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Belangrijkste uitkomsten 

 

Risico-perceptie  

De zes gemeenten die deel uit maken van het  politiedistrict 

Westfriesland willen weten hoe regiobewoners denken over 

inbraakpreventie. De gemeenten willen de uitkomsten van het 

onderzoek gebruiken om beter in te spelen op de behoefte en 

verwachtingen van de bevolking. Het onderzoek is uitgevoerd 

door middel van een online enquête onder 1795 inwoners van de 

regio. Hieronder zijn de belangrijkste uitkomsten samengevat. 

 

Risico-perceptie  

Ruim vier op de tien inwoners zien inbraak als een probleem in 

de buurt. Inwoners van Stede Broec en Hoorn schatten de kans 

om slachtoffer te worden van woninginbraak het hoogste in. In 

Opmeer en Drechterland ziet men woninginbraken het minste als 

een groot probleem.  

 

Houding tegenover inbraakpreventie 

Meer dan de helft van de Westfriezen is van mening dat hun 

woning goed is beveiligd. Van de regiobewoners zegt zestien 

procent hun woning beter te willen beveiligen. In Enkhuizen, 

Medemblik en Hoorn liggen deze percentages iets hoger. Van 

degenen die hun woning beter wil beveiligen, zegt de 

meerderheid hierin te willen investeren. De meesten denken 

hierbij aan maximaal enkele honderden euro’s. Een op de drie 

heeft geen behoefte aan inbraakpreventie. Deze groep zegt in 

meerderheid dat de woning al goed beveiligd is en schat ook de 

kans op inbraak lager in.  

 
Informatiebehoefte  

De meeste regiobewoners hebben wel eens iets gelezen of 

gezien over inbraakpreventie, voornamelijk via weekbladen en 

folders. Daarbij heeft de helft interesse in aanvullende informatie 

en tips over inbraakpreventie. In Enkhuizen, Stede Broec en 

Hoorn is deze het grootst. Men ontvangt de informatie bij 

voorkeur door middel van een brief. Andere manieren die men 

veel noemt zijn bijeenkomsten, folders en e-mails.  

 

Vrijwillige inzet 

Het merendeel van de regiobewoners zou zich samen met 

buurtbewoners willen inzetten voor een veiliger woonomgeving. 

Vooral onder eigenaren van koopwoningen is deze bereidheid 

te zien. Van een verdachte situatie doet ruim een derde 

melding. 
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Inleiding 

 
Inbraakpreventie in Westfriesland 

De zes gemeenten die deel uitmaken van het politiedistrict 

Westfriesland - Enkhuizen, Drechterland, Opmeer, Medemblik, Hoorn 

en Stede Broec - willen graag van hun inwoners weten hoe zij denken 

en omgaan met inbraakpreventie. In dit onderzoek staan de volgende 

vragen centraal: 

1. Wat is de risico-perceptie  van inwoners ten aanzien van inbraak? 

2. Hoe staan zij tegenover inbraakpreventie? 

3. Wat is hun informatiebehoefte over dit onderwerp? 

4. In hoeverre zijn zij bereid een bijdrage te leveren aan 

inbraakpreventie, bijvoorbeeld door het doen van meldingen? 

 

Op basis van de beantwoording van deze vragen kunnen de Westfriese 

gemeenten beter inspelen op de behoefte van de bevolking. 

 
Uitvoering van het onderzoek 

Voor het onderzoek zijn 6.822 inwoners van de regio uitgenodigd. 

Inwoners uit de gemeente Koggenland hebben deze vragenlijst ook 

ingevuld. Deze worden niet in het onderzoek besproken, omdat deze 

gemeente niet binnen dezelfde politieregio valt. In totaal hebben 1.630 

inwoners de online vragenlijst ingevuld. Daarnaast kon men via de 

gemeentelijke websites de vragenlijst invullen. In totaal hebben 165 

inwoners dit gedaan. Dit brengt de totale respons op 1.795. Er is een 

weging toegepast zodat de uitkomsten representatief zijn voor de 

gehele bevolking van Westfriesland.  
 

Analyse 

De antwoordcategorieën ‘weet niet/geen antwoord’ zijn (mits 

aangegeven) buiten de analyse gehouden. Indien de percentages niet 

optellen tot 100%, is dit (tenzij anders aangegeven) het gevolg van 

afrondingsverschillen. 

Het onderzoeksgebied 

Hoorn 

Opmeer 

Stede Broec 

Medemblik 
Enkhuizen 

Drechterland 
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Inbraakrisico en slachtofferschap 

Tabel 1 

Woninginbraak als probleem in de eigen buurt 

Omdat de  probleemperceptie en de inschatting van het risico 

om slachtoffer te worden van woninginbraak van invloed kan 

zijn op de bereidheid om preventie maatregelen te nemen is 

hierover een aantal vragen gesteld. 

 

Bijna de helft ziet woninginbraken  als een (groot )probleem 

Het blijkt dat meer dan vier op de tien geënquêteerde 

regiobewoners woninginbraken als een (groot) probleem ziet in 

de eigen buurt of kern. Voor acht procent is dit een groot 

probleem. In Stede Broec en Hoorn is de probleemperceptie het 

grootst. In Opmeer en Drechterland zien relatief weinig inwoners 

woninginbraken als een probleem.*  

 

Kans op woninginbraak grootst in Opmeer 

Van de geënquêteerden heeft vijf procent in de afgelopen 12 

maanden te maken gehad met een woninginbraak of een 

poging daartoe. Dit percentage is iets hoger dan het landelijk 

gemiddelde en ook hoger dan het slachtofferschapscijfer uit de 

regionale veiligheidsmonitor.  

  groot 

probleem 

enigszins een 

probleem 

Stede Broec 12% 36% 

Hoorn 10% 39% 

Medemblik 8% 32% 

Enkhuizen 7% 36% 

Opmeer 4% 25% 

Drechterland 4% 35% 

totaal 8% 35% 

* Hoewel de vraagstelling en ook de cijfers  niet exact overeenkomen  

met de recent uitgevoerde Veiligheidsmonitor, is het beeld vergelijkbaar. 
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Risicoperceptie 

Meerderheid van Westfriezen zegt goed te weten hoe ze hun woning kunnen beveiligen 

Ruim een derde van de geënquêteerde inwoners schat de kans op woninginbraak als ‘klein’ in.  In 

Opmeer is de risicoperceptie het geringst. In Medemblik acht men de kans op woninginbraak het 

grootst. Bewoners van huurwoningen denken minder kans te hebben op een woninginbraak dan 

bewoners van koopwoningen. 

 

Het merendeel van de inwoners zeggen te weten hoe ze hun huis tegen inbraak kunnen 

beschermen. De verschillen tussen de gemeenten zijn gering. 

 

 

Figuur 1 

De kans dat er in mijn woning wordt ingebroken is 

klein, % (zeer) eens 

Figuur 2 

Ik weet goed hoe ik mijn woning tegen inbraken 

kan beveiligen, % (zeer) eens 
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Preventieve maatregelen 

Figuur 3 

Mijn woning is goed beveiligd tegen 

woninginbraken, % (zeer) eens 

Figuur 4 

Ik tref voldoende maatregelen om de kans op 

woninginbraak zo klein mogelijk te maken, % (zeer) 

eens 

Meer dan helft van regiobewoners vindt dat woning goed beveiligd is 

De meeste geënquêteerde Westfriezen zeggen dat de beveiliging van hun woning in orde is. In Stede 

Broec is dit percentage het hoogst, in Medemblik het laagst. Gemiddeld zeggen mensen met een 

huurwoning vaker dat hun woning niet goed beveiligd is dan mensen in een koopwoning. 

 

Drie op de vier inwoners zeggen voldoende maatregelen te nemen om woninginbraak tegen te gaan. In 

Enkhuizen zegt tweederde dit maar te doen, terwijl in Opmeer acht op de tien voldoende maatregelen 

nemen. 
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Attitude tegenover inbraakpreventie 

Tabel 2 

Bereidheid woning beter te beveiligen  

Eén op de zes wil zijn woning beter beveiligen  

Het merendeel van de geënquêteerde inwoners zegt hun 

woning zeker of misschien beter te willen beveiligen. Binnen 

deze groep zijn bewoners van huurwoningen relatief sterk 

vertegenwoordigd. In vergelijking met de rest van de regio ligt 

het percentage relatief hoog in met name Enkhuizen en Hoorn.  

 

  ja 
misschien 

wel 
nee 

Hoorn 22% 44% 29% 

Enkhuizen 20% 49% 25% 

Medemblik 15% 51% 29% 

Stede Broec 14% 47% 32% 

Drechterland 13% 51% 33% 

Opmeer 13% 50% 28% 

Totaal 16% 48% 30% 

Figuur 5 

Bereidheid woning beter te beveiligen, in relatie tot 

attitudekenmerken 

Een op de drie regiobewoners vindt verdere beveiliging niet 

nodig 

Ongeveer een derde heeft geen belangstelling voor het (verder) 

beveiligen van hun woning. Deze groep  schat het risico van een 

inbraak gemiddeld lager in en geven aan voldoende maatregelen 

te nemen om woninginbraak tegen te gaan. Verder onderscheidt 

deze groep zich door een hoger kennisniveau en is men meer 

overtuigd dat de woning al veilig is.  
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Attitude tegenover inbraakpreventie 

Figuur 6 

Redenen woning niet beter te willen beveiligen 

Regiobewoners zien af van verdere 

preventiemaatregelen omdat men meent dat de 

woning al goed beveiligd is 

De reden om de woning niet (beter) te willen beveiligen 

is ook rechtsreeks door middel van een open vraag 

aan de respondenten voorgelegd. De gegeven 

antwoorden zijn hiernaast in een woordenwolk 

weergegeven.  

Duidelijk is dat dit een vergelijkbaar beeld oplevert als 

hiervoor ook al werd geschetst. Men is er al van 

overtuigd dat de woning al voldoende beveiligd is. 
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Investeringsbereidheid 

Tweederde van de Westfriezen wil investeren in inbraakpreventie 

Eerder zagen we dat 16 procent hun woning zeker  beter wil beveiligen en dat 

48 procent dit misschien daartoe bereid is. Van deze groep die in meerdere of 

mindere mate interesse heeft in inbraakpreventie is de meerderheid (66%) 

ook bereid hierin te investeren. Zeventien procent zegt nog niet te weten wat 

ze hieraan willen uitgeven. Circa één op de tien zegt hiervoor geen geld te 

hebben. Een even grote groep wil geen geld uitgeven. Van degenen die wel 

willen investeren in inbraakpreventie, denken de meesten aan tot maximaal 

100 of 250 euro. Huurders zijn veel minder dan woningeigenaren bereid geld 

te besteden aan voorzorgsmaatregelen.  

9 

Figuur 7 

Investeringsbereidheid onder personen die woning beter willen 

beschermen 

20% 
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wil niet kan niet weet niet wil investeren 

  ja 
misschien 

wel 
nee 

Weet 

 niet  

Huurwoning 24% 39% 31% 6% 

Koopwoning 15% 50% 29% 6% 

Totaal 16% 48% 30% 6% 

Figuur 3 

Bereidheid woning beter te beveiligen tegen 

woninginbraak 

  Huur 

woning 

Koop 

woning 

Geen interesse in 

inbraakpreventie 37% 35% 

Wel interesse, maar (nog) niet 

bereid te investeren 40% 19% 

Wil max € 100,- investeren 14% 12% 

Wil max € 250,- investeren 6% 18% 

Wil max € 500,- investeren 2% 10% 

Wil max € 1000,- investeren <1% 4% 

Wil > € 1000,- investeren <1% 2% 

totaal 100% 100% 

Figuur 4 

Interesse in inbraakpreventie en investerings-

bereidheid onder huurders en woningeigenaren  
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Informatievoorziening inbraakpreventie 

Tabel 5 

Via welke bronnen is informatie ontvangen over inbraakpreventie 

Tweederde heeft informatie gelezen over inbraakpreventie  

Het merendeel van de geënquêteerde regiobewoners heeft 

recent informatie gezien of gelezen over inbraakpreventie. De 

verschillen tussen de gemeenten zijn op dit punt gering. 

 

Regionale kranten zijn de belangrijkst informatiebron en iets 

minder dan de helft noemt een huis-aan-huis folder als 

informatiebron. Verder ontleent men informatie aan het internet, 

waaronder via de gemeentelijke websites en de website van de 

politie.  

Figuur 8 

Informatie over inbraakpreventie gelezen 

  
Drechterlan

d 

Enkhuize

n 
Hoorn Medemblik Opmeer 

Stede 

Broec 
Totaal 

website gemeente 16% 18% 20% 18% 33% 37% 23% 

website politie 16% 20% 18% 18% 18% 22% 18% 

andere website 30% 31% 35% 29% 30% 30% 31% 

regionaal weekblad 58% 59% 57% 65% 64% 64% 61% 

huis-aan-huis 

folder  
40% 39% 37% 38% 47% 49% 41% 

Andere bronnen van informatievoorziening: 

• gemeente 

• bijeenkomst 

• folders 

• televisie 

• voorlichtingsavond 

• verzekeringsmaatschappij 

• beveiligingsbedrijf 

• via familie, vrienden en kennissen 
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Behoefte aan informatie over inbraakpreventie 

Figuur 9 

Behoefte aan informatie en tips over 

inbraakpreventie 

Meer dan de helft van de regiobewoners heeft (enige) 

interesse in informatie over inbraakpreventie 

Ruim de helft van de inwoners van Westfriesland heeft 

(misschien) interesse in informatie en tips over 

inbraakpreventie. Bij één op de zes geënquêteerden (16%) 

is die interesse er zeker. De behoefte is het grootst in 

Enkhuizen, Stede Broec en Hoorn.  

Tabel 6 
Mogelijke informatiemiddelen 

 bijeenkomst 
zeker 

misschien 

wel 

Drechterland 24% 62% 

Enkhuizen 22% 59% 

Hoorn 23% 55% 

Medemblik 27% 60% 

Opmeer 29% 51% 

Stede Broec 37% 54% 

Totaal 26% 57% 

Whatsapp-

groep 
zeker 

misschien 

wel 

Drechterland 38% 40% 

Enkhuizen 26% 40% 

Hoorn 30% 40% 

Medemblik 29% 38% 

Opmeer 25% 36% 

Stede Broec 30% 42% 

Totaal 29% 39% 

Ruim kwart geïnteresseerden voelt wel iets voor 

informatiebijeenkomst en Whatsapp-groep 

Een kwart van de geïnteresseerden zegt een eventuele 

informatiebijeenkomst over inbraakpreventie zeker te zullen bezoeken. 

Een groot deel van de anderen zou dit ook overwegen. Een kleine 30 

procent voelt wel iets voor een Whatsapp-groep. Tussen de verschillende 

gemeenten zijn per informatiemiddel slechts beperkte verschillen. In 

Drechterland is opvallend veel interesse in een Whatsapp-groep. In Stede 

Broec zou meer dan een derde gebruik maken van een bijeenkomst. 

Informatiebijeenkomsten zijn vooral populair onder ouderen. Aan een 

Whatsapp-groep met buurtbewoners wil vooral de groep 35 tot 55 jarigen 

meedoen. 
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Voorkeuren voor informatiekanalen 

Tabel 7 

Voorkeur informatiekanaal 

Persoonlijke brief krijgt voorkeur 

Zeven op de tien Westfriezen met interesse in 

informatie over inbraakpreventie ontvangt dit het 

liefst in een persoonlijke brief. Facebook en Twitter 

worden door veel minder inwoners als geschikt 

medium gezien voor dit doel. Inwoners van 

Enkhuizen zijn afgaande op de beantwoording van 

deze vraag het meest ‘social-media minded.’ De 

respondenten noemen daarnaast nog tal van andere 

manieren waarop zij informatie zouden willen 

ontvangen. Hierbij worden folders, bijeenkomsten en 

e-mail het meest genoemd. 

  twitter facebook 
persoonlijke 

brief 
anders 

Drechterland 2% 18% 66% 38% 

Enkhuizen 10% 31% 64% 37% 

Hoorn 6% 21% 71% 39% 

Medemblik 6% 17% 79% 32% 

Opmeer 5% 19% 64% 42% 

Stede Broec 6% 19% 69% 38% 

Totaal 6% 20% 70% 38% 

Figuur 10 

Andere manieren waarop mensen info willen ontvangen  

Voorkeuren informatiemiddel naar leeftijdsgroep 

De social-media kanalen zijn vooral populair onder jongeren. 

Eén op de tien zegt via Twitter informatie te willen ontvangen, 

terwijl ruim een derde dit graag via Facebook krijgt. Opvallend 

is dat in deze leeftijdsgroep ook de persoonlijke brief de 

hoogste populariteit geniet.  
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Verdachte situaties  

Figuur 11 

Verdachts gezien of meegemaakt 

Begrip ‘verdachte situatie ‘niet eenduidig 

Onderdeel van effectieve inbraakpreventie is ook het opmerkzaam 

gedrag van buurtbewoners. Om die reden is een aantal vragen 

gesteld over dit onderwerp. Een daarvan ging over het begrip 

‘verdachte situatie’, dat natuurlijk voor verschillende uitleg vatbaar is. 

Meer dan de helft van de respondenten heeft er dan ook moeite mee 

om een verdachte situatie op waarde te schatten. Wel is de 

meerderheid van mening dat de herhaalde aanwezigheid van 

onbekenden in de straat verdacht is. 

 

Eén op de vijf geënquêteerden zag recent iets verdachts 

Ruim een op de vijf ondervraagden heeft recent een verdachte 

situatie opgemerkt. De score ligt onder inwoners van Drechterland 

en Hoorn relatief hoog en in Stede Broec en Opmeer juist laag. 

  

 wanneer onbekenden meerdere malen door mijn straat lopen/rijden dan vind ik dit verdacht 71% 

 wanneer ik een melding doe via het telefoonnummer 112, dan voel ik mij schuldig als het loos alarm blijkt 

te zijn 
36% 

 ik kan goed inschatten wat een verdachte situatie is 42% 

Tabel 8 

Stellingen % (zeer) eens 
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Melding van verdachte situaties 
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Figuur 12 

Verdacht voorval gemeld? 

(N=390) 

Tabel 9 

Reden waarom geen melding 

(N=245)   Totaal 

 twijfelde of het wel belangrijk genoeg was 25% 

 vond het toch niet nodig/ er bleek niets aan de 

hand 
13% 

 twijfelde of ik het wel goed gezien had 10% 

 wist niet bij wie ik moest zijn  1% 

 andere reden 51% 

Merendeel die iets verdachts ziet doet daarvan geen 

melding 

Regiobewoners die een verdachte situatie zien of meemaken in 

relatie tot inbraakrisico, melden dat in de meeste gevallen niet. 

Een kwart twijfelde of het wel belangrijk genoeg was en heeft 

daarom geen melding gedaan. Het komt ook voor dat men het 

niet ernstig genoeg vond of twijfelde of men het goed had 

gezien. Verder noemt men nog tal van andere redenen. Veel 

genoemd hierbij is dat er al actie is ondernomen door de politie 

of door anderen. 

 

Bijna vier op de tien geven aan wel melding te hebben gedaan 

van de verdachte situatie. Dit doet men in bijna alle (88%) van 

de gevallen bij de politie. Verder worden onder andere genoemd 

de woningcorporatie, de gemeente of andere buurtbewoners.  

37% 

17% 

45% 

gemeld 

wel overwogen  

niet gemeld 



Bekendheid Politiekeurmerk Veilig Wonen 
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Figuur 13 

Bekendheid en toepassing Politiekeurmerk Veilig 

Wonen 

Kleine groep heeft Politiekeurmerk in Westfriesland 

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) vergroot de 

inbraakwerendheid van woningen. Als een woning aan 

een aantal specifieke eisen voldoet krijgt het een 

certificaat ‘Veilige Woning.’  

 

Van de geënquêteerde inwoners van de regio 

Westfriesland zegt 15% dat de woning aan het keurmerk 

voldoet. De groep die er nog nooit van gehoord heeft, is 

echter even groot. 

De grootste groep regiobewoners heeft er wel eens van 

gehoord, maar lang niet iedereen weet precies wat het is. 

 

Het grootste percentage woningen met een PKVW treffen 

we aan in Drechterland, Stede Broec en Hoorn. In 

Opmeer en Enkhuizen wordt het keurmerk het minst 

toegepast. 
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16% Woning heeft 
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Nooit van 
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Figuur 14 

Toepassing Politiekeurmerk Veilig Wonen per gemeente (in 

%) 
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Vrijwillige inzet en deelname Burgernet 
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Figuur 15 

Percentage aangemeld bij Burgernet 

Bijna de helft zegt deel te nemen aan Burgernet 

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, 

gemeente en politie om de veiligheid te bevorderen. In 

Opmeer zijn de meeste mensen hierbij aangesloten. In 

Medemblik is dit aandeel het laagst. Een kwart van de 

inwoners zegt niet lid te zijn, maar is dit wel van plan. Drie 

op de tien zegt dit ook niet van plan te zijn. Tussen de 

Westfriese gemeenten zijn weinig verschillen te zien. 

Meerderheid bereid zich in te zetten voor veiliger 

buurt/kern  

Bijna tweederde (63%) van de inwoners van de regio is 

bereid zich samen met andere inwoners in te zetten voor 

een veilige buurt/kern. Deze bereidheid is het grootste in 

Stede Broec en het laagste in Enkhuizen . 

Eigenaren/bewoners van koopwoningen zijn over het 

algemeen meer bereid zich samen met buurtbewoners in te 

zetten dan bewoners van huurwoningen. 
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Figuur 16 

Aangemeld bij Burgernet per gemeente (in %) 
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