt van zijn verslaving is het gemis van zijn vader. In 1990 is zijn vader overleden. Evert had zijn 
vader net voordat zijn vader op vakantie ging nog gezien. Zijn vader heeft hem gevraagd om hem naar Schiphol 
te brengen. Evert heeft aangegeven dat dit goed was; hij zou hem naar Schiphol brengen. Echter toen zijn 
ouders de volgende dag bij hem aanbelden om naar Schiphol gebracht te worden, was Evert zo ziek van de 
heroïne, dat hij de deur niet voor ze heeft geopend. Hij zei hierop tegen zijn broer: “Ach, als mijn vader straks 
thuiskomt, haal ik mijn vader wel op.” Evert was aan het werk, toen hij opeens een telefoontje kreeg dat zijn 
vader daar was overleden...  
 
Op dit moment is het zo dat Evert merkt dat zijn vader hem van boven ziet en aangeeft dat hij ziet dat Evert 
veranderd is en dat hij dat zo moet houden. Hij merkt dat zijn vader dichtbij hem is en dat geeft hem een goed 
gevoel. 
 
Evert heeft zich hierna twaalf maanden laten opnemen in therapie. Hij heeft erover nagedacht wat hem ervan 
zou weerhouden om weer terug te vallen in zijn verslaving. Hij wilde presentaties over drugs aan jeugd en 
ouderen geven. Dit deed hem goed en dit zorgde ervoor dat hij van de middelen af kon blijven (NTR, Vals Plat, 
aflevering 07-04-2012).  In de tijd dat Evert verslaafd was aan heroïne en cocaïne, had hij geld nodig om aan 
deze middelen te komen. Zijn ouders gaven hem geen geld meer, zijn vrienden ook niet, dus hij moest op zoek 
naar geld. Toen is hij gaan inbreken. Een achttien jaar lange heroïne- en cocaïneverslaving maakte van hem een 
autodidact op inbrekersgebied. 
 

4.3.1 Stap 1, 2 en 3: Markeren van het doel, Informatie verzamelen en Surveillance 

De gelegenheidsinbreker wandelt een wijk binnen en selecteert in korte tijd het doelwit. De doelwitselectie 
vormt de eerste stap binnen de criminele planningscyclus. In de periode dat de inbreker het doelwit selecteert, 
verzamelt deze ook informatie en voert deze een surveillance uit. 
 
De inbreker gaat op zoek naar een makkelijk doelwit. Dit doet deze door zich allereerst in langzaam tempo 
door de wijk te verplaatsen (op de fiets of met de auto) en de huizen te scannen. Hierna parkeert de inbreker 
het voertuig in de omgeving en gaat te voet verder. Al slenterend selecteert een inbreker zijn doelwit en deze 
neemt de gelegenheid om goed naar binnen te kunnen kijken en alles goed in zich op te kunnen nemen.  
 
 Makkelijke/interessante doelwitten zijn huizen waarbij/die: 

 Tuinpoorten niet zijn afgesloten; 
 Raamboompjes half open staan; 
 Achterdeuren niet op slot zijn of zelfs open staan; 



Pagina - 50 - van 154 

 

 Niet beveiligd zijn met een beveiligingssysteem dat is aangesloten op een meldcentrale; 
 De omgeving niet/slecht verlicht is (geen sensorverlichting aanwezig); 
 Hoge heggen of schuttingen het zicht voor omstanders beperken, waardoor de inbreker ongezien 

z’n gang kan gaan; 
 Duidelijk is dat de bewoners niet thuis zijn; 
 Waardevolle spullen in het zicht liggen; 
 Er ruime voegen tussen de deur- en raamkozijnen zitten; 
 De sociale controle in de wijk ontbreekt; 

 
Sommige inbrekers gaan bewust op zoek naar huizen, waarvan de bewoners niet thuis zijn. Dit controleren zij 
door naar binnen te kijken, te kijken of de krant nog in de brievenbus zit en door vervolgens aan te bellen. 
Andere inbrekers maakt het niet uit of de bewoners thuis zijn en wat de fysieke gesteldheid van de bewoners 
is.  
 
Wat een doelwit minder aantrekkelijk maakt, is : 

 Wanneer het huis zo inbraakproof is dat het teveel tijd kost om binnen te komen; 
 De aanwezigheid van Selecta DNA op waardevolle spullen. Helers willen immers geen spullen die 

herleidbaar zijn. Het gevolg hiervan is dat goederen met Selecta DNA ook voor inbrekers geen 
waarde hebben; 

 De aanwezigheid van een hond. Een hond kan als ‘inbraakpreventiemiddel’ dienen, mits deze wel 
echt blaft wanneer het poortje naar de tuin of de deur van het huis wordt geopend; 

 De schijn dat het huis bewoond is en er mensen thuis zijn; 
 Een goed beveiligingssysteem dat is aangesloten op een meldcentrale; 

 
Nadat de inbreker het doelwit geselecteerd heeft en goed heeft kunnen kijken, verandert het looptempo. De 
inbreker gaat sneller lopen, omdat deze zo min mogelijk gezien wil worden in de omgeving van de woning.  
 
Stratenkennis is voor een inbreker van belang. De vluchtroutes brengt de inbreker in kaart, door in de 
omgeving van het doelwit rond te lopen. Hiermee voorkomt de inbreker dat deze zich tijdens het vluchten 
bijvoorbeeld vastloopt in een doodlopend steegje. Inbrekers hebben een hekel aan doodlopende steegjes.  
Het van tevoren niet hebben van stratenkennis op de locatie zelf is tegenwoordig minder belangrijk. Google 
Maps, en daarmee ook Street view, zorgt ervoor dat de inbreker zich online kan voorbereiden. 
 
Een buurtbewoner, aanwezige of bijvoorbeeld politieagent zou voorafgaand aan de woninginbraak de volgende 
handelingen met bijbehorende signalen kunnen waarnemen, die erop kunnen duiden dat iemand bezig is met 
de selectie van het doelwit en het in kaart brengen van de vluchtroutes: 
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Handeling Signalen 

Het door de wijk bewegen, met als doel een doelwit te 

selecteren. 

1. Persoon beweegt zich in langzaam tempo 
door de wijk 

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 3. Persoon kijkt bij huizen naar binnen 

 4. Persoon houdt zich op in de wijk 

 5. Persoon ontwijkt mensen 

 6. Persoon verandert van looptempo 

 7. Persoon voelt aan poorten of deze open of 
gesloten zijn 

 8. Persoon verandert van looprichting wanneer 
er licht aanspringt 

 9. Persoon verandert van looprichting wanneer 
deze andere mensen ziet 

 10. Persoon is gefocust (op de omgeving in 
plaats van op de activiteit) 

 11. Persoon is gefocust (op de woning in plaats 
van op de activiteit) 

 12. Persoon bedekt of verschuilt het gezicht 

 13. Persoon beweegt zich in het donker 

 14. Persoon beweegt zich buiten het zicht van 
anderen 

 15. Persoon telt het aantal woningen 

 16. Persoon transpireert 

 17. De cover van de persoon klopt niet met de 
omgeving 

 18. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 

 19. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 20. Er volgt een spraakwaterval bij aanspreken 

 21. Persoon is doelloos aanwezig 

 22. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 23. Twee (of meer) personen zijn op de 
omgeving, in plaats van op elkaar gericht 

 24. Persoon neemt onlogische route 

 25. Persoon is in het donker gekleed 

  26. Persoon belt met een vaag/niet kloppend 
verhaal aan bij een woning 

 27. Persoon draagt voorwerpen bij zich waar 
geen logische verklaring voor te vinden is 



Pagina - 52 - van 154 

 

 

Handeling  Signalen 

Het door de wijk bewegen, met als doel om de 

vluchtroutes in kaart te brengen. 

1. Persoon beweegt zich in langzaam tempo 
door de wijk  

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 3. Persoon loopt meerdere keren op één plaats 
langs 

 4. Persoon houdt zich op in de wijk 

 5. Persoon ontwijkt mensen 

 6. Persoon verandert van looprichting wanneer 
er licht aanspringt 

 7. Persoon verandert van looprichting wanneer 
deze andere mensen ziet 

 8. Persoon is gefocust (op de omgeving in 
plaats van op de activiteit) 

 9. Persoon bedekt of verschuilt het gezicht 

 10. Persoon beweegt zich in het donker 

 11. Persoon transpireert 

 12. De cover van de persoon klopt niet met de 
omgeving 

 13. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 

 14. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 15. Er volgt een spraakwaterval bij aanspreken 

 16. Persoon is doelloos aanwezig 

 17. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 18. Twee (of meer) personen zijn op de 
omgeving, in plaats van op elkaar gericht 

 19. Persoon neemt onlogische route 

 20. Persoon is in het donker gekleed 

 21. Persoon loopt door steegjes en brandgangen 

 22. Persoon draagt voorwerpen bij zich waar 
geen logische verklaring voor te vinden is 

(Veldexperiment; E. Jansen, 2012 en Peter, 2012) 
 
De inbreker besluit van de woninginbraak op die locatie af te zien, op het moment dat deze het idee heeft dat 
omstanders hem teveel in zich op hebben genomen – wanneer deze goed hebben gekeken of wanneer een 
omstander de inbreker gericht heeft aangesproken, waardoor deze het idee heeft dat deze is opgevallen (E. 
Jansen, 2012 en Peter, 2012).  
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4.3.2 Stap 4: Planning 
De vierde stap van de criminele planningscyclus betreft ‘Planning’. De gelegenheidsinbreker plant echter vaak 
wanneer deze gaat inbreken, voordat deze overgaat tot het selecteren van een doelwit.  
 
De voorkeur van een inbreker gaat uit naar dagen waarop het mooi of juist heel druilerig weer is. Bij mooi weer 
openen mensen hun ramen en deuren en bij druilerig weer zijn er vaak weinig mensen op straat.  
 
De voorkeur voor het tijdstip om in te breken, verschilt per inbreker. Zo zou de beste tijd om in te breken 
tussen 18.00 en 23.00 uur kunnen zijn. Na het werk gaan mensen sporten of hebben zij een andere activiteit en 
laten zij het huis verlaten achter. Een andere reden waarom het voor inbrekers aantrekkelijk is om rond die tijd 
in te breken, is dat zij de gestolen spullen na de inbraak nog kwijt willen aan hun helers. Tegelijkertijd willen 
helers de spullen niet krijgen op momenten dat het opvalt of dat iedereen het kan zien. Een andere reden om 
rond dit tijdstip in te breken, is dat het op dat moment wat lawaaieriger is: bewoners en/of buren draaien 
muziek of kijken televisie. Op dat moment kan de inbreker rustig zijn gang gaan. 
 
Een ander aantrekkelijk tijdstip is rond drie uur ’s middags. Dan komen de kinderen namelijk terug uit school en 
draaien ouders alvast de sloten van de garageboxdeuren open. Mensen laten ook vaak hun huissleutel aan de 
binnenkant van de deur van deze garagebox of in de fiets die hier gestald staat achter. Inbrekers nemen deze 
sleutel weg en komen op een later moment terug om zich met deze sleutel toegang te verschaffen tot de 
woning (E. Jansen, 2012 en Peter, 2012). 

4.3.3 Stap 5: Tooling up 

De vijfde stap van de criminele planningscyclus betreft ‘Tooling up’. Tooling up is een ander woord voor 
middelen verzamelen. Volgens de planningscyclus zou een inbreker na de doelwitselectie, het verzamelen van 
informatie, het surveilleren en het plannen, de middelen gaan verzamelen die deze nodig heeft voor de 
inbraak. Echter neemt een inbreker sommige middelen al mee, op het moment dat deze het doelwit gaat 
selecteren. Andere middelen worden de inbreker aangereikt…. 
 

“Als een dief in de nacht…” 
 
Een inbreker gaat in het donker gekleed en werkt vaak alleen. Een inbreker maakt voor zijn inbraak gebruik van 
gereedschap. De keuze voor bepaald gereedschap hangt af van de werkwijze. Inbraakgereedschap zou kunnen 
zijn: 

 Schroevendraaier(s); 
 Koevoet; 
 Bahco; 
 Hamers (met klauwen); 
 Zaklamp; 
 Pasjes, telefoonkaarten en materiaal van petflessen; 
 Boormachine; 
 IJzerdraad. 

Deze middelen draagt een inbreker onder zijn kleding bij zich, zodat als hij op straat wordt aangesproken door 
een agent, hij geen tas vol inbrekersgereedschap bij zich heeft. 
 
Buurtbewoners voorzien de inbreker in veel gevallen van middelen. Schuur- of garagedeuren staan open en het 
(inbrekers)gereedschap ligt voor het grijpen. Ook dienen ladders, kliko’s of een tuinset perfect als opstapje tot 
het dak of raam. Bewoners hebben eveneens vaak een bezem in de tuin of in het (niet afgesloten) 
tuinschuurtje staan. Met een bezem kan de inbreker door een bovenraampje het onderste raamboompje 
openen. De bovenste raamboompje opent deze met de hand, waarna het raam zo geopend kan worden. De 
inbreker heeft weinig middelen bij zich en wordt in de benodigde middelen voorzien door de bewoners of de 
buren van het in te breken huis. 
 
Naast deze aanwezige hulpmiddelen, voorzien veel bewoners de inbreker ook nog van stroom. Sommige 
huizen hebben stopcontacten in de buurt van een deur of raam. Het stopcontact voorziet de inbreker van 
stroom voor zijn boormachine, waarmee de inbreker het slot kapot kan boren (E. Jansen 2012 en Peter, 2012). 
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4.3.4 Stap 6: Dry run 

De zesde stap van de criminele planningscyclus is de ‘Dry run’.  
 
De woninginbreker voert geen dry run uit, waarin deze oefent op de uit te voeren handelingen. Ook niet 
voorafgaand aan de allereerste keer dat deze gaat inbreken. Een persoon besluit op een bepaald moment te 
gaan inbreken en gaat direct aan de slag (E. Jansen 2012 en Peter, 2012). Om deze reden zal deze fase voor 
inbraken binnen dit onderzoek verder buiten beschouwing worden gelaten.  

4.3.5 Stap 7: Uitvoering 

Wanneer de inbreker het doelwit heeft geselecteerd, informatie heeft verzameld, heeft gesurveilleerd, het 
moment heeft gepland en de benodigde middelen heeft verzameld, gaat deze over tot de uitvoering. 
 
De inbreker verschaft zichzelf toegang tot een woning door: 

 Sleutels van de bewoners te gebruiken; 
 Ramen of deuren die open staan; 
 Ramen of deuren open te breken; 
 Hengelen; 
 Flipperen; 
 Slotcilinders af te breken; 
 Sloten kapot te boren; 
 Gaatjes te boren om sleutels weg te nemen; 
 Et cetera. 

 
Wanneer de inbreker zich toegang tot de woning heeft verschaft, sluit deze eerst de deur waardoor de 
bewoners binnen zouden kunnen komen, sluit deze de gordijnen en maakt deze de vluchtwegen vrij. 

 
Sommige inbrekers kiezen ervoor om enkel in te breken bij huizen waarvan de bewoners niet thuis zijn. Om te 
controleren of de bewoners wel of niet binnen korte tijd thuis komen, kan de inbreker de broodtrommel in de 
keuken controleren. Er kan door de inbreker voorzichtig vanuit worden gegaan dat mensen die een 
broodtrommel hebben, ’s morgens met brood ontbijten. Wanneer er geen brood in de broodtrommel ligt, kan 
de inbreker er in principe vanuit gaan dat de bewoners die avond/nacht niet meer thuis komen. De inbreker 
kan dan ‘in alle rust’ zijn slag slaan.  
 
Hierna gaat de inbreker naar boven, richting de slaapkamer. Dit is de plek waar mensen vaak hun waardevolle 
spullen bewaren. Een inbreker gaat op zoek naar alles wat geld op kan leveren en maakt hierbij gebruik van 
voorspelbare plaatsen, waar waarvolle spullen zouden kunnen liggen. 
 
De inbreker is tijdens een woninginbraak gefocust op het geluid van politieauto’s, maar ook op bewoners die 
eventueel thuis zijn of thuis komen. 
 
De volgende handeling met bijbehorende signalen zouden erop kunnen duiden dat een persoon overgaat tot 
de inbraak: 
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Handeling  Signalen 

De persoon beweegt zich in de richting van het 

doelwit, met als doel om in te breken 

1. Persoon loopt in snel tempo  

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 3. Persoon ontwijkt mensen 

 4. Persoon verandert van looprichting wanneer 
er licht aanspringt 

 5. Persoon verandert van looprichting wanneer 
deze andere mensen ziet 

 6. Persoon is gefocust op het doelwit 

 7. Persoon bedekt of verschuilt het gezicht 

 8. Persoon beweegt zich in het donker 

 9. Persoon transpireert 

 10. De cover van de persoon klopt niet met de 
omgeving 

 11. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 

 12. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 13. Er volgt een spraakwaterval bij aanspreken 

 14. Persoon is doelloos aanwezig 

 15. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 16. Twee (of meer) personen zijn op de 
omgeving, in plaats van op elkaar gericht 

 17. Persoon neemt onlogische route 

 18. Persoon is in het donker gekleed 

 19. Persoon loopt door steegjes en brandgangen 

 20. Persoon loopt om de woning, zonder via een 
toegangsdeur naar binnen te gaan 

 21. De persoon ademt zwaar 

 22. Persoon draagt voorwerpen bij zich waar 
geen logische verklaring voor is 

(E. Jansen 2012 en Peter, 2012). 
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4.3.6 Stap 8: Vlucht 

De inbreker vlucht na een geslaagde of mislukte inbraakpoging. 
 
Om de buit te vervoeren, maakt de inbreker gebruik van de kruiwagen die in de tuin of het (niet afgesloten) 
tuinschuurtje staat of van de kliko. Een andere manier om de buit mee te nemen, is door gebruik te maken van 
de tassen, kussenslopen of vuilniszakken die in de woning aanwezig zijn. De buit brengt de inbreker vervolgens 
naar de auto die verderop geparkeerd staat. 
 
Op het moment dat de inbreker ’s nachts aan het inbreken is en het stil is op straat, hoort de inbreker de politie 
al van verre aankomen – door het loeiende geluid van de motoren of door de sirenes. De politieagenten rijden 
op de locatie af waar er wordt ingebroken en stoppen recht voor de deur. Een inbreker hoort dit en is er dan 
allang als een speer vandoor. 
Op het moment dat een inbreker tijdens een inbraak een politieauto in normaal tempo hoort naderen, verstopt 
deze zich en probeert deze er achter te komen of ze naar hem op zoek zijn of dat zij enkel surveilleren. In  geval  
van surveillance gaat de inbreker door met zijn inbraak. Wanneer de politie gericht op zoek lijkt te zijn, vlucht 
de inbreker. De inbreker gooit zijn gereedschap tijdelijk in de bosjes en haalt deze later op. Op het moment dat 
de inbreker dan eventueel door de politie gecontroleerd wordt, heeft de inbreker zijn gereedschap niet bij zich. 
 
Een inbreker is bang voor (politie)honden. Op het moment dat de inbreker nog bezig is met een inbraak, en 
deze een politieauto hoort naderen, verstopt deze zich. Wanneer er direct een politiehond bij is, is de kans 
groot dat deze hond de inbreker in de directe omgeving zal aantreffen. De inbreker zal zich zo stil mogelijk 
houden en pas van de verstoplocatie weggaan, op het moment dat de politie weg is. Bij beweging of 
verplaatsen, loopt de inbreker namelijk het risico alsnog gepakt te worden (E. Jansen 2012 en Peter, 2012). 
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4.3.7 Deelconclusie woninginbraken 

 
Op welke wijze komt iemand met crimineel voornemen uiteindelijk tot uitvoeren van woninginbraak? 

 
De onderzoeker is tijdens het onderzoek uitgegaan van de complete criminele planningscyclus. Na afloop van 
de veldexperimenten zijn interviews afgenomen bij twee ex-inbrekers. Tijdens deze interviews is gebleken dat 
de gelegenheidsinbreker geen generale repetitie of oefening uitvoert, waarin deze oefent op de uit te voeren 
handelingen. Ook niet voorafgaand aan de allereerste keer dat deze gaat inbreken. Een persoon besluit op een 
bepaald moment te gaan inbreken en gaat direct aan de slag (E. Jansen 2012 en Peter, 2012).  
 
Een gelegenheidsinbreker komt uiteindelijk tot het plegen van een inbraak, door in een korte tijdspanne (met 
uitzondering van de generale repetitie) de stappen van de criminele planningscyclus te doorlopen. Waarbij de 
stappen in een andere volgorde worden uitgevoerd, dan is weergegeven in de cyclus en waarbij de stappen 
‘Markeren van het doel’, ‘Informatie verzamelen’ en ‘Surveillance’ door elkaar heen lopen. Naar aanleiding van 
de onderzoeksbevindingen lijkt voor de gelegenheidsinbreker een betere volgorde te zijn: 

1. Planning; 
2. Tooling up; 
3. Markeren van het doel, Informatie verzamelen, Surveillance; 
4. Uitvoering; 
5. Vlucht. 

Onderstaand is per stap kort weergegeven wat de belangrijkste conclusies zijn: 
 
1. Planning:  
De voorkeur gaat uit naar dagen waarop het mooi weer (ramen en deuren open) of juist heel druilerig weer is 
(weinig mensen op straat). De voorkeur voor het tijdstip om in te breken verschilt per inbreker. Zo is het 
aantrekkelijk om tussen 18:00 uur en 23:00 uur in te breken en rond 15:00 uur ’s middags. 
 
2. Tooling up: 
Een inbreker gaat in het donker gekleed en werkt vaak alleen. Een inbreker maakt voor zijn inbraak gebruik van 
gereedschap en middelen, die deze van tevoren meeneemt of waarin de bewoners de inbreker voorzien. Het 
inbraakgereedschap draagt een inbreker onder zijn kleding bij zich. 
 
3. Markeren van het doel, Informatie verzamelen, Surveillance: 
De inbreker gaat op zoek naar een makkelijk doelwit. Daarnaast gaan sommige inbrekers bewust op zoek naar 
huizen, waarvan de bewoners niet thuis zijn. Stratenkennis is van belang. De vluchtroutes brengt de inbreker in 
kaart door in de omgeving van het doelwit rond te lopen of door zich online voor te bereiden. 
De inbreker besluit van de woninginbraak op die locatie af te zien, op het moment dat deze het idee heeft dat 
omstanders hem teveel in zich op hebben genomen. 
 
4. Uitvoering: 
Een inbreker parkeert het voertuig in de omgeving van de inbraak en gaat vervolgens te voet verder. De 
inbreker verschaft zichzelf vervolgens toegang tot een woning. Hierna sluit deze eerst de deur en de gordijnen 
en maakt de vluchtwegen vrij. De inbreker controleert eventueel de broodtrommel. Hierna gaat de inbreker 
richting de slaapkamer. Dit is de plek waar mensen vaak hun waardevolle spullen bewaren. Een inbreker maakt 
gebruik van voorspelbare plaatsen. 
De inbreker is tijdens een woninginbraak gefocust op het geluid van politieauto’s, maar ook op bewoners die 
eventueel thuis zijn of thuis komen.  
 
5. Vlucht: 
De inbreker vlucht na een geslaagde of mislukte inbraakpoging. Om de buit te vervoeren, maakt de inbreker 
gebruik van een kruiwagen of een kliko; of van tassen, kussenslopen of vuilniszakken die in de woning aanwezig 
zijn.  
Op het moment dat de inbreker ’s nachts aan het inbreken is, hoort de inbreker de politie al van verre 
aankomen. Op het moment dat de politie bij de woning arriveert, is de inbreker er al als een speer vandoor. 
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Op het moment dat een inbreker tijdens een inbraak een politieauto in normaal tempo hoort naderen, verstopt 
deze zich en probeert deze erachter te komen of ze naar hem op zoek zijn (de inbreker vlucht) of enkel 
surveilleren (de inbreker gaat door met de inbraak).  
Een inbreker is bang voor (politie)honden. Wanneer de politie direct een politiehond meebrengt, is de kans 
groot dat deze hond de inbreker in de directe omgeving zal aantreffen.  

 
Op welke wijze gedraagt iemand zich (handelingen en signalen) die het criminele voornemen heeft om een 

woninginbraak te plegen? 
 
De inbreker doorloopt de stappen van de criminele planningscyclus. Uit de interviews met de ex-
gelegenheidsinbrekers is naar voren gekomen dat een gelegenheidsinbreker de fase Dry run niet uitvoert. Om 
die reden zal deze fase dan ook niet worden meegenomen in deze deelconclusie. De onderzoeker heeft reeds 
vastgesteld dat de gelegenheidsinbreker de stappen Markeren van het doel, Informatie verzamelen en 
Surveillance gedurende een korte tijdspanne en door elkaar heen doorloopt. Deze drie stappen worden 
daarom samengevoegd tot één fase. Binnen de fase Markeren van het doel, Informatie verzamelen en 
Surveillance zijn de volgende handelingen en signalen te herkennen die erop duiden dat een persoon bezig is 
met de aanloop naar een inbraak: 
 

Handeling Signalen 

Het door de wijk bewegen, met als doel een doelwit te 

selecteren. 

1. Persoon beweegt zich in langzaam tempo 
door de wijk 

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 3. Persoon kijkt bij huizen naar binnen 

 4. Persoon houdt zich op in de wijk 

 5. Persoon ontwijkt mensen 

 6. Persoon verandert van looptempo 

 7. Persoon voelt aan poorten of deze open of 
gesloten zijn 

 8. Persoon verandert van looprichting wanneer 
er licht aanspringt 

 9. Persoon verandert van looprichting wanneer 
deze andere mensen ziet 

 10. Persoon is gefocust (op de omgeving in 
plaats van op de activiteit) 

 11. Persoon is gefocust (op de woning in plaats 
van op de activiteit) 

 12. Persoon bedekt of verschuilt het gezicht 

 13. Persoon beweegt zich in het donker 

 14. Persoon beweegt zich buiten het zicht van 
anderen 

 15. Persoon telt het aantal woningen 

 16. Persoon transpireert 

 17. De cover van de persoon klopt niet met de 
omgeving 

 18. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 
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 19. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 20. Er volgt een spraakwaterval bij aanspreken 

 21. Persoon is doelloos aanwezig 

 22. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 23. Twee (of meer) personen zijn op de 
omgeving, in plaats van op elkaar gericht 

 24. Persoon neemt onlogische route 

 25. Persoon is in het donker gekleed 

 26. Persoon belt met een vaag/niet kloppend 
verhaal aan bij een woning 

 27. Persoon draagt voorwerpen bij zich waar 
geen logische verklaring voor te vinden is 

 
De volgende signalen zouden erop kunnen duiden dat iemand bezig is met het in kaart brengen van de 
vluchtroutes: 
 

Handeling  Signalen 

Het door de wijk bewegen, met als doel om de 

vluchtroutes in kaart te brengen. 

1. Persoon beweegt zich in langzaam tempo 
door de wijk  

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 3. Persoon loopt meerdere keren op één plaats 
langs 

 4. Persoon houdt zich op in de wijk 

 5. Persoon ontwijkt mensen 

 6. Persoon verandert van looprichting wanneer 
er licht aanspringt 

 7. Persoon verandert van looprichting wanneer 
deze andere mensen ziet 

 8. Persoon is gefocust (op de omgeving in 
plaats van op de activiteit) 

 9. Persoon bedekt of verschuilt het gezicht 

 10. Persoon beweegt zich in het donker 

 11. Persoon transpireert 

 12. De cover van de persoon klopt niet met de 
omgeving 

 13. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 

 14. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 15. Er volgt een spraakwaterval bij aanspreken 

 16. Persoon is doelloos aanwezig 
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 17. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 18. Twee (of meer) personen zijn op de 
omgeving, in plaats van op elkaar gericht 

 19. Persoon neemt onlogische route 

 20. Persoon is in het donker gekleed 

 21. Persoon loopt door steegjes en brandgangen 

 22. Persoon draagt voorwerpen bij zich waar 
geen logische verklaring voor te vinden is 

 
De volgende signalen zouden erop kunnen duiden dat iemand zich in de richting van een huis begeeft om hier 
een inbraak te plegen: 
 

Handeling  Signalen 

De persoon beweegt zich in de richting van het 

doelwit, met als doel om in te breken 

1. Persoon loopt in snel tempo  

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 3. Persoon ontwijkt mensen 

 4. Persoon verandert van looprichting wanneer 
er licht aanspringt 

 5. Persoon verandert van looprichting wanneer 
deze andere mensen ziet 

 6. Persoon is gefocust op het doelwit 

 7. Persoon bedekt of verschuilt het gezicht 

 8. Persoon beweegt zich in het donker 

 9. Persoon transpireert 

 10. De cover van de persoon klopt niet met de 
omgeving 

 11. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 

 12. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 13. Er volgt een spraakwaterval bij aanspreken 

 14. Persoon is doelloos aanwezig 

 15. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 16. Twee (of meer) personen zijn op de 
omgeving, in plaats van op elkaar gericht 

 17. Persoon neemt onlogische route 

 18. Persoon is in het donker gekleed 

 19. Persoon loopt door steegjes en brandgangen 
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 20. Persoon loopt om de woning, zonder via een 
toegangsdeur naar binnen te gaan 

 21. De persoon ademt zwaar 

 22. Persoon draagt voorwerpen bij zich waar 
geen logische verklaring voor is 
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4.4 Consequenties voor het werken met deze methodiek  

4.4.1 Inleiding 

Binnen deze paragraaf zal worden ingegaan op de consequenties die het werken met de methodiek ‘Predictive 
Profiling’ heeft voor de politie. Om deze consequenties toe te kunnen lichten, wordt eerst terug gegaan naar de 
basis van het politiewerk. Dit artikel, deze algemene taak, vormt de basis voor het politiewerk: 
 

 “De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de 

geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp 

aan hen die deze behoeven” (artikel 2 Politiewet). 

4.4.2 Wetgeving 

Een woninginsluiping is diefstal, zoals omschreven in artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. Dit is het 
wegnemen van goed wat een ander toebehoort, zonder dat diegene daar toestemming voor heeft en het zich 
toe-eigenen. In sommige gevallen is er sprake van diefstal onder verzwarende omstandigheden, zoals 
omschreven in artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht. Een inbraak in een woning kan verzwarend zijn, 
omdat er bijvoorbeeld sprake is van braak of verbreking of dat er wordt ingebroken in een voor de nachtrust 
bestemde tijd. Wanneer er ook sprake is van geweld om de diefstal mogelijk te maken of om te kunnen 
vluchten, dan geldt artikel 312 van het Wetboek van Strafrecht.  
 
Overvallen vallen onder artikel 317 van het Wetboek van Strafrecht. Een overval is het door het toepassen van 
of dreigen met geweld iemand dwingen om iets af te geven.  
 
Om te kunnen handhaven, zoals omschreven in de taak van de politie, heeft de politie bevoegdheden. De 
bevoegdheden van de politie staan beschreven in het Wetboek van Strafvordering. De wettelijke grond om als 
politieagent bevoegdheden toe te mogen passen, is het begrip verdachte zoals omschreven in artikel 27 van 
het Wetboek van Strafvordering. Zodra iemand verdachte is volgens de wet, mag de politie bepaalde 
bevoegdheden toepassen. Een burger mag ook sommige bevoegdheden toepassen, zoals bijvoorbeeld 
aanhouden op heterdaad (M. Ruijs, persoonlijke mededeling, 27 mei 2012).  
 
Voor een weergave van deze wetsartikelen verwijst de onderzoeker de lezer naar bijlage 7. 

4.4.3 Bevoegdheden 

Om bevoegdheden te mogen toepassen, is het begrip verdachte van groot belang. Er moeten een aantal zaken 
van toepassing zijn, voordat een persoon kan worden aangemerkt als verdachte op grond van artikel 27 van het 
Wetboek van Strafvordering. Uit feiten en omstandigheden moet een redelijke verdenking ontstaan dat 
iemand een strafbaar feit aan het plegen is of heeft gepleegd. Dit betekent, met het oog op Predictive Profiling, 
dat er al sprake is van de fase van executie of daarna. Wanneer dit wordt vertaald in de termen van Predictive 
Profiling is een verdachte een persoon van wie je kunt zien, of horen, of merken – dus waaruit je kunt opmaken 
– dat deze in de executie fase zit of heeft gezeten. De politie, verwijzend naar de taak van de politie, moet 
handhaven en opsporen en moet eventueel hulp verlenen aan mensen die hier het slachtoffer van zijn (M. 
Ruijs, persoonlijke mededeling, 27 mei 2012).  

4.4.4 Opleiding 

Hier wordt een bruggetje gemaakt naar de opleiding van de politie. Een belangrijk deel van het politieonderwijs 
bestaat uit wetskennis en het op een juiste manier toepassen van bevoegdheden. Een groot deel van het 
politieonderwijs is erop gericht om te leren omgaan met situaties waarin de agent te maken krijgt met een 
gepleegd strafbaar feit of met geweld, et cetera. Er wordt geoefend en getentamineerd op het gebied van (het 
op de juiste manier toepassen van) bevoegdheden. Een groot deel van de focus binnen de opleiding ligt op het 
toepassen van bevoegdheden en opsporing van strafbare feiten. Een ander woord voor opsporing is ook wel 
‘na-sporing’. Dit staat overigens niet zo omschreven in de wet. Het maakt wel duidelijk dat opsporing is iets wat 
ná het strafbare feit plaatsvindt (M. Ruijs, persoonlijke mededeling, 27 mei 2012).  
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4.4.5 Dagelijkse praktijk 

De politie in Nederland werkt wijkgericht (lokale inbedding), met een herkenbare wijkagent die de wijk, de 
mensen in de wijk en de problemen kent. De wijkagent voert binnen het politieteam regie op de aanpak van 
veiligheidsproblemen in zijn wijk. De algehele aanpak van veiligheid is integraal van aard.  
De gemeente voert hierbij de regie. Diverse ketenpartners zijn hierbij in beeld, die met elkaar de veiligheid of 
het gevoel van veiligheid vergroten. Hierbij wordt de participatie van burgers en ondernemers bevorderd. De 
politie kan het namelijk niet alleen.  
 
Er is dus sprake van een taak, van wetgeving en van de manier waarop de politie (in samenwerking met 
ketenpartners en burgers en ondernemers) tracht haar werk uit te voeren. In de dagdagelijkse praktijk is het 
politiewerk binnen de incidentafhandeling en toezicht met name gericht op surveilleren (rondrijden en kijken 
wat er gebeurt), reageren op meldingen en het bijvoorbeeld zo nodig verrichten van aanhoudingen. De politie 
werkt dus in hoge mate reactief . De wijkagent is in feite de functionaliteit die het meest proactief werkt. Maar 
ook de wijkagent zal in veel gevallen in zijn handelen, denken en doen, reageren op de aanpak van bepaalde 
problematiek op grond van criminaliteitscijfers of problemen die reeds spelen (M. Ruijs, persoonlijke 
mededeling, 27 mei 2012).  

4.4.6 Cultuur van de politieorganisatie 

Binnen de politiecultuur wordt het vangen van boeven als iets waardevols en moois gezien. Het vangen van 
boeven is een deel van de taak van de politie. Van hoog tot laag, van jong tot oud – als wordt gevraagd waarom 
iemand bij de politie is gekomen, zal deze meestal zeggen: ‘Ik vind het een rechtvaardig en spannend beroep, je 
kunt mensen helpen, je doet goed werk en ik ben in feite bij de politie gekomen om boeven te vangen’. Boeven 
vangen is een begrip binnen de politie. Wanneer dit wordt vertaald naar Predictive Profiling, zit het vangen van 
boeven in de executiefase of daarna. Dit, terwijl uit de interviews met de ex-woninginbrekers en ex-overvaller 
blijkt dat er een voorfase aan voorafgaat, waarin grote kansen liggen om te voorkomen dat er strafbare feiten 
plaatsvinden. Een agent kan het gesprek aangaan, waarbij de agent of voorkomt dat het plaatsvindt (stuk 
maken) of in sommige gevallen op basis van het doorbreken van een cover door middel van Security 
Questioning kan vaststellen dat de persoon wel verdachte wordt, zoals omschreven in de wet. In het laatste 
geval kunnen vervolgens bevoegdheden worden toegepast. In het geval van het aangaan van een gesprek 
wordt sowieso contact gemaakt met een burger, hetgeen zal leiden tot informatie-uitwisseling (M. Ruijs, 
persoonlijke mededeling, 27 mei 2012). 

4.4.7 Bekostiging van de politie 

Belangrijk is om ook aandacht te schenken aan de bekostiging van de politie. Een deel van de bekostiging die de 
politie krijgt, is afhankelijk van de resultaten die de politie boekt. Deze resultaten zijn in veel gevallen niet 
alleen opgehangen aan cijfers van aangiften van bijvoorbeeld woninginbraken, maar ook bijvoorbeeld aan het 
aantal ingeleverde dossiers en het aantal verdachten die de politie heeft aangedragen aan Justitie. Wanneer dit 
wordt vertaald naar Predictive Profiling, richt dat zich dus ook op het gedeelte van de executie of daarna. De 
managementrapportages die de politie maakt, gaan over overwegend over geregistreerde criminaliteit. Elke 
maand worden er managementrapportages gemaakt die in de richting gaan van de politiechefs, maar ook in de 
richting gaan van journalisten, gemeentes en Binnenlandse Zaken. Hierin worden de resultaten bijgehouden. 
Deze resultaten worden afgemeten aan geregistreerde criminaliteit en hebben – gelet op de context van 
Predictive Profiling -  betrekking op de executiefase of daarna. Het gaat hier om meetbare begrippen/getallen.  
 
Predictive Profiling in het kader van dit onderzoek dient bij te dragen aan het vergroten van veiligheid op het 
gebied van woninginbraken en (gewapende) overvallen in de wijk. Aan de ene kant kan gesteld worden dat de 
resultaten/effecten van de inspanningen in het kader van Predictive Profiling wellicht nooit of in mindere mate 
te meten zullen zijn, omdat het daadwerkelijke feit niet heeft plaatsgevonden (M. Ruijs, persoonlijke 
mededeling, 27 mei 2012).  
Anderzijds kan gesteld worden dat dit wel mogelijk is, maar op een andere manier dan dat dit nu gebeurt. Op 
dit moment wordt er geregistreerd aan de hand van aangiftes, dossiers, et cetera. Om de resultaten van 
Predictive Profiling te meten, dient het aantal dreigingen (verdachte situaties) geregistreerd te worden. Op het 
moment dat een agent een dreiging (verdachte situatie) waarneemt en hierop actie onderneemt door het 
stellen van vragen, zal deze persoon - als deze persoon al iets van plan was - afzien van het plegen van een 
strafbaar feit op die plek en op dat moment. Wanneer deze gemitigeerde dreigingen geregistreerd worden, kan 
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worden gemeten hoeveel inbraken of overvallen voorkomen zijn (J. van Twillert, persoonlijke mededeling, 29 
mei 2012).  
Het werken met deze methodiek zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een afname van criminaliteit in de wijk. Uit 
het veldonderzoek en de interviews met Peter en Evert Jansen is namelijk gebleken dat de belangrijkste reden 
op grond waarvan ze af te zien van het plegen van een feit is dat ze (gericht) zijn aangesproken. Inbrekers en 
overvallers hebben een hekel aan mondige burgers.  

4.4.8 De consequenties voor de politiepraktijk 

De eerste consequentie is dat de politie in haar manier van benaderen van de veiligheid buiten op straat, 
samen met partners, veel meer dan voorheen zal moeten nadenken over de voorfase. Nadenken over de 
stappen voordat het feit zichtbaar wordt - voordat er sprake is van een verdachte in de zin van artikel 27 van 
het Wetboek van Strafvordering. Dat is in feite de fase waarin nog kan worden voorkomen het plaatsvindt. 
Voorkomen is beter dan genezen. Daar liggen de grootste kansen voor de toepassing van Predictive Profiling 
voor de politiepraktijk.  
 
Er zou gezegd kunnen worden dat de politie in z’n algemeenheid een deel van de behaalde resultaten nooit zal 
kennen, nooit zal kunnen meten. Echter zal door de toepassing van deze methodiek de veiligheid wel 
toenemen. Niet alleen objectieve veiligheid zal toenemen, maar ook de subjectieve veiligheid. Dit zal nader 
worden toegelicht. 
 
De uiterste consequentie van het werken met deze methodiek in de politiepraktijk houdt in dat om te beginnen 
er in het basis politieonderwijs, veel nadrukkelijker dan nu het geval is, aandacht zal moeten komen voor de 
kansen die er liggen met betrekking tot deze methodiek. Om te beginnen in de surveillance. Iedere agent die 
klaar is met de opleiding, start veelal een aantal jaar in de surveillancedienst. Ook tijdens de opleiding wordt er 
door de werkstudent veel gewerkt in de surveillancedienst in de praktijkstages. Dat betekent buiten zijn, in de 
surveillanceauto rondrijden, uitkijken naar verdachten en handelen op meldingen. Veel meer dan voorheen zal 
de nadruk erop moeten komen dat er nog heel veel winst is te halen in de voorfase voor een strafbaar feit.  
 
In de surveillance moet hier aandacht voor komen. Politiemensen zal in het initieel onderwijs geleerd moeten 
worden wat Predictive Profiling is. De basis hierbij is dat op elk moment van de dag, voortdurend contact 
maken met mensen buiten op straat, al een vorm van Predictive Profiling is. Dit betekent ook dat 
politiemensen in het basisonderwijs geleerd moet worden dat er nog heel veel veiligheid te winnen is, voordat 
iemand verdachte is zoals omschreven in de wet. Concreet betekent dit ook het aanleren van specifieke 
surveillancevaardigheden. Belangrijk hierbij is dat de agent uit zijn surveillancevoertuig moet komen en stil 
moet staan in plaats van rondrijden. Er zijn namelijk verschillende verdachte indicatoren die een agent pas gaat 
zien, op het moment dat deze gedurende een bepaalde tijd op een bepaalde plaats stilstaat. Want op het 
moment dat een agent stil staat in een wijk, gaat deze de norm zien. Dan gaat de agent zien wat het patroon is, 
hoe mensen zich bewegen. Als de agent de norm kent en focus heeft ten aanzien van Predictive Profiling, pas 
dan gaan de agent zaken opvallen. Op deze wijze stilstaand surveilleren en actief kijken naar afwijkingen van de 
norm en daarop reageren door het gesprek aan te gaan, is niet iets wat op dit moment geleerd wordt binnen 
de politieopleiding. Het is surveilleren in de zin van niet enkel kijken naar verdachten zoals omschreven in de 
wet, maar gewoon kijken naar wat opvalt en het gesprek aangaan.  
 
Dagelijks veelvuldig het gesprek aangaan, heeft een aantal zeer belangrijke consequenties. In de eerste plaats 
wordt politiemensen geleerd om contact te maken en dat ze daarmee goed aan het werk zijn op het moment 
dat zij het gesprek aangaan. Het gaat om het contact maken met burgers. In veel gevallen zal er niets aan de 
hand zijn. Echter: ook al is er niets aan de hand, toch doet de agent dan een aantal dingen: 

 De politieagent maakt contact en is zo in verbinding met de burger; 
 De politieagent kan uitleggen waar deze mee bezig is en eventueel advies geven; 

Een belangrijk gevolg zal zijn dat de agent ook eerder informatie zal krijgen. Informatie die van groot belang 
kan zijn voor het politiewerk. Ook de heterdaadkracht zal toenemen (M. Ruijs, persoonlijke mededeling, 27 
mei 2012). Dat wordt nader toegelicht. 
 
In bepaalde gevallen zal een afwijkende situatie/verdachte indicator door het stellen van vragen (Security 
Questioning) een verdachte kunnen opleveren zoals omschreven in artikel 27 WsV. Dan kan de agent bepaalde 
bevoegdheden gaan toepassen. Dan moet er wel sprake zijn van een verdenking dat iemand een strafbaar feit 
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aan het plegen is of gepleegd heeft. Het bewijzen van (strafbare) voorbereidende handelingen is heel lastig (M. 
Klaassen, persoonlijke mededeling 4 juni 2012)  
Op het moment dat iemand een voorbereiding aan het plegen is voor een woninginbraak, is dit niet strafbaar. 
Wanneer iemand aan het kijken is waar deze dit zal doen of de vluchtroutes in kaart brengt (afleggen), is dit 
niet strafbaar volgens de wet. Er is dus geen sprake van een strafbare voorbereiding. Er is ook geen sprake van 
een poging, want er is nog geen sprake van begin van uitvoering. Maar, op het moment dat je de persoon 
aanspreekt, zal deze het strafbare feit vermoedelijk niet meer daar plegen.   
 
Overigens is op grond van artikel 2 van de Wet op de Identificatieplicht, ieder die de leeftijd van 14 jaar heeft 
bereikt op eerste vordering van een agent verplicht om zijn identiteitsbewijs aan te bieden. Er hoeft hierbij 
geen sprake te zijn van een verdachte in de zin van het Wetboek van Strafvordering. Op deze wijze kan 
desgewenst in ieder geval de identiteit worden vastgesteld van degene met wie de agent in gesprek gaat. Als 
deze persoon dan het identiteitsbewijs niet kan of wil aanbieden, dan kan deze persoon worden aangehouden. 
 
De consequenties voor het werken met deze methodiek betekenen dat er niet alleen kritisch moet worden 
gekeken naar de manier waarop politiemensen worden opgeleid, maar ook naar de manier waarop de politie 
als organisatie bekostigd wordt. Er is namelijk sprake van prestatiebekostiging. De bekostiging van de politie 
vindt op dit moment ten dele plaats op basis van het aantal verdachten dat wordt aangeleverd bij Justitie, het 
aantal processen verbaal dat is aangeleverd, et cetera. Het gaat dan over reeds gepleegde misdrijven en 
geleverde prestaties na deze gepleegde feiten.  
Het zou echter veel beter zijn als de politieorganisatie wordt beloond, omdat de lokale gemeenschap groot 
vertrouwen in de politie heeft. Dit vertrouwen is een van de belangrijkste zaken die de  politie nastreeft. Voor 
de legitimiteit van de politie binnen de rechtstaat is het van fundamenteel belang dat de burger vertrouwen 
heeft in de overheid.  
 
Als de politie gaat werken met de methodiek Predictive Profiling in de dagdagelijkse praktijk, en dit vanuit het 
opleidingskader gaat toepassen, dan zullen er veel strafbare feiten zoals woninginbraken en overvallen 
voorkomen kunnen worden. De objectieve veiligheid in de wijk zal toenemen. De vele contacten met burgers in 
de wijk zullen worden gezien en gewaardeerd door die burger. Dit zal ook het gevoel van veiligheid naar 
verwachting vergoten. 
 
Doordat mensen betrokken worden en aangesproken worden door politiemensen in hun eigen straat/wijk, zal 
het vertrouwen in de politie toenemen.  
 
Tenslotte kan gezegd worden dat informatie een soort ruilmiddel is. Een agent op straat die in gesprek is met 
mensen, kan iets vertellen over zijn aanwezigheid, over preventie, over taken die hij/zij uitvoert. De 
consequentie zal zijn dat burger ook eerder en meer informatie zal geven. Niet alleen bij dat gesprek, maar ook 
in geval van een verdachte situatie. De burger zal gewend zijn om informatie te delen met de politie en dus 
sneller bellen met 1-1-2 in geval een verdachte situatie. De drempel is immers al lager gemaakt. Hierdoor zal 
ook de heterdaadkracht van de politie toenemen. Dit zal positieve gevolgen hebben voor het aantal 
aanhoudingen en oplossingen van zaken zoals woninginbraken en overvallen en andere strafbare feiten. Het zal 
vermoedelijk over de hele linie veiliger worden op straat in de wijk (M. Ruijs, persoonlijke mededeling, 27 mei 
2012). Israël is hier het voorbeeld van. Hier wordt op verschillende plaatsen geprofiled op terrorisme, 
waaronder op de luchthaven. Het resultaat is dat andere vormen van criminaliteit ook niet meer voorkomen. 
Ook een zakkenroller vertoont afwijkend gedrag. Deze wordt er door de profilers tussenuit gehaald. De 
criminaliteitscijfers staan nagenoeg op nul (J. van Twillert, persoonlijke mededeling 31 mei 2012). 
 
Samenvattend: 
De consequentie van het werken met Predictive Profiling in de politiepraktijk, zal betekenen: 

 Een grotere veiligheid; 
 Een afname van het aantal woninginbraken en (gewapende) overvallen;  
 Een groter gevoel van veiligheid; 
 Een groter vertrouwen van de burger in de overheid;  
 Een grotere heterdaadkracht. 
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Een uitspraak die zowel Evert Jansen als Peter deden, is dat zij een hekel hadden aan mondige burgers. De  
systematiek van werken met Predictive Profiling is ook goed uit te leren naar burgers, winkeliers en 
ondernemers. Dit, op een zodanige manier dat je ze niet alleen leert om 1-1-2 te bellen bij een verdachte 
situatie, maar ook om het gesprek aan te gaan. Dan zullen er werkelijk stappen gemaakt worden (M. Ruijs, 
persoonlijke mededeling, 27 mei 2012). 
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5. Theoretisch kader 

5.1 Inleiding  

Dit hoofdstuk beslaat het theoretisch kader. Na het uitwerken van de onderzoeksbevindingen, is een 
literatuurverkenning uitgevoerd. De volgende theorieën/stromingen staan in dit hoofdstuk centraal: 

- De attributietheorie; 
- De gelegenheidstheorie (ook wel: activiteitentheorie); 
- De rationele keuze theorie; 
- Freud. 

Na een beschrijving van deze theorieën/stromingen is de verbinding gelegd tussen de theorie en het werken 
met de methodiek Predictive Profiling. 

5.2 Attributietheorie 

“Gevoelens moeten zich noodzakelijkerwijs uiten en gevoelens en gedrag beïnvloeden op den duur het denken.” 
Fritz Heider (1958) formuleerde een wet dat denken, voelen en doen tenderen naar een evenwicht, dat wil 
zeggen dat er een tendens naar overeenstemming is. Dit wordt de attributietheorie genoemd. 
 
De attributietheorie houdt zich bezig met motieven of oorzaken van het waargenomen gedrag. Hierbij is er 
onderscheid tussen attributie van eigenschappen aan personen of objecten en attributie van oorzaken aan 
gebeurtenissen (causale distributie). Wanneer enkel beperkt wordt tot de attributie van oorzaken, dan kan er 
onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe attributie: 
 
Interne attributie: kenmerken van de persoon zelf verklaren diens gedrag. 
Externe attributie: factoren in de sociale/fysieke omgeving verklaren het gedrag (Hoogers, 2011). 
 
Kelley (1967) ging door met de attributietheorie van Heider door hypothesen over factoren toe te voegen, die 
de vorming van attributies beïnvloeden. Bij het maken van bepaalde attributies en het vaststellen van een 
interne of externe attributie gebruiken we volgens Kelley (1967) drie basiscriteria: onderscheidendheid, 
consensus en consistentie. 

 Onderscheidendheid. Hoe onderscheidend of anders was het gedrag of de handeling in deze bepaalde 
taak of situatie in relatie tot het gedrag in andere situaties? 

 Consensus. Is dit gedrag verschillend van of in overeenstemming met het gedrag dat de meeste andere 
mensen in een dergelijke situatie zouden vertonen? 

 Consistentie. Hoort het gedrag of de handeling bij een langdurige motivatie, of gaat het om een 
ongebruikelijke situatie, veroorzaakt door externe factoren? (Mullins, 2007, p.148) 

 
Mensen maken attributiefouten bij het beoordelen. Mensen zijn slecht in staat om bij de beoordeling rekening 
te houden met kansen en omstandigheden. Ze hebben de neiging om het aandeel van de persoon te 
overschatten en de invloed van de situatie te onderschatten. Dat wordt de fundamentele attributiefout 
genoemd. De fundamentele attributiefout treedt vooral op ten aanzien van het gedrag van anderen. Het 
verschil in perspectief ontstaat doordat de actor (de persoon die zelf actief optreedt) op de omringende 
situatie let en zichzelf niet ziet. De observator (de toeschouwer) let ook op het gedrag van de ander en staat 
minder met zijn neus bovenop de situatie (Hoogers, 2011). 

5.3 De attributietheorie en Predictive Profiling 

De kern van de attributietheorie is dat denken, voelen en doen tenderen naar een evenwicht. Denken, voelen 
en gedrag hebben, door de eenheid die zij vormen, alle drie afzonderlijk het vermogen de andere twee te 
sturen. Waar de persoon de meeste aandacht (nadruk) op richt, daar gaat de sturing vanuit.  
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Een overvaller of inbreker zal voorafgaand aan de overval of inbraak, evenwicht hebben aangebracht in het 
denken, voelen en doen. Deze zal met het denken gedrag proberen te sturen, door heel goed na te denken 
over de handelingen die deze uitvoert. Door het aanspreken van iemand met een kwade intentie wordt een 
prikkel afgegeven, waardoor het evenwicht in denken, voelen en doen van die persoon wordt verstoort.  
Deze persoon zal ander gedrag gaan vertonen door deze verstoring van het evenwicht en dit gedrag is waar te 
nemen. Iedereen die iets doet of wil gaan doen wat niet mag, laat daar altijd de sporen van na. Deze sporen 
benadrukken de afwijking van de norm en zouden om die reden zichtbaar moeten zijn voor iedereen die 
getraind is in het herkennen van afwijkend gedrag wat direct te koppelen is aan de voorbereidende of 
uitvoerende handeling van een inbreker of overvaller. 

5.4 Gelegenheidstheorie 

Centraal bij de gelegenheidstheorie staat: ‘Gelegenheid maakt de dief’ (Stol, et al., 2006, p.295). Deze theorie 
tracht een antwoord te geven op de vraag waarom het ene object wordt gekozen en het andere niet (Cohen & 
Felson, 1979; Van Wilsem, 2001 in Sajtos, 2009, p.5). De gelegenheidstheorie veronderstelt dat mensen niet 
zozeer geneigd zijn tot het kwade, maar wel in de verleiding kunnen worden gebracht. Waar meer 
aantrekkelijke doelwitten zijn, nauwelijks controle is en de kosten van het plegen van een delict laag zijn, daar 
zullen daders vaker hun misdrijven begaan (Eck en Weisburd, 1995; Brantingham en Brantingham, 1999 in 
Bruinsma 2008).  Een dader streeft door zijn handelingen naar maximale baten bij minimale kosten en de 
verschillende handelingsmogelijkheden worden onder dit gezichtspunt geëvalueerd. De verhouding tussen 
kosten en baten per alternatief bepaalt de motivatie van een dader om een delict te plegen. De extra kosten 
voor een handeling ten opzichte van een andere handeling zijn de belemmeringen die door derde partijen, 
bijvoorbeeld bewaking of politie, worden aangebracht binnen een specifieke setting (Weijers, 2008). 
 
De gelegenheidstheorie gaat hierbij uit van de assumptie dat daders al beschikken over een zogenaamde 
‘criminele motivatie’ (Eck en Weisburd, 1995; Brantingham en Brantingham, 1999 in Bruinsma 2008). Het 
uitgangspunt van deze theorie is dat meer criminaliteit zal plaats vinden, wanneer meer potentiële daders en 
onbeschermde doelwitten zich op dezelfde tijd en plaats begeven (Cohen & Felson, 1979; Van Wilsem, 2001 in 
Sajtos, 2009, p.5). De theorie onderscheidt grofweg drie onderdelen aan de hand waarvan criminaliteit kan 
worden verklaard, namelijk: een aantrekkelijk doelwit, een gemotiveerde dader en de afwezigheid van 
bewakers.  
 
Onder een doelwit wordt een persoon, object of plaats verstaan. Wanneer een doelwit een hoge waarde 
vertegenwoordigt, snel en makkelijk is mee te nemen, in het zicht ligt en makkelijk te pakken is, dan zal deze 
eerder worden meegenomen tijdens een bijvoorbeeld inbraak, dan goederen die hier minder aan voldoen 
(Cohen & Felson, 1979 in Sajtos, 2009, p.6). Indien meer burgers veel kostbaarheden bezitten, zal de 
criminaliteit volgens de gelegenheidstheorie toenemen. Er zijn dan immers meer criminele baten te behalen.  

 
De mate van blootstelling van bepaalde attractieve doelwitten kan door potentiële slachtoffers negatief 
worden beïnvloed door het nemen van beveiligingsmaatregelen. Naarmate de schade ten gevolge van 
criminaliteit hoger is, zullen de potentiële slachtoffers zich meer bedreigd voelen en dus bereid zijn meer te 
investeren in hun beveiliging. Indien het treffen van adequate maatregelen op voldoende grote schaal gebeurt, 
kan dit leiden tot een ongunstiger kosten-batenverhouding voor de daders en dus tot een daling van het aantal 
delicten (Veldkamp, 2010). Zolang een object goed bewaakt wordt, zal een dader vaker afzien van het misdrijf – 
hoe aantrekkelijk een doelwit ook is. Onder bewaking worden zowel personen als objecten verstaan die 
criminaliteit ontmoedigen (Cohen & Felson, 1979; Felson & Clarke, 1998 in Sajtos, 2009, p.6).  
 
Er zijn verschillende redenen om te bedenken waarom een dader gemotiveerd is, bijvoorbeeld om zijn 
drugsverslaving te kunnen te betalen, vanwege werkloosheid of vanwege groepsdruk. Vaak is niet direct aan te 
wijzen waarom een dader precies gemotiveerd is, omdat het van verschillende samenhangende factoren 
afhankelijk is. Wanneer een dader, naast de andere factoren, gemotiveerd is, zal er een grotere kans zijn op 
criminaliteit (Cohen & Felson, 1979; Felson & Clarke, 1998 in Sajtos, 2009, p.6). 
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5.5 De gelegenheidstheorie en Predictive Profiling 

Volgens de gelegenheidstheorie zijn er drie onderdelen aan de hand waarvan criminaliteit kan worden 
verklaard, namelijk: een aantrekkelijk doelwit, een gemotiveerde dader en de afwezigheid van bewakers. 
 
Wanneer een doelwit een hoge waarde vertegenwoordigt, snel en makkelijk is mee te nemen, in het zicht ligt 
en makkelijk te pakken is, dan zal deze eerder worden meegenomen tijdens bijvoorbeeld een inbraak dan 
goederen die hier minder aan voldoen. Hierin is vooral de verantwoordelijkheid van de bewoner  of 
ondernemer gelegen. Deze zal zich bewust moeten zijn van aantrekkelijkheid als object, door de aanwezigheid 
van goederen met een eventuele hoge waarde en deze zal hierop moeten anticiperen. Binnen deze noemer 
liggen geen kansen voor het werken met Predictive Profiling. 
 
Er zijn verschillende redenen om te bedenken waarom een dader gemotiveerd is, bijvoorbeeld om zijn 
drugsverslaving te kunnen te betalen, vanwege werkloosheid of vanwegegroepsdruk. Hierin is vooral de 
verantwoordelijkheid voor instanties gelegen die een signaleringsfunctie hebben. Omdat niet iedere junk en 
niet iedere werkloze per definitie een overvaller of inbreker hoeft te zijn of te worden, leent deze noemer zich 
niet voor het werken met Predictive Profiling. 
 
De mate van blootstelling van bepaalde attractieve doelwitten kan door potentiële slachtoffers negatief 
worden beïnvloed door het nemen van beveiligingsmaatregelen. Hier liggen de kansen voor Predictive 
Profiling. Doordat de tegenstander door het beantwoorden van vragen in de verdediging moet, is dit het meest 
effectieve afschrikmiddel. De crimineel moet nu gaan reageren op de vragen die worden gesteld. Dit 
improviseren zal de aanvaller zichtbaar onzeker maken, omdat hij bijvoorbeeld zijn aanwezigheid of intentie 
niet kan verklaren. De bewaking van de objecten; namelijk door het herkennen van verdachte indicatoren in 
relatie tot een bepaalde MO en vervolgens het gericht vragen stellen, zorgt voor een ongunstiger kosten-
batenverhouding voor de daders en zal leiden tot een daling van het aantal delicten. Immers: de dader zal op 
zijn minst concluderen dat de kans om aangehouden en veroordeeld te worden bij het daadwerkelijk plegen 
van het feit in de toekomst, aanzienlijk gestegen is. Hij is gezien, zijn identiteit is vastgesteld en er kan in de 
toekomst een relatie met hem worden gelegd indien het strafbare feit alsnog wordt gepleegd. Dit betekent in 
feite voor hem een zeer ongunstige kosten-batenverhouding.  
 
Door Predictive Profiling kan ervoor worden gezorgd dat de samenkomst van een aantrekkelijk doelwit, een 
gemotiveerde dader en de afwezigheid van bewakers niet gerealiseerd wordt – namelijk door te zorgen voor 
goede bewaking – en er dus minder criminaliteit zal plaatsvinden.  

5.6 De rationele keuze theorie 

De rationele keuze theorie gaat uit van het zelfsprekende van delinquent gedrag en bekommert zich niet om de 
individuele ontwikkelingsgeschiedenis van delinquentie. De rationele keuze theorie houdt zich bezig met 
verklaringen van criminele gedragingen, waarbij de dader vooral wordt gezien als een calculerende individu 
(Bovenkerk, z.d., p.3-4). De belangrijkste gedachte bij de rationele keuzetheorie is dat mensen kosten en baten, 
en kansen en risico’s afwegen. Wanneer de pakkans klein is en het voordeel groot is, is criminaliteit 
aantrekkelijk. Als de pakkans daarentegen groot is en het te verwachten voordeel gering, is het voor de dader 
niet de moeite. De dader geldt als een rationeel calculerend wezen (Stol, et al., 2006, p.295-296). 
 
De dader pleegt in een bepaalde situatie dus geen criminaliteit omdat de kosten en de risico’s van dergelijk 
gedrag volgens de inzichten van deze individu niet opwegen tegen de voordelen er van (Bovenkerk, z.d., p.3-4). 
Een dader streeft door zijn handelingen naar maximale baten bij minimale kosten en de verschillende 
handelingsmogelijkheden worden onder dit gezichtspunt geëvalueerd. De verhouding tussen kosten en baten 
per alternatief bepaalt de motivatie van een dader om een delict te plegen. De rationele keuze theorie laat 
open wat precies de extra kosten van een criminele handeling ten opzichte van een andere handeling kunnen 
zijn (Weijers, 2008). Criminaliteit wordt volgens deze theorie dus gepleegd omdat het winst oplevert. Deze 
theorie heeft een belangrijke consequentie voor praktische criminaliteitsbeheersende maatregelen. Voor 
proactie en preventie van criminaliteit geldt vooral het principe van target hardening. Target hardening is het 
voor de potentiële dader verhogen van de kosten van de criminaliteit. Dit tracht men vooral te realiseren door 
technopreventie en door het verhogen van de betrappings- en pakkans (Bovenkerk, z.d., p.3-4). 
Beleidsmaatregelen zijn gericht op afschrikking (vergroten pakkans, verzwaring straffen), op het vergroten van 
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de risico’s (zoals het aanbrengen van alarminstallaties) en op het verkleinen van het voordeel (geringere buit) 
(Stol, et al., 2006, p.295). 

5.7 De rationele keuze theorie en Predictive Profiling 

Wanneer de pakkans klein is en de het voordeel groot is, is criminaliteit aantrekkelijk. Als de pakkans 
daarentegen groot is en het te verwachten voordeel gering, is het voor de dader niet de moeite waard. De 
dader geldt als een rationeel calculerend wezen. De verhouding tussen kosten en baten per alternatief bepaalt 
de motivatie van een dader om een delict te plegen.  
 
Hier geldt min of meer hetzelfde als bij de gelegenheidstheorie. Doordat de tegenstander door het 
beantwoorden van vragen in de verdediging moet, is dit het meest effectieve afschrikmiddel. De crimineel 
moet nu gaan reageren op de vragen die worden gesteld. Dit improviseren zal de aanvaller zichtbaar onzeker 
maken omdat hij bijvoorbeeld zijn aanwezigheid of intentie niet kan verklaren. De bewaking van de objecten, 
door het herkennen van verdachte indicatoren in relatie tot een bepaalde MO en vervolgens gericht vragen te 
stellen, zorgt voor een ongunstiger kosten-batenverhouding voor de daders en zal zorgen voor een afnemende 
motivatie van de dader om het delict te plegen. Dit zal leiden tot een daling van de criminaliteit. Immers: de 
dader zal op zijn minst concluderen dat de kans om aangehouden en veroordeeld te worden bij het 
daadwerkelijk plegen van het feit in de toekomst, aanzienlijk gestegen is. Hij is gezien, zijn identiteit is 
vastgesteld en er kan in de toekomst een relatie met hem worden gelegd indien het strafbare feit alsnog wordt 
gepleegd. Dit betekent in feite voor hem een zeer ongunstige kosten-batenverhouding.  

5.8 Freud 

Freud is een van de eerste auteurs die de aandacht heeft gevestigd op de rol van non-verbale communicatie in 
een klinische context. Hij stelt: “Wie ogen heeft om te zien en oren om te horen kan zich er van overtuigen dat 
stervelingen geen geheimen kunnen verbergen. Wie met zijn lippen zwijgt, babbelt met zijn vingertoppen. Uit al 
zijn poriën dringt het verraad naar buiten.” (Freud, 1905, p. 124-225).  Freuds observaties zijn onderbouwd 
door de resultaten van onderzoek dat de afgelopen decennia is verricht. Uit literatuuroverzichten van 
Zuckerman, De Paulo en Rosenthal (1981 in Bouhuys et al., 1989, p.131) en Vrugt (1986 in Bouhuys et al., 1989, 
p.131) komt naar voren dat non-verbaal communicatief gedrag, zoals lichaamshouding en -beweging, en non-
verbale spraakkenmerken, waaronder de toon van de stem, haperen en stotteren, goede aanknopingspunten 
bieden om misleiding te achterhalen. 

5.9 Freud en Predictive Profiling 

Freuds observaties lenen zich goed voor het werken met Predictive Profiling. Predictive Profiling is gericht op 
het herkennen van verdachte indicatoren in relatie tot een bepaalde modus operandi. Verdachte indicatoren 
zijn te herkennen in onder andere gedrag. Een overvaller of inbreker heeft er belang bij om bij aanspreken niet 
te vertellen wat deze van plan is/was. Deze zal dus een andere verklaring geven over bijvoorbeeld zijn/haar 
aanwezigheid dan de waarheid is. Uit Freuds observaties komt naar voren dat iemand geen geheim kan 
bewaren of kan liegen, zonder dat hierbij de leugen ‘uit al zijn poriën naar buiten dringt’. Deze signalen vormen 
extra verdachte indicatoren, bovenop de reeds gevonden verdachte indicatoren. Freuds observaties zijn zeer 
bruikbaar voor het werken met Predictive Profiling. 

5.10 Tenslotte 

Veel crimineel gedrag is het resultaat van verschillende factoren. Geen van de afzonderlijke theorieën biedt de 
verklaring voor criminaliteit. Integrale verklaringen, die uitgaan van combinaties van oorzaken, bieden betere 
verklaringsmogelijkheden (Stol, et al., 2006, p.297. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

De doelstelling van het onderzoek was: 
 

Inzicht krijgen in de verschillende modus operandi en verdachte indicatoren met betrekking tot de twee 
speerpunten; woninginbraken en (gewapende) overvallen, en op basis hiervan inzicht krijgen in de wijze waarop 
deze kennis door de politie gebruikt kan worden in de proactieve fase. 

 
De hoofdvraag van het onderzoek luidde als volgt: 
 

Welke modus operandi en verdachte indicatoren zijn er, met betrekking tot de twee speerpunten; 
woninginbraken en (gewapende) overvallen, en hoe kan deze kennis door de politie gebruikt worden in de 
proactieve fase? 

 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, was deze opgedeeld in de volgende deelvragen: 

1. Op welke wijze komt iemand met crimineel voornemen uiteindelijk tot uitvoeren van woninginbraak of 
overval? 

2. Op welke wijze gedraagt iemand zich (handelingen en signalen) die het criminele voornemen heeft om 
een woninginbraak of (gewapende) overval te plegen?  

3. Welke consequenties heeft het werken met de methode ‘Predictive Profiling’ voor de 
politieorganisatie? 

 
In de deelconclusies is antwoord gegeven op deze deelvragen. In deze conclusie zal antwoord worden gegeven 
op de hoofdvraag. Hierbij zal de hoofdvraag in twee delen worden opgedeeld, namelijk: 

1. Welke modus operandi en verdachte indicatoren zijn er, met betrekking tot de twee speerpunten: 
woninginbraken en (gewapende) overvallen? 

2. Hoe kan deze kennis door de politie gebruikt worden in de proactieve fase? 
 
1. Welke modus operandi en verdachte indicatoren zijn er, met betrekking tot de twee speerpunten: 
woninginbraken en (gewapende) overvallen? 
Onderstaand zijn de verschillende modus operandi en de verdachte indicatoren die bij deze modus operandi 
horen uitgewerkt. 
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Modus operandi en verdachte indicatoren woninginbraken 
 

Modus operandi Verdachte indicatoren 

Het door de wijk bewegen, met als doel een doelwit te 

selecteren. 

1. Persoon beweegt zich in langzaam tempo 
door de wijk 

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 3. Persoon kijkt bij huizen naar binnen 

 4. Persoon houdt zich op in de wijk 

 5. Persoon ontwijkt mensen 

 6. Persoon verandert van looptempo 

 7. Persoon voelt aan poorten of deze open of 
gesloten zijn 

 8. Persoon verandert van looprichting wanneer 
er licht aanspringt 

 9. Persoon verandert van looprichting wanneer 
deze andere mensen ziet 

 10. Persoon is gefocust (op de omgeving in 
plaats van op de activiteit) 

 11. Persoon is gefocust (op de woning in plaats 
van op de activiteit) 

 12. Persoon bedekt of verschuilt het gezicht 

 13. Persoon beweegt zich in het donker 

 14. Persoon beweegt zich buiten het zicht van 
anderen 

 15. Persoon telt het aantal woningen 

 16. Persoon transpireert 

 17. De cover van de persoon klopt niet met de 
omgeving 

 18. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 

 19. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 20. Er volgt een spraakwaterval bij aanspreken 

 21. Persoon is doelloos aanwezig 

 22. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 23. Twee (of meer) personen zijn op de 
omgeving, in plaats van op elkaar gericht 

 24. Persoon neemt onlogische route 

 25. Persoon is in het donker gekleed 

 26. Persoon belt met een vaag/niet kloppend 
verhaal aan bij een woning 
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 27. Persoon draagt voorwerpen bij zich waar 
geen logische verklaring voor te vinden is 

 

Modus operandi Verdachte indicatoren 

Het door de wijk bewegen, met als doel om de 

vluchtroutes in kaart te brengen. 

1. Persoon beweegt zich in langzaam tempo 
door de wijk  

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 3. Persoon loopt meerdere keren op één plaats 
langs 

 4. Persoon houdt zich op in de wijk 

 5. Persoon ontwijkt mensen 

 6. Persoon verandert van looprichting wanneer 
er licht aanspringt 

 7. Persoon verandert van looprichting wanneer 
deze andere mensen ziet 

 8. Persoon is gefocust (op de omgeving in 
plaats van op de activiteit) 

 9. Persoon bedekt of verschuilt het gezicht 

 10. Persoon beweegt zich in het donker 

 11. Persoon transpireert 

 12. De cover van de persoon klopt niet met de 
omgeving 

 13. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 

 14. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 15. Er volgt een spraakwaterval bij aanspreken 

 16. Persoon is doelloos aanwezig 

 17. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 18. Twee (of meer) personen zijn op de 
omgeving, in plaats van op elkaar gericht 

 19. Persoon neemt onlogische route 

 20. Persoon is in het donker gekleed 

 21. Persoon loopt door steegjes en brandgangen 

 22. Persoon draagt voorwerpen bij zich waar 
geen logische verklaring voor te vinden is 
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Modus operandi Verdachte indicatoren 

De persoon beweegt zich in de richting van het 

doelwit, met als doel om in te breken 

1. Persoon loopt in snel tempo  

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 3. Persoon ontwijkt mensen 

 4. Persoon verandert van looprichting wanneer 
er licht aanspringt 

 5. Persoon verandert van looprichting wanneer 
deze andere mensen ziet 

 6. Persoon is gefocust op het doelwit 

 7. Persoon bedekt of verschuilt het gezicht 

 8. Persoon beweegt zich in het donker 

 9. Persoon transpireert 

 10. De cover van de persoon klopt niet met de 
omgeving 

 11. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 

 12. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 13. Er volgt een spraakwaterval bij aanspreken 

 14. Persoon is doelloos aanwezig 

 15. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 16. Twee (of meer) personen zijn op de 
omgeving, in plaats van op elkaar gericht 

 17. Persoon neemt onlogische route 

 18. Persoon is in het donker gekleed 

 19. Persoon loopt door steegjes en brandgangen 

 20. Persoon loopt om de woning, zonder via een 
toegangsdeur naar binnen te gaan 

 21. De persoon ademt zwaar 

 22. Persoon draagt voorwerpen bij zich waar 
geen logische verklaring voor is 
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Modus operandi en verdachte indicatoren (gewapende) overvallen 
 

Modus operandi  Verdachte indicatoren 

Het door de omgeving bewegen, met als doel om de 

vluchtroutes in kaart te brengen. 

 

1. Persoon beweegt zich in langzaam tempo 
door de omgeving 

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 3. Persoon loopt meerdere keren op één plaats 
langs 

 4. Persoon houdt zich op in de omgeving 

 5. Persoon is doelloos aanwezig 

 6. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 7. Twee (of meer) personen zijn op de 
omgeving, in plaats van op elkaar gericht 

 8. Persoon neemt onlogische route 

 9. Persoon is gefocust op de omgeving in plaats 
van op de activiteit 

 10. Persoon maakt foto’s van de omgeving 

 11. Persoon maakt video’s van de omgeving 

 12. Persoon vertoont onlogisch herhaalgedrag 
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Modus operandi  Verdachte indicatoren 

Surveilleren in het te overvallen object, met als doel 

een overval voor te bereiden. 

 

1. Persoon heeft meer dan gewone 
belangstelling voor de inrichting van het 
object 

 2. Persoon heeft aandacht voor de 
beveiligingsmaatregelen 

 3. Persoon is geïnteresseerd in het aanwezige 
geld 

 4. Persoon kijkt mee in de kassa wanneer de 
kassa geopend wordt 

 5. Persoon betaalt met groot geld (meer dan 50 
euro) 

 6. Persoon betaalt met contant geld 

 7. Persoon stelt vragen over het object 

 8. Persoon is gedurende langere tijd in het 
object 

 9. Persoon maakt foto’s van het object 

 10. Twee (of meer) personen splitsen zonder 
logische reden op 

 11. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 12. Twee (of meer) personen zijn niet gericht op 
elkaar, maar op het object 

 13. Persoon geeft kort antwoord wanneer deze 
vragen gesteld wordt 

 14. Persoon lijkt zich ongemakkelijk te voelen bij 
aanspreken 

 15. Persoon lijkt snel weg te willen bij 
aanspreken 

 16. Twee (of meer) personen, die in eerste 
instantie doen alsof ze elkaar niet kennen, 
komen samen 

 17. Persoon is niet gefocust op de activiteit die 
deze doet, maar op het object 

 18. Persoon reageert verbaal agressief bij 
aanspreken 

 19. Persoon reageert non-verbaal agressief bij 
aanspreken 
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Modus operandi  Verdachte indicatoren 

Het posten in de omgeving van het te overvallen 

object, met als doel in kaart te brengen op welk 

moment de overval het beste gepleegd kan worden. 

 

1. Persoon zit gedurende langere tijd in een 
voertuig in de omgeving van het object 

 2. Persoon is gedurende langere tijd aanwezig 
in de omgeving van het object 

 3. Persoon zoekt een manier om zijn/haar 
aanwezigheid te legaliseren 

 4. Persoon vertoont onlogisch herhaalgedrag 

 5. Persoon heeft meer dan gewone 
belangstelling voor het object 

 6. Twee (of meer) personen splitsen zonder 
logische reden op 

 7. Twee (of meer) personen, die in eerste 
instantie doen alsof ze elkaar niet kennen, 
komen samen 

 

Modus operandi   Verdachte indicatoren 

Het uitvoeren van een dry run, met als doel te 
onderzoeken of alles volgens plan verloopt. 
 

1. Persoon vergeet normaal/automatisch 
gedrag te vertonen. 

 2. De persoon kijkt veel om zich heen en 
achterom 

 3. Persoon is gefocust 

 4. Persoon reageert niet op zijn omgeving 

 5. Persoon reageert bij aanspreken verbaal 
agressief 

 6. Persoon reageert bij aanspreken non-verbaal 
agressief 

 7. Persoon wil zo snel mogelijk weg 

 8. Persoon betaalt met groot geld (50 euro of 
meer) 

 9. Persoon voert zijn handelingen op een niet 
natuurlijke manier uit 
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Modus operandi  Verdachte indicatoren 

Het bewegen in de richting van het doelwit, met als 

doel om de overval te plegen 

 

1. Persoon verplaatst zich in snel tempo 

 2. Persoon draagt een muts 

 3. Persoon draagt een tas bij zich 

 4. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 5. Persoon draagt handschoenen 

 6. Persoon bedekt het gezicht 

 7. Persoon draagt meerdere lagen kleding 

 8. Persoon transpireert 

 9. De cover van de persoon klopt niet met de 
omgeving 

 10. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 

 11. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 12. Er volgt een spraakwaterval bij aanspreken 

 13. Persoon hangt tegen openingstijd rond in de 
omgeving van het object 

 14. Persoon hangt tegen sluitingstijd rond in de 
omgeving van het object 

 15. Persoon draagt een gezichtsbedekkend 
voorwerp 
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2. Hoe kan deze kennis door de politie gebruikt worden in de proactieve fase? 

Deze kennis kan door de politie worden gebruikt door in de surveillance deze afwijkingen van de norm in 
relatie tot een bepaalde modus operandi te benutten.  
Toelichting: Concreet betekent dit het aanleren van specifieke surveillancevaardigheden. Belangrijk hierbij is 
dat de agent uit zijn surveillancevoertuig moet komen en stil moet staan in plaats van rondrijden. Er zijn 
namelijk verschillende verdachte indicatoren die een agent pas gaat zien, op het moment dat deze gedurende 
een bepaalde tijd op een bepaalde plaats stilstaat. 
 
Door de kennis van de modus operandi en de daarbij horende verdachte indicatoren kan Security 
Questioning (vragen stellen) worden gebruikt om criminaliteit te voorkomen.  
Toelichting: Het pleidooi van de geïnterviewde ex-inbreker en de ex-overvaller (en tevens ex-inbreker) gaat in 
essentie over het aanspreken van mensen. Het is hierbij het belangrijkst om iemand uit de anonimiteit te 
halen. Een aangesproken inbreker of overvaller zal er dan nagenoeg zeker voor kiezen om van zijn/haar 
oorspronkelijke plan af te zien. Op deze manier kan criminaliteit worden voorkomen.  
Overigens zal vermoedelijk niet alleen het aantal woninginbraken en overvallen afnemen. Ook andere vormen 
van criminaliteit zullen “aan de strijkstok blijven hangen”. 
 
De kennis over verdachte indicatoren en modus operandi ten aanzien van woninginbraken en (gewapende) 
overvallen dient de politie te gebruiken in het trainen van derden. 
Toelichting: De training kan gegeven worden aan derden zoals ondernemers, burgers, hondenbezitters, et 
cetera. Deze doelgroepen kunnen zo bijdragen aan het voorkomen van criminaliteit en hiermee het vergroten 
van de veiligheid in hun eigen wijk. Het aantal “oren en ogen in de wijk” zal hierdoor aanmerkelijk toenemen. 

6.2 Aanbevelingen  
Onderstaand zijn de aanbevelingen uitgewerkt, ten aanzien van het werken met Predictive Profiling. 
Gedurende het onderzoek heeft de onderzoeker een aantal tips gekregen van ex-inbrekers, waarmee de politie 
de heterdaadkracht zou kunnen vergroten. Ook deze tips zijn onderstaand in de vorm van aanbevelingen 
uitgewerkt: 
 

1. Predictive Profiling zal binnen de politieorganisatie meer draagvlak moeten krijgen. 
Toelichting: Gedurende het onderzoek is er, mede dankzij de veldexperimenten, bij veel 
politieagenten enthousiasme ontstaan voor deze methode van werken. Er is een denkslag gaande, 
waarbij een aantal van hen op dit moment al op een hele andere manier kijken naar de aanpak van 
criminaliteit. Dit is mooi. Om Predictive Profiling werkelijk te laten slagen en het z’n vruchten af te 
laten werpen, zal het binnen de politieorganisatie meer draagvlak moeten krijgen. Met deze manier 
van werken heeft de politie – naar mening van de onderzoeker - als het ware goud in handen. 

 
2. Predictive Profiling zal als methodiek een stevige plaats moeten krijgen in het initieel 

politieonderwijs.  
Toelichting: De toepassing van deze methodiek zal moeten worden getraind in het basisonderwijs. Dit 
betekent op een andere manier surveilleren, het herkennen van de norm, het herkennen van 
afwijkingen van de norm in relatie tot een bepaalde modus operandi en het aanspreken van mensen. 
Security Questioning zal moeten worden gebruikt als een methode om in gesprek te gaan met de 
mensen op straat en om erachter proberen te komen wat er aan de hand is. In het basisonderwijs 
moet hiervan het belang al worden ingeprent. Dus: niet alleen richten op het boeven vangen, maar 
nadrukkelijk ook richten op het voorkomen van criminaliteit. Duidelijk moet worden gemaakt dat dit 
sexy is: sexy in de zin van stoer. 

  
3. Predictive Profiling en de toepassing ervan moet worden onderhouden in het postinitieel onderwijs.  

Toelichting: Het onderhouden ervan kan binnen IBT en ook binnen wijken – door middel van 
oefeningen. In het Wekelijks Sturings Overleg (WSO) van politieteam Woerden wordt nu al wekelijks 
gekeken waar en wanneer de criminaliteit wordt gepleegd en waar de agenten op welk moment dus 
moeten zijn. Op plaatsen waar stijging is geweest of stijging is te verwachten ten aanzien van 
woninginbraken of overvallen, zouden de agenten oefeningen kunnen houden. Op die manier wordt 
het onderhouden. Er liggen tevens kansen voor het ontwikkelen van programma’s die kunnen worden 
uitgeleerd aan specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld hondenbezitters, ondernemers en burgernet-
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deelnemers. Er kan ook gedacht worden aan kinderen als specifieke doelgroep binnen een bepaald te 
ontwikkelen lespakket. Kinderen hebben immers de toekomst.  

 
4. Er dient landelijk beleid te komen op welke wijze deze manier van werken zich laat vertalen in 

toekenning van (prestatiegerelateerd) budget aan politie-eenheden.   
Toelichting: Bevindingen binnen dit onderzoek waren namelijk dat door deze methode van werken het 
vertrouwen van de burger in de overheid zal toenemen, dat deze methode zal zorgen voor een afname 
in onveiligheid en daarmee een verhoging van de veiligheid. Ook zal deze manier van werken naar 
verwachting leiden tot een verhoging van het gevoel van veiligheid. Tenslotte is ook waarschijnlijk een 
toename in de meldingbereidheid van de burger en daarmee een verhoging van de heterdaadkracht te 
verwachten. De resultaten van Predictive Profiling zijn niet zondermeer 1 op 1 te meten aan de hand 
van aangiftes, dossiers, et cetera. Het is aan te bevelen om op een andere manier resultaten te meten, 
bijvoorbeeld door het aantal gemitigeerde dreigingen te registreren. Daarnaast zou de 
aangiftebereidheid en het vertrouwen van de burger in de politie moeten worden gemeten. Dit zal 
moeten worden vertaald in geld, in plaats van dit te bijvoorbeeld te baseren op het aantal bij het 
Openbaar Ministerie aangeleverde verdachten of ingeleverde processen verbaal. 

  
5. Deze methodiek dient verder te doordacht en doortest te worden op andere veiligheidsprojecten. 

Toelichting: Dit onderzoek vormt een eerste aanzet van anders kijken naar de aanpak van veiligheid in 
de wijk. Dit onderzoek leverde voortdurend nieuwe inzichten, vragen en kansen op. De 
toepassingsmogelijkheden van deze manier van werken binnen de integrale aanpak van 
veiligheidsproblemen in de wijk zijn zeer omvangrijk. Er zal moeten worden gekeken naar allerlei 
projecten die draaien binnen het veiligheidsveld met de bril van Predictive Profiling: waar is hier de 
winst te behalen?  

 
6. De politie dient meldingen op een andere, bewustere manier aan te rijden. 

Toelichting: Om de heterdaadkracht van de politie te vergroten, zal de politie op het moment van 
binnenkomen van een heterdaad melding ten aanzien van een woninginbraak of overval op een 
andere manier moeten aanrijden richting de locatie van de inbraak/overval. Op het moment dat de 
politie met optische - en geluidssignalen en met loeiende motoren op de melding afrijdt, hoort de 
inbreker of overvaller de politie al van verre aankomen. Deze zal dan veelal gevlucht zijn op moment 
dat de politie arriveert. Wanneer de politie, zonder optische - en geluidssignalen, en in een normaal 
tempo op de melding aanrijdt, vergroot dit de heterdaadkracht. Het is aan te bevelen dit bewustzijn te 
vergroten. 
 

7. De politie dient niet slechts naar het adres te rijden waar is ingebroken, maar zich te verspreiden 
over de omgeving. 
Toelichting: De politie rijdt (in geval van meerdere voertuigen) veelal met alle voertuigen op de locatie 
van de melding af. Dit, terwijl de inbreker de politie veelal al gehoord heeft en zich in de omgeving 
heeft verstopt. Een tip van twee ex-inbrekers (Evert en Peter): spreid je krachten en ga ook op zoek in 
de omgeving. “Grote kans dat ik me nog in de omgeving verstopt heb.” 
 

8. Onderzoek de mogelijkheden voor de inzet van een politiehond tijdens de reguliere dienst. 
Toelichting: Een andere manier om de heterdaadkracht te vergroten is door de inzet van een 
politiehond bij de melding van een inbraak. Op het moment dat de inbraak net gepleegd is, is de 
inbreker veelal nog in de buurt. Wanneer de politie komt, verstopt de inbreker zich soms in de 
omgeving. Deze verplaatst zich pas weer op het moment dat de politie weg is, omdat deze anders op 
zal vallen. Door gebruik te maken van een politiehond, kan de inbreker – die zich in de 
omgeving/bosjes heeft verstopt – vermoedelijk worden opgespoord. 
 

10. Verricht tijdens "rustige uren" Red Teaming oefeningen in de wijk waar frequent wordt ingebroken. 
Toelichting: Door het doen van Red Teaming oefeningen in de reguliere dienst tijdens "rustige uren" 
door politieagenten kunnen de beste aanrijdroutes en waarschijnlijke vluchtwegen en verstop-
plaatsen in een wijk onderzocht en geoefend worden. Bij deze oefeningen kunnen eventueel 
bereidwillige burgers worden betrokken (burgerparticipatie). Bij een daadwerkelijke melding van een 
inbraak of overval kan dan de opgedane kennis en vaardigheden slagvaardiger worden ingezet. De 
heterdaadkracht zal hierdoor toenemen. 
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8. Afkortingenlijst  

 
Apd  
Algemene politie dienst 
 
BVH 
Basis Voorzienings- en handhavingssysteem 
 
DNA 
Desoxyribo Nucleic Acid 
 
Fte 
Fulltime-equivalent 
 
IBT 
Integrale Beroepsvaardigheden Training 
 
IED 
Improvised Explosive Device 
 
MO 
Modus Operandi 
 
NIM 
Nationaal Intelligence Model 
 
PKVW 
Politie Keurmerk Veilig Wonen 
 
SOP 
Standard Operating Procedure 

WsR 
Wetboek van Strafrecht 
 
WsV 
Wetboek van Strafvordering 
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9. Bijlagen 
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Bijlage 1 – Opdrachten veldexperiment woninginbraken  

 
Woninginbraak – TEAM 1 - Inbrekers 
 

Oefening 1 – Surveillance ter plaatse 
Tijdens de eerste oefening is het de bedoeling dat we erachter komen hoe een 
woninginbreker te werk gaat. 
 
Doel 
Het doel van deze opdracht is om er achter te komen op welke wijze 
een woninginbreker te werk gaat in de fase ‘surveillance ter plaatse’ 
en welke verdachte indicatoren bij deze modus operandi horen.  
 
De opdracht 
Jouw opdracht is om in de huid van een woninginbreker te kruipen. Je werkt samen in een 
team. In de nacht van donderdag op vrijdag willen jullie gaan inbreken bij locatie X. Voordat 
je kunt gaan inbreken, is het belangrijk om meer informatie over dit adres te weten te komen. 
Jullie krijgen een half uur om jullie op het bureau voor te bereiden. De opdracht is om, vanaf 
het moment dat het startsein op locatie X gegeven wordt, binnen anderhalf uur terug te 
komen, met de volgende informatie: 
 
1) Foto’s van de omgeving en foto’s van de binnenkant van de woning; 
2) Een plattegrond van de van de woning – (Waar staan de waardevolle spullen?); 
3) Een weergave van de aanwezige vluchtroutes; 
4) Informatie over de bewoners van de woning (leeftijd, aantal, etc. – wat is belangrijk om te 
weten?); 
5) Informatie en foto’s over de reeds getroffen beveiligingsmaatregelen. 
 
Hierbij maakt het niet uit op welke wijze dit gebeurt, zolang je je maar niet schuldig maakt 
aan het plegen van een strafbaar feit. Zorg voor een geloofwaardige cover voor het geval je 
betrapt of aangesproken wordt! 
 
Er is een tweede team in het spel: de politie. Dit team weet niet wat jullie van plan zijn. Hun 
opdracht is om jullie in de wijk te vinden en er achter te komen wat jullie van plan zijn. 
 
Het tweede deel van de oefening betreft de briefing. Hierin briefen jullie woninginbrekers X 
en Y over de gevonden informatie – zodat woninginbrekers X en Y goed voorbereid de 
woninginbraak kunnen plegen. 
 
NB: 
1) De oefenleiding zal mogelijk tijdens de oefening een melding afgeven van een verdachte 
situatie aan de locale politie. 
2) Onthul aan niemand je ware identiteit. Niemand mag weten dat je voor de politie werkt 
en dat je bezig bent met een oefening! Lever je identiteitspas, rijbewijs en politiepas in bij de 
oefencommandant. 
3) De oefencommandant kan de oefening op ieder moment beëindigen. Stop bij het 
woord ‘No play’ met de oefening en ga ten alle tijde terug naar de normale situatie. 

 

Zorg ervoor dat je niet opvalt! 
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Strafbaar feit I – TEAM 2 - Observanten 

 
Oefening 1 – Surveillance ter plaatse 
Tijdens de eerste oefening is het de bedoeling dat we erachter komen hoe 
een crimineel zich gedraagt en welke signalen deze uitzendt, wanneer 
deze zich tijdens het betreffende strafbare feit betrapt waant. 
 
Doel 
Het doel van deze opdracht is er achter te komen op welke wijze 
crimineel te werk gaat in de fase ‘surveillance ter plaatse’ en 
welke verdachte indicatoren bij deze modus operandi horen. 
  
De opdracht  
Jouw rol is om als surveillerende politieagent in burger op zoek te gaan naar de criminelen 
en hun strafbare feit. Je werkt samen in een team. Vandaag zullen aantal criminelen (team 1) 
op pad gaan. Zij zullen surveillance ter plaatse uitvoeren. Jullie opdracht is om erachter te 
komen wat team 1 van plan is en welke locatie ze hiervoor zullen gebruiken. 
 
Het tweede deel van de oefening betreft de briefing. Hierin briefen jullie X en Y over de 
gevonden informatie.  
 
NB: 
1) Jouw rol is om te surveilleren. Ingrijpen in de situatie behoort niet tot de oefening. 
2) De oefencommandant kan de oefening op ieder moment beëindigen. Stop bij het 
woord ‘No play’ met de oefening en ga ten alle tijde terug naar de normale situatie. 
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Woninginbraak– TEAM 1 - Inbrekers 
 
Oefening 2 – Dry run 
Tijdens de tweede oefening is het de bedoeling dat we erachter komen hoe 
een woninginbreker zich gedraagt en welke signalen deze uitzendt, 
wanneer deze zich tijdens de woninginbraak betrapt waant. 
 
Doel 
Het doel van deze opdracht is er achter te komen op welke wijze een woninginbreker te 
werk gaat in de fase ‘dry run’ en welke verdachte indicatoren bij deze modus operandi 
horen. 
  

Toelichting ‘Dry Run’: 
“De ‘Dry Run’ is de laatste generale repetitie vooraf aan de uitvoering van de actie en is 
tevens het laatste beslissingsmoment voor de uitvoerders om de actie ook daadwerkelijk uit 
te gaan voeren. De woninginbreker heeft op het moment dat deze de ‘dry run’ uitvoert niet 
de middelen bij zich.  

 
De opdracht  
Jouw opdracht is om in de huid van een woninginbreker te kruipen. Je werkt samen in een 
team. In de nacht van donderdag op vrijdag willen jullie gaan inbreken bij locatie X. Voordat 
je kunt gaan inbreken, is het van belangrijk om een dry-run uit te voeren. Een ‘generale 
repetitie’ waarin je onderzoekt wat de makkelijkste manier is om binnen te komen en waarin 
je onderzoekt waar de obstakels liggen. Deze dry run zal vandaag plaatsvinden.  
Jullie krijgen een half uur om jullie op het bureau voor te bereiden. De opdracht is om, vanaf 
het moment dat het startsein op locatie X gegeven wordt, binnen anderhalf uur in de 
woonkamer van de bewoners van locatie X te komen. Hierbij maakt het niet uit op welke 
wijze dit gebeurt, zolang je je maar niet schuldig maakt aan het plegen van een strafbaar feit. 
Zorg voor een geloofwaardige cover voor het geval je betrapt of aangesproken wordt! 
 
Er is een tweede team in het spel. Dit team weet niet wat jullie van plan zijn. Hun opdracht is 
om jullie in de wijk te vinden en er achter te komen wat jullie van plan zijn. 
 
Het tweede deel van de oefening betreft de briefing. Hierin briefen jullie woninginbrekers X 
en Y over de gevonden informatie – zodat woninginbrekers X en Y goed voorbereid de 
definitieve woninginbraak kunnen plegen. 
 
NB: 
1) De oefenleiding zal mogelijk tijdens de oefening een melding afgeven van een verdachte 
situatie aan de locale politie. 
2) Onthul aan niemand je ware identiteit. Niemand mag weten dat je voor de politie werkt 
en dat je bezig bent met een oefening! Lever je identiteitspas, rijbewijs en politiepas in bij de 
oefencommandant. 
3) De oefencommandant kan de oefening op ieder moment beëindigen. Stop bij het 
woord ‘No play’ met de oefening en ga ten alle tijde terug naar de normale situatie. 

 
Zorg ervoor dat je niet opvalt! 

 



Pagina - 90 - van 154 

 

 

Strafbaar feit I – TEAM 2 - Observanten 
 
Oefening 2 – Dry run 
Tijdens de tweede oefening is het de bedoeling dat we erachter komen 
hoe een crimineel zich gedraagt en welke signalen deze uitzendt, 
wanneer deze zich tijdens het betreffende strafbare feit betrapt waant. 
 
Doel  
Het doel van deze opdracht is er achter te komen op welke 
wijze crimineel te werk gaat in de fase ‘dry run’ en welke verdachte indicatoren bij deze 
modus operandi horen. 
  

Toelichting ‘Dry Run’: 
“De ‘Dry Run’ is de laatste generale repetitie vooraf aan de uitvoering van de actie en is 
tevens het laatste beslissingsmoment voor de uitvoerders om de actie ook daadwerkelijk uit 
te gaan voeren. De crimineel heeft op het moment dat deze de ‘dry run’ uitvoert niet de 
middelen bij zich.  

 
De opdracht 
Jouw rol is om als surveillerende politieagent in burger op zoek te gaan naar de criminelen 
en hun strafbare feit. Je werkt samen in een team. Vandaag zullen een aantal criminelen 
(team 1) op pad gaan. Zij zullen een dry run uitvoeren. Een ‘generale repetitie’ waarin deze 
criminelen onderzoeken wat de makkelijkste manier is om het betreffende strafbare feit te 
plegen en waarin de criminelen onderzoeken waar de obstakels liggen. Jullie opdracht is om 
erachter te komen wat team 1 van plan is en welke locatie ze hiervoor zullen gebruiken. 
 
Het tweede deel van de oefening betreft de briefing. Hierin briefen jullie X en Y over de 
gevonden informatie. 
 
NB: 
1) Jouw rol is om te surveilleren. Ingrijpen in de situatie behoort niet tot de oefening. 
2) De oefencommandant kan de oefening op ieder moment beëindigen. Stop bij het 
woord ‘No play’ met de oefening en ga ten alle tijde terug naar de normale situatie. 
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Bijlage 2 – Opdrachten veldexperiment gewapende overval 
 

Gewapende overval – TEAM 1 - Overvallers 
 
Oefening 1 – Surveillance ter plaatse 
Tijdens de eerste oefening is het de bedoeling dat we erachter komen hoe een 
gewapende overvaller te werk gaat. 
 
Doel 
Het doel van deze opdracht is om er achter te komen op welke wijze een 
gewapende overvaller te werk gaat in de fase ‘surveillance ter plaatse’ en 
welke verdachte indicatoren bij deze modus operandi horen.  
 
De opdracht 
Jouw rol is om in de huid van de gewapende overvaller te kruipen. Je werkt samen in een 
team. Aanstaande donderdag willen jullie een gewapende overval plegen op locatie X. 
Voordat jullie deze gewapende overval kunnen plegen, is het belangrijk om meer informatie 
over dit bedrijf te weten te komen. Jullie krijgen een half uur om jullie op het bureau voor te 
bereiden. De opdracht is om, vanaf het moment dat het startsein op locatie X gegeven wordt, 
binnen anderhalf uur terug te komen, met de volgende informatie: 
 
1) Foto’s van de omgeving en foto’s van de binnenkant van het pand; 
2) Een plattegrond van de van het pand; 
3) Een weergave van de aanwezige vluchtroutes; 
4) Informatie over de werknemers van het bedrijf (fysieke gesteldheid, leeftijd, aantal, etc. – 
wat is belangrijk om te weten?); 
5) Informatie over openings- en sluitingstijden; 
6) Informatie en foto’s over de reeds getroffen beveiligingsmaatregelen; 
 
Hierbij maakt het niet uit op welke wijze dit gebeurt, zolang je je maar niet schuldig maakt 
aan het plegen van een strafbaar feit. Zorg voor een geloofwaardige cover voor het geval je 
betrapt of aangesproken wordt! 
 
Er is een tweede team in het spel. Dit team weet niet wat jullie van plan zijn. Hun opdracht is 
om jullie in de wijk te vinden en er achter te komen wat jullie van plan zijn.  
 
Het tweede deel van de oefening betreft de briefing. Hierin briefen jullie overvallers X en Y 
over de gevonden informatie – zodat overvallers X en Y goed voorbereid de gewapende 
overval kunnen plegen. 
 
NB: 
1) De oefenleiding zal mogelijk tijdens de oefening een melding afgeven van een verdachte 
situatie aan de locale politie. 
2) Onthul aan niemand je ware identiteit. Niemand mag weten dat je voor de politie werkt 
en dat je bezig bent met een oefening! Lever je identiteitspas, rijbewijs en politiepas in bij de 
oefencommandant. 
3) De oefencommandant kan de oefening op ieder moment beëindigen. Stop bij het 
woord ‘No play’ met de oefening en ga ten alle tijde terug naar de normale situatie. 

 

Zorg ervoor dat je niet opvalt! 
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Strafbaar feit II – TEAM 2 - Observanten 

 
Oefening 1 – Surveillance ter plaatse 
Tijdens de tweede oefening is het de bedoeling dat we erachter komen 
hoe een crimineel zich gedraagt en welke signalen deze uitzendt, 
wanneer deze zich tijdens het betreffende strafbare feit betrapt waant. 
 
Doel 
Het doel van deze opdracht is er achter te komen op welke wijze 
crimineel te werk gaat in de fase ‘surveillance ter plaatse’ en 
welke verdachte indicatoren bij deze modus operandi horen. 
  
De opdracht 
Jouw rol is om als surveillerende politieagent in burger op zoek te gaan naar de criminelen 
en hun strafbare feit. Je werkt samen in een team. Vandaag zullen aantal criminelen (team 1) 
op pad gaan. Jullie opdracht is om erachter te komen wat team 1 van plan is en welke locatie 
ze hiervoor zullen gebruiken. 
 
Het tweede deel van de oefening betreft de briefing. Hierin briefen jullie X en Y over de 
gevonden informatie.  
 
NB: 
1) Jouw rol is om te surveilleren. Ingrijpen in de situatie behoort niet tot de oefening. 
2) De oefencommandant kan de oefening op ieder moment beëindigen. Stop bij het 
woord ‘No play’ met de oefening en ga ten alle tijde terug naar de normale situatie. 
 



Pagina - 93 - van 154 

 

 
Gewapende overval – TEAM 1 - Overvallers 

 
Oefening 2 – Dry run 
Tijdens de tweede oefening is het de bedoeling dat we erachter komen hoe 
een gewapende overvaller zich gedraagt en welke signalen deze uitzendt, 
wanneer deze zich tijdens de gewapende overval betrapt waant. 

 
Doel 
Het doel van deze opdracht is er achter te komen op welke wijze 
een gewapende overvaller te werk gaat in de fase ‘dry run’ en welke verdachte indicatoren 
bij deze modus operandi horen. 
 

Toelichting ‘Dry Run’: 
“De ‘Dry Run’ is de laatste generale repetitie vooraf aan de uitvoering van de actie en is 
tevens het laatste beslissingsmoment voor de uitvoerders om de actie ook daadwerkelijk uit 
te gaan voeren. De woninginbreker heeft op het moment dat deze de ‘dry run’ uitvoert niet 
de middelen bij zich.  

 
De opdracht  
Jouw rol is om in de huid van de gewapende overvaller te kruipen. Je werkt samen in een 
team. Aanstaande donderdag willen jullie een gewapende overval plegen bij locatie X. 
Voordat deze gewapende overval kunt uitvoeren, is het van belangrijk om een dry-run uit te 
voeren. Een ‘generale repetitie’ waarin je onderzoekt wat de makkelijkste manier is om 
binnen te komen en waarin je onderzoekt waar de obstakels liggen. Deze dry-run zal 
vandaag plaatsvinden.  
 
Jullie krijgen een half uur om jullie op het bureau voor te bereiden. De opdracht is om binnen 
anderhalf uur achter de toonbank te komen en een duidelijke foto te maken van de kassa. 
Hierbij maakt het niet uit op welke wijze dit gebeurt, zolang je je maar niet schuldig maakt 
aan het plegen van een strafbaar feit. Zorg voor een geloofwaardige cover voor het geval je 
betrapt of aangesproken wordt! 
 
Er is een tweede team in het spel. Dit team weet niet wat jullie van plan zijn. Hun opdracht is 
om jullie in de wijk te vinden en er achter te komen wat jullie van plan zijn.  
 
Het tweede deel van de oefening betreft de briefing. Hierin briefen jullie overvallers X en Y 
over de gevonden informatie – zodat overvallers X en Y goed voorbereid de definitieve 
gewapende overval kunnen plegen. 
 
NB: 
1) De oefenleiding zal mogelijk tijdens de oefening een melding afgeven van een verdachte 
situatie aan de locale politie. 
2) Onthul aan niemand je ware identiteit. Niemand mag weten dat je voor de politie werkt 
en dat je bezig bent met een oefening! Lever je identiteitspas, rijbewijs en politiepas in bij de 
oefencommandant. 
3) De oefencommandant kan de oefening op ieder moment beëindigen. Stop bij het 
woord ‘No play’ met de oefening en ga ten alle tijde terug naar de normale situatie. 

 

Zorg ervoor dat je niet opvalt! 
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Strafbaar feit II – TEAM 2 - Observanten 

 
Oefening 2 – Dry run 
Tijdens de tweede oefening is het de bedoeling dat we erachter komen 
hoe een crimineel zich gedraagt en welke signalen deze uitzendt, 
wanneer deze zich tijdens het betreffende strafbare feit betrapt waant. 
 
Doel 
Het doel van deze opdracht is er achter te komen op welke wijze 
crimineel te werk gaat in de fase ‘dry run’ en welke verdachte 
indicatoren bij deze modus operandi horen. 
  

Toelichting ‘Dry Run’: 
“De ‘Dry Run’ is de laatste generale repetitie vooraf aan de uitvoering van de actie en is 
tevens het laatste beslissingsmoment voor de uitvoerders om de actie ook daadwerkelijk uit 
te gaan voeren. De crimineel heeft op het moment dat deze de ‘dry run’ uitvoert niet de 
middelen bij zich.  

 
De opdracht 
Jouw rol is om als surveillerende politieagent in burger op zoek te gaan naar de criminelen 
en hun strafbare feit. Je werkt samen in een team. Vandaag zullen aantal criminelen (team 1) 
op pad gaan. Zij zullen een dry-run uitvoeren. Een ‘generale repetitie’ waarin deze 
criminelen onderzoekt wat de makkelijkste manier is om het strafbare feit te plegen en 
waarin de criminelen onderzoeken waar de obstakels liggen. Jullie opdracht is om erachter te 
komen wat team 1 van plan is en welke locatie ze hiervoor zullen gebruiken. 
 
Het tweede deel van de oefening betreft de briefing. Hierin briefen jullie X en Y over de 
gevonden informatie.  
 
NB: 
1) Jouw rol is om te surveilleren. Ingrijpen in de situatie behoort niet tot de oefening. 
2) De oefencommandant kan de oefening op ieder moment beëindigen. Stop bij het 
woord ‘No play’ met de oefening en ga ten alle tijde terug naar de normale situatie. 
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Bijlage 3 – Lijst te interviewen- en geïnterviewde personen 

 
Vanwege de wens van geinterviewde personen om niet met hun naam en toenaam op internet te vinden te 
zijn, is deze voor de online versie achterwege gelaten. 
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Bijlage 4 - Beschrijving type woninginbrekers en overvallers 
 
Beschrijving type woninginbrekers  
Gedurende het onderzoek kwam de onderzoeker erachter dat er verschillende type woninginbrekers zijn en 
dat deze allen een eigen werkwijze kennen. Er zijn drie type inbrekers, te weten: 
 

 De professionele inbreker - De professionele inbreker is geïnteresseerd in de grote buit, bereidt zijn 
inbraak grondig voor en werkt met een plan. Soms werkt de professionele inbreker met geavanceerde 
hulpmiddelen en heeft veel vakkennis of huurt deze vakkennis in. 

 De semi-professionele inbreker - De semi-professionele inbreker is ook uit op een grote buit, maar is 
minder kundig en bereidt zich minder goed voor. De inbreker werkt snel en met geweld en steelt vaak 
op bestelling. Hij is minder selectief ten aanzien van de buit dan de professionele inbreker. 

 De gelegenheidsinbreker - De gelegenheidsinbreker bereidt zich nauwelijks voor en slaat zijn slag op 
goed geluk. Hij gaat een woning op goed geluk binnen en is niet selectief qua buit. Hij werkt vaak met 
eenvoudige hulpmiddelen en woont vaak in de buurt. 

 
De gelegenheidsinbreker is verantwoordelijk voor ongeveer negentig procent van alle inbraken (Veilig Wonen, 
z.d). Tegen de gelegenheidsinbreker kunnen bewoners zich wapenen: het kan de inbrekers moeilijker gemaakt 
worden. Deze gaan op zoek naar een ander doelwit op het moment dat er teveel drempels zijn om ergens in te 
breken. Professionele inbrekers zal het uiteindelijk lukken om binnen te komen: zij hebben een bepaald doel. 
Dit type inbreker is niet/moeilijk tegen te houden (E. Jansen, 2012).  
 
Waar de professionele inbreker zijn inbraak grondig voorbereid, slaat de gelegenheidsinbreker zijn slag zonder 
grondige voorbereiding. De gelegenheidsinbreker doorloopt de eerste vijf stappen van de criminele 
planningscyclus in een hele korte tijdspanne en door elkaar heen, waarbij de stappen elkaar kunnen 
overlappen. 
 
Beschrijving type (gewapende) overvallers 
Onderstaande informatie is afkomstig uit het NIM sturingsmodel overvallen. 
 
Een overval is het met geweld of onder bedreiging van geweld, wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd 
tegen personen die zich in een afgeschermde ruimte bevinden of op een gepland /georganiseerd 
(waarde)transport, of poging daartoe. Als door de daders niets wordt buitgemaakt, dan wordt gesproken over 
een poging overval. Wordt er iets meegenomen (hoe gering dan ook), dan is er sprake van een geslaagde 
overval. 
Van een overval is sprake als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan.  

1. Er moet sprake zijn van het 'wegnemen of afpersen van enig goed, of een poging daartoe'  
2. Er moet sprake zijn van 'gebruik van geweld of onder bedreiging van geweld'.  
Dit betekent dat de slachtoffers door geweld of de geuite bedreigingen tot afgifte van enig goed worden 
gedwongen door de dader(s), of dat zij het wegnemen van de buit moeten gedogen.  
Enkele voorbeelden van feiten die tot overvallen gerekend worden, zijn:  

 de caissière die onder bedreiging van een steekwapen geld moet afgeven;  
 de bewoner die onder bedreiging van een (vuur)wapen de sleutel van de kluis in zijn woning moet 

afgeven;  
 de bus- of taxichauffeur die tijdens de rit onder bedreiging van geweld gedwongen wordt geld af te 

geven.  
3. Er moet sprake zijn van een 'afgeschermde ruimte' waarin de overval plaatsvindt. Daarmee worden 
overvallen bedoeld die gepleegd worden in banken, winkels, woningen, benzinestations en dergelijke. Een 
uitzondering is een gepland of georganiseerd waardetransport. 



Pagina - 97 - van 154 

 

Hiervan is sprake wanneer het vervoeren van geld of andere waardevolle goederen op straat plaatsvindt en in 
verband kan worden gebracht met de uitoefening van een beroep, zoals:  

 de ondernemer, die geld van zijn bedrijf naar de bank brengt;  
 een professionele geldloper;  
 een bezorger van maaltijden.  
 Indien de feiten niet tot de drie genoemde punten behoren is het geen overval, het zou dan een 

straatroof kunnen zijn. 
 
De overvallen kunnen in 3 categorieën worden ingedeeld. Dit is van laagste organisatiegraad (categorie 1) naar 
zwaarste organisatiegraad (categorie 3). Onderstaand worden de drie categorieën beschreven.  
 
Categorie 1 
De eerste categorie van overvallen zijn de overvallen met de laagste organisatiegraad. Deze categorie bevat 
met name de junks/wanhoopsovervallers. Deze overvallen kenmerken zich door doorgaans op de volgende 
wijze plaats te vinden: de enkele dader, soms twee, komt bewapend bij het object met meestal een mes of een 
vuurwapen. Het object is doorgaans slechter bewaakt en met minder weerstand te bereiken. Denk hierbij aan 
een pizzakoerier, een winkel, snackbar of iets dergelijks. De categorie 1 overvaller richt zich voornamelijk op 
geld en de eerste de beste mogelijkheid om hieraan te geraken. In de praktijk betekent dit meestel de kassa of 
de portemonnee van de pizzabezorger. Winstmaximalisatie is geen onderdeel van zijn modus operandi, maar is 
tevreden met minder buit. Er is geen voorbereiding en bij de minste weerstand wordt de overval gestaakt, 
danwel raakt de overvaller in paniek en gaat over tot wellicht extreme agressie. Een typisch voorbeeld van een 
categorie 1 overval is: een man komt de snackbar binnen, loopt naar de kassa en richt een vuurwapen op de 
persoon bij de kassa. Hij eist hierbij geld. Als hij het geld heeft gekregen, verlaat hij de snackbar. 
 
De volgende punten kunnen erop duiden dat het gaat om een categorie 1 overval:  

 een of twee daders 
 zeer simpele uitvoer 
 gericht op de kassa en/of klanten 
 zenuwachtige indruk daders 
 slechts bewapend met een steekwapen of vuurwapen 
 verbaal agressief (uit onzekerheid) 
 geven relatief snel op bij weerstand 
 tijdsduur van de overval is kort 
 weinig tot geen interactie met overige personen in object 

 
Wanneer er sprake is van een enkele dader, hebben we het standaard over categorie 1, tenzij de overvaller 
zeer ervaren en professioneel over komt of dat er een organisatie achter schuil lijkt te gaan.  
 
Categorie 2 
De tweede categorie bevat de overvallen met enige vorm van organisatie. Het gaat hier om de beginnende, 
danwel semiprofessionele overvallers. Deze overvallers kenmerken zich door de aanwezigheid van een 
criminele carrière. De overvallers zijn meer uit op winstmaximalisatie. Dit blijkt in de overval uit het feit dat ze 
zich op de kassa kunnen richten, maar ook vaker de kluis als object hebben. Zij hebben een vooropgezet plan 
over wie wat doet, maar dit plan wordt losjes uitgevoerd. De middelen die gebruikt worden zijn uitgebreider 
dan bij categorie 1. Vaker wordt het vuurwapen gebruikt. Intimidatie is een belangrijke factor voor de categorie 
2 overvallers.  
 
De volgende punten kunnen erop duiden dat het gaat om een categorie 2 overval: 

 twee of meer daders 
 gericht op kassa/kluis 
 slachtoffers verzamelen/ laten liggen (enige interactie) 
 summiere taakverdeling daders 
 gebruik vuurwapen 
 fysiek geweld, niet instrumenteel 
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Categorie 2 overvallen zijn met name tussencategorie overvallen. Zij zijn niet zeer simpel uitgevoerd, maar ook 
niet complex of georganiseerd genoeg om te kunnen zeggen dat het zeker om een bovenregionale groep gaat 
die de overvallen hebben gepleegd.  
 
Voorbeeld categorie 2 overval: De medewerker had de zaak afgesloten en liep met de opbrengst van twee 
coffeeshops in een schoudertas naar de straat om het geld naar zijn baas te brengen. Daar aangekomen vroeg 
een man hem om een sigaret. Vervolgens werd hij door vier mannen op de grond gegooid en voelde hij een 
scherpe pijn in zijn rug. De mannen namen de tas weg en renden ermee weg. De medewerker is ze achterna 
gegaan en zag ze in een kleine grijze auto stappen en wegrijden. 
Deze overval is duidelijk geen categorie 1 overval, maar is ook niet voldoende voor een categorie 3. De overval 
wordt redelijk ad hoc gepleegd. De daders hebben de medewerker wellicht opgewacht, maar van een 
organisatie is vermoedelijk geen sprake. Dit sluit overigens niet uit dat deze daders niet bovenregionaal 
acteren, maar de kans is kleiner dan bij categorie 3. 
Deze overval ligt dichter tegen een categorie 3 overval aan dan tegen een categorie 1. 
 
Een ander voorbeeld: Twee mannen komen de winkel binnen en kopen telefoonkaarten. Even later komen ze 
weer de winkel binnen en willen weer telefoonkaarten. De eigenaar moet hiervoor naar de kluis om deze te 
pakken. Mannen lopen achter hem aan en bedreigen hem met twee vuurwapens. De inhoud van de kluis 
(telefoonkaarten) is door de mannen meegenomen. 
Er is sprake van enige voorbereiding, er zijn meerdere daders, ze richten zich op de kluis. Hierdoor is het geen 
categorie 1, maar ook hierbij is niet duidelijk van een categorie 3 te spreken. 
 
Categorie 3 
De laatste categorie overvallers betreft de meer ervaren overvaller, of de zeer ervaren crimineel die weet hoe 
een overval georganiseerd uit te voeren. Uit alles blijkt dat hier een van tevoren bedacht plan ten uitvoer wordt 
gebracht. Het plan kan heel simpel zijn, het hoeft dus geen ingewikkelde constructie te zijn om het een 
categorie 3 overval te laten zijn. De daders weten precies wat de buit is, waar de buit te vinden is en hoe deze 
buit te vangen. Er is altijd sprake van voorobservatie, zodat de buit optimaal is. Dit wordt meestal niet gezien, 
dus ook indien niet uit het verhaal blijkt dat er voorobservatie is gedaan, kan een overval nog steeds in 
categorie 3 worden ingedeeld. Denk bij voorobservatie aan het moment dat de kluis geleegd wordt door de 
geldloper. Alles is gericht op winstmaximalisatie De mate van beveiliging van het object is dan ook geen issue. 
Het gaat alleen om de buit. De daders zullen met name een vuurwapen gebruiken, maar als de buit met alleen 
een moker ook kan worden gemaakt, dan volstaat dit ook. De middelen zijn uitgebreider dan bij de categorie 2 
overvallen. Denk hierbij ook aan de gestolen scooter/auto. Instrumentaliteit is een belangrijke factor bij deze 
categorie. De middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overvallen worden geregeld. 
 
De volgende punten kunnen erop duiden dat het gaat om een categorie 3 overval: 

 twee of meer daders 
 gebruik van verschillende wapens 
 gebruik (gestolen) voertuigen 
 voorbereiding/ voorobservatie 
 gericht op kluis 
 gerichte instructies voor slachtoffers 
 kalme indruk daders (geen vereiste) 
 instrumenteel gebruik geweld (niet lukraak rammen, maar doeltreffend) 
 duidelijke hiërarchie/ rolverdeling in de dadergroep  

 
Een voorbeeld van een categorie 3 overval:  
Op het moment dat een geldloper bij een filiaal van een supermarkt samen met een medewerkster de kluis wil 
openen om de omzet van het weekend middels een plofkoffer af te voeren, wordt het raam van het kashok 
ingeslagen met een moker. De dader roept: "Kop naar beneden, plat op de grond!" Hij richt een wapen op de 
geldloper. De tweede dader maakt de deur van het kashok open. Beide daders roepen in grove bewoordingen 
dat de kluis open moet. Na de overval gaan beide daders er op een zilvergrijze (vermoedelijk gestolen) scooter 
vandoor. 
Deze overval heeft meer voorbereiding nodig gehad om exact op het moment dat de kluis wordt geopend, de 
geldloper met een moker de supermarkt/ geldloper te overvallen.  
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Een ander voorbeeld:  
Drie medewerkers van geldtransport, waarvan één chauffeur en twee vullers, komen omstreeks 11.30 uur aan 
om geldautomaten te vullen. Normaliter zetten zij het busje dicht tegen de 2 geldautomaten aan. Nu blijkt dat 
de stoep niet op kunnen rijden, omdat er een wit busje in het parkeervak voor de automaten staat en vlak bij 
de geldautomaten een motorfiets op het trottoir. Ze parkeren hun busje dubbel( naast het eerdergenoemde 
busje). Vervolgens lopen de twee vullers met geldcassettes naar de deur naast de geldautomaten. Nadat ze 
deur hebben geopend, gaan ze naar binnen. Terwijl ze bezig zijn om de automaten te vullen, horen zij dat er 
gerommeld wordt aan de deur. 
Op een gegeven zagen zij twee mannen binnen staan. Een daarvan richt een pistool op hen. Ze hebben een 
bigshopper rood/blauw geblokt bij zich. Hierin wordt het geld van alle geldcassettes in gedeponeerd en 
meegenomen door de daders. De daders stappen op een scooter die aan de overkant bij een elektriciteitshuisje 
staat. Hierna rijden zij weg in de richting van Thomsonplein. 
Ook hier is duidelijk veel tijd gestopt in het opzetten van de overval. Er staan een bestelbusje en een motorfiets 
die de weg versperren. De overval vindt plaats op een geldwaardetransport. Deze zijn altijd goed beveiligd.  
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Bijlage 5 – Uitgebreide versie onderzoeksbevindingen (gewapende) overvallen 

 
Stap 1: Markeren van het doel 

 
 
 
 
 
 
 

De professional 
Wanneer een overvaller begint met het plegen van een overval, selecteert deze vooral op makkelijke 
doelwitten: een doelwit waar snel en makkelijk geld te halen is. Vanwege het gevoel van status op het moment 
dat zo’n overval slaagt en de adrenalinekick die de overvaller op het moment van de overval krijgt, gaat deze al 
snel kijken of deze verder kan gaan en een moeilijker doelwit kan overvallen. 
 
De voorkeur van een overvaller gaat uit naar een doelwit in een bekende omgeving, bijvoorbeeld in de eigen 
woonplaats van de overvaller. Hier kent de overvaller het doelwit en misschien nog wel belangrijker: hier kent 
de overvaller de omgeving. De overvaller weet dan in wat voor omgeving hij is, welke vluchtmogelijkheden er 
zijn en tegen welke obstakels de overvaller aan zou kunnen lopen. 
Een bekende omgeving hoeft echter geen vereiste te zijn. Op het moment dat een overvaller besluit om een 
overval te plegen in een onbekende omgeving, kan deze van tevoren de omgeving verkennen door 
bijvoorbeeld te onderzoeken welke vluchtmogelijkheden er in de omgeving zijn. 
 
Mensen praten veel en graag. En mensen praten wel eens onbewust hun mond voorbij, zonder erbij na te 
denken dat zij gevoelige informatie delen met anderen – die dat op hun beurt ook weer delen met anderen. Op 
die manier kan het gebeuren dat bijvoorbeeld informatie over de aanwezigheid van grote hoeveelheden geld, 
de afwezigheid van leiding op een bepaalde dag, et cetera, bij de verkeerde personen terecht komt. De keuze 
voor een bepaald doelwit kan namelijk ook ontstaan doordat een overvaller mensen hoort praten- of 
informatie krijgt over de aanwezigheid van een grote hoeveelheid geld op een bepaalde locatie. Deze 
informatie krijgt de overvaller bewust (door middel van tips) of onbewust (door mensen die hun mond voorbij 
praten). Een andere manier om erachter te komen of er veel geld aanwezig is, is door zelf (of iemand anders) te 
(laten) betalen met groot geld en te kijken wat er met dit geld gebeurt: wordt dit geld direct afgeroomd of 
wordt dit in de kassa gestopt? 
 
Bij de selectie van een bepaald doelwit is de fysieke gesteldheid van de medewerkers niet altijd belangrijk. Het 
gaat de overvaller om de aanwezigheid van (veel) geld: de overvaller wil dit geld perse in handen krijgen. Op 
het moment dat een overvaller een wapen op iemands hoofd zet, maakt het in de meeste gevallen niet uit of 
het hier om een sterk of zwak persoon gaat - “… met een wapen op iemands hoofd gericht, doen ze alles wat je 
wilt. ” […] “Niemand houdt me tegen.” 
 
Een doelwit is minder aantrekkelijk op het moment dat de zichtbaarheid groter is: als omstanders vanaf de 
buitenkant (bijvoorbeeld buiten de winkel) goed kunnen zien wat er binnen gebeurt. Met andere woorden: een 
doelwit is aantrekkelijker op het moment dat de overvaller binnen in de anonimiteit blijft en mensen van 
buitenaf niet kunnen zien wat er binnen gebeurt (Peter, 2012).   
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Stap 2: Informatie verzamelen 

 
 
 
 
 
 
 

De professional 
Behalve door middel van surveillance (stap 3), is er weinig sprake van informatie verzameling voor het plegen 
van een (gewapende) overval. Informatie over het te overvallen object verkrijgt de overvaller vooral door 
surveillance en door informatie van mensen die bijvoorbeeld hun mond voorbij praten (Peter, 2012).  
 
De spelers 
Ervaring leert dat mensen snel hun mond voorbij praten en dat op het moment dat twee (of meer) mensen in 
een gesprek iets gemeenschappelijks hebben – de informatiedoos binnen de kortste keren open gaat. Met een 
simpele babbeltruc of cover vertelt het personeel al snel op welke dagen de baas niet aanwezig is, hoe vaak er 
afgeroomd wordt, waar de kluis zich bevindt, hoe de beveiliging geregeld is et cetera. Voor de overvaller of 
informant stuk voor stuk waardevolle informatie die gebruikt kan worden bij het voorbereiden en plegen van 
een overval (Veldexperiment). 
 
Stap 3: Surveillance  

 
 
 
 
 
 
 

De professional 
De surveillance in het te overvallen gebouw voert de overvaller niet zelf uit. Dit laat de overvaller, als deze de 
mogelijkheid heeft, door iemand anders doen. Dit doet de overvaller om te voorkomen dat deze eerder gezien 
wordt en mensen hem achteraf kunnen aanwijzen. Tegenwoordig hangen bijna overal camera’s die registreren 
wie er naar binnen en weer naar buiten gaat. Op het moment dat de overvaller zelf de surveillance uitvoert, 
zou de kans kunnen bestaan dat hij achteraf wordt terug gezien op camerabeelden en hij als gevolg hiervan in 
verband wordt gebracht met de overval.   
 
De surveillance wordt in veel gevallen dus (gedeeltelijk) door iemand anders dan de overvaller uitgevoerd. Bij 
de surveillance laat de overvaller bijvoorbeeld uitzoeken op welke dag de meeste medewerkers aanwezig zijn, 
hoeveel medewerkers er op die dag werken, waar deze zich in het te overvallen object bevinden, waar de 
kassa’s zich bevinden, welke beveiligingsmaatregelen er genomen zijn, waar de camera’s hangen, waar de 
vluchtwegen zich bevinden, of het mogelijk is om de deur op slot te doen, wanneer het rustigste moment van 
de dag is, hoe vaak er politie voorbij rijdt, et cetera.  
 
Surveillance vindt plaats door iemand het te overvallen object in te laten gaan – bijvoorbeeld door er een hapje 
te gaan eten, in geval van een snackbar. Wat dan op zou kunnen vallen, is dat iemand niet gericht is op het 
eten, maar gefocust is op het bekijken van het pand. De surveillant neemt het object in zich op en kijkt goed 
om zich heen. 
Surveillance vindt ook plaats door buiten in de auto te posten of door in de omgeving van het te overvallen 
object te surveilleren. De overvaller is hierbij gefocust is op het (te overvallen) object, en niet op de activiteit 
die deze doet om niet op te vallen. De surveillance in het pand wordt in veel gevallen uitgevoerd door iemand 
anders dan de overvaller. Het buiten in de auto posten en de surveillance in de omgeving kan de overvaller zelf 
doen. 
Wanneer overvallers gezamenlijk een  de surveillance uitvoeren, doen deze net alsof zij elkaar niet kennen. De 
overvallers willen niet met elkaar gezien worden. Zo zullen anderen denken dat de overvaller alleen werkt. 



Pagina - 102 - van 154 

 

 
Surveillance is te herkennen, doordat iemand veel om zich heen zit te kijken, naar bijvoorbeeld de deuren of 
beveiligingscamera’s/-maatregelen. Iemand komt ergens met een ander doel. Iemand die de omgeving 
observeert, bekijkt alles in de omgeving heel goed. Deze wandelt bijvoorbeeld heel rustig door de omgeving, 
om deze goed in het hoofd te kunnen printen en op die manier bijvoorbeeld alle vluchtroutes op te slaan. Op 
het moment dat de overvaller de surveillance buiten het te overvallen object uitvoert, voelt hij zich 
ontspannen, rustig en relaxt. Het is dan net of de persoon heel nieuwsgierig is en overal interesse in heeft. 
Een andere reden waarom iemand tijdens de surveillance veel om zich heen zou kunnen kijken, is omdat deze 
persoon weet dat hij/zij iets van plan is wat niet mag en het gevoel heeft dat iedereen dit door heeft. Deze 
persoon heeft het idee dat iedereen doorheeft wat hij/zij van plan is. 
 
Wanneer de overvaller wordt aangesproken, reageert deze met korte antwoorden. De overvaller wordt niet 
agressief, omdat dit dan op zou vallen.  
 
Na de door iemand anders uitgevoerde surveillance in het te overvallen object laat de overvaller een tekening 
door deze persoon maken. Deze tekening is een weergave van het gebouw, waarin bijvoorbeeld wordt 
aangegeven waar de kassa staat, waar de medewerkers zich bevinden, waar de deuren zijn, waar de camera’s 
hangen, et cetera (Peter, 2012). 
  
De spelers 
Bij de surveillance voert de overvaller niet zelf de observatie uit. Op het moment dat deze dit wel zou doen, zou 
deze eerder gezien zijn en mogelijk op camerabeelden te zien zijn. De surveillerende overvaller loopt dan het 
risico om op een later moment met de overval in verband te worden gebracht. 
 
Surveillance vindt plaats door iemand het te overvallen object in te laten gaat – bijvoorbeeld door er een hapje 
te gaan eten, in geval van een snackbar. Wat dan op zou kunnen vallen, is dat iemand niet gericht is op het 
eten, maar gefocust is op het bekijken van het pand. De surveillant neemt het object in zich op en kijkt goed 
om zich heen. Op het moment dat twee mensen samen de surveillance uitvoeren, zou op kunnen vallen dat 
deze meer gericht zijn op het pand dan op elkaar. De norm in deze situatie is dat twee mensen die samen gaan 
eten, met elkaar praten en vooral gericht zijn op elkaar. Op het moment dat dit niet het geval is, deze mensen 
niet of nauwelijks met elkaar praten en deze twee mensen vooral oog hebben voor het pand, valt dit op en zou 
dit kunnen duiden op de fase surveillance. 
 
Surveillance vindt ook plaats door gedurende langere tijd buiten op een bankje te zitten, je langere tijd in de 
omgeving op te houden of door in de omgeving van het te overvallen object te surveilleren, door er 
bijvoorbeeld in een bepaalde cirkel omheen te lopen. Opvallend hier bij is dat de overvaller gefocust is op het 
(te overvallen) object, en niet op de activiteit die deze doet om niet op te vallen. Een voorbeeld hiervan is het 
bellen met een mobiele telefoon. De overvaller heeft het gevoel dat deze iets te doen moet hebben.  
 
Opvallend wordt het bijvoorbeeld op het moment dat de twee personen eerst doen alsof zij elkaar niet kennen 
– ze lopen bijvoorbeeld langs elkaar heen en communiceren verbaal of non-verbaal niet met elkaar – terwijl ze 
even later samen door de winkelstraat lopen. In eerste instantie zeggen de bekenden van elkaar geen gedag. 
Dit valt buiten het verwachtingspatroon. De situatie andersom kan in sommige gevallen ook afwijkend zijn. Het 
is op vallend op het moment dat twee (of meer) mensen die eerst samen zijn, zich ineens zonder logische 
reden opsplitsen.  
 
Iemand komt op een bepaalde plek met een bepaald doel. Deze persoon gaat van A naar B. In een normale 
situatie loopt iemand niet doelloos rond op een bepaalde plek. Het valt om die reden dan ook op, op het 
moment dat iemand geen doel heeft op de plek waar deze zich begeeft en deze niet van A naar B gaat. Het 
plaatje klopt namelijk niet. Iemand die bijvoorbeeld aan het winkelen is, zou normaal gesproken vooral 
aandacht moeten hebben voor de winkels en gaat winkels in en uit. Op het moment dat iemand weinig 
aandacht heeft voor de winkels en hier eigenlijk maar doelloos rondloopt, is dit afwijkend. 
 
Surveillance is te herkennen, doordat iemand veel om zich heen zit te kijken, naar bijvoorbeeld de deuren of 
beveiligingscamera’s/-maatregelen. Deze kijkt niet alleen naar de beveiligingsmaatregelen en camera’s in het 
te overvallen pand, maar kijkt ook naar de camera’s in de omgeving.  
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Iemand komt ergens met een ander doel. Iemand die de omgeving observeert, bekijkt alles in de omgeving 
heel goed. Deze wandelt bijvoorbeeld heel rustig door de omgeving, om deze goed in het hoofd te kunnen 
printen en op die manier alle vluchtroutes op te slaan. Op het moment dat de overvaller surveillance buiten het 
te overvallen object uitvoert, voelt hij zich ontspannen, rustig en relaxt.  
Een andere reden waarom iemand tijdens de surveillance veel om zich heen zou kunnen kijken, is omdat deze 
persoon weet dat hij/zij iets van plan is wat niet mag en het gevoel heeft dat iedereen dit door heeft. Het zorgt 
voor een paranoïde gevoel. Deze persoon heeft het idee dat iedereen doorheeft wat hij/zij van plan is en zal 
zich hierdoor nog opvallender gaan gedragen (veldexperiment). 
 
De toeschouwers 
Surveillance vindt plaats door gedurende langere tijd buiten op een bankje te zitten (posten), door je langere 
tijd in de omgeving op te houden of door in de omgeving van het te overvallen object te surveilleren, door er 
omheen te lopen. Opvallend hierbij is dat de overvaller gefocust is op het (te overvallen) object, en niet op de 
activiteit die deze doet om niet op te vallen. Een voorbeeld hiervan is het bellen met een mobiele telefoon, om 
bepaald gedrag (bijvoorbeeld stilstaan of je gedurende langere tijd op een bepaalde plek ophouden) te 
legaliseren. Iemand moet een manier vinden om te legaliseren dat deze gedurende een langere tijd op een 
bepaalde plek aanwezig is, zonder dat hier een logische verklaring voor is. Dat doet iemand niet zonder reden. 
Hierbij valt op dat iemand niet gefocust is op het telefoongesprek, maar vooral de omgeving in zich opneemt. 
Dit, terwijl de norm is, dat iemand aandacht heeft voor het gesprek dat deze voert. 
 
Surveillance vindt ook plaats door het te overvallen object in te gaan. De overvallers gaan er bijvoorbeeld wat 
eten of lezen er een krant. Opvallend is dat op het moment dat zij met deze activiteit bezig zijn, zij gericht zijn 
op hun omgeving/het pand en niet op elkaar. Het valt helemaal op wanneer iemand niet echt bezig is met deze 
activiteit waarvoor deze hier is, doordat deze bijvoorbeeld over de krant heen kijkt of een krant voor zich heeft 
liggen en deze vervolgens niet leest. De norm in een dergelijke situatie is dat twee mensen die samen ergens 
gaan zitten, met elkaar praten en vooral gericht zijn op elkaar. Op het moment dat dit niet het geval is, deze 
mensen niet of nauwelijks met elkaar praten en deze twee mensen vooral oog hebben voor het pand, in plaats 
van op hun activiteit, dan valt dit op en zou dit kunnen duiden op de fase surveillance. 
 
Surveillance kan plaatsvinden, door foto’s te maken van het pand of foto’s te maken in de omgeving om de 
situatie ter plaatse in kaart te brengen. Wanneer iemand, zonder logische reden, foto’s maakt van bijvoorbeeld 
een snackbar, tankstation of juwelier wijkt dit af van de norm. Iemand maakt namelijk niet zonder goede reden 
zomaar een foto van een pand. 
 
Opvallend wordt het op het moment dat de twee personen eerst doen alsof zij elkaar niet kennen – ze lopen 
bijvoorbeeld langs elkaar heen en communiceren verbaal of non-verbaal niet met elkaar – terwijl ze even later 
samen door de winkelstraat lopen. In eerste instantie zeggen de bekenden van elkaar geen gedag. Dit valt 
buiten het verwachtingspatroon. De situatie andersom kan in sommige gevallen ook afwijkend zijn. Het is 
opvallend op het moment dat twee (of meer) mensen die eerst samen zijn, zich ineens zonder logische reden 
opsplitsen.  
 
Een overvaller die in de omgeving surveilleert, neemt een onlogische route. Deze gaat namelijk niet van A naar 
B, maar verkent de hele omgeving. De overvaller loopt hierdoor bijvoorbeeld met een cirkel of steekt de straat 
over en besluit dan toch ineens de andere kant op te gaan. De overvaller gaat niet op een doel af – deze loopt 
doelloos rond. De overvaller heeft geen doel of reden waarom deze op de betreffende plek aanwezig moet zijn. 
In een normale situatie gaat iemand van A naar B. Iemand heeft bijvoorbeeld als doel om kleding te kopen of 
boodschappen te doen. Om die reden wijkt het af, wanneer iemand (of meerdere personen) doelloos 
rondloopt of in een bepaalde omgeving rondhangt. 
 
Een overvaller die surveilleert, kijkt veel om zich heen en lijkt ergens naar op zoek te zijn. De overvaller neemt 
de omgeving heel goed in zich op (toeschouwers). 
De volgende handelingen kunnen erop duiden dat een persoon bezig is met de surveillancefase van een 
overval: 
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Handeling  Signalen 

Het door de omgeving bewegen, met als doel om de 

vluchtroutes in kaart te brengen. 

 

1. Persoon beweegt zich in langzaam tempo 
door de omgeving 

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 3. Persoon loopt meerdere keren op één plaats 
langs 

 4. Persoon houdt zich op in de omgeving 

 5. Persoon is doelloos aanwezig 

 6. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 7. Twee (of meer) personen op de omgeving, in 
plaats van op elkaar gericht 

 8. Persoon neemt onlogische route 

 9. Persoon is gefocust op de omgeving in plaats 
van op de activiteit 

 10. Persoon maakt foto’s van de omgeving 

 11. Persoon maakt video’s van de omgeving 

 12. Persoon vertoont onlogisch herhaalgedrag 

 

Handeling  Signalen 

Surveilleren in het te overvallen object, met als doel 

een overval voor te bereiden. 

 

1. Persoon heeft meer dan gewone 
belangstelling voor de inrichting van het 
object 

 2. Persoon heeft aandacht voor de 
beveiligingsmaatregelen 

 3. Persoon is geïnteresseerd in het aanwezige 
geld 

 4. Persoon kijkt mee in de kassa wanneer de 
kassa geopend wordt 

 5. Persoon betaalt met groot geld (meer dan 50 
euro) 

 6. Persoon betaalt met contant geld 

 7. Persoon stelt vragen over het object 

 8. Persoon is gedurende langere tijd in het 
object 

 9. Persoon maakt foto’s van het object 

 10. Twee (of meer) personen splitsen zonder 
logische reden op 
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 11. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 12. Twee (of meer) personen zijn niet gericht op 
elkaar, maar op het object 

 13. Persoon geeft kort antwoord wanneer deze 
vragen gesteld wordt 

 14. Persoon lijkt zich ongemakkelijk te voelen bij 
aanspreken 

 15. Persoon lijkt snel weg te willen bij 
aanspreken 

 16. Twee (of meer) personen, die in eerste 
instantie doen alsof ze elkaar niet kennen, 
komen samen 

 17. Persoon is niet gefocust op de activiteit die 
deze doet, maar op het object 

 18. Persoon reageert verbaal agressief bij 
aanspreken 

 19. Persoon reageert non-verbaal agressief bij 
aanspreken 

 

Handeling  Signalen 

Het posten in de omgeving van het te overvallen 

object, met als doel in kaart te brengen op welk 

moment de overval het beste gepleegd kan worden. 

 

1. Persoon zit gedurende langere tijd in een 
voertuig in de omgeving van het object 

 2. Persoon is gedurende langere tijd aanwezig 
in de omgeving van het object 

 3. Persoon zoekt een manier om zijn/haar 
aanwezigheid te legaliseren 

 4. Persoon vertoont onlogisch herhaalgedrag 

 5. Persoon heeft meer dan gewone 
belangstelling voor het object 

 6. Twee (of meer) personen splitsen zonder 
logische reden op 

 7. Twee (of meer) personen, die in eerste 
instantie doen alsof ze elkaar niet kennen, 
komen samen 
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Stap 4: Planning 

 
 
 
 
 
 
 

De professional 
De overvaller plant van tevoren op welke wijze hij de overval wil uitvoeren, op welk tijdstip hij dit wil doen en 
welk wapen hij hiervoor wil gebruiken. Bij het plannen van een overval houdt de overvaller rekening met de 
dag en het tijdstip waarop de minste mensen aanwezig zijn en het dus rustig is (Peter, 2012). 
 
Stap 5: Tooling up 

 
 
 
 
 
 
De 

professional 
Overvallers plegen een overval bijna nooit alleen. Een overvaller wil extra ogen en de mogelijkheid om snel weg 
te komen, hebben. De selectie voor partners om de overval mee te plegen, gebeurt onder andere op ervaring 
en hardheid. De voorkeur kan bijvoorbeeld uitgaan naar iemand die al eens heeft vastgezeten. Een overvaller 
wil niet samenwerken met iemand die bijvoorbeeld te bang is om hard op te treden. 
 
Overvallers maken vaak gebruik van een wapen. De voorkeur voor een wapen verschilt per persoon. Dit 
verschilt ook per type overval.  
Om niet herkend te worden, draagt de overvaller een bivakmuts, handschoenen en in sommige gevallen ook 
een zonnebril. De zonnebril wordt gedragen, omdat het slachtoffer of getuigen anders door de ooggaten in de 
bivakmuts kunnen zien wat voor (kleur) ogen en huidskleur de overvallers hebben. Bij het overvallen van 
dealers is het dragen van deze vermomming minder belangrijk. Dit, omdat deze drugsdealers niet naar de 
politie stappen op het moment dat zij zijn overvallen. De bivakmutsen worden gekocht in bijvoorbeeld een 
dumpzaak of worden gemaakt door gaten te knippen in een muts. Een andere mogelijkheid om aan een 
bivakmuts te komen, is door een motormuts te kopen en de boven- en onderkant in het midden van het gat 
bijeen te naaien. 
Hiernaast heeft de overvaller een tas (zonder logo) bij zich om de buit mee te vervoeren.  
 
De overvaller probeert het slachtoffer, getuigen of kijkers (camerabeelden) soms op het verkeerde been te 
zetten, door iets aan het uiterlijk toe te voegen wat er niet hoort. Een voorbeeld hiervan is het door de 
overvaller stoppen van een pompoen, onder de muts – op het achterhoofd, waardoor het lijkt alsof de 
overvaller een knotje/staartje heeft of het dragen van extra kleding om dikker te lijken.  
De slimme overvaller maakt geen gebruik van zijn eigen kleding. De slimme overvaller maakt gebruik van 
bijvoorbeeld een onbekende/nieuwe jas, zodat mensen de overvaller niet kunnen herkennen aan de jas. Deze 
jas kan de overvaller na de overval weggooien. De slimme overvaller laat ook alles thuis wat naar hem kan 
leiden (sierraden, pasjes, sleutels, et cetera). 
 
De voorbereidingstijd verschilt per type overval. “De voorbereiding voor een overval op een postkantoor nam 
ongeveer twee weken in beslag. De voorbereiding voor een overval op een benzinestation nam ongeveer een 
week in beslag.” (Peter, 2012). 
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Stap 6: Dry run 
 
 
 
 
 
 
 

De professional 
Niet iedere overvaller voert voorafgaand aan de overval een generale repetitie uit zoals omschreven in 
paragraaf 1.2.3. Wat overvallers van tevoren wel doen, is in de aanloop van de overval de te nemen route 
rijden. Dit doen zij om te voorkomen dat zij onverwacht tegen bepaalde obstakels aanlopen en om te kijken 
hoeveel tijd de rit of het eventueel wisselen van voertuigen in beslag neemt. Ook wordt bijvoorbeeld getimed 
op welk moment de overvallers splitsen/samenkomen ten behoeve van de tijdsplanning (Peter, 2012). 
 
De spelers 
Op het moment van de dry run vergeet de overvaller om normaal en automatisch gedrag te vertonen. Waar 
bepaalde gedragingen in sommige gevallen normaal gesproken automatisch gaan, denkt de overvaller nu na 
over alle handelingen die deze uitvoert. Dat doet deze om er voor zichzelf zeker van te zijn dat deze geen 
dingen doet die opvallen. Het gevolg hiervan is dat handelingen die normaal gesproken automatisch gaan, 
ineens niet meer uitgevoerd worden. Dit wordt toegelicht aan de hand van een voorbeeld: denk je in dat je aan 
een tafel in de snackbar zit te eten. Er komt een persoon binnen, die plaats wil nemen op de stoel die recht 
achter en dicht op jouw stoel staat. De norm hierbij is dat je even achterom kijkt om te zien wat er achter je 
gebeurt op het moment dat je beweging voelt of dat je merkt dat er iets achter je rug plaatsvindt. De overvaller 
is er in dit geval zo op gefocust om niet op te vallen, dat deze vergeet om achterom te kijken. 
 
De overvaller kijkt tijdens een dry run veel om zich heen. Deze heeft het gevoel dat iedereen weet wat hij van 
plan is. Het zorgt voor een paranoïde gevoel. Doordat deze persoon het idee heeft dat iedereen doorheeft wat 
hij/zij van plan is, zal deze nog meer zijn best gaan doen om niet op te vallen. Het gevolg hiervan is dat deze 
juist opvallend gedrag gaat vertonen.  
 
De overvaller heeft tijdens de dry run last van ‘tunnelvisie’. Deze is enkel en alleen gefocust op het doel wat 
deze wil bereiken. Hierdoor vergeet de overvaller op de omgeving te letten en ziet bijvoorbeeld niet wie er nog 
meer het pand binnen komen.  
 
Iemand die een dry run uitvoert en wordt aangesproken, reageert verbaal en non-verbaal agressief. Uit de 
lichaamshouding kan worden opgemerkt dat deze het niet prettig vindt en het liefst zo snel mogelijk weg gaat. 
De persoon laat duidelijk zien dat deze het niet prettig vindt om aangesproken te worden (veldexperiment).  
 
De volgende handelingen en signalen duiden erop dat een persoon/meerdere personen mogelijk bezig zijn met 
een dry run van een overval: 
 

Handeling   Signalen 

Het uitvoeren van een dry run, met als doel te 
onderzoeken of alles volgens plan verloopt. 
 

1. Persoon vergeet normaal/automatisch 
gedrag te vertonen. 

 2. De persoon kijkt veel om zich heen en 
achterom 

 3. Persoon is gefocust 

 4. Persoon reageert niet op zijn omgeving 

 5. Persoon reageert bij aanspreken verbaal 
agressief 
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 6. Persoon reageert bij aanspreken non-verbaal 
agressief 

 7. Persoon wil zo snel mogelijk weg 

 8. Persoon betaalt met groot geld (50 euro of 
meer) 

 9. Persoon voert zijn handelingen op een niet 
natuurlijke manier uit 

 
 
Stap 7: Uitvoering 

 
 
 
 
 
 
 

De professional 
Op het moment, kort voor de overval, is de overvaller heel gespannen. Behalve de gebeurtenissen rondom de 
te overvallen locatie, krijgt de overvaller niet mee wat er om hem heen gebeurt. De overvaller vergeet zijn 
omgeving op dat moment. Daarnaast heeft de overvaller voorafgaand aan de overval het gevoel dat deze niet 
verdacht doet, terwijl deze dit wel doet: iemands lichaamstaal en/of –houding is heel anders. De overvaller zal 
zijn best doen om zo min mogelijk op te vallen. Dit heeft tot gevolg dat de overvaller juist opvallend gedrag 
gaat vertonen. Iemand die vreselijk zijn best doet om niet op te vallen, valt juist op.  
De adrenaline van de overvaller stijgt op dat moment en hij is enkel gefocust op zijn doel en op (het geluid van) 
politieauto’s. 
 
De overval pleegt de overvaller bij voorkeur op momenten dat er (bijna) niemand aanwezig is, bijvoorbeeld net 
na de opening of tegen sluitingstijd. Op dat moment zijn er weinig mensen die de overvaller tegen kunnen 
houden of die getuige zijn van de overval. 
 
De overvaller pleegt een overval niet in zijn eentje. Dat is te gevaarlijk. De overvaller wil altijd extra ogen- en de 
mogelijkheid om snel weg te komen, hebben – met buit. Kort voor de overval, op een moment/plek dat 
omstanders het niet zien, trekken de overvallers een bivakmuts over hun hoofd en vervolgens gaan zij direct 
naar binnen om de overval te plegen.  
 
Overvallers maken in veel gevallen tijdens hun overval gebruik van een vuurwapen. Echter, op het moment dat 
het slachtoffer zich niet verzet, zal de overvaller in principe niet schieten.  
Er zijn natuurlijk uitzonderingen op de regel: om te voorkomen dat het slachtoffer een signalement van de 
overvallers kan geven, kan een overvaller ervoor kiezen deze van tevoren neer te schieten. “Ik was vroeger echt 
een beest…” (Peter, 2012). 
 
Toevoeging 
Een ander fenomeen betreft de overval, waarin gebruik wordt gemaakt van een briefje waarop staat 
geschreven dat het om een overval gaat en dat de overvaller geld wil. Dit doet de overvaller om geen lawaai te 
maken of paniek te zaaien. In sommige gevallen hebben omstanders niet eens door dat er een overval 
gepleegd wordt. De overvaller verkleint op die manier de kans om op te vallen en gepakt te worden (K. van 
Engelenhoven, persoonlijke mededeling 15 april 2012). 
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Onderstaande handeling en signalen zouden erop kunnen duiden dat iemand zich in de richting van het object 
begeeft, met als doel deze te overvallen: 
 

Handeling  Signalen 

Het bewegen in de richting van het doelwit, met als 

doel om de overval te plegen. 

1. Persoon verplaatst zich in snel tempo 

 2. Persoon draagt een muts 

 3. Persoon draagt een tas bij zich 

 4. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 5. Persoon draagt handschoenen 

 6. Persoon bedekt het gezicht 

 7. Persoon draagt meerdere lagen kleding 

 8. Persoon transpireert 

 9. De cover van de persoon klopt niet met de 
omgeving 

 10. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 

 11. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 12. Er volgt een spraakwaterval bij aanspreken 

 13. Persoon hangt tegen openingstijd rond in de 
omgeving van het object 

 14. Persoon hangt tegen sluitingstijd rond in de 
omgeving van het object 

 15. Persoon draagt een gezicht bedekkend 
voorwerp 
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 Stap 8: Vlucht 

 
 
 
 
 
 
 

De professional 
De overvaller vlucht op het moment dat de overval is geslaagd, mislukt of op het moment dat de overvaller de 
politie hoort. Politieauto’s hoort de overvaller al van verre aankomen, door de hoeveelheid gas die ze geven op 
het moment dat ze op een melding afrijden of door het geluid van een politiesirene.  
 
De buit neemt de overvaller mee in een tas. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een plastic tas zonder logo. 
 
De vlucht kan op verschillende manieren plaatsvinden. Tegenwoordig staat er vaak een vluchtauto of –scooter 
klaar waarop de overvallers wegvluchten. Voorheen vluchtten de overvallers ook wel eens op de fiets. 
 
De bivakmutsen trekken de overvallers in de meeste gevallen pas weer van hun hoofd, op het moment dat 
niemand de overvallers meer kan zien (Peter, 2012).  
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Bijlage 6 – Uitgebreide versie onderzoeksbevindingen woninginbraken 

 
Stap 1, 2 en 3: Markeren van het doel, Informatie verzamelen en Surveillance 

 
 
 
 
 
 
 

De professional 
De inbreker gaat op zoek naar makkelijke doelwitten. De manier om een doelwit te selecteren is allereerst door 
goed te kijken. Dit doet de inbreker door bijvoorbeeld met de auto of met de fiets langzaam door de woonwijk 
te rijden en de huizen te scannen. De inbreker kijkt links en rechts om te zien of deze makkelijke doelwitten ziet 
en of deze al kan zien of de bewoners af- of aanwezig zijn. Vervolgens parkeert de inbreker het voertuig (auto 
of fiets) in de omgeving en gaat deze te voet verder (E. Jansen, 2012). 
 
Al slenterend selecteert een inbreker zijn doelwit en neemt deze de gelegenheid om goed naar binnen te 
kunnen kijken en alles goed in zich op te kunnen nemen. Dit doet deze bijvoorbeeld door op een plek te gaan 
staan bellen en vervolgens bij een huis naar binnen te gaan staan kijken (Peter, 2012). Als de inbreker er zeker 
van is dat er niemand thuis is, kan deze ook voor het raam gaan staan en op die manier makkelijk naar binnen 
kijken om te zien wat er te halen valt.  
Nadat de inbreker het doelwit geselecteerd heeft en goed heeft kunnen kijken, verandert het looptempo. De 
inbreker gaat sneller lopen (E. Jansen, 2012 en Peter, 2012). De inbreker heeft immers het doelwit bepaald en 
wil vanaf dat moment zo min mogelijk gezien worden in de omgeving van de woning. Om te voorkomen dat hij 
gezien wordt, kiest de inbreker er bijvoorbeeld voor om via de brandgangen naar de achterkant van de woning 
te gaan. Hiervoor is het wel belangrijk dat de inbreker het aantal huizen geteld heeft, zodat deze aan de 
achterkant de goede tuinpoort/deur opent (E. Jansen, 2012). 
 
Hoe selecteert de inbreker zijn doelwit? Wat is een makkelijk doelwit? Ervaring wijst uit dat bewoners het de 
inbreker in veel gevallen heel makkelijk maken. Zo staan raamboompjes half open en hebben veel mensen met 
een tuin; een poort om deze af te sluiten, alleen doen deze mensen hun poort niet op slot. Een raam waarbij de 
raamboompjes half open staan, is door een inbreker makkelijk te openen door twee schroevendraaiers (boven 
en onder) tussen het raam en het kozijn te zetten en hier druk op uit te oefenen: het raamboompje springt 
door de druk vanzelf open.  
Het feit dat de poort niet is afgesloten, neemt een drempel weg voor de inbreker. Een gesloten poort maakt 
het voor de inbreker lastiger om binnen- en vervolgens weer weg te komen. 
Naast het feit dat mensen hun poort niet op slot doen, laten mensen ook hun achterdeur niet afgesloten- of 
zelfs open staan op het moment dat zij even boven zijn of naar het toilet gaan. Een inbreker heeft maar heel 
even nodig… (E. Jansen, 2012). 
 

“Gelegenheid maakt de dief.” 
 
De keuze voor een doelwit hangt ook af van de beveiliging van een huis. Op het moment dat het huis beveiligd 
is (bijvoorbeeld met een alarmsysteem), kan dit een extra drempel opleveren – wat de inbreker doet besluiten 
om op zoek te gaan naar een ander doelwit (Peter, 2012). 
Echter hoeft de aanwezigheid van een alarmsysteem niet voor alle inbrekers een drempel te vormen. Het 
aanschaffen van een alarmsysteem dat is aangesloten op een centrale is duur, dus kiezen mensen ervoor om 
een alarmsysteem te kopen bij een bouwmarkt en deze aan te sluiten op de stroom in huis. Een inbreker gooit 
een beetje water in het stopcontact (welke in sommige gevallen in de buitenmuur zit), waardoor kortsluiting 
ontstaat en alle stoppen doorslaan. Gevolg: het alarmsysteem werkt niet meer en de drempel is weggenomen 
(E. Jansen, 2012). 
 
Inbrekers houden van donkere steegjes en ‘onzichtbaarheid’. Ze willen niet gezien worden. Om die reden 
hebben inbrekers een hekel aan sensorverlichting. Deze springt aan op het moment dat er beweging is. Op die 
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manier zien bewoners of buren het, op het moment dat er iemand langsloopt en zij kunnen dan extra alert zijn. 
Verlichting die de hele avond brandt, doet niets op het moment dat er iemand langsloopt. Op die manier valt 
dit niet extra op. Deze verlichting is in sommige gevallen voor de inbreker juist handig; dan heeft de inbreker 
goed zicht op wat deze doet.  
Hoge heggen of schuttingen om een tuin of huis zorgen voor privacy voor de bewoners, maar maken het huis 
aantrekkelijker voor inbrekers, omdat zij zich buiten het zicht van anderen kunnen bewegen.  
 
Sommige inbrekers gaan bewust op zoek naar huizen, waarvan de bewoners niet thuis zijn. Er zijn een aantal 
manieren om te controleren of de bewoners thuis zijn of niet. Om te controleren of de bewoners thuis zijn, 
kijkt de inbreker bijvoorbeeld of de krant nog (half) in de brievenbus zit. Om er vervolgens zeker van te zijn dat 
de bewoners echt niet thuis zijn, belt de inbreker aan. Wanneer er open wordt gedaan, stelt deze bijvoorbeeld 
de vraag: “Woont meneer/mevrouw […] hier?” – en komt hij vervolgens niet meer bij dit huis terug om in te 
breken. Wordt er niet open gedaan, dan weet de inbreker dat er niemand thuis is en slaat hij zijn slag (Evert, 
2012).  
Andere inbrekers maakt het niet uit of de bewoners thuis zijn en wat vervolgens de fysieke gesteldheid van de 
bewoners is: deze inbreker weet van tevoren niet wie er in het huis woont en is totaal niet bang (Peter 2012).  
Een veel gehoord advies bij inbraakpreventie is: zorg dat het huis er bewoond uitziet. Een donker huis laat zien 
dat de bewoners slapen/niet aanwezig zijn. Wanneer bij bijvoorbeeld jonge gezinnen ’s avonds laat de 
gordijnen van de kinder- of babykamer nog geopend zijn, gaat een inbreker er al snel vanuit dat er niemand 
thuis is. Wie gaat er immers ’s nachts of ’s avonds laat nog met zijn kind/baby op pad? Jonge kinderen liggen 
vroeg op bed. 
 
Inbrekers lezen ook de krant en maken ook gebruik van het internet. Kinderen/jongeren plaatsen massaal op 
het internet wanneer en hoelang ze op vakantie gaan en wanneer ze weer terugkomen. Inbreken in de 
vakantieperiode is voor inbrekers ideaal. Wanneer een inbreker op dat moment inbreekt, is er niemand thuis. 
De inbreker wordt dan niet gestoord en kan urenlang zijn gang gaan. Daarnaast kan de inbreker bijvoorbeeld 
dagenlang pinnen met een gestolen pinpas. Bewoners komen er vaak pas achter als ze weer thuis zijn en dan is 
het te laat.  
Naast het internet is er de krant. In de krant staan onder andere rouwadvertenties, waarin nabestaanden 
aangeven wanneer (en hoe laat) de afscheidsbijeenkomst is en vaak staat hier ook een adres van de 
nabestaanden bij. Uit deze rouwadvertenties blijkt wanneer en tot hoe laat de bewoners niet thuis zijn. Ideaal 
voor een inbreker (E. Jansen, 2012).  
 
Ook dagen waardevolle spullen die in het zicht liggen de inbreker uit om het in ieder geval te proberen om 
binnen te komen. Belangrijk voor de keuze van een doelwit is de aanwezigheid van waardevolle spullen (Peter, 
2012 en E. Jansen, 2012). Om erachter te komen of er waardevolle spullen aanwezig zijn, kijken de inbrekers bij 
het huis naar binnen. Veel mensen die door een woonwijk lopen, werpen een blik door het raam van een huis. 
Echter kijkt de inbreker heel goed naar binnen. Deze is gefocust op een buit. Dit gebeurt soms in een fractie 
van een seconde en hoeft niet per definitie op te vallen (E. Jansen).  
 
Bij sommige huizen zitten er ruime voegen tussen de deur en het kozijn. Deze ruimte kan door een inbreker 
gebruikt worden om hier een koevoet tussen te zetten en de deur open te breken. Ook kan de inbreker heel 
goed zien waar het dagslot en waar het nachtslot zit. Dit maakt een huis aantrekkelijker om hier in te breken. 
Wanneer bewoners inbraakstrips gebruiken, moet de inbreker op zoek naar het slot: dit kost tijd. En tijd is wat 
de inbreker niet heeft. Deze wil zo snel mogelijk naar binnen en zo snel mogelijk weer weg. Inbraakstrips 
leveren dus een extra drempel op. 
 
De voorkeur voor een bepaald type woning verschilt per inbreker. De inbreker kan een voorkeur voor 
vrijstaande woningen hebben, omdat op het moment dat de inbreker veel geluid maakt tijdens de inbraak, de 
inbreker geen rekening hoeft te houden met (oplettende) buren die geluid horen (E. Jansen, 2012). Andere 
inbrekers maakt het niet uit of het om een vrijstaand huis of rijtjeshuis gaat (Peter, 2012). 
 
Wat een doelwit ook aantrekkelijker maakt, is het ontbreken van sociale controle in de buurt. Wanneer een 
inbreker weet dat deze niet in de gaten wordt gehouden en dat buurtbewoners niets doen wanneer zij iets 
verdachts zien, maakt dit het voor de inbreker des te aantrekkelijker in die wijk zijn slag te slaan. 
Voor sommige inbrekers geldt dat wanneer deze wordt aangesproken door een buurtbewoner, deze het wel 
uit zijn hoofd laat om nog in die buurt in te gaan breken. Om die reden is het belangrijk dat buurtbewoners 
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mensen in de wijk aanspreken. Op dat moment is de potentiële inbreker aangesproken en gezien. De inbreker 
is uit de anonimiteit gehaald en zal op zoek gaan naar een ander doelwit in een andere buurt (E. Jansen, 2012). 
Voor andere inbrekers betekent het aangesproken worden niet direct dat deze het plan om bij een bepaalde 
woning/in een bepaalde wijk in te breken, afbreekt. Op het moment dat iemand bijvoorbeeld alleen gedag zegt 
of om een vuurtje vraagt, is de kans dat deze inbreker doorgaat met zijn plan groot. “De persoon die mij om een 
vuurtje vraagt, neemt mijn gezicht niet zo goed op”. Op het moment dat iemand de inbreker zou vragen wat hij 
aan het doen is of waarom hij daar is, dan gaat deze inbreker niet door met inbreken. “Ik ging niet verder met 
inbreken, omdat iemand mij verdacht vindt en mijn gezicht daardoor beter in zich opneemt.” (Peter, 2012). De 
inbreker besluit dus van de woninginbraak op die locatie af te zien, op het moment dat deze het idee heeft dat 
omstanders hem teveel in zich op hebben genomen. 
 
Wat een doelwit minder aantrekkelijk maakt voor inbrekers, is de aanwezigheid van Selecta DNA op 
waardevolle spullen. Wanneer inbrekers zien dat de bewoners hun spullen hebben gekenmerkt met Selecta 
DNA, zullen zij sneller van hun inbraak afzien. Helers willen immers geen spullen die herleidbaar zijn. Het gevolg 
hiervan is dat goederen met Selecta DNA ook voor inbrekers geen waarde hebben. Zij kunnen deze spullen 
immers niet verkopen.  
 
Een ander middel om een woning minder aantrekkelijk te maken, zou een hond kunnen zijn. Met de nadruk op 
zou kunnen zijn. Inbrekers zijn voorzichtig met honden. Een hond werkt niet in alle gevallen afschrikwekkend. 
Wanneer de hond, na een paar lieve woorden en een beetje aanhalen vrolijk kwispelend meeloopt, – vormt dit 
geen drempel. Een hond kan als ‘inbraakpreventiemiddel’ dienen, mits deze wel echt blaft wanneer het poortje 
naar de tuin of de deur van het huis wordt geopend (E. Jansen 2012).  
 
Een buurtbewoner of bijvoorbeeld politieagent zou voorafgaand aan de woninginbraak kunnen zien dat 
iemand van plan is om een woninginbraak te plegen of bijvoorbeeld bezig is met de selectie van een doelwit. 
De inbreker loopt bijvoorbeeld heen en weer voor een huis of staat stil voor een huis en telefoneert een paar 
minuten lang. Op dat moment heeft de inbreker tijd om door het raam te kijken of er iemand thuis is. Dit doet 
de inbreker, waar mogelijk, vooral aan de achterzijde van het huis: dan hoeft deze niet heen en weer te lopen 
voor het huis en valt deze niet zo op.  
 
Een inbreker wijkt qua houding, gedrag en signalen af van een normale buurtbewoner, omdat deze veel 
transpireert, heel veel om zich heen kijkt en observeert. Waar het mogelijk is, ontwijkt de inbreker zoveel 
mogelijk mensen (Peter, 2012). De inbreker wil zo min mogelijk gezien worden. De reden waarom een inbreker 
veel om zich kijkt, is omdat de inbreker het idee dat iedereen doorheeft wat hij van plan is. De inbreker zal zich 
hierdoor nog opvallender gaan gedragen (E. Jansen, 2012). 
 
De inbreker heeft voorafgaand aan de inbraak het gevoel dat deze niet verdacht doet, terwijl deze dit wel doet: 
iemands lichaamstaal en/of –houding is heel anders (Peter, 2012).  
 
De spelers 
Een manier om te legaliseren dat iemand langere tijd op één plek in de straat stilstaat, is door te bellen of te 
doen alsof deze belt. De inbreker heeft een reden om ergens stil te kunnen staan en kan dan rustig de 
omgeving in zich opnemen en/of ergens naar binnen kijken. De telefoon biedt de inbreker de mogelijkheid om 
iets op een bepaalde plek te doen te hebben. 
 
Om erachter te komen of de bewoners thuis zijn, loopt de inbreker eerst langs het huis en kijkt naar binnen. 
Om te controleren of er echt niemand thuis is, belt de inbreker aan. Op het moment dat er wordt open gedaan, 
heeft de inbreker zijn praatje klaar. De inbreker weet dan dat er iemand thuis is. 
 
Wanneer de inbreker aan de voorkant heeft geconstateerd dat er bij een bepaald huis een buit te halen valt, 
zou de inbreker ervoor kunnen kiezen om aan de achterkant van het huis in te breken. Hiervoor is het wel 
belangrijk dat de inbreker (in het geval van rijtjeshuizen) aan de voorkant goed telt om welk huis het gaat, 
zodat deze aan de achterkant de goede poort/deur opent. 
 
Een gevolg van het aanspreken van een potentiële inbreker zou kunnen zijn, dat er een spraakwaterval volgt. 
De buurtbewoner stelt een vraag en de potentiële inbreker blijft vervolgens maar ratelen: “Zolang ik maar blijf 
praten of zelf vragen stel, hoef ik geen antwoord te geven op de vragen die de ander stelt.” Een ander gevolg 
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van het aanspreken van iemand zou kunnen zijn dat deze een verhaal gaat vertellen wat aan alle kanten niet 
lijkt te kloppen. De cover die persoon gebruikt, klopt niet. Dit zou erop kunnen wijzen dat iemand een 
verkeerde intentie heeft. Een ander gevolg van het aanspreken van iemand die daadwerkelijk een kwade 
intentie heeft, is dat bij deze persoon een schrikreactie te zien is. De persoon in kwestie heeft het gevoel dat 
deze is opgevallen en dat deze betrapt is. 
 
Een inbreker doet heel erg zijn best om niet op te vallen. Deze zal zich zo normaal mogelijk proberen te 
gedragen. Op het moment dat iemand heel erg zijn best doet om niet op te vallen, valt deze persoon juist op. 
Deze gaat dingen doen, die niet kloppen met het normale plaatje. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat 
iemand op een regenachtige dag wel een stoffen capuchon over z’n hoofd doet – tegen de regen en om niet 
gezien te worden – , maar vergeet om de paraplu die deze ook bij zich heeft uit te klappen. Het plaatje klopt 
niet in de context: het is niet logisch. 
 
Een inbreker wijkt qua houding, gedrag en signalen af van een normale buurtbewoner, omdat deze veel om 
zich heen kijkt en observeert.  
De inbreker wil zo min mogelijk gezien worden. De reden waarom een inbreker veel om zich kijkt, is omdat 
deze persoon weet dat hij iets van plan is wat niet mag en het gevoel heeft dat iedereen dit door heeft en deze 
het gevoel heeft dat iedereen naar hem kijkt. Het zorgt voor een paranoïde gevoel. Deze persoon zal zijn best 
doen om minder op te vallen. Deze persoon zal zich hierdoor nog opvallender gaan gedragen. 
 
Een inbreker is gespannen en voelt de adrenaline door zijn lichaam stromen. De inbreker weet immers dat deze 
iets doet wat niet mag. Een goede voorbereiding zorgt voor minder spanning. 
 
Een inbreker kan ook opvallen, omdat deze afwijkt van de norm. In een buurt met relatief goedkope woningen 
valt het op, wanneer zich hier iemand begeeft die in een duur pak gekleed is. Andersom is dit ook het geval: het 
valt op als iemand bijvoorbeeld slordige of goedkope kleding draagt in een dure villawijk. Hier geldt dat het 
totaalplaatje niet klopt.  
 
Stratenkennis is voor een inbreker van belang. Door stratenkennis weet de inbreker via welke routes deze kan 
vluchten en waar de obstakels liggen. De inbreker brengt de vluchtroutes in kaart door in de omgeving van het 
doelwit rond te lopen. Hiermee voorkomt de inbreker dat deze zich tijdens het vluchten bijvoorbeeld vastloopt 
in een doodlopend steegje. Het van tevoren niet hebben van stratenkennis op de locatie zelf is tegenwoordig 
minder belangrijk. Google Maps, en daarmee ook Street view, zorgt ervoor dat de inbreker zich online kan 
voorbereiden (Veldexperiment).  
 
De toeschouwers 
Hoe legaliseert de inbreker dat deze zich gedurende een bepaalde tijd ophoudt in de wijk? Een voorbeeld 
hiervan is het bellen met een mobiele telefoon. Iemand moet een manier vinden om te legaliseren dat deze 
gedurende een langere tijd op een bepaalde plek aanwezig is, zonder dat hier een logische verklaring voor is. 
Hierbij valt op dat iemand niet gefocust is op het telefoongesprek, maar vooral de omgeving in zich opneemt. 
Dit, terwijl de norm is, dat iemand aandacht heeft voor het gesprek dat deze voert. Het bellen met een 
mobieltje wekt de schijn dat iemand ergens mee bezig is en niet gestoord wil worden. Door stil te staan en te 
bellen, kan de inbreker bij een bepaald huis naar binnen kijken of op een bepaalde plek om zich heen kijken om 
de situatie in kaart te brengen. 
 
Tijdens het bepalen van het doelwit kijkt de inbreker voortdurend om zich heen en achterom en komt deze 
gestrest over. 
De inbreker observeert de omgeving en probeert zoveel mogelijk om andere mensen te ontwijken: de inbreker 
wil niet gezien worden. Naast het ontwijken van mensen, probeert de inbreker er ook voor te zorgen dat 
mensen zijn gezicht niet zien. Dit doet de inbreker door zijn gezicht te bedekken of zich te verschuilen in zijn 
kraag.  
Wanneer inbreker een doelwit selecteert, controleert deze eerst of er mensen in de omgeving aankomen. De 
inbreker controleert vervolgens eerst vanaf de straat of er iemand thuis is. Dit doet deze door stil te staan of 
rond te slenteren. Wanneer deze het idee heeft dat er niemand thuis is, belt deze aan om hier zeker van te zijn. 
Op het moment dat er niemand open doet, kijkt de inbreker naar binnen.  
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Iemand komt in een bepaalde woonwijk met een bepaald doel. Deze persoon gaat van A naar B. In een 
normale situatie loopt iemand in een wijk, omdat deze er woont, omdat deze bij iemand op bezoek gaat, 
omdat deze door die straat moet lopen om uiteindelijk ergens te komen, omdat deze een afspraak heeft, et 
cetera. Normaal gesproken loopt iemand niet door een woonwijk om het lopen. De inbreker heeft geen reden 
(anders dan inbreken), welke zijn aanwezigheid verklaart. Het valt dan ook op, op het moment dat iemand 
geen doel heeft op de plek waar deze zich begeeft en deze niet van A naar B gaat. Bijvoorbeeld op het moment 
dat iemand zich ophoudt of als deze meerdere keren wordt gezien in de wijk.  
Wat dit versterkt is het tijdstip. Op het moment dat iemand overdag enigszins doelloos door de straat loopt, 
oogt dit voor omstanders anders dan wanneer dit midden in de nacht het geval is. Iemand heeft geen reden, 
anders dan wanneer deze er woont en thuis komt, om in een wijk door de straten lopen. In een normale 
situatie loopt iemand niet midden in de nacht door een woonwijk, tenzij deze ergens vandaan komt en 
onderweg is naar huis. In dat geval heeft iemand een doel. Het is dus afwijkend op het moment dat er iemand 
’s nachts doelloos door een woonwijk loopt.  
 
Iemand kan ook afwijken van de norm, omdat deze op een bepaald tijdstip aanwezig is – waarop de 
buurtbewoners uit een bepaalde wijk/straat normaal gesproken afwezig zijn. In wijken waar ouders van 09.00 
tot 17.00 uur werken en de kinderen zijn ondergebracht in een kinderdagverblijf, valt het op wanneer er 
iemand door de wijk loopt die daar eigenlijk niet hoort. Een persoon met een kwade intentie hoort sowieso 
niet in deze wijk thuis, wat nog eens wordt versterkt door het tijdstip waarop deze op een bepaalde plek 
aanwezig is.  
 
Daarnaast valt het ook op, op het moment dat iemand niet in het plaatje past. Als de norm in een bepaalde 
wijk is dat er enkel zakenlui wonen, wijkt iemand af van de norm op het moment dat deze hier in een 
‘trainingspakje’ met capuchon rondloopt. De norm is immers dat de mensen die hier wonen voornamelijk in 
pak rondlopen. Een inbreker zou in een bepaalde wijk niet in het plaatje kunnen passen, omdat deze er anders 
ziet dan de gemiddelde buurtbewoner.  
Een ander voorbeeld betreft het gebruik van een mobiele telefoon. Op het moment dat een tiener zich al 
bellend ophoudt in een wijk, past dit in het plaatje. Wanneer een volwassen man al bellend door een woonwijk 
loopt, zou dit eventueel ook in het plaatje kunnen passen – mits deze van A naar B gaat, en dus een doel heeft. 
Wanneer een volwassen man zich al bellend en doelloos in een wijk ophoudt, is dit afwijkend. Dit past namelijk 
niet bij de leeftijd van de persoon die bezig is met de activiteit: het past niet in het plaatje.  
 
Soms kiezen inbrekers ervoor om een inbraak samen te plegen. Dan staat de ene persoon op de wacht, terwijl 
de andere binnen zijn slag slaat. In de aanloop naar de inbraak, kan het dus opvallen als er twee (of meer) 
mensen samen door een straat lopen. In een normale situatie lopen er normaal gesproken geen twee mannen 
samen door een woonwijk. Een man en een vrouw die samen van A naar B lopen vallen niet op. In een gebied 
waar veel bedrijven gevestigd zijn, valt het niet op als er twee mannen samen lopen. Deze kunnen immers 
samen in de pauze buiten een rondje lopen. Wanneer er twee mannen, zonder doel (en niet van A naar B), 
door een woonwijk lopen – is dit afwijkend en valt dit op. Het past niet in het plaatje. 
Daarnaast valt het op, dat moment het moment dat twee (of meer) mensen van plan zijn om samen een 
woninginbraak te plegen en zij door de wijk lopen, deze potentiële inbrekers gericht zijn op de huizen en op de 
omgeving. Wanneer twee (of meer) mensen al pratend door een wijk lopen, zijn deze in een normale situatie 
op elkaar gericht. Ze luisteren naar elkaar en communiceren met elkaar, waarbij oogcontact wordt gemaakt. 
Twee (of meer) mensen wijken af van de norm, wanneer zij op de omgeving in plaats van op elkaar gericht zijn. 
 
Een buurtbewoner, aanwezige of bijvoorbeeld politieagent zou voorafgaand aan de woninginbraak aan de 
volgende handelingen met bijbehorende signalen kunnen zien, dat iemand bezig is met de selectie van het 
doelwit en het in kaart brengen van de vluchtroutes: 
 

Handeling Signalen 

Het door de wijk bewegen, met als doel een doelwit te 

selecteren. 

1. Persoon beweegt zich in langzaam tempo 
door de wijk 

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 
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 3. Persoon kijkt bij huizen naar binnen 

 4. Persoon houdt zich op in de wijk 

 5. Persoon ontwijkt mensen 

 6. Persoon verandert van looptempo 

 7. Persoon voelt aan poorten of deze open of 
gesloten zijn 

 8. Persoon verandert van looprichting wanneer 
er licht aanspringt 

 9. Persoon verandert van looprichting wanneer 
deze andere mensen ziet 

 10. Persoon is gefocust (op de omgeving in 
plaats van op de activiteit) 

 11. Persoon is gefocust (op de woning in plaats 
van op de activiteit) 

 12. Persoon bedekt of verschuilt het gezicht 

 13. Persoon beweegt zich in het donker 

 14. Persoon beweegt zich buiten het zicht van 
anderen 

 15. Persoon telt het aantal woningen 

 16. Persoon transpireert 

 17. De cover van de persoon klopt niet met de 
omgeving 

 18. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 

 19. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 20. Er volgt een spraakwaterval bij aanspreken 

 21. Persoon is doelloos aanwezig 

 22. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 23. Twee (of meer) personen zijn op de 
omgeving, in plaats van op elkaar gericht 

 24. Persoon neemt onlogische route 

 25. Persoon is in het donker gekleed 

 26. Persoon belt met een vaag/niet kloppend 
verhaal aan bij een woning 

 27. Persoon draagt voorwerpen bij zich waar 
geen logische verklaring voor te vinden is 
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Handeling  Signalen 

Het door de wijk bewegen, met als doel om de 

vluchtroutes in kaart te brengen. 

1. Persoon beweegt zich in langzaam tempo 
door de wijk  

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 3. Persoon loopt meerdere keren op één plaats 
langs 

 4. Persoon houdt zich op in de wijk 

 5. Persoon ontwijkt mensen 

 6. Persoon verandert van looprichting wanneer 
er licht aanspringt 

 7. Persoon verandert van looprichting wanneer 
deze andere mensen ziet 

 8. Persoon is gefocust (op de omgeving in 
plaats van op de activiteit) 

 9. Persoon bedekt of verschuilt het gezicht 

 10. Persoon beweegt zich in het donker 

 11. Persoon transpireert 

 12. De cover van de persoon klopt niet met de 
omgeving 

 13. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 

 14. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 15. Er volgt een spraakwaterval bij aanspreken 

 16. Persoon is doelloos aanwezig 

 17. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 18. Twee (of meer) personen op de omgeving, in 
plaats van op elkaar gericht 

 19. Persoon neemt onlogische route 

 20. Persoon is in het donker gekleed 

 21. Persoon loopt door steegjes en brandgangen 

 22. Persoon draagt voorwerpen bij zich waar 
geen logische verklaring voor te vinden is 
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Stap 4: Planning 
 
 
 
 
 
 
 

De professional 
De voorkeur van een inbreker gaat uit naar dagen waarop het mooi of juist heel druilerig weer is. Bij mooi weer 
openen mensen hun ramen en deuren en bij druilerig weer zijn er vaak weinig mensen op straat. In het laatste 
geval is de kans om gezien of betrapt te worden kleiner.  
Niet alleen bij mooi weer gaat de deur van het slot: rond drie uur ’s middags komen de kinderen terug uit 
school en draaien ouders alvast de garageboxdeuren open, zodat de kinderen makkelijk naar binnen kunnen. 
Dit is ideaal voor inbrekers. Zeker wanneer blijkt dat de huis- of garageboxsleutels (met toegang tot het 
woonhuis vanuit de garagebox) gewoon aan de binnenkant van het slot worden achtergelaten. Of wanneer 
fietsen in de garagebox niet op slot staan en aan de fietssleutel eveneens aan de huissleutel verbonden is. De 
inbreker neemt de sleutel weg en komt op een later moment terug (E. Jansen, 2012). 
 
De voorkeur voor het tijdstip om in te breken, verschilt per inbreker. Zo zou de beste tijd om te breken tussen 
18.00 en 23.00 uur kunnen zijn. Na het werk gaan mensen sporten of hebben zij andere activiteiten en laten zij 
het huis verlaten achter. Een andere reden waarom het voor inbrekers aantrekkelijk is om in die periode in te 
breken, is dat zij de gestolen spullen na de inbraak nog kwijt willen aan hun helers. De dieven willen niet met 
de gestolen spullen blijven zitten. Tegelijkertijd willen helers de spullen niet krijgen op momenten dat het 
opvalt (bijvoorbeeld midden in de nacht) of dat iedereen het kan zien (midden op de dag) (E. Jansen, 2012). 
Een andere reden om rond dit tijdstip in te breken, zou kunnen zijn dat het op dat moment wat drukker is: 
mensen en/of buren draaien muziek of kijken televisie. Op dat moment kan de inbreker rustig zijn gang gaan; 
wanneer de inbreker geluid maakt, valt dit niet op (Peter, 2012).  

 

Stap 5: Tooling up 

 
 
 
 
 
 
 

De professional 
Een inbreker gaat in het donker gekleed. Dan valt deze het minst op. Een gelegenheidsinbreker werkt in de 
meeste gevallen alleen en hoeft dus niet te voorzien in een compagnon (E. Jansen, 2012).  
 
Een inbreker maakt voor zijn inbraak gebruik van gereedschap. De keuze voor bepaald gereedschap hangt af 
van de werkwijze van de inbreker. Ex-inbreker Evert Jansen brak in volgens de Bulgaarse methode

3
 en had altijd 

twee schroevendraaiers, een (kleine) koevoet en een bahco bij zich. Hierbij ging het om een handkoevoetje. 
Door het formaat van deze koevoet kan de inbreker zijn gereedschap onder zijn jas/vest, in zijn broek steken, 
en zijn gereedschap op die manier meenemen. Op het moment dat er politie langs rijdt en de politie de 
inbreker aanspreekt, loopt de inbreker niet met een tas vol inbrekersgereedschap rond. Ander 
inbraakgereedschap kan zijn: een zaklamp; pasjes, telefoonkaarten en materiaal van petflessen; een 
boormachine of bijvoorbeeld ijzerdraad. 
 
Ex-inbreker Peter maakte in eerste instantie ook gebruik van een koevoet, maar is op den duur over gegaan op 
het gebruik van twee hamers (met klauwen).  

                                                      
3
 De Bulgaarse methode is een methode van inbreken waarbij de cilinder van het slot wordt afgebroken met 

een tang.  
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Niet alleen maken buurtbewoners hun huizen aantrekkelijk als doelwit; buurtbewoners voorzien de inbreker 
ook in veel gevallen van middelen. Schuur- of garagedeuren staan open en het (inbrekers)gereedschap ligt voor 
het grijpen. Ook dienen ladders, kliko’s of een tuinset perfect als opstapje tot het dak of raam. Bewoners 
hebben eveneens vaak een bezem in de tuin of in het (niet afgesloten) tuinschuurtje staan. Met een bezem kan 
de inbreker door een bovenraampje het onderste raamboompje openen. Het bovenste raamboompje opent 
deze met de hand, waarna het raam zo geopend kan worden. De inbreker heeft weinig middelen bij zich en 
wordt voorzien door de bewoners van het in te breken huis. 
 
Naast de aanwezige hulpmiddelen, voorzien veel bewoners de inbreker ook nog van stroom. Sommige huizen 
hebben stopcontacten aan de buitenkant in de buurt van een deur of raam. Hoe makkelijk kan het een inbreker 
gemaakt worden? Het stopcontact voorziet de inbreker van stroom voor de boormachine, waarmee de 
inbreker het slot kapot kan boren (E. Jansen, 2012). 
 
Stap 6: Dry run 

 
 
 
 
 
 
 

De professional 
De woninginbreker voert geen generale repetitie of oefening uit, waarin deze oefent op de uit te voeren 
handelingen. Ook niet voorafgaand aan de allereerste keer dat deze gaat inbreken. Een persoon besluit op een 
bepaald moment te gaan inbreken en gaat direct aan de slag (E. Jansen, 2012 en Peter, 2012).  
 
Stap 7: Uitvoering 

 
 
 
 
 
 
 
 

De professional 
Een inbreker parkeert in de omgeving van de inbraak en gaat vervolgens te voet verder.  
 
Wanneer de inbreker binnen is, maakt deze eerst de vluchtwegen vrij, zodat de inbreker snel en makkelijk weg 
kan komen als dit nodig is  en vervolgens sluit deze de gordijnen (E. Jansen, 2012 en Peter, 2012). 
 
Sommige inbrekers kiezen ervoor om enkel in te breken bij huizen waarvan de bewoners niet thuis zijn. Om te 
controleren of de bewoners wel of niet binnen korte tijd thuis komen, kan de inbreker (wanneer deze er is) de 
broodtrommel in de keuken controleren. Bewoners ontbijten ‘s morgens. Er kan door de inbreker voorzichtig 
vanuit worden gegaan dat mensen die een broodtrommel hebben, ’s morgens met brood ontbijten. Wanneer 
er geen brood in de broodtrommel ligt, kan de inbreker er in principe vanuit gaan dat de bewoners die 
avond/nacht niet meer thuis komen: de inbreker kan ‘in alle rust’ zijn slag slaan.  
 
Hierna gaat de inbreker eerst naar boven, richting de slaapkamer. Dit is de plek waar mensen vaak hun 
waardevolle spullen bewaren. Een inbreker gaat op zoek naar alles wat geld op kan leveren en maakt hierbij 
gebruik van voorspelbare plaatsen, waar waardevolle spullen zouden kunnen liggen (E. Jansen, 2012). 
 
De inbreker is tijdens een woninginbraak gefocust op het geluid van naderende politieauto’s, maar ook op 
bewoners die eventueel thuis zijn of thuis komen (Peter, 2012). 
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De volgende signalen zouden erop kunnen duiden dat iemand zich in de richting van een huis begeeft om hier 
een inbraak te plegen: 
 
 

Handeling  Signalen 

De persoon beweegt zich in de richting van het 

doelwit, met als doel om in te breken 

1. Persoon loopt in snel tempo  

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom 

 3. Persoon ontwijkt mensen 

 4. Persoon verandert van looprichting wanneer 
er licht aanspringt 

 5. Persoon verandert van looprichting wanneer 
deze andere mensen ziet 

 6. Persoon is gefocust op het doelwit 

 7. Persoon bedekt of verschuilt het gezicht 

 8. Persoon beweegt zich in het donker 

 9. Persoon transpireert 

 10. De cover van de persoon klopt niet met de 
omgeving 

 11. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 

 12. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 13. Er volgt een spraakwaterval bij aanspreken 

 14. Persoon is doelloos aanwezig 

 15. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 16. Twee (of meer) personen zijn op de 
omgeving, in plaats van op elkaar gericht 

 17. Persoon neemt onlogische route 

 18. Persoon is in het donker gekleed 

 19. Persoon loopt door steegjes en brandgangen 

 20. Persoon loopt om de woning, zonder via een 
toegangsdeur naar binnen te gaan 

 21. De persoon ademt zwaar 

 22. Persoon draagt voorwerpen bij zich waar 
geen logische verklaring voor is 
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Stap 8: Vlucht 
 
 
 
 
 
 
 

De professional 
Bewoners hebben in veel gevallen een kruiwagen in de tuin of in het (niet afgesloten) tuinschuurtje staan. Een 
kruiwagen dient als hulpmiddel voor de inbreker om de gestolen goederen van het huis richting de auto te 
vervoeren. Een ander middel om de buit te vervoeren, is de container. Het valt immers niet op als iemand met 
de container door een wijk loopt (E. Jansen, 2012). Een andere manier om de buit mee te nemen, is door 
gebruik te maken van de tassen, kussenslopen of vuilniszakken die in de woning aanwezig zijn. De buit brengt 
de inbreker vervolgens naar de auto die verderop geparkeerd staat (Peter, 2012). 
 
Op het moment dat de politie een melding binnen krijgt, van een inbraak die gaande is, vliegt de politie daar als 
een speer op af. Op het moment dat de inbreker ’s nachts aan het inbreken is en het dus stil is op straat, hoort 
de inbreker de politie al van verre aankomen – door het loeiende geluid van de motoren. De politieagenten 
rijden recht op de locatie af waar er wordt ingebroken en stoppen recht voor de deur. Een inbreker hoort dit. 
De inbreker is er dan allang als een speer vandoor (Peter, 2012). 
 
Op het moment dat een inbreker tijdens een inbraak een politieauto in normaal tempo hoort naderen, verstopt 
deze zich en probeert deze allereerst te achterhalen of de politie één keer is langsgereden of dat deze 
meerdere keren hetzelfde rondje rijdt. De conclusie van de inbreker is dat wanneer de politie één keer 
langsrijdt, deze een eenmalig surveillancerondje rijdt – in dat geval gaat de inbreker door met zijn inbraak. 
Wanneer de politie meerdere keren langsrijdt, zijn zij gericht op zoek en zorgt de inbreker dat hij dat hij maakt 
dat hij er vandoor gaat. Hierbij kan het zijn dat de inbreker zijn gereedschap tijdelijk in de bosjes gooit en dit 
gereedschap op een later moment weer ophaalt. Op het moment dat de inbreker dan eventueel door de politie 
gecontroleerd wordt, heeft de inbreker zijn inbrekersgereedschap in ieder geval niet bij zich (E. Jansen, 2012). 
 
Een inbreker is bang voor (politie)honden. Op het moment dat de inbreker nog bezig is met een inbraak, en 
deze hoort een politieauto naderen, verstopt deze zich. Wanneer er direct een politiehond bij is, is de kans 
groot dat deze hond de inbreker in de directe omgeving zal aantreffen. De inbreker zal zich zo stil mogelijk 
houden en pas van de verstoplocatie weggaan, op het moment dat de politie weg is. Bij beweging of 
verplaatsen, loopt de inbreker het risico alsnog gepakt te worden (E. Jansen, 2012). 
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Bijlage 7 – Wetsartikelen 
 
Wetboek van Strafvordering 
 
Verdachte – artikel 27  

- Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit 
feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit. 

- Daarna wordt als verdachte aangemerkt degene tegen wie de vervolging is gericht. 
- De aan de verdachte toekomende rechten komen tevens toe aan de veroordeelde tegen wie een sfo is 

ingesteld of te wiens aanzien op een vordering van het OM als bedoeld in art. 36
e
 Sr niet 

onherroepelijk is beslist (Hoekendijk, p.154).  
 
Wetboek van Strafrecht 
 
Diefstal – artikel 310  
Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich 
wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vier jaren of geldboete van de vierde categorie (Hoekendijk, p.136). 
 
Gekwalificeerde diefstal – artikel 311  

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:  
1⁰. diefstal van vee uit de weide; 
2⁰. diefstal bij gelegenheid van brand, ontploffing, watersnood, schipbreuk, stranding, 
spoorwegongeval, oproer, muiterij of oorlogsnood; 
3⁰. diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning of op een besloten 
erf waarop een woning staat, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de 
rechthebbende bevindt; 
4⁰. diefstal door 2 of meer verenigde personen; 
5⁰. diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft 
of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking 
of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum; 
6⁰.  diefstal met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te 
maken. 

2. Indien de onder 3⁰ omschreven diefstal vergezeld gaat van een van de in onder 4⁰ en 5⁰ vermelde 
omstandigheden, wordt gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde 
categorie opgelegd (Hoekendijk, p.136). 

 
Diefstal met geweld – artikel 312  

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft 
diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, 
gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij 
betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk 
te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.  

2. Gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd:  
1⁰. indien het feit wordt gepleegd hetzij gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een 
woning of op een besloten erf waarop een woning staat; hetzij op de openbare weg; hetzij in 
een spoortrein die in beweging is;  
2⁰. indien het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;  
3⁰. indien de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door 
middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum;  
4⁰. indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;  
5⁰. indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te 
bereiden of gemakkelijk te maken.  

3. Gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd, 

indien het feit de dood ten gevolge heeft (Hoekendijk, p.137).  
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Afpersing– artikel 317  
1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of 

bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan 
deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een 
inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.  

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die de dwang, bedoeld in het eerste lid, uitoefent door de 
bedreiging dat gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen, onbruikbaar 
of ontoegankelijk zullen worden gemaakt of zullen worden gewist. 

3. De bepalingen van het tweede en derde lid van artikel 312 zijn op dit misdrijf van toepassing 
(Hoekendijk, p.138). 

 
Wet op de identificatieplicht 
  
Toonplicht – artikel 2 
Een ieder die de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, is verplicht op de eerste vordering van een ambtenaar 
als bedoeld in art. 8a van de Politiewet 1993, een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 ter inzage aan te 
bieden. Deze verplichting geldt ook indien de vordering wordt gedaan door een toezichthouder (Hoekendijk, 
p.61). 
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Bijlage 8 – Extra literatuuronderzoek 
 
Wat de literatuur zegt over woninginbraken 
 
Algemeen 
In de ABC brochure van het PKVW

4
 staan als kenmerken van de gelegenheidsinbreker genoemd: 

 Werkt met klein materiaal: een tang, een bandenlichter of een schroevendraaier. 
 Gaat niet georganiseerd te werk, maar wordt actief als hij een pand ziet waar vermoedelijk wat te 

halen is. 
 Wil snel zijn slag kunnen slaan. 
 Heeft een hekel aan goede verlichting, stevig hang- en sluitwerk en degelijke ramen en deuren. 
 Houdt niet van oplettende bewoners en buren. 

 
Door de Werkgroep Kwaliteitbeheer PKVW wordt daar nog aan toegevoegd dat het gaat om inbrekers die: 

 veelal inbreken om te kunnen voorzien in de eigen behoefte (bijv. uit geldgebrek) en dit in de regel 
niet in opdracht van/voor anderen doen; 

 zich meestal niet of weinig voorbereiden; 
 meestal als solist opereren. 

 
Planning 
Gelegenheidsinbrekers zijn het meest bang om gezien of om gehoord te worden. De donkere wintermaanden 
en de latere avonduren hebben dan ook hun voorkeur (S. Fligt, p.1-2). 
 
Middelen verzamelen 
Terwijl enkelen niet stilstaan bij een passende inbrekersoutfit, zullen anderen er een ware inbrekersgarderobe 
op nahouden (Verwee, 2007, p. 19). 
 
Inbrekers maken voor hun inbraak gebruik van verschillende middelen. Middelen als: 

 Schroevendraaiers; 
 Koevoet 
 Breekijzer; 
 Bahco; 
 Autokrik; 
 Beitel; 
 Pasjes, telefoonkaarten en materiaal van petflessen (flipperen

5
); 

 Scherp mes (glaslatten verwijderen); 
 Moker; 
 IJzerdraad (hengelen

6
); 

 Boormachine; 
 Et cetera (Handel, et al., 2009, p.28-30). 

 
Inbrekers maken niet vaak gebruik van de hulpmiddelen die op locatie voorhanden zijn. Als dat zo is betreft het 
vooral afvalcontainers (als opstapje) of ladders. Over het algemeen hebben inbrekers genoeg aan hun eigen 
vaardigheden, handigheden en eigen gereedschap (Handel, et al., 2009, p.33).   
 
Stappen 1, 2 en 3: Markeren van het doel, Informatie verzamelen & Surveillance 
Voor het bereiken van de pleegplek worden (met uitzondering van het openbaar vervoer), alle 
vervoersmiddelen gebruikt. De brommer en scooter worden het minst gebruikt. Het voordeel van de auto is 
dat de inbreker (behalve grote afstanden overbruggen) veel buit kan inladen en snel weg is. Een auto biedt 
tevens de mogelijkheid om wat meer gereedschap mee te nemen. Het voordeel van lopen is dat de inbreker 
beter en sneller kan vluchten en dat de inbreker zich dan beter kan verstoppen. Ook met de brommer en op de 
fiets kan de inbreker snelle vluchtwegen kiezen, omdat deze “overal tussendoor kan glippen”. Voor de fiets 

                                                      
4
 Het ABC van veilig wonen, juni 2008 

5
 Duwen van het plastic tussen de deur en het deurkozijn, waardoor een deur die niet op slot open gaat 

6
 Een ijzerdraad door de brievenbus steken en dan het slot opentrekken 
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pleit verder dat de inbreker goed verkenningen en observaties rond het object kan uitvoeren (Handel, et al., 
2009, p.23). 
 
De meerderheid van de inbrekers bereidt een inbraak intensief voor of onderneemt een (kleinschalige) 
zoektocht naar een geschikt huis. Hierbij wordt dan vooral uitgekeken naar situationele kenmerken, zoals de 
aanwezigheid van bewoners, licht of lawaai binnenshuis, toegangswegen, vluchtwegen, ingangen, 
moeilijkheidsgraad, het geïsoleerde karakter van het huis, alarmsystemen, politiepatrouilles (Verwee, 2007, 
p.15). 
 
Een gelegenheidsinbreker heeft geen voorkeur voor een bepaald adres. Woninginbrekers hebben wel een 
voorkeur voor een bepaalde wijk of woning. Echter: wat de ene inbreker aantrekkelijk vindt, wordt door de 
andere inbreker juist gemeden. De ene inbreker kiest villawijken om de grote buit, de andere inbreker mijdt 
deze wijk vanwege de beveiliging. Achterstandswijken zijn voor de ene inbreker niet aantrekkelijk, omdat er 
weinig te halen valt. Een andere inbreker kiest deze wijk juist wel, omdat er vaak relatief veel cash geld 
aanwezig is (van den Handel, et al., 2009, p.58). 
 
De gelegenheidsinbreker heeft voorkeur voor een goede en makkelijk bereikbare buit. Ze zijn uit op gemak: zo 
min mogelijk risico’s en snel succes. Wanneer het niet lukt om binnen een paar minuten in te breken, staken zij 
hun poging (S. Flight, 2011, p. 1-2).  In de woning dienen waardevolle goederen te zijn, die in het zicht liggen. 
Deze kunnen dan makkelijk en snel mee worden genomen. Verder dient de woning makkelijk te bereiken en te 
verlaten zijn, zodat de inbreker snel kan vluchten.  
 
De huidige maatschappelijke ontwikkelingen werken in het voordeel voor inbrekers. Er worden namelijk veel 
waardevolle goederen geproduceerd, die makkelijk zijn mee te nemen (Felson, 2003 in Sajtos, 2009, p.6).  
 
Een inbreker heeft aan drie dingen een hekel:  

 Licht (zichtbaarheid); 
 Lawaai (te horen); 
 Vertraging (langer bezig) (Enwij Beveiligingen, z.d).  

Gelegenheidsinbrekers zijn het meest bang om gezien of gehoord te worden. Oudere buurten en achterpaden, 
slechte verlichting en uitbundig groen hebben de voorkeur. Verlichting wordt door de ene inbreker als 
vervelend ervaren, terwijl de ander het juist handig vindt om goed te kunnen zien waar deze mee bezig is.  
Veel doorslaggevender voor de keuze van het doelwit zijn de persoonlijke motieven en vaardigheden en – 
vooral – de buit waar de inbreker op uit is (S. Flight, 2011, p. 1-2).  
 
Inbrekers kiezen bij voorkeur een woning uit, waarvan de bewoners niet thuis zijn of liggen te slapen. Veel 
mensen werken buitenshuis voor werk, school of zijn afwezig vanwege hun vrijetijdsbesteding. Dit is ideaal 
voor inbrekers (Felson, 2003 in Sajtos, 2009, p.6). Om te controleren of de inwoners aanwezig zijn, gebruikt te 
inbreker verschillende technieken: 

 Aan- of op te bellen;  
 Het uitvoeren van een eenvoudige observatie (Verwee, 2007, p.17). 

 
Preventieve maatregelen maken bij de keuze voor een doelwit een wezenlijk verschil. Inbrekers houden hier 
rekening mee. In buurten waar veel wordt ingebroken, is vaak sprake van verouderd hang- en sluitwerk en 
achterstallig onderhoud. Tips die de inbrekers zelf meegaven, waren: 

 Zorg voor anti-inbraakstrips op zowel ramen als deuren. Deze werken goed als preventiemiddel; 
 Dicht kieren en kozijnen; 
 Zorg voor goed hang- en sluitwerk; 
 Beperk de opklimmogelijkheden. 

Echter is geen enkele afzonderlijke maatregel op zichzelf genoeg: het gaat om het totaalpakket. Het plaatsen 
van extra verlichting op plekken waar niemand zicht op heeft, werkt eerder uitnodigend dan preventief. 
Schrikverlichting wordt echter wel als vervelend ervaren door de inbrekers. Dit trekt namelijk vaak de aandacht 
van omwonenden (Handel, et al., 2009, p.61).   
In het beslissingsproces spelen natuurlijk de aanwezige beveiligingsmaatregelen een belangrijke rol. Een alarm 
werkt vaak afschrikwekkend (Verwee, 2007, p. 16). Echter is het uitschakelen van een alarmsysteem voor veel 
inbrekers geen probleem (Handel, et al., 2009,  p.61). Naast het alarm is een hond ook een afschrikkende 
factor. Hierbij is de mate van afschrikking in grote mate afhankelijk van het soort hond (Verwee, 2007, p. 16). 
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Sociale ogen hebben alleen effect in een buurt waarin sprake is van sociale cohesie. Het gaat er hierbij niet om 
of er mensen aanwezig zijn in de buurt – het gaat erom of zij in actie komen op het moment dat zij iets 
verdachts zien. Oplettende bewoners en buren – dat is waar inbrekers echt een hekel aan hebben. 
Gelegenheidsinbrekers breken meestal in een bekende omgeving in, waar ze de vluchtwegen weten te vinden. 
Daar kennen de inbrekers de bewoners en de werkwijze van de politie (S. Fligt, 2011, p.1-2). 
 
Bovenstaande tekst wordt onderbouwd door de activiteitentheorie, ook wel (criminele) gelegenheidstheorie. 
Deze theorie tracht een antwoord te geven op de vraag waarom er bij de ene woning wel wordt ingebroken en 
bij de andere niet. Het uitgangspunt van deze theorie is dat meer criminaliteit zal plaats vinden, wanneer meer 
potentiële daders en onbeschermde doelwitten zich op dezelfde tijd en plaats begeven (Cohen & Felson, 1979; 
Van Wilsem, 2001 in Sajtos, 2009, p.5). De theorie onderscheidt grofweg drie onderdelen aan de hand waarvan 
criminaliteit kan worden verklaard, namelijk: een aantrekkelijk doelwit, een gemotiveerde dader en de 
afwezigheid van bewakers.  
Onder een doelwit wordt een persoon, object of plaats verstaan. Wanneer een doelwit een hoge waarde 
vertegenwoordigt, snel en makkelijk is mee te nemen, in het zicht ligt en makkelijk te pakken is, dan zal deze 
eerder worden meegenomen tijdens een inbraak dan goederen die hier minder aan voldoen (Cohen & Felson, 
1979 in Sajtos, 2009, p.6). Indien meer burgers veel kostbaarheden bezitten, zal de criminaliteit volgens de 
gelegenheidstheorie toenemen. Er zijn dan immers meer criminele baten te behalen.  
De mate van blootstelling van bepaalde attractieve doelwitten kan door potentiële slachtoffers negatief 
worden beïnvloed door het nemen van beveiligingsmaatregelen. Naarmate de schade ten gevolge van 
criminaliteit hoger is, zullen de potentiële slachtoffers zich meer bedreigd voelen en dus bereid zijn meer te 
investeren in hun beveiliging. Indien het treffen van adequate maatregelen op voldoende grote schaal gebeurt, 
kan dit leiden tot een ongunstige kosten-batenverhouding voor de daders en dus tot een daling van het aantal 
delicten (Veldkamp, 2010, p.10). Zolang een huis goed bewaakt wordt, zal een inbreker vaker afzien van de 
inbraak – hoe aantrekkelijk een doelwit ook is. Onder bewaking worden zowel personen als objecten verstaan 
die criminaliteit ontmoedigen (Cohen & Felson, 1979; Felson & Clarke, 1998 in Sajtos, 2009, p.6).  
Er zijn verschillende redenen om te bedenken waarom een dader gemotiveerd is, bijvoorbeeld om zijn 
drugsverslaving te kunnen betalen, vanwege werkloosheid of vanwege groepsdruk. Vaak is niet direct aan te 
wijzen waarom een dader precies gemotiveerd is, omdat het van verschillende samenhangende factoren 
afhankelijk is. Wanneer een dader, naast de andere factoren, gemotiveerd is, zal er een grotere kans zijn op 
criminaliteit (Cohen & Felson, 1979; Felson & Clarke, 1998 in Sajtos, 2009, p.6). 
 
Op  basis  van  een  onderzoek  onder  daders  van  woninginbraken  concludeerden  Bennet  & Wright  
(1984 in Bureau van Dijk, 1991, p.9)  dat  een  inbreker  bij  de  keuze  van  object en werkwijze selecteert aan 
de hand van drie criteria:  

 Toegankelijkheid (‘kraakbaarheid’ van een pand);  
 Buit (tekens van welstand of waarschijnlijkheid dat er geld of goederen zijn);  
 Pakkans (kans om op te vallen en kans om te vluchten).  

Het criterium Toegankelijkheid heeft te maken met het gemak waarmee een pand binnen te dringen is. Bennet 
& Wright noemen als variabelen bij dit criterium (ease of entry) onder meer de grootte van de ramen, de 
sterkte van het hang- en sluitwerk en de deuren, situering van de ingangen van een pand. 
Het criterium buit zegt iets over de mate van aantrekkelijkheid: een pand is aantrekkelijk als doelwit als er 
aanwijzingen zijn dat er waardevolle spullen te halen zijn of als bekend is dat er waardevolle spullen zijn. 
Het criterium pakkans gaat over het risico om betrapt te worden en de vluchtmogelijkheden. Meer specifiek 
spelen bij betrappingsrisico de volgende variabelen mee: dekking, aanwezigheid van bewoners, buren of 
voorbijgangers, politiesurveillance, inbraakalarm, aanwezigheid van een hond, aanwezigheid van een 
achteringang (onzichtbaar vanaf de voorzijde). Bij vluchtmogelijkheden moet gedacht worden aan variabelen 
zoals: afstand tot de weg, aanwezigheid van vluchtroutes (bijvoorbeeld achterpaden/brandgangen). 
 
Uitvoering 
Vaak kan de inbreker allereerst handig inspelen op voorspelbaar gedrag van bewoners. Zo worden vaak sleutels 
verstopt op plaatsen waar men dit het meest verwacht: onder de mat, boven de deurlijst of in de bloempot 
(Verwee, 2007, p. 18). 
 
Een groot deel van de inbrekers gaat – eenmaal binnen – direct op de buit af. Sommige inbrekers doen eerst de 
voordeur op de knip en/of zorgen voor een extra vluchtweg (achterdeur open zetten). Om niet op te vallen 
sluit een inbreker in sommige gevallen de gordijnen en doet het licht uit.  
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Tenzij de inbreker een ruit inslaat, omdat de buit zichtbaar voor het grijpen ligt, gaan veel inbrekers eerst naar 
boven (Handel, et al., 2009, p.34 en Verwee, 2007, p.18). De reden hiervoor is dat deze hier (vooral in de 
slaapkamer) veel geld, juwelen en kluizen verwacht. Bij de politie noemen ze dit ‘de gouden greep’ (Handel, et 
al., 2009, p.34).  
 
Vlucht 
Redenen om de inbraak te staken is wanneer de inbreker teveel lawaai produceert of wanneer er teveel lawaai 
geproduceerd moet worden. Een andere reden om af te haken is wanneer de inbreker bijvoorbeeld wordt 
gestoord door de buren of als de zenuwen (voor mogelijke betrapping) de inbreker te erg worden (van den 
Handel, et al., 2009, p. 33). 
 
“Als ik word gezien ga ik er direct vanuit dat de politie wordt gebeld. Ik heb mij vaak in de directe omgeving 
verstopt. Je ziet namelijk dat de politie met zijn allen naar het adres rijden waar is ingebroken maar zij niet 
verder kijk. Ik snap dat niet; de inbraak is gebeurd: laat één wagen kijken en laat de andere de omgeving 
afzetten. Denk aan een hondje.” (Anonieme ex-inbreker, 2012). 
 
Wat de literatuur zegt over gewapende overvallen  
 
Markeren van het doel 
Er bestaan uiteenlopende theorieën en beschrijvingen over hoe daders hierbij te werk gaan, waarbij 
rationaliteit, impulsiviteit, voorbereiding/planning en situationele factoren in wisselende mate een rol spelen 
(Jacobs 2010, Bernasco & Block 2009, Jacobs 2000, Van der Zee et al. 1999 in Rovers, et al., 2010, p.58). 
Wanneer deze inzichten worden toegepast op doelwitselectie bij overvallen is het nuttig om hierbij 
onderscheid te maken tussen hit&run overvallen en andersoortige (doorgaans meer professioneel uitgevoerde 
overvallen). Onderstaande tabel geeft een aantal factoren weer die blijkens voorgenoemde literatuur een rol 
(kunnen) spelen bij de doelwitselectie van overvallers. Het gaat hierbij om factoren die een rol spelen bij 
overvallen op commerciële objecten. Deze factoren zijn gewogen naar hun relatieve belang voor hit&run- en 
meer professionele overvallen. Het uitgangspunt is dat alle acht factoren een rol kunnen spelen bij de 
doelwitselectie, maar dat sommige factoren zwaarder wegen bij hit&run overvallen, terwijl andere zwaarder 
wegen bij meer professionele overvallen (Rovers, et al., 2010, p.58). Belangrijk is hierbij in het achterhoofd te 
houden dat dit onderzoek zich richt op de meer professionele overvaller (in onderstaande tabel dus ‘Overige 
overvallen’). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de meer professionele overvaller is geografische nabijheid ten opzichte van de woon- en/of verblijfplaats 
van het object van minder belang. Bekendheid met het object in het algemeen betekent dat de overvaller een 
idee heeft hoe het doelwit er ongeveer uitziet en functioneert, wat er te halen is, et cetera. Waarschijnlijk geldt 
dat deze factor ook voor de meer professionele overval van belang is. Bekendheid met een specifiek object 
veronderstelt bijvoorbeeld dat de overvaller er is geweest, dat de overvaller kennis heeft over de aanwezige 
buit of wanneer deze te halen is, et cetera. Deze kennis is voor de meer professionele overval van belang. De 
situationele gelegenheidsfactoren in en rondom een doelwit spelen ook een belangrijke rol. Hier gaat het om; 

 Ongezien kunnen binnen komen en weggaan; 
 Vluchtroutes; 
 De aanwezigheid van meer of minder personeel en klanten; 
 De plaatsen waar het personeel zich bevindt; 
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 Et cetera. 

Uit onderzoek naar overvallers blijkt dat zij de voorkeur geven aan doelwitten die ze kennen. In de praktijk 
blijken dit vaak doelwitten te zijn die zich in de omgeving van de dader bevinden. Dit verklaart de zogenoemde 
distance-decay functie: de afname van het aantal overvallen naarmate de afstand tot de woonplaats van de 
dader groter wordt (Van Koppen en Jansen, 1998 in Rovers, 2011, p.28).  
 
Kennis over de aanwezigheid van een grote buit of de perceptie dat er veel te halen is, speelt bij professionele 
overvallen een grote rol. De wijze waarop het object beveiligd is, speelt een grote(re) rol bij meer professionele 
overvallen.  
 
Wanneer alle factoren in samenhang worden bezien valt op dat bij meer professionele overvallen objectieve 
factoren/criteria – zoals kennis van het object, buitmogelijkheden, beveiliging en gelegenheid – een grotere rol 
spelen (Rovers, et al., 2010, p. 59). 
 
Bovenstaande gegevens worden (gedeeltelijk) onderbouwd door de activiteitentheorie, ook wel (criminele) 
gelegenheidstheorie. Deze theorie tracht een antwoord te geven op de vraag waarom het ene object wordt 
overvallen en het andere niet. Het uitgangspunt van deze theorie is dat meer criminaliteit zal plaats vinden, 
wanneer meer potentiële daders en onbeschermde doelwitten zich op dezelfde tijd en plaats begeven (Cohen 
& Felson, 1979; Van Wilsem, 2001 in Sajtos, 2009).  
 
Information Gathering  
Eerst waren het de banken die overvallen werden, toen de tankstations, later de supermarkten. Nu de 
woningen. Mensen zijn veel te loslippig. Mensen vertellen over hun bezittingen, over wanneer ze op vakantie 
gaan, op welke dagen ze altijd naar het ziekenhuis moeten, et cetera (Rikken, z.d. in Trommelen, p.1). 
 
Personeel kan loslippig zijn over preventiemaatregelen. Als gasten vragen stellen over hoe de zaken lopen, kan 
dit een truc zijn om in te schatten of het de moeite loont om het betreffende bedrijf te overvallen (Regionaal 
Platform Criminaliteitsbestrijding, 2011) 
 

Over de wijze waarop een overvaller informatie verzamelt en zich voorbereidt is in de literatuur weinig 
geschreven. De bestaande onderzoeken richten zich voornamelijk op het moment van uitvoering. De aanloop 
naar een overval lijkt tot nu toe vooral een voor de meeste mensen ‘onzichtbare’ gebeurtenis. We zien het 
gebeuren, maar we nemen het niet waar. Gedetineerde overvallers zullen waarschijnlijk ook niet (volledig) uit 
de doeken doen op welke wijze zij hun overval hebben voorbereid. De onderzoeker vermoedt dat dit de reden 
is dat er op dit moment weinig informatie beschikbaar is over de aanloop naar een overval. 
 
Zoals reeds aangegeven zijn tijdens de fases van informatie verzameling en surveillance signalen te herkennen 
voor omstanders. Er worden op dit moment verschillende trainingen aangeboden om te leren (de 
voorbereiding op) een overval te herkennen. Ook staan er diverse documenten online, waarin ondernemers 
tips gegeven worden om een overval te voorkomen. Een van de steeds terugkerende tips is: herken verdacht 
gedrag. Wat verdachte gedragingen zijn, wordt vervolgens echter niet omschreven. 

 
Surveillance 
Er gaat meestal een aanloop aan een overval vooraf, die bestaat uit een periode van enkele dagen. Een van de 
overvallers oppert het idee om een overval te plegen, de mededader stemt daarmee in. De periode van enkele 
dagen gebruiken de overvallers om zich voor te bereiden op de overval. Deze voorbereiding bestaat onder 
andere uit het posten bij een object om te zien op welke dagen en tijden het druk of juist rustig is (Wijk, et al., 
2011, p. 21). 
 
Specifieke voorbeelden laten zien dat er sprake kan zijn van een uitvoerige voorbereiding, zoals het inzetten 
van gestolen auto’s, het afzetten van de straat voor ander verkeer, het uitgebreid observeren van de gang van 
zaken in en rond de winkel en soms ook de gang van individuele personeelsleden. De overval wordt vaak 
voorbereid door observaties vooraf (door de daders zelf of door handlangers) (Rovers, 2011, p.25). 
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“Ik koos van tevoren een pand dat ik in de gaten hield. Afleggen noemen we dat.” aldus ex-overvaller Peter 
Wapenaar (RPCCA, z.d). 
 
‘Wees alert op personen die meer dan gewone belangstelling tonen voor de inrichting van de winkel.’ – zo luidt 
een van de tips van Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2010). Hieruit kan 
worden opgemaakt dat een overvaller die een surveillance uitvoert, meer dan gewone belangstelling toont 
voor de inrichting van de winkel. 
 
Planning 
Volgens Peter Wapenaar, ex-overvaller, is het beste moment om toe te slaan altijd ’s ochtends vroeg of ’s 
avonds laat tegen sluitingstijd: “ Er zijn dan weinig getuigen en de mensen die er zijn, letten niet zo goed op.” 
(RPCCA, z.d). 
 
Er is onderscheid in openings- en sluitingsovervallen. Bij openingsovervallen maakt de overvaller gebruik van de 
aanwezigheid van medewerkers in winkels en horeca op momenten dat er nog geen openstelling voor het 
publiek is. Door zich voor te doen als leverancier of mee te liften met een medewerker die de zaak opent, 
maakt de overvaller zich meester van de situatie. 
Bij sluitingsovervallen komen de overvallers als klant binnen of dringen zij de zaak binnen op het moment dat 
deze voor het publiek gesloten wordt (CCV, z.d) 
 
Middelen verzamelen 
Overvallers bereiden zich in de aanloop tot het delict tot op bepaalde hoogte voor. Allereerst kan de 
taakverdeling worden genoemd. Er is sprake van een taakverdeling tussen de overvallers die gezamenlijk het 
delict plegen. De overvallers spreken bijvoorbeeld onderling af dat de ene de bivakmutsen regelt en de andere 
persoon voor gestolen kentekenplaten zorgt. Ook hoort het regelen van vuurwapens en het regelen van 
geschikte kleding hierbij. (Wijk, et al., 2011, p.21 en p.25).  
 
Dry run 
Er is geen informatie beschikbaar over dry runs van overvallers. Vermoedelijk heeft dit ermee te maken dat dit 
een grijs gebied is, waar weinig over bekend is. Overvallers zullen vermoedelijk niet te kennen geven dat zij op 
enige manier geoefend hebben, door bijvoorbeeld van tevoren de vluchtroutes te rijden. 
 
Uitvoering 
De meeste overvallers maken tijdens een overval gebruik van een wapen. In onderstaand figuur zijn de 
overvallen in de periode 2000 - 2009 geordend naar het zwaarste wapen dat tijdens de overval werd 
gesignaleerd (Rovers, et al. 2010, p.51). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het figuur geeft percentages weer tot het jaar 2009. Toch mag, gezien de lijn van de grafiek, voorzichtig 
worden gesteld dat de lijn van ‘geen wapen gesignaleerd’ ongeveer gelijk zal doorlopen in de periode na 2009.  
 
‘Bijna alle overvallers hebben een vuur- of steekwapen bij zich. Dat heeft te maken met regie. Ze willen de 
touwtjes in handen hebben. Daarom moet je altijd rustig blijven en meewerken. Anders kan een overvaller in 
paniek raken en geweld gebruiken.’: aldus Siemon Krol, zelfstandig veiligheidsadviseur (RPCCA, z.d). 
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Op basis van getuigenverklaringen is het mogelijk een schatting te maken van het aantal daders dat zichtbaar 
betrokken is bij een overval. Uiteraard moet hierbij rekening worden houden met mogelijke onderrapportage 
doordat niet alle betrokkenen worden waargenomen. Het overgrote deel van de overvallen wordt door één of 
twee personen gepleegd (Rovers, 2010 , p.50). 
 
Overvallers nemen ook maatregelen om herkenning te voorkomen. Ze dragen bivakmutsen of sjaals of doen 
een panty over hun hoofd. In sommige gevallen hebben de overvallers de gezichtsbedekking al half op voordat 
ze de overval plegen, bijvoorbeeld een bivakmuts opgerold op hun hoofd zodat het op een petje lijkt. Vlak voor 
ze het object betreden, trekken de overvallers de bivakmuts naar beneden. Overvallers proberen ook door 
middel van hun kleding zo min mogelijk herkenbaar te zijn, bijvoorbeeld door hun kleding omgedraaid aan te 
trekken. Zij maken hier veel werk van (Wijk, et al., 2011, p.26). 
 
Vlucht 
Na de overval moeten de overvallers zo snel mogelijk wegkomen. Hiervoor gebruiken zij verschillende 
middelen: 

 Weglopen of wegrennen; 
 Scooter; 
 Fiets; 
 Auto 

Opvallend hierbij is dat overvallers in sommige gevallen gewoon gebruik maken van een auto die ofwel van 
henzelf is of van een bekende. Een enkeling tracht de traceerbaarheid te verkleinen door gebruik te maken van 
eerder gestolen kentekenplaten, maar dit betreft een uitzondering (Wijk, 2011, p.30). Belangrijk hierbij op te 
merken is dat deze informatie afkomstig is uit opgeloste zaken. Bij de uitvoering van de onopgeloste overvallen 
lijken de overvallers wat professioneler te werk te gaan dan de overvallers van de opgeloste misdrijven (Wijk, 
2011, p.42) 
 
Bij overvallen op juweliers vluchten de overvallers vooral op scooters (Rovers, 2010, p.25). Hierbij is belangrijk 
aan te geven dat slechts drie procent van alle overvallen in 2010 een juwelierszaak betrof. 
 
Wat de literatuur zegt over de consequenties 
 
Bevoegdheden 
 
Staande houden en aanhouden 
Wanneer iemand verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, dan kan de politie deze persoon 
staande houden en/of arresteren. Dit laatste wordt ook wel aanhouden genoemd. 
 
Staande houden doet de politie om naar de persoonsgegevens van de betreffende persoon te vragen. De 
persoon is op het moment van enkel staande houden nog geen verdachte. De politie mag de persoon enkel 
staande houden met het doel om achter de persoonsgegevens van de persoon te komen.  
 
Aanhouden gaat verder dan staande houden. Wanneer een persoon op heterdaad is betrapt, dus tijdens of 
kort na het plegen van het strafbare feit, dan kan iedereen deze persoon aanhouden.  
Wanneer de persoon niet op heterdaad is betrapt, dan kan alleen de politie, de hulpofficier of de officier van 
justitie de persoon aanhouden. De politie kan de persoon dan maximaal vijftien uur vasthouden. Dit kan alleen 
als de persoon wordt verdacht van een feit waarvoor voorlopig hechtenis mogelijk is. Voorlopige hechtenis is in 
het algemeen mogelijk voor een strafbaar feit waar een gevangenisstraf van vier jaar of meer op staat (en voor 
enkele specifieke feiten) (Judex, 2012). 
 
De bevoegdheden van de politie hangen dus nauw samen met het begrip verdachte, zoals omschreven in 
artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. 
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Identificatieplicht 
De politie mag naar de identiteit van een persoon vragen. De politie mag een persoon echter niet zonder reden 
naar een identiteitsbewijs vragen. Situaties waarin dit mag, zijn bijvoorbeeld: 

 verkeerstoezicht (bijvoorbeeld als een fietser door rood licht rijdt);  
 handhaving van de openbare orde (de veiligheid is in het geding);  
 opsporing van strafbare feiten.  

Als de persoon geen origineel en geldig identiteitsbewijs kan laten zien, is deze strafbaar (Rijksoverheid, z.d.). 
 
Opleiding 
Het politieonderwijs is competentiegericht: het sluit aan bij de beroepspraktijk en bij de bevoegdheden die de 
politiefunctionaris nodig heeft om zijn of haar werk optimaal te kunnen doen (Politieacademie, z.d.). Het 
politieonderwijs is dus onder andere gericht op de bevoegdheden die een politieagent mag gebruiken. Zoals 
reeds aangegeven is de toepassing van bevoegdheden nauw verweven met het begrip verdachte (artikel 27 
WsV). Er is dan al sprake van een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit. Het politieonderwijs is 
dus ook met name reactief ingericht.  
 
Dagelijkse praktijk 
Het basispolitiewerk bestaat uit de volgende taken: 

 Door het zichtbaar aanwezig zijn van de politie op straat, probeert deze te voorkomen dat 
mensen overtredingen en misdrijven plegen. Steeds vaker gaat de politie met een opdracht de 
straat op. Deze opdrachten komen voort uit eerdere opgedane zaken en aan de hand van cijfers; 

 Noodhulp: de 24-uurs zorg, waarbij direct reactie nodig is van de politie. Dit kan bijvoorbeeld een 
aanrijding met gewonden zijn, een overvalmelding, conflicten, reanimatie, inbraakmeldingen, et 
cetera (112Rijnstreek, z.d.).  

Hieruit blijkt dat de politie vooral reactief werkt, namelijk aan de hand van opdrachten die voort zijn gekomen 
uit eerder opgedane zaken en cijfers en aan de hand van meldingen.  
 
Cultuur 
Onderstaand een krantenartikel uit de Spits door H. Wiebes op 19 januari 2012: 
 

Politie doet steeds meer boeven vangen 
De politie heeft het afgelopen jaar een hoop meer overvallers gepakt dan in 2010, ook al zijn er in totaal 
minder overvallen gepleegd. 
 
"De krachtsinspanning van politie en de samenwerking met anderen leveren resultaten op", concludeert 
korpschef Frans Heeres, namens de Raad van Korpschefs. Hij is verantwoordelijk voor de aanpak van 
overvallen. "Maar ik ben zeker nog niet tevreden, we moeten blijven investeren en samenwerken. Elke overval 
is er een teveel." 
 
De grote en gerichte politie-inzet leverde volgens Heeres afgelopen jaar meer verdachten op. Met de 
aanhouding van 1211 verdachten over 2011 tegenover 966 in 2010 is sprake van een goed resultaat, vindt hij. 
"Met name ook omdat hierdoor het oplossingspercentage steeg van 24 procent in 2010 naar 30 procent in 
2011." 

 
Dit artikel geeft aan dat de politie gericht is op (onder andere) het oplossen van reeds gepleegde strafbare 
feiten: boeven vangen. Een onderzoek wat dit ook bevestigd, is het onderzoek van de antropologe Annemarie 
Bouman, die heeft onderzocht hoe de Amsterdamse politie omgaat met eerwraakincidenten. Een van haar 
bevindingen was de volgende: “Vraag een politieagent wat de essentie van het politiewerk is. Grote kans dat 
het antwoord is: boeven vangen” (In-pact, z.d.).   
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Bekostiging 
Onderstaand artikel geeft weer op welke manier de rijksbijdrage aan een politieregio bepaald wordt: 
 
Artikel 1 
1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie; 
b. werksoort: een verzameling van met elkaar samenhangende werkzaamheden van de Nederlandse 

politie met een specifieke kostenstructuur, die bestaat uit personele en materiële kosten; 
c. telefoonmeting: onderzoek in opdracht van Onze Minister naar de kwalitatieve en kwantitatieve 

telefonische bereikbaarheid van de regio’s in het kader van het Landelijk Telefoonnummer Politie; 
d. werklastmeting: de in 2009 verrichte meting in opdracht van Onze Minister naar de werklast van de 

regio’s. 
2. Onder kosten als bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de Politiewet 1993 wordt verstaan: het saldo van de 
lasten en baten van de regio voor personele en materiële middelen en investeringen, reserveringen en 
desinvesteringen daaronder begrepen (Overheid.nl, z.d). 
  
Artikel 2 
1. De rijksbijdrage aan een regio bestaat uit een algemene bijdrage en eventuele bijzondere en aanvullende 
bijdragen. 
2. De algemene bijdrage bestaat uit: 

a. een algemeen budget dat is opgebouwd uit de met toepassing van de in de artikelen 2b, 2c en 2d te 
berekenen aanspraken op deelbudgetten voor de werksoorten intake en service, noodhulp, opsporing 
en handhaving; 

b. specifieke budgetten die Onze Minister kan toekennen indien specifieke kenmerken in een regio of 
een specifieke taak binnen een regio extra werklast meebrengen; 

c. compensaties indien de artikelen 2e, respectievelijk 10, 11, 12, 13b of 13c van toepassing zijn. 
3. Onze Minister stelt jaarlijks onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie voor 1 juli voor het eerstvolgende jaar voorlopig vast welk deel van de begroting bestemd 
is voor: 

a. algemene budgetten en verdeling van dit bedrag in deelbudgetten voor de in het tweede lid, onder a, 
genoemde werksoorten; 

b. specifieke budgetten; 
c. compensaties; 
d. bijzondere bijdragen. 

4. Onze Minister geeft bij de voorlopige vaststelling bedoeld in het derde lid een indicatie van de omvang van 
de genoemde bestemmingen in de daarop volgende drie jaren (Overheid.nl, z.d). 
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Bijlage 9 – Standard Operation Procedure Woninginbraken 
 
 

Standard Operating Procedure 
Woninginbraken 

 
 
Onderdelen: 
In deze Standard Operating Procedure (vanaf nu: SOP) is beschreven op welke wijze de politieagent 
dient te handelen. De SOP bestaat uit de volgende onderdelen:  

1. Het beveiligingsdoel 
2. Modus operandi van de tegenstander 
3. Verdachte indicatoren 
4. Verantwoordelijkheden van de beveiliger 
5. Procedure uitvoeren dreigingsassessment 
6. Te nemen maatregelen in geval van een dreiging. 

 
 
1. Het beveiligingsdoel 
Onderstaand is het primaire en het secundaire beveiligingsdoel beschreven. 
 
Het primaire beveiligingsdoel betreft: 

Het te allen tijde voorkomen dat op enige wijze door middel van inbraak of insluiping diefstal wordt 
gepleegd in een woning. 

 
Het secundaire beveiligingsdoel betreft: 

Het te allen tijde voorkomen van materiële en emotionele schade als gevolg van diefstal dat door 
middel van inbraak of insluiping in een woning wordt gepleegd. 

 
 
 2. Modus operandi van de tegenstander 
Onderstaand zijn de modus operandi van de tegenstander uitgewerkt. De tegenstander is binnen deze 
SOP de woninginbreker. De modus operandi zijn opgedeeld in voorbereidende- en uitvoerende 
modus operandi. 
 
Voorbereidende modus operandi: 

1. Het door de wijk bewegen, met als doel een doelwit te selecteren. 
2. Het door de wijk bewegen, met als doel om de vluchtroutes in kaart te brengen. 

 
Uitvoerende modus operandi:  

1. De persoon beweegt zich in de richting van het doelwit, met als doel om in te breken. 
 
3. Verdachte indicatoren 
Op de volgende pagina’s zijn de verdachte indicatoren uitgewerkt die horen bij de verschillende reeds 
genoemde modus operandi. 
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Modus operandi  Verdachte indicatoren 

Het door de wijk bewegen, met als doel een 

doelwit te selecteren. 

1. Persoon beweegt zich in langzaam 
tempo door de wijk 

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en 
achterom 

 3. Persoon kijkt bij huizen naar binnen 

 4. Persoon houdt zich op in de wijk 

 5. Persoon ontwijkt mensen 

 6. Persoon veranderd van looptempo 

 7. Persoon voelt aan poorten of deze open 
of gesloten zijn 

 8. Persoon veranderd van looprichting 
wanneer er licht aanspringt 

 9. Persoon veranderd van looprichting 
wanneer deze andere mensen ziet 

 10. Persoon is gefocust (op de omgeving in 
plaats van op de activiteit) 

 11. Persoon is gefocust (op de woning in 
plaats van op de activiteit) 

 12. Persoon bedekt of verschuilt het gezicht 

 13. Persoon beweegt zich in het donker 

 14. Persoon beweegt zich buiten het zicht 
van anderen 

 15. Persoon telt het aantal woningen 

 16. Persoon transpireert 

 17. De cover van de persoon klopt niet met 
de omgeving 

 18. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 

 19. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 20. Er volgt een spraakwaterval bij 
aanspreken 

 21. Persoon is doelloos aanwezig 

 22. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 23. Twee (of meer) personen op de 
omgeving, in plaats van op elkaar gericht 

 24. Persoon neemt onlogische route 

 25. Persoon is in het donker gekleed 

 26. Persoon belt met een vaag/niet kloppend 
verhaal aan bij een woning 

 27. Persoon draagt voorwerpen bij zich waar 
geen logische verklaring voor te vinden is 
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Modus operandi  Verdachte indicatoren 

Het door de wijk bewegen, met als doel om de 

vluchtroutes in kaart te brengen. 

1. Persoon beweegt zich in langzaam 
tempo door de wijk  

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en 
achterom 

 3. Persoon loopt meerdere keren op één 
plaats langs 

 4. Persoon houdt zich op in de wijk 

 5. Persoon ontwijkt mensen 

 6. Persoon veranderd van looprichting 
wanneer er licht aanspringt 

 7. Persoon veranderd van looprichting 
wanneer deze andere mensen ziet 

 8. Persoon is gefocust (op de omgeving in 
plaats van op de activiteit) 

 9. Persoon bedekt of verschuilt het gezicht 

 10. Persoon beweegt zich in het donker 

 11. Persoon transpireert 

 12. De cover van de persoon klopt niet met 
de omgeving 

 13. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 

 14. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 15. Er volgt een spraakwaterval bij 
aanspreken 

 16. Persoon is doelloos aanwezig 

 17. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 18. Twee (of meer) personen op de 
omgeving, in plaats van op elkaar gericht 

 19. Persoon neemt onlogische route 

 20. Persoon is in het donker gekleed 

 21. Persoon loopt door steegjes en 
brandgangen 

 22. Persoon draagt voorwerpen bij zich waar 
geen logische verklaring voor te vinden is 
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Modus operandi  Verdachte indicatoren 

De persoon beweegt zich in de richting van het 

doelwit, met als doel om in te breken 

1. Persoon loopt in snel tempo  

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en 
achterom 

 3. Persoon ontwijkt mensen 

 4. Persoon veranderd van looprichting 
wanneer er licht aanspringt 

 5. Persoon veranderd van looprichting 
wanneer deze andere mensen ziet 

 6. Persoon is gefocust op het doelwit 

 7. Persoon bedekt of verschuilt het gezicht 

 8. Persoon beweegt zich in het donker 

 9. Persoon transpireert 

 10. De cover van de persoon klopt niet met 
de omgeving 

 11. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 

 12. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 13. Er volgt een spraakwaterval bij 
aanspreken 

 14. Persoon is doelloos aanwezig 

 15. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 16. Twee (of meer) personen op de 
omgeving, in plaats van op elkaar gericht 

 17. Persoon neemt onlogische route 

 18. Persoon is in het donker gekleed 

 19. Persoon loopt door steegjes en 
brandgangen 

 20. Persoon loopt om de woning, zonder via 
een toegangsdeur naar binnen te gaan 

 21. De persoon ademt zwaar 

 22. Persoon draagt voorwerpen bij zich waar 
geen logische verklaring voor is 
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4. Verantwoordelijkheden van de politieagent 

Onderstaand zijn de verantwoordelijkheden voor de politieagent uitgewerkt: 

 Observeer stilstaand de situatie in een wijk, om de norm te kunnen zien; 
 Ga het gesprek aan met buurtbewoners om de norm te leren kennen en informatie te 

verkrijgen; 
 Voer een dreigingsassessment uit in de directe omgeving van het te beschermen object; 
 Observeer de directe omgeving op afstand om verdachte indicatoren te kunnen herkennen; 
 Onderneem actie (Security Questioning) in geval van een verdachte situatie; 

  
5. Contact maken en uitvoeren procedure dreigingsassessment  
Onderstaand zijn de procedures uitgewerkt voor het dagdagelijks contact maken met burgers en het 
uitvoeren van het dreigingsassessment: 
 
Procedure 1: De politieagent gaat dagdagelijks en frequent het gesprek aan met buurtbewoners om: 
a. contact te maken met de burger 
b. uit te leggen waar deze mee bezig is en eventueel advies te geven 
c. informatie van de aanwezigen terug te krijgen 
d. te werken van het vertrouwen van de burger in de politie 
e. uiteindelijk de heterdaadkracht te vergroten 
 
Procedure 2: De politieagent voert een dreigingsassessment uit en zoekt actief naar verdachte 
indicatoren bij personen in omgeving van object X. 
De politieagent zoekt naar verdachte indicatoren op het gebied van: 
a. Gedrag en verschijning 
b. Combinatie tijdstip en aanwezigheid op een bepaalde locatie 
c. Voorwerpen 
  
Procedure 3: De politieagent probeert gevonden verdachte indicatoren te ontkrachten en/of 
aanvullende verdachte indicatoren te vinden door middel van: 
a. Actief benaderen en bevragen van de persoon 
 
Procedure 4: De politieagent gaat het gesprek aan met personen die afwijkend gedrag vertonen op 
basis van: 
a. hun aanwezigheid op een bepaalde plek 
b. hun aanwezigheid op een bepaalde tijd 
c. hun gedrag en verschijning 
d. voorwerpen die zij bij zich dragen 
 
De procedures 2,3 en 4 kunnen gedurende het gesprek verdachte indicatoren opleveren in relatie tot 
een bepaalde modus operandi, hetgeen leidt tot een dreiging. 
 
Indien procedure 2,3 en 4 geen verdachte indicatoren opleveren in relatie tot een bepaalde modus 
operandi leidt dit tot geen dreiging. In dat geval wordt aan de aangesproken persoon slechts 
medegedeeld dat deze persoon de politieagent is opgevallen en dat dit de reden was voor het 
gesprek.  
  
6. Te nemen maatregelen in geval van een dreiging 
Indien er een dreiging (verdachte situatie) wordt vastgesteld, omdat er een verdachte indicator, welke 
in relatie kan worden gebracht met een MO, is vastgesteld en waarvoor geen verklaring is gevonden: 

a. vorderen van het identiteitsbewijs en op deze wijze vaststellen van de identiteit van de 
betreffende persoon en de hem/haar eventueel vergezellende personen. 

 indien de betreffende persoon en/of de hem/haar vergezellende personen het 
identiteitsbewijs niet kan of wil overleggen: 

 Aanhouden van deze persoon/personen op grond van de Wet Identificatieplicht. 
b. Op geldige wijze vaststellen identiteit. 
c. Opnemen persoonskenmerken zoals signalement, kleding, gebruikt voertuig, et cetera. 
d. Vastleggen van identiteitsgegevens, persoonskenmerken, gebruikt voertuig, et cetera, in 

politiesysteem. 
e. Actief onder de aandacht brengen van deze informatie bij de teamleiding (opschalen).  
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Bijlage 10 – Standard Operation Procedure Overvallen 
 

Standard Operating Procedure 
Overvallen 

 
 
Onderdelen: 
In deze Standard Operating Procedure (vanaf nu: SOP) is beschreven op welke wijze de politieagent 
dient te handelen. De SOP bestaat uit de volgende onderdelen:  

7. Het beveiligingsdoel 
8. Modus operandi van de tegenstander 
9. Verdachte indicatoren 
10. Verantwoordelijkheden van de beveiliger 
11. Procedure uitvoeren dreigingsassessment 
12. Te nemen maatregelen in geval van een dreiging. 

 
1. Het beveiligingsdoel 
Onderstaand is het primaire en het secundaire beveiligingsdoel beschreven. 
 
Het primaire beveiligingsdoel betreft: 

Het te allen tijde voorkomen dat een medewerker voor, tijdens of na werktijd wordt overvallen in de 
werkomgeving.  

 
Het secundaire beveiligingsdoel betreft: 

Het te allen tijde voorkomen van materiële en emotionele schade als gevolg van afpersing dat door 
middel van een overval wordt gepleegd. 

 
 2. Modus operandi van de tegenstander 
Onderstaand zijn de modus operandi van de tegenstander uitgewerkt. De tegenstander is binnen deze 
SOP de overvaller. De modus operandi zijn opgedeeld in voorbereidende- en uitvoerende modus 
operandi. 
 
Voorbereidende modus operandi: 

1. Het door de omgeving bewegen, met als doel om de vluchtroutes in kaart te brengen. 
2. Informatie verzamelen over het te overvallen object, met als doel een overval voor te 

bereiden. 
3. Het posten in de omgeving van het te overvallen object, met als doel in kaart te brengen op 

welk moment de overval het beste gepleegd kan worden. 
4. Het uitvoeren van een dry run, met als doel te onderzoeken of alles volgens plan verloopt. 

 
Uitvoerende modus operandi:  

1. Het bewegen in de richting van het doelwit, met als doel om de overval te plegen. 
 
3. Verdachte indicatoren 
Op de volgende pagina’s zijn de verdachte indicatoren uitgewerkt die horen bij de verschillende reeds 
genoemde modus operandi. 
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Modus operandi  Verdachte indicatoren 

Het door de omgeving bewegen, met als doel om 

de vluchtroutes in kaart te brengen. 

 

1. Persoon beweegt zich in langzaam 
tempo door de omgeving 

 2. Persoon kijkt veel om zich heen en 
achterom 

 3. Persoon loopt meerdere keren op één 
plaats langs 

 4. Persoon houdt zich op in de omgeving 

 5. Persoon is doelloos aanwezig 

 6. Persoon is op onlogisch tijdstip aanwezig 

 7. Twee (of meer) personen op de 
omgeving, in plaats van op elkaar gericht 

 8. Persoon neemt onlogische route 

 9. Persoon is gefocust op de omgeving in 
plaats van op de activiteit 

 10. Persoon maakt foto’s van de omgeving 

 11. Persoon maakt video’s van de omgeving 

 12. Persoon vertoont onlogisch 
herhaalgedrag 
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Modus operandi  Verdachte indicatoren 

Surveilleren in het te overvallen object, met als 

doel een overval voor te bereiden. 

 

1. Persoon heeft meer dan gewone 
belangstelling voor de inrichting van het 
object 

 2. Persoon heeft aandacht voor de 
beveiligingsmaatregelen 

 3. Persoon is geïnteresseerd in het 
aanwezige geld 

 4. Persoon kijkt mee in de kassa wanneer 
de kassa geopend wordt 

 5. Persoon betaald met groot geld (meer 
dan 50 euro) 

 6. Persoon betaald met contant geld 

 7. Persoon stelt vragen over het object 

 8. Persoon is gedurende langere tijd in het 
object 

 9. Persoon maakt foto’s van het object 

 10. Twee (of meer) personen splitsen zonder 
logische reden op 

 11. Persoon kijkt veel om zich heen en 
achterom 

 12. Twee (of meer) personen zijn niet gericht 
op elkaar, maar op het object 

 13. Persoon geeft kort antwoord wanneer 
deze vragen gesteld wordt 

 14. Persoon lijkt zich ongemakkelijk te 
voelen bij aanspreken 

 15. Persoon lijkt snel weg te willen bij 
aanspreken 

 16. Twee (of meer) personen, die in eerste 
instantie doen alsof ze elkaar niet 
kennen, komen samen 

 17. Persoon is niet gefocust op de activiteit 
die deze doet, maar op het object 

 18. Persoon reageert verbaal agressief bij 
aanspreken 

 19. Persoon reageert non-verbaal agressief 
bij aanspreken 
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Modus operandi  Verdachte indicatoren 

Het posten in de omgeving van het te overvallen 

object, met als doel in kaart te brengen op welk 

moment de overval het beste gepleegd kan 

worden. 

 

1. Persoon zit gedurende langere tijd in een 
voertuig in de omgeving van het object 

 2. Persoon is gedurende langere tijd 
aanwezig in de omgeving van het object 

 3. Persoon zoekt een manier om zijn/haar 
aanwezigheid te legaliseren 

 4. Persoon vertoont onlogisch 
herhaalgedrag 

 5. Persoon heeft meer dan gewone 
belangstelling voor het object 

 6. Twee (of meer) personen splitsen zonder 
logische reden op 

 7. Twee (of meer) personen, die in eerste 
instantie doen alsof ze elkaar niet 
kennen, komen samen 

 

Modus operandi   Verdachte indicatoren 

Het uitvoeren van een dry run, met als doel te 
onderzoeken of alles volgens plan verloopt. 

 

1. Persoon vergeet normaal/automatisch 
gedrag te vertonen. 

 2. De persoon kijkt veel om zich heen en 
achterom 

 3. Persoon is gefocust 

 4. Persoon reageert niet op zijn omgeving 

 5. Persoon reageert bij aanspreken verbaal 
agressief 

 6. Persoon reageert bij aanspreken non-
verbaal agressief 

 7. Persoon wil zo snel mogelijk weg 

 8. Persoon betaald met groot geld (50 euro 
of meer) 

 9. Persoon voert zijn handelingen op een 
niet natuurlijke manier uit 
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Modus operandi  Verdachte indicatoren 

Het bewegen in de richting van het doelwit, met 

als doel om de overval te plegen 

 

1. Persoon verplaatst zich in snel tempo 

 2. Persoon draagt een muts 

 3. Persoon draagt een tas bij zich 

 4. Persoon kijkt veel om zich heen en 
achterom 

 5. Persoon draagt handschoenen 

 6. Persoon bedekt het gezicht 

 7. Persoon draagt meerdere lagen kleding 

 8. Persoon transpireert 

 9. De cover van de persoon klopt niet met 
de omgeving 

 10. De cover van de persoon klopt niet bij 
aanspreken 

 11. Persoon vertoont schrikreactie bij 
aanspreken 

 12. Er volgt een spraakwaterval bij 
aanspreken 

 13. Persoon hangt tegen openingstijd rond in 
de omgeving van het object 

 14. Persoon hangt tegen sluitingstijd rond in 
de omgeving van het object 

 15. Persoon draagt een gezichtsbedekkend 
voorwerp 

 16. Persoon kijkt voortdurend om zich heen 
en achterom 
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4. Verantwoordelijkheden van de politieagent 

Onderstaand zijn de verantwoordelijkheden voor de politieagent uitgewerkt: 

 Observeer stilstaand de situatie in het gebied, om de norm te kunnen zien; 
 Ga het gesprek aan met aanwezigen/omstanders om de norm te leren kennen en informatie te 

verkrijgen; 
 Voer een dreigingsassessment uit in de directe omgeving van het te beschermen object; 
 Observeer de directe omgeving op afstand om verdachte indicatoren te kunnen herkennen; 
 Onderneem actie (Security Questioning) in geval van een verdachte situatie; 

  
5. Contact maken en uitvoeren procedure dreigingsassessment  
Onderstaand zijn de procedures uitgewerkt voor het dagdagelijks contact maken met burgers en het 
uitvoeren van het dreigingsassessment: 
 
Procedure 1: De politieagent gaat dagdagelijks en frequent het gesprek aan met buurtbewoners om: 
a. contact te maken met de burger 
b. uit te leggen waar deze mee bezig is en eventueel advies te geven 
c. informatie van de aanwezigen terug te krijgen 
d. te werken van het vertrouwen van de burger in de politie 
e. uiteindelijk de heterdaadkracht te vergroten 
 
Procedure 2: De politieagent voert een dreigingsassessment uit en zoekt actief naar verdachte 
indicatoren bij personen in omgeving van object X. 
De politieagent zoekt naar verdachte indicatoren op het gebied van: 
a. Gedrag en verschijning 
b. Combinatie tijdstip en aanwezigheid op een bepaalde locatie 
c. Voorwerpen 
  
Procedure 3: De politieagent probeert gevonden verdachte indicatoren te ontkrachten en/of 
aanvullende verdachte indicatoren te vinden door middel van: 
a. Actief benaderen en bevragen van de persoon 
 
Procedure 4: De politieagent gaat het gesprek aan met personen die afwijkend gedrag vertonen op 
basis van: 
a. hun aanwezigheid op een bepaalde plek 
b. hun aanwezigheid op een bepaalde tijd 
c. hun gedrag en verschijning 
d. voorwerpen die zij bij zich dragen 
 
De procedures 2,3 en 4 kunnen gedurende het gesprek verdachte indicatoren opleveren in relatie tot 
een bepaalde modus operandi, hetgeen leidt tot een dreiging. 
 
Indien procedure 2,3 en 4 geen verdachte indicatoren opleveren in relatie tot een bepaalde modus 
operandi leidt dit tot geen dreiging. In dat geval wordt aan de aangesproken persoon slechts 
medegedeeld dat deze persoon de politieagent is opgevallen en dat dit de reden was voor het 
gesprek.  
 
6. Te nemen maatregelen in geval van een dreiging 
Indien er een dreiging (verdachte situatie) wordt vastgesteld, omdat er een verdachte indicator, welke 
in relatie kan worden gebracht met een MO, is vastgesteld en waarvoor geen verklaring is gevonden: 

f. vorderen van het identiteitsbewijs en op deze wijze vaststellen van de identiteit van de 
betreffende persoon en de hem/haar eventueel vergezellende personen. 

 indien de betreffende persoon en/of de hem/haar vergezellende personen het 
identiteitsbewijs niet kan of wil overleggen: 

 Aanhouden van deze persoon/personen op grond van de Wet Identificatieplicht. 
g. Op geldige wijze vaststellen identiteit. 
h. Opnemen persoonskenmerken zoals signalement, kleding, gebruikt voertuig, et cetera. 
i. Vastleggen van identiteitsgegevens, persoonskenmerken, gebruikt voertuig, et cetera, in 

politiesysteem. 
j. Actief onder de aandacht brengen van deze informatie bij  de teamleiding (opschalen).  
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Bijlage 11 – Vragenlijsten veldexperimenten 

 

Vragenlijst team 1 – Woninginbrekers  

Naam: 

1. Wat heb je bij elkaar gezien? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hoe voelde je je? 
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3. Wat deed dit met je? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wat was de oorzaak dat je je zo voelde? 
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5. Was je coverstory voldoende? (wat was je coverstory?) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hoe voelde je je, toen je vragen gesteld werden? Wat deed dit met je? 
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7. Waar zou je je, vanuit het oogpunt van de tegenstander (de boef) de volgende keer beter op 
voorbereiden? (Welke fouten heb je gemaakt en hoe zou je het de volgende keer aanpakken?) 
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Vragenlijst team 1 – Overvallers   

Naam: 

1. Wat heb je bij elkaar gezien? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hoe voelde je je? 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wat deed dit met je? 
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4. Wat was de oorzaak dat je je zo voelde? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. Was je coverstory voldoende? (wat was je coverstory?) 
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6. Hoe voelde je je, toen je vragen gesteld werden? Wat deed dit met je? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Waar zou je je, vanuit het oogpunt van de tegenstander (de boef) de volgende keer beter op 
voorbereiden? (Welke fouten heb je gemaakt en hoe zou je het de volgende keer aanpakken?) 
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Vragenlijst team 2 – Observanten 

Naam: 

 

1. Welk normafwijkend gedrag heb je gezien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Op welk strafbaar feit denk je dat het andere team zich aan het voorbereiden was? Waaraan zag je 

dit? 
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3. Wat was de modus operandi? Licht toe. Waar zag je dat aan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Welke verdachte indicatoren heb je gezien? 
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5. Was het mogelijk om op grond van je waarnemingen mogelijk bevoegdheden toe te passen? Zo ja, 

welke en waarom? Zo nee, waarom niet? 
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Evert Jansen en Marie-Louise Ruijs 

Eens een dief, niet altijd een dief…! 

 

 

 

 

 


