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Samenvatting 

Achtergrond en opzet 

Eind 2014 is door het ministerie van Veiligheid en Justitie een preventiecampagne gestart rond 

woninginbraak. De preventiecampagne richt zich op het algemene publiek. Er zijn echter ook 

groepen die met de massa mediale campagne mogelijk minder goed worden bereikt, waardoor 

zij meer risico zouden kunnen lopen om slachtoffer te worden van woninginbraak. Hierbij kan 

worden gedacht aan laagopgeleiden, mensen in achterstandswijken en mensen van allochtone 

afkomst. Niet alleen zijn ze kwetsbaar omdat ze moeilijk zijn te bereiken of te beraken via mas-

sa mediale communicatie, maar ook wonen zij in buurten waar zij doorgaans meer worden ge-

confronteerd met criminaliteit en waar meer incidenten plaatsvinden (van Beuningen e.a. 2013). 

Deze groepen worden voor dit onderzoek aangeduid als kwetsbare groepen. 

  

Om concrete aanknopingspunten te vinden voor een aanvullende of alternatieve communicatie-

aanpak om houding en gedrag ten aanzien van het nemen van maatregelen om woninginbraak 

te voorkomen te bevorderen onder kwetsbare doelgroepen, is door bureau Veldkamp onder-

zoek onder deze doelgroep uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op de manier waarop binnen 

kwetsbare groepen over preventie van woninginbraak wordt gedacht, gesproken en gehandeld, 

en de invloed van de sociale en fysieke context op preventiegedrag. Het onderzoek is uitge-

voerd door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Voor het kwalitatieve onderzoek 

zijn 30 interviews uitgevoerd bij kwetsbare groepen thuis (inhome interviews). Tevens zijn ter 

plekke observaties gedaan, waarbij ook foto’s zijn gemaakt om een indruk te geven van de 

woonomgeving en beveiligingsvoorzieningen van kwetsbare groepen. Naast het kwalitatieve 

onderzoek is een online enquête afgenomen onder 302 respondenten. 

 

Woninginbraak in eigen woning of bij die van de buren maakt diepe indruk 

Kwetsbare groepen hebben veel ervaring met woninginbraak in hun eigen buurt. Bij een klein 

deel gaat het zelfs om inbraak in de eigen woning. Duidelijk is dat woninginbraak diepe indruk 

maakt, ook als er bij de buren is ingebroken. In dat geval is het vooral relevant of zij zich kun-

nen identificeren met het slachtoffer (is er sprake van hetzelfde type: woning, beveiligingsvoor-

zieningen en/of preventiegedrag). Zij stellen zich hierbij onbewust de vraag: ‘Had mij dit ook 

kunnen overkomen?’ 

 

Gepercipieerde inbraakkans is laag 

De kans dat er in hun eigen woning wordt ingebroken wordt laag ingeschat en ligt bovendien 

lager dan de zogenoemde gepercipieerde inbraakkans bij hun directe buren of buren verderop 

in de straat. Een van de redenen hiervoor is dat kwetsbare groepen het idee hebben dat er bij 

hen niets te halen valt en bij hun buren waarschijnlijk wel. Het aantal inbraken in de buurt wordt 

onderschat. De meeste geïnterviewden schrikken van het werkelijke aantal inbraken in de 

buurt. Voor enkelen is deze confrontatie een ‘wake-up call’. Anderen zeggen dat ze pas gea-

larmeerd raken als ze horen dat er is ingebroken in huizen die op hun eigen woning lijken. Ech-



2. 

 

Onderzoek preventie kwetsbare groepen | © Veldkamp | december 2014  

ter hebben zij wel een realistisch beeld van de kwetsbare plekken in hun woning. Ze weten 

vaak feilloos aan te wijzen hoe inbrekers zouden binnenkomen in hun woning als ze dat zouden 

willen. 

 

Buurt wordt niet kwetsbaar gevonden  

Kwetsbare groepen denken dat in hun buurt niet bovengemiddeld wordt ingebroken. Zij ver-

moeden dat inbrekers meer actief zijn in buurten waar mensen met hogere inkomens wonen. 

Kwetsbare groepen wonen echter in buurten waar zij doorgaans meer worden geconfronteerd 

met criminaliteit en waar meer incidenten plaatsvinden (Beuningen e.a. 2013), waarbij praktijk-

ervaring erop wijst dat daar ook vaker wordt ingebroken.  Dit zijn onder meer lokale inbrekers 

die ervoor kiezen in hun vertrouwde, nabije omgeving in te breken (Klein Hanenveld e.a. 2012). 

De geïnterviewden wijzen ook met name lokale inbrekers aan als de groep inbrekers die in ach-

terstandswijken actief is. In enkele gevallen kennen ze de dader ook. Verder zien veel geïnter-

viewden samenhang tussen inbraken in de buurt en hangjongeren. Ze voelen zich door deze 

groep in de gaten gehouden.  

 

Kwetsbare groepen doen veel om woninginbraak te voorkomen, ook al valt er in hun 

ogen soms niets te halen in hun woning  

Op de campagnewebsite www.maakhetzeniettemakkelijk.nl staan vijf belangrijke handelingen 

die je kunt doen om de kans dat er wordt ingebroken te verkleinen. Een groot deel is bekend 

met deze handelingen, met uitzondering van de tip over het uit het slot halen van de sleutel. 

Een deel van hen denkt hiermee woninginbraak juist te voorkomen. Naast de geijkte methoden 

hebben kwetsbare groepen andere creatieve manieren ontwikkeld om woninginbraak te voor-

komen, zoals bewust vaasjes in de vensterbank plaatsen die omvallen als een inbreker via de 

ramen probeert binnen te komen. 

 

Jongeren en niet-westerse allochtonen behoren vaker tot de preventie-verzuimers 

Er bestaat een verband tussen het nemen van preventiemaatregelen en leeftijd: onder preven-

tie-verzuimers zijn relatief veel jongeren te vinden en bij de preventie-uitblinkers zien we relatief 

veel respondenten van 65 jaar en ouder. Daarnaast zien we dat onder de preventie-verzuimers 

het percentage niet-westerse allochtonen hoger is. Hetzelfde leeftijdseffect kan hierin echter 

meespelen: onder de niet-westerse allochtonen bevinden zich namelijk meer jongeren dan on-

der de autochtonen. Tevens zien we een verband met regio: preventie-uitblinkers zijn overver-

tegenwoordigd in de drie grote steden en zien we relatief weinig in de regio’s Noord en Oost.1 

 

Bij groot deel preventie-verzuimers is er geen gevoel van urgentie 

De respondenten die niet altijd de deur op slot doen wijten dit vooral aan vergeetachtigheid. Zij 

zeggen het zelf te vergeten of hun huisgenoten laten het na om de deur op slot te doen. Er lijkt 

geen gevoel van urgentie bij deze groep aanwezig te zijn, hetgeen mogelijk kan worden gecre-

eerd met een preventie-campagne. Daarnaast zeggen enkele geïnterviewden dat het niet in 

hun aard zit om preventiemaatregelen te treffen. Zij zeggen (ondanks waarschuwingen uit hun 

omgeving) hun deur niet op slot te doen, omdat ze niet in een bunker willen wonen. Deze kleine 

groep lijkt niet of nauwelijks te beïnvloeden door een preventie-campagne. 

                                                      
1
 Regio Noord: Groningen, Friesland en Drenthe. Regio Oost: Overijssel, Gelderland en Flevoland. Drie grote steden: 

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. 
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Er wordt veel van woningcorporaties verwacht 

Verder vindt een groot deel van de kwetsbare groepen het de taak van de woningcorporatie om 

betere beveiligingsvoorzieningen aan te brengen in hun woning. Zij zeggen de woningcorporatie 

echter nooit gevraagd te hebben om dit te doen.  

 

Benedenwoningen en openstaande portiekdeuren zijn kwetsbaar 

In achterstandswijken worden met name benedenwoningen als zwakste schakel aangewezen. 

Vooral achtertuinen die makkelijk bereikbaar zijn voor vreemden worden als kwetsbaar be-

schouwd. In flats zien bewoners vooral openstaande portiekdeuren als risico.  

 

Fysieke omgeving niet van invloed op preventiegedrag 

Inbrekers wegen de kenmerken van de fysieke omgeving (aanwezigheid vluchtroutes, toegan-

kelijkheid achtertuinen en daken)  mee in hun besluit om ergens in te breken. Vluchtroutes 

(straten dichtbij een hoofdweg) zijn nabij vier vijfde (80%) van de woningen van respondenten 

waar ooit is ingebroken, terwijl dit bij minder dan de helft van de respondenten die geen erva-

ring hebben met woninginbraak het geval is. Verder zijn achtertuinen makkelijker bereikbaar in 

buurten waar respondenten zeggen slachtoffer te zijn geweest van woninginbraak. Er is echter 

geen samenhang tussen de toegankelijkheid van de buurt en het preventiegedrag van respon-

denten. Dit betekent dat kwetsbare groepen zich niet lijken te realiseren dat inbrekers de ken-

merken van de fysieke omgeving meewegen in hun besluit om ergens in te breken. 

 

Preventie-verzuimers wonen in buurten met weinig sociale controle  

Veel geïnterviewden zien het belang van sociale controle bij het voorkomen van woninginbraak. 

Respondenten die goed op hun eigen spullen letten (preventie-uitblinkers) zeggen relatief vaak 

dat de sociale controle in hun buurt ook hoog is. Preventie-verzuimers wonen in straten waar 

buurtgenoten zich minder met elkaar bemoeien. Andersom geldt hetzelfde. In buurten waarvan 

respondenten zeggen dat er weinig sociale controle is, wonen meer preventie-verzuimers. 

 

Preventie-verzuimers zijn minder vaak bereikt via de media over preventiegedrag  

Preventie-verzuimers hebben in vergelijking met preventie-uitblinkers minder vaak iets verno-

men via de media over het voorkomen van woninginbraak. Tevens spreken ze minder vaak 

over dit onderwerp. Omdat zij minder goed worden bereikt, lopen zij ook meer risico om slacht-

offer van woninginbraak te worden. Niet-westerse allochtonen behoren relatief vaak tot de pre-

ventie-verzuimers. Enkele niet-westerse allochtonen (met name van de eerste generatie) zeg-

gen niet of nauwelijks naar de Nederlandse televisie te kijken, waarbij ze ook de Nederlandse 

taal niet altijd voldoende spreken. Hierdoor is de kans kleiner dat ze in aanraking komen met 

preventiecampagnes. 

 

Preventie-verzuimers laten zich minder snel leiden door informatie van instanties 

Op de vraag naar aanleiding waarvan respondenten preventiegedrag zijn gaan uitvoeren, ant-

woorden preventie-uitblinkers vaker dan preventie-verzuimers dat zij zich hebben laten leiden 

door informatie van de gemeente, politie of buurtvereniging. Ook geven preventie-verzuimers 

bijna nooit aan dat ze preventiegedrag hebben uitgevoerd als gevolg van informatie van televi-

sie, tijdschrift of de krant. Vaak geven zij aan dat ze hun preventiegedrag simpelweg van huis 
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uit hebben meegekregen of naar aanleiding van een inbraak in hun eigen woning (‘door schade 

en schande wijs’).  

 

Wel vertrouwen in overheidsinstanties met betrekking tot preventie-advies 

Zowel bij de preventie-uitblinkers als de preventie-verzuimers valt op dat zij geen afkeer lijken te 

hebben van (overheids)instanties. Het vertrouwen in overheidsinstanties met betrekking tot ad-

vies over preventiegedrag blijkt bij niet-westerse allochtonen wat hoger te liggen dan bij autoch-

tonen. Kortom: niet-westerse allochtonen worden minder goed bereikt door overheidscommuni-

catie, maar ze hechten wel meer waarde aan overheidsadviezen. 

 

Kwetsbare groepen hebben vooral behoefte aan lokale informanten  

Meerdere geïnterviewden zeggen met name belang te hechten aan informanten die hen iets 

kunnen vertellen over de veiligheidssituatie in hun eigen omgeving. Dit kunnen buren zijn die in 

soortgelijke huizen wonen (en waar al dan niet onlangs is ingebroken), maar ook de wijkagent 

en de woningcorporatie waarvan wordt verondersteld dat zij weten wat er speelt in hun buurt. 

Bij preventie-verzuimers lijkt dit effect nog sterker te zijn dan bij preventie-uitblinkers. De lande-

lijke overheid staat over het algemeen wat verder af van kwetsbare groepen. 

 

Aanbevelingen 

Op basis van het onderzoek lijkt een aanvullende communicatie aanpak, gericht op kwetsbare 

groepen, gerechtvaardigd. Deze groepen (allochtonen, lager opgeleiden) worden mogelijk min-

der goed bereikt met massa mediale campagnes en bovendien geven ze aan dat zij in hun be-

leving ‘al veel doen’ om woninginbraak te voorkomen. Ook zijn er een aantal specifieke issues, 

zoals ‘veel waarde hechten aan lokale informanten’ en ‘verantwoording deels verschuiven naar 

woningcorporatie’ waardoor wij voor deze doelgroep een lokale aanpak aanbevelen. Om echt 

gedragsverandering te stimuleren bij kwetsbare groepen moet goed worden aangesloten bij hun 

specifieke sociale en fysieke omgeving, zowel qua onderwerpen en inhoudelijke boodschap 

(deze moeten specifiek relevant zijn voor deze groepen) als qua keuze van communicatiemid-

delen/-kanalen. Op de volgende bladzijde zijn de belangrijkste concrete aanknopingspunten 

voor deze aanpak weergegeven. 
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Aanknopingspunten 

aanvullende communicatie 

8. Sleutel uit slot 
Benadruk in de campagne dat de sleutel 

uit het slot (aan de binnenkant van het 

slot) moet worden gehaald om woningin-

braak te voorkomen. 

 

5. Inbraakcijfers 
Leg – om de relevantie te verhogen – in de com-

municatie de nadruk op het aantal inbraken in de 

eigen buurt. Het is daarbij belangrijk om overeen-

komsten tussen huishoudens waar is ingebroken 

en kenmerken van hun eigen huishouden aan te 

wijzen. Hoe beter men zich kan identificeren met 

het slachtoffer, des te meer men zich hiervan zal 

aantrekken.  

 

 

3. Reminder 
Ontwikkel middelen om het ‘verge-

ten’ van preventiemaatregelen te 

voorkomen. Sluit daarbij aan op de al 

bestaande intentie van mensen om 

preventiegedrag uit te voeren.  

 

7. Toegankelijkheid 
Benadruk dat de kans op inbraak wordt ver-

kleind als inbrekers de toegang wordt be-

moeilijkt door achtertuinen goed af te sluiten 

en portiekdeuren altijd dicht te doen. 

 

1. Achterstandswijk 
Gebruik in de communicatie een achterstands-

wijk als context, waarbij bijvoorbeeld flatgebou-

wen worden getoond waar zowel autochtonen 

als allochtonen wonen. Hoe beter men zich kan 

identificeren met de wijk, des te eerder men zich 

iets zal aantrekken van de campagne.  

 

 

2. Lokale informanten 

Laat lokale informanten de informatie 

overbrengen. De landelijke overheid 

staat over het algemeen wat verder af 

van kwetsbare groepen. Denk aan: 

buurtgenoten, wijkagenten, gemeente 

en woningcorporatie.  

4. Verhuurder  
Stimuleer kwetsbare groepen om hun 

verhuurder aan te spreken om meer of 

betere beveiligingsvoorzieningen aan 

te brengen. Ook de verhuurder zelf is 

doelgroep in een aanvullende commu-

nicatieaanpak, want zij kunnen een 

intermediaire rol vervullen. 

9. Preventie-verzuimers  
Richt de campagne vooral op jonge-

ren en (in samenhang daarmee) niet 

westerse allochtonen. Deze groepen 

nemen minder preventiemaatregelen 

dan oudere doelgroepen. Ook in de 

regio’s Oost en Noord is ruimte voor 

verbetering.  

6. Lokale inbrekers 
Blijf benoemen dat er lokale inbrekers actief 

zijn die proberen binnen te komen, ook als 

er weinig te halen valt.  
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1 Inleiding  

1.1 Achtergrond 

Binnen het veiligheidsdomein zijn er diverse programma’s, projecten en activiteiten op het ter-

rein van preventie. Bijvoorbeeld ter voorkoming van woninginbraak, straatroof, winkeldiefstal, 

overvallen, heling, zakkenrollen en cybercrime. In opdracht van het ministerie van Veiligheid & 

Justitie (V&J) is een koepelcampagne ontwikkeld met als doel: 

• Houding: burgers en ondernemers ervan doordringen dat zij medeverantwoordelijk zijn 

voor de veiligheid van henzelf en hun eigendommen; 

• Gedrag: stimuleren dat zij (concrete) preventiemaatregelen nemen om zo te voorkomen 

dat ze slachtoffer wordt van criminaliteit. Daarbij worden telkens concrete handelings-

perspectieven geboden: doe altijd je deur op slot (ook als je thuis bent), loop niet te 

koop met waardevolle spullen, wijzig regelmatig je wachtwoorden, etc. 

 

Woninginbraak 

Eind 2014 is een landelijke preventiecampagne van de Rijksoverheid (V&J) gestart rond wo-

ninginbraak. Door middel van deze campagne wil men bereiken dat burgers zich meer verant-

woordelijk gaan voelen voor hun eigen veiligheid en hun eigendommen. De centrale boodschap 

van de campagne is ‘Maak het ze niet te makkelijk’. Het idee hierachter is dat je met een klein 

beetje moeite jezelf veel ellende kunt besparen. 

 

In de campagne worden concrete handelingsperspectieven geboden, zoals: doe altijd je deur 

op slot, doe je ramen dicht,  haal de sleutel uit de binnenkant van het slot en laat je lichten aan 

als je het huis uitgaat.2   

 

Kwetsbare groepen 

De preventiecampagne richt zich op het algemene publiek: iedereen die slachtoffer van crimina-

liteit kan worden en dus gebaat is bij preventiemaatregelen om ‘zichzelf, huis en haard’ te be-

schermen. Recent onderzoek toont aan dat de campagne door het algemene publiek positief 

wordt beoordeeld, waarbij de boodschap (‘maak het ze niet te makkelijk’) goed overkomt (Veld-

kamp 2014). Er zijn echter ook groepen die met de massa mediale campagne mogelijk minder 

goed worden bereikt, waardoor zij meer risico zouden kunnen lopen om slachtoffer te worden 

van woninginbraak. Hierbij kan worden gedacht aan laagopgeleiden, mensen in achterstands-

wijken en mensen van allochtone afkomst. Niet alleen zijn ze kwetsbaar omdat ze moeilijk zijn 

te bereiken of te beraken via massamediale communicatie, maar ook wonen zij in buurten waar 

zij doorgaans meer worden geconfronteerd met criminaliteit en waar meer incidenten plaatsvin-

den (van Beuningen e.a. 2013). Deze groepen worden voor dit onderzoek aangeduid als 

kwetsbare groepen. 

                                                      
2
 Deze tips om woninginbraak te voorkomen staan beschreven op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. 
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Doel van het onderzoek 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil met behulp van onderzoek in kaart brengen hoe 

communicatie kan bijdragen aan het behalen van de eerder genoemde doelstellingen op het 

gebied van houding en preventiegedrag bij kwetsbare groepen. Hiervoor is inzicht nodig in de 

manier waarop binnen kwetsbare groepen wordt gedacht, gesproken en gehandeld als het gaat 

om het onderwerp preventie. Dergelijke inzichten zijn nog niet voorhanden. Om zowel de pre-

ventieproblematiek als de mogelijke (communicatieve) interventies goed in het perspectief van 

de doelgroep te kunnen plaatsen, is het van belang om in de communicatie aan te sluiten bij de 

context van burgers, oftewel de eigen fysieke en sociale omgeving. Hierbij wordt ook rekening 

gehouden met de InnovatieAgenda (zie kader).  

 

 

1.2 Onderzoeksvragen 

Om zicht te krijgen op bovenstaande thematiek is de volgende hoofdvraag geformuleerd:  

 Hoe ziet de fysieke en sociale context van kwetsbare groepen eruit en in hoeverre heeft 

dit invloed op preventiegedrag bij woninginbraak? Hoe kun je met communicatie over 

preventie van woninginbraak optimaal aansluiten bij de (sociale en fysieke) context van 

kwetsbare groepen?    

 

Hierbij horen verschillende onderzoeksvragen die zijn onderverdeeld in de volgende vier on-

derwerpen. 

 

Ervaring, perceptie en houding woninginbraak 

 Welke ervaring hebben kwetsbare groepen met woninginbraak?  

 Wat is de perceptie en houding ten aanzien van woninginbraak? 

 

Preventiemaatregelen en belemmeringen 

 Welke preventiemaatregelen (zowel beveiligingsvoorzieningen als preventiegedrag) 

treffen kwetsbare groepen om woninginbraak te voorkomen?  

 Wat zijn de belangrijkste belemmeringen voor de doelgroep om preventiemaatregelen 

op het gebied van woninginbraak te nemen?  

 

 

 

 

InnovatieAgenda 

In dit onderzoek worden innovatieve onderzoeksmethoden toegepast om inzicht in de leefwereld van 

burgers te verschaffen. In het kader van de InnovatieAgenda wil Dienst Publiek en Communicatie 

(DPC) van het ministerie van Algemene Zaken in samenwerking met de andere ministeries namelijk 

vernieuwing en innovatie binnen het communicatieonderzoek stimuleren. Een van de speerpunten 

daarbij is om onderzoek te doen naar de context van burgers om daar met communicatie beter op aan 

te kunnen sluiten.  
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Fysieke context 

  In hoeverre speelt de fysieke omgeving (huis, wijk / buurt) een rol bij het preventieon-

derwerp woninginbraak? Wat zijn belangrijke kenmerken van de woonomgeving van 

kwetsbare groepen?   

  In welke mate en op welke manier(en) is deze fysieke woonomgeving van invloed op / 

relevant voor houding en preventiegedrag?  

 

Sociale context 

  Hoe ziet de sociale context van kwetsbare groepen er uit als het gaat om het preventie-

onderwerp woninginbraak. Wat zijn belangrijke kenmerken van deze sociale context?  

  Welke personen of instanties spelen een belangrijke rol voor kwetsbare groepen als het 

gaat om veiligheid en preventie?  

  Welke rol spelen veiligheid en preventie in hun dagelijks leven? Hoe en met wie praten 

ze over deze onderwerpen?  

  In welke mate en op welke manier(en) is de sociale context van invloed op / relevant 

voor houding en preventiegedrag?  

  Hoe veranderlijk en beïnvloedbaar is deze sociale context? 

1.3 Onderzoeksopzet 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen is deskresearch verricht en een com-

binatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn verschillende innovatie-

ve methoden toegepast.  

 

In het kwalitatieve onderzoek gaat het om het vóórkomen van bepaalde uitspraken over onder 

meer preventiegedrag en niet om de frequentie waarmee de uitspraken worden gedaan. Het 

kwalitatieve onderzoek is gericht op het in kaart brengen van achterliggende motivaties bij pre-

ventiegedrag van kwetsbare doelgroepen. Hiervoor zijn uitgebreide interviews gehouden met 30 

personen. Ter plekke zij observaties uitgevoerd, waarbij ook foto’s zijn gemaakt om een indruk 

te geven van de woonsituatie en beveiligingsvoorzieningen van kwetsbare groepen. Het kwanti-

tatieve onderzoek biedt cijfermatig inzicht en geeft onder meer antwoorden op vragen die in 

termen van hoeveelheid kunnen worden uitgedrukt (zoals bij hoeveel procent van de respon-

denten is ingebroken, hoeveel procent van de respondenten doen niet altijd hun deur dicht, 

etc.). Om statistisch betrouwbare en representatieve uitspraken te doen zijn 302 mensen on-

dervraagd. Hieronder wordt uitgebreider beschreven welke onderzoeksactiviteiten zijn uitge-

voerd. 

1.3.1 Deskresearch 

 

Ten eerste zijn relevante en beschikbare publicaties over (preventie van) woninginbraak verza-

meld en bestudeerd. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan rapporten van universiteiten 

en de politieacademie. Deze informatie is gebruikt bij het opstellen van de vragenlijsten die zijn 

gebruikt in het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek. Een overzicht van de geraadpleegde 

literatuur staat achterin het rapport. 
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1.3.2 Kwalitatief onderzoek 

 

Voor het kwalitatieve onderzoek zijn inhome interviews uitgevoerd bij kwetsbare groepen. Te-

vens zijn ter plekke observaties gedaan, waarbij ook foto’s zijn gemaakt om een indruk te geven 

van de woonomgeving en beveiligingsvoorzieningen van kwetsbare groepen. 

 

Inhome interviews 

In totaal zijn 30 personen uit kwetsbare groepen uitgebreid geïnterviewd. Voor dit onderzoek 

definiëren wij kwetsbare groepen als personen in sociale klasse C en D (autochtonen en niet-

westerse allochtonen) die woonachtig zijn in achterstandswijken.3 In de bijlage is beschreven 

met welke achtergrondkenmerken nog meer rekening is gehouden bij de selectie van de te in-

terviewen personen. Bewust is ervoor gekozen om deze gesprekken niet op ons kantoor te la-

ten plaatsvinden, maar bij de respondenten thuis. Deze innovatieve methode heeft een aantal 

voordelen:  

 Vertrouwde omgeving: door de interviews in hun eigen huis te laten plaatsvinden voelen 

respondenten zich meer op hun gemak. Dit zorgt ervoor dat ze minder bedeesd zijn en uit-

gebreider antwoord geven. Indien het interview in een kantoorsetting plaatsvindt, zijn res-

pondenten minder op hun gemak. Dit is met name het geval bij kwetsbare groepen die niet 

gewend zijn aan een kantoorsetting.  

 Aanwijzen wat ze bedoelen: respondenten die verbaal minder sterk zijn vinden het prettig 

om bij sommige situaties voorwerpen aan te kunnen wijzen. Het is tijdens de gesprekken 

meerdere keren voorgekomen dat respondenten anti-inbraak strips, kierstandhouders en 

andere beveiligingsvoorzieningen aanwezen, omdat ze niet de juiste termen kenden. Bo-

vendien was het nuttig voor ons om in sommige situaties te kunnen zien dat ze bijvoorbeeld 

met een tussendeur eigenlijk de portiekdeur bedoelden.  

 Onbewuste factoren: in hun eigen woonomgeving zijn respondenten zich meer bewust van 

hun gedrag. Om hun routine boven water te krijgen hebben we respondenten gevraagd om 

voor te doen wat ze normaliter doen als ze kort de deur uitgaan. Op deze manier worden 

onbewuste factoren eveneens zichtbaar.     

 

Bij de inhome interviews is onder meer de zogenoemde cirkel-methode toegepast, waarmee is 

te achterhalen wie in de omgeving van de respondent de belangrijke en minder belangrijke spe-

lers zijn die invloed uitoefenen op hun keuze om preventiemaatregelen te nemen. Met wie pra-

ten kwetsbare groepen over (preventie van) woninginbraak? Hoe dichtbij staan ze en wat is hun 

invloed? Met andere woorden wie bepalen de sociale normen ten aanzien van preventiemaat-

regelen? In hoofdstuk 5 wordt uitvoerig ingegaan op deze cirkel-methode.  

  

Observaties en foto’s 

Een ander voordeel van inhome interviews is dat wij als onderzoekers een betere indruk krijgen 

van de sociale en fysieke context van de respondenten. Ter plekke zijn daarom observaties uit-

gevoerd, waarbij ook foto’s zijn gemaakt om een indruk te geven van de woonsituatie en bevei-

ligingsvoorzieningen van kwetsbare groepen. Tevens zijn observaties uitgevoerd in de woon-

                                                      
3
 Sociale klasse wordt bepaald aan de hand van de hoogst genoten opleiding en het beroep van de hoofdkostwinner in 

het huishouden. Hierbij wordt een indeling in vijf categorieën gebruikt, namelijk:  A (hoog); B1; B2; C; en D (laag). Socia-

le klasse C bestaat uit minder welgestelden (kleine middenstanders, lager kantoorpersoneel, geschoolde arbeiders). 

Sociale klasse D bestaat uit de minst welgestelden (ongeschoolde werknemers en werklozen).  
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omgeving, waarbij onder meer is gelet op hoe toegankelijk woningen in de omgeving zijn.4 Bo-

vendien is gekeken naar plekken waar inbrekers niet zichtbaar voor omstanders zijn, waarbij 

eveneens foto’s zijn gemaakt. Hier werd soms wat raar tegenaan gekeken door buurtbewoners. 

In enkele buurten leidde dit er toe dat we werden aangesproken op ons gedrag, wat erop duidt 

dat er in de deze buurt enige sociale controle is. Tijdens het uitvoeren van de observaties en 

het maken van foto’s van gangetjes van achtertuinen en beveiligingsvoorzieningen is daarom 

genoteerd hoe vaak mensen in de omgeving letten op ons afwijkende gedrag tijdens de obser-

vatieperiode.  

1.3.3 Kwantitatief onderzoek 

 

Naast het kwalitatieve onderzoek is een enquête afgenomen. Voor de gegevensverzameling is 

gebruik gemaakt van de steekproefbron TNS NIPObase. Dit is een database van huishoudens 

die zich bereid hebben verklaard met enige regelmaat aan enquêtes van Veldkamp en TNS 

NIPO deel te nemen. Het panel bestaat in totaal uit 200.000 personen. 

 

De steekproef voor dit onderzoek bestaat uit respondenten die ouder zijn dan 18 jaar en beho-

ren tot de sociale klasse C en D (zowel autochtonen als niet-westerse allochtonen). Er is ge-

streefd naar representativiteit op verschillende achtergrondkenmerken: etniciteit, regio, leeftijd 

en geslacht. De normcijfers zijn ontleend aan de Gouden Standaard en het CBS. In totaal zijn 

500 respondenten uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek, waarvan er uiteindelijk 

302 via hun eigen pc hebben deelgenomen. Dit betekent dat de respons 60% bedraagt. In de 

bijlage staat een uitgebreidere methodologische verantwoording. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ervaring die kwetsbare groepen met woninginbraak heb-

ben, waarbij ook aandacht is voor de beleving. In hoofdstuk 3 worden de maatregelen bespro-

ken die kwetsbare groepen treffen om woninginbraak te voorkomen. In hoofdstuk 4 wordt de 

fysieke omgeving van kwetsbare groepen behandeld, waarbij eveneens wordt nagegaan in 

hoeverre dit samenhangt met preventiegedrag. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 nader inge-

gaan op invloed van de sociale context op preventiegedrag.  

 

Bij de beschrijving van de resultaten is ter verduidelijking in de kantlijn met behulp van icoontjes 

weergegeven op welke bronnen de verschillende uitspraken zijn gebaseerd (zie 1.3.1 t/m 

1.3.3). Verder zijn in aparte tekstblokken in het rapport citaten opgenomen die ter illustratie die-

nen. Deze citaten zijn in sommige gevallen herschreven om de leesbaarheid te verhogen. 

                                                      
4
 Om na te gaan wat de invloed is van de fysieke omgeving op preventiegedrag zijn kwetsbare groepen geselecteerd in 

verschillende wijken en verschillende type woningen. In de bijlage is beschreven met welke kenmerken van de fysieke 

omgeving rekening is gehouden bij de selectie van de te interviewen personen. 
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2 Ervaring, perceptie en houding woninginbraak  

2.1 Slachtofferschap woninginbraak  

Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat veel respondenten ervaring hebben met woningin-

braak. Bij ongeveer een tiende (13%) van de respondenten is ooit ingebroken (zie figuur 1).5 

Verder zegt een vijfde (22%) dat er is ingebroken bij de buren, terwijl de helft (50%) aangeeft 

dat de buren verderop in de straat of het gebouw slachtoffer zijn geweest van woninginbraak. In 

totaal zegt twee vijfde (41%) helemaal geen ervaring te hebben met woninginbraak in hun eigen 

woning of bij de buren. 

 

Nadere analyses laten zien dat respondenten uit sociale klasse D vaker zeggen slachtoffer te 

zijn geweest van woninginbraak dan respondenten uit sociale klasse C (respectievelijk 21% en 

12%). Ook is er vaker bij buren van respondenten uit sociale klasse D ingebroken (31% versus 

21%).  

1 | Slachtofferschap woninginbraak in eigen woning, bij directe buren of bij buren verderop in de straat (N=302) 

   

 

 

 

Dit beeld wordt ook bevestigd in het kwalitatieve onderzoek. Veel respondenten zeggen erva-

ring te hebben met inbraak in hun eigen woning of bij de buren. Duidelijk wordt dat woningin-

braak diepe indruk maakt op respondenten en niet voor niets behoort tot de categorie ‘high im-

pact crimes’ die landelijke prioriteit in de politiële aanpak krijgt. Naast de materiele schade is er 

ook sprake van immateriële schade. Geïnterviewden die slachtoffer zijn geweest van woningin-

braak zeggen vaak dat dit grote indruk op hen heeft gemaakt. Na de inbraak voelden zij zich 

niet veilig in hun eigen woning. Sommigen zeggen een periode niet meer te hebben kunnen 

slapen uit angst dat er wederom werd ingebroken. 

 

                                                      
5
 Doel van het onderzoek is om te bepalen of en hoe preventiegedrag van ‘kwetsbare groepen’ beïnvloed kan worden 

door middel van communicatie. In het onderzoek wordt ook (beperkt) gevraagd naar ervaring met woninginbraak. De 

inschatting vooraf dat deze groepen vaker slachtoffer zijn van woninginbraak wordt niet bevestigd. Op basis van zelf 

gerapporteerd slachtofferschap blijkt dat bij kwetsbare groepen minder vaak ooit is ingebroken (13%) dan bij het alge-

mene publiek (19%, bron: campagne-effectonderzoek 2015). Deze cijfers geven geen inzicht in het recente slachtoffer-

schap van woninginbraak (in de afgelopen 12 maanden), waarmee een actueler beeld kan worden geschetst.  
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Ook als er bij de buren is ingebroken maakt dit indruk. Geïnterviewden weten haarfijn te vertel-

len wanneer en hoe de inbraak is gepleegd. Hierbij wordt met name gekeken of dit henzelf ook 

had kunnen overkomen. Kunnen zij zichzelf identificeren met het slachtoffer? Vragen die zij zich 

waarschijnlijk hierbij onbewust stellen, zijn onder meer: Is het type huis vergelijkbaar? Zijn be-

veiligingsvoorzieningen soortgelijk? Heeft de inbreker bewust voor het huis van de buren geko-

zen? Zijn de buren nalatig geweest in hun preventiegedrag? Had mij dit ook kunnen overko-

men?  

 

Een woninginbraak bij de buren maakt extra veel indruk als uit de antwoorden op deze vragen 

blijkt dat de geïnterviewde dit ook had kunnen overkomen. In woorden van de geïnterviewden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een deel van de geïnterviewden dat zelf slachtoffer is geworden van woninginbraak geeft aan 

dat er meerdere keren achter elkaar bij hen is ingebroken. In sommige gevallen gebeurde dit 

kort achter elkaar en hadden ze het idee dat dezelfde dader is teruggekomen. Ook uit ander 

onderzoek blijkt dat bijna 25% van de (lokale) inbrekers opnieuw een inbraak pleegt op hetzelf-

de adres (Peeters e.a. 2011). De inbreker weet wat er te halen valt en de kans bestaat dat eer-

der gestolen goederen inmiddels vervangen zijn door nieuwe exemplaren. Ook kent de inbreker 

het huis en de omgeving, evenals de mogelijkheden om weg te komen.   

- “In 2011 is er ingebroken in het huis op de hoek. Ze zijn op de opbergkast geklommen die 

aan het huis vastzit en toen zij ze door het slaapkamerraam geklommen. Wij wonen geluk-

kig middenin, waardoor onze tuin niet zo makkelijk is te bereiken.” 

- “Bij die woning die vlak naast de lift zit is ingebroken. De buren hadden wel de sleutels in 

het slot laten zitten, dus het is ook een beetje hun eigen schuld.” 

- “Bij de buren één deur verderop is anderhalf jaar geleden ingebroken. Ik ben er van ge-

schrokken want er is via de tuin ingebroken en ik heb zelf ook een tuin.” 

-  “Bij de directe buurvrouw is nu al drie keer in korte tijd ingebroken. Ik denk dat dit een ge-

richte actie is tegen haar. Ze zal wel ruzie hebben met iemand.” 

- “Deze zomer werd nog bij een buurvrouw verderop ingebroken via een openstaand keu-

kenraam. Dat gebeurde gewoon op klaarlichte dag en had mij ook kunnen overkomen. 

Mensen kennen elkaar hier en als er ergens ingebroken is, zie je het, hoor je het en weet je 

wat er is gebeurd en hoe ze het hebben gedaan.” 

- “Enkele jaren geleden is er ingebroken via het slaapkamerraam van de buurman. Het bleek 

dat de inbreker met mij is meegelopen toen ik de portiekdeur opende. Ik ken niet iedereen 

van gezicht, dus ik heb daar toen niets van gezegd. Hier ben ik wel van geschrokken, maar 

het is ook wel dom om je slaapkamerraam open te laten staan.” 

- “Tien jaar geleden is er bij een oude dame op de vierde etage ingebroken. Ze liet een on-

bekende jongen haar helpen om de boodschappen mee naar binnen te dragen, waarna hij 

vervolgens het huis heeft leeg gehaald. Dat is wel een beetje dom van die mevrouw. Dat 

zal mij niet overkomen.” 
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2.2 Gepercipieerde inbraakkans  

Bijna drie vijfde (57%) van de respondenten schat de kans dat er wordt ingebroken in zijn wo-

ning (zeer) klein in, terwijl 3% deze kans (zeer) groot acht (zie figuur 2). Bij de directe buren of 

bij buren verderop in de straat is deze zogenoemde gepercipieerde inbraakkans groter. Ruim 

twee vijfde (45%) denkt dat de kans (zeer) klein is dat bij de directe buren wordt ingebroken, 

terwijl bijna drie tiende (28%) dit denkt in het geval van buren die verderop in de straat wonen.  

 

Indien er ooit is ingebroken bij respondenten, schatten zij de kans dat bij henzelf of bij hun bu-

ren wordt ingebroken groter in. Van de respondenten die ervaring hebben met woninginbraak, 

denkt 14% dat de kans dat er wederom bij hen wordt ingebroken (zeer) groot is, terwijl een vijf-

de (20%) de kans (zeer) groot acht dat er bij de buren verderop in de straat of het gebouw 

wordt ingebroken. Verder schatten niet-westerse allochtonen de kans dat er wordt ingebroken 

vaker (zeer) groot in dan autochtonen (respectievelijk 12% en 2%), hoewel ze even vaak 

slachtoffer van woninginbraak zijn geweest.   

2 | Gepercipieerde inbraakkans: in eigen woning, bij directe buren of bij buren verderop in de straat (N=302) 

 

 

 

Ook het kwalitatieve onderzoek toont aan dat geïnterviewden de kans dat er in hun eigen wo-

ning wordt ingebroken lager inschatten dan de kans dat dit bij de buren gebeurt. Een belangrij-

ke reden die kwetsbare groepen hiervoor geven is dat er bij hen niets te halen valt en bij buurt-

genoten waarschijnlijk wel. Andere redenen die zij aandragen zijn dat woningen van buren 

makkelijker toegankelijk zijn voor inbrekers of minder goed beveiligd. Alleen geïnterviewden die 

op de benedenverdieping van een etagewoning of flatgebouw wonen hebben het idee dat zij 

kwetsbaarder zijn voor woninginbraak dan hun andere buren, omdat inbrekers daar moeilijker 

binnen kunnen komen. De geïnterviewden zeggen bijvoorbeeld: 
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Tevens is aan de geïnterviewden gevraagd om een inschatting te maken van het aantal inbra-

ken in het postcodegebied waar ze woonachtig zijn, waarna we hen vervolgens hebben gecon-

fronteerd met het daadwerkelijke aantal inbraken dat in de afgelopen drie maanden in de direc-

te omgeving van de geïnterviewde (het postcodegebied) heeft plaatsgevonden en door de poli-

tie is geregistreerd.6  Hierbij is voor de duidelijkheid een plaatje getoond van het postcodege-

bied (zie figuur 3). Bij ongeveer drie vijfde van de 30 geïnterviewden is er sprake van een on-

derschatting.7 Na confrontatie met de daadwerkelijke aantallen kijken ze verschrikt op. Enkelen 

zeggen vervolgens de kans dat er ook bij hen wordt ingebroken nu hoger in te schatten. Deze 

confrontatie met het aantal inbraken in de buurt werkt voor hen als een ‘wake-up call’. Meerdere 

geïnterviewden zeggen echter dat deze aantallen niet leiden tot een hogere geschatte inbraak-

kans, omdat  ze pas gealarmeerd raken als er wordt ingebroken in soortgelijke huizen. Ze zijn 

woonachtig in buurten met verschillende type woningen. Pas als er wordt ingebroken in een 

huis dat op dat van hun lijkt, zeggen ze hun gepercipieerde inbraakkans aan te passen.  

  

                                                      
6
 Het aantal (pogingen tot) woninginbraak is te vinden op de volgende website:  http://www.politie.nl/misdaad-in-kaart. 

7
 De schattingen lopen ver uiteen, omdat de geïnterviewden moeite hebben om deze inschatting te maken. Enkele geïn-

terviewden komen met hun schatting nog in de buurt van het daadwerkelijke aantal inbraken in de buurt, terwijl meerde-

ren met hun schatting ver onder het daadwerkelijke aantal zit. Zo denkt de geïnterviewde van het voorbeeld in figuur 3 

dat er in de afgelopen drie maanden drie of vier (pogingen tot) inbraken in het postcodegebied 1024 hebben plaatsge-

vonden, terwijl dit er in werkelijkheid 53 zijn. 

- ” Sommige mensen hebben goud en veel andere dingen. Maar wat willen ze stelen bij mij?  Ik 

heb hier niets.”  

- “Er wonen veel Antillianen in deze buurt die van goud houden, dus daar gaan inbrekers eer-

der op af.” 

- “Wij wonen in een flat, dus de kans dat er bij benedenwoningen in de straat wordt ingebroken 

is groter.” 

- “Wij wonen hier met vijf mensen op de etage die elkaar in de gaten houden. Ze zullen eerder 

inbreken bij de huizen verderop in de straat die naast het parkje liggen, omdat het daar veel 

stiller is.” 

- “Inbrekers zijn al eens bij mij geweest. Nu zijn anderen aan de beurt.” 

- “Je moet het gewoon moeilijker maken dan je buren. Mijn huis is beter beveiligd dan die van 

mijn buren, dus daar zullen ze eerder inbreken.” 

- “Ik neem niet aan dat inbrekers in een tuintje met een ladder gaat staan om op twee hoog 

mijn raampie in te tikken. Dan zullen ze wel naar de benedenburen gaan.” 
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3 | Voorbeeld plaatje: aantal (pogingen tot) inbraken directe omgeving (postcodegebied) van respondent 

 
Postcodegebied: 1024 Amsterdam 

Noordelijk begrensd door de A10 

Zuidelijk begrensd door de Ringsloot, Schellingwouderbreek 

Oostelijk begrensd door de Buikslotermeerdijk en het Baanakkerspark 

Westelijk begrensd door de Zuiderzeeweg en A10 

Rode stipje staat voor woning van respondent 

 

2.3 Perceptie en houding woninginbraak   

Nederlandse gemeenten hebben in verschillende mate te maken met criminaliteit. Kwetsbare 

groepen wonen echter in buurten waar zij doorgaans meer worden geconfronteerd met crimina-

liteit en waar meer incidenten plaatsvinden (Beuningen e.a. 2013), waarbij praktijkervaring erop 

wijst dat daar ook vaker wordt ingebroken.  Dit zijn onder meer lokale inbrekers die ervoor kie-

zen in hun vertrouwde, nabije omgeving in te breken (Klein Hanenveld e.a. 2012). Het is echter 

de vraag hoe de inwoners van deze wijken dit zelf beleven. Hebben zij het idee dat in hun buurt 

vaker wordt ingebroken dan in andere buurten? Wie worden er in achtstandswijken volgens hen 

eerder slachtoffer van woninginbraak en wat is hun perceptie van het type inbreker in hun 

buurt?  

 

Kwetsbaarheid buurt 

Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat kwetsbare groepen hun wijk niet bovengemiddeld 

kwetsbaar vinden voor woninginbraak (figuur 4). Eén op de 20 respondenten (5%) denkt dat in 

hun buurt (veel) meer wordt ingebroken dan in andere buurten, terwijl ruim een derde (36%) 

meent dat er (veel) minder inbraken worden gepleegd in vergelijking met andere buurten.  

  

Afgelopen drie maanden 

Aantal inbraken: 33 

Aantal pogingen: 20 



16. 

 

Onderzoek preventie kwetsbare groepen | © Veldkamp | december 2014  

4 | Denkt u dat er in uw buurt meer of minder dan in andere wijken van uw woonplaats wordt ingebroken? (N=302) 

 

 

Ook uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat kwetsbare groepen niet beseffen dat in achter-

standswijken meer wordt ingebroken dan in andere buurten. Zij vinden zichzelf niet kwetsbaar-

der voor woninginbraak dan inwoners van andere wijken. Vrijwel alle geïnterviewden denken 

dat in hun buurt net zo vaak of zelfs minder vaak wordt ingebroken in vergelijking met andere 

buurten. Een belangrijk motief dat geïnterviewden hiervoor aandragen is dat er in achter-

standswijken niets te halen valt. Ze vermoeden dat inbrekers meer actief zijn in buurten waar 

mensen wonen die meer welvaart hebben. In hun eigen woorden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type slachtoffer 

Uit ander onderzoek is bekend dat mensen die veel uithuizig zijn een grote kans hebben om 

slachtoffer te worden van een inbraak (Millie 2005). De geïnterviewden in ons onderzoek heb-

ben vaak geen baan en zeggen vaak thuis te zijn. Ze beseffen dat de kans op woninginbraak 

hierdoor kleiner is. Met name in allochtone gezinnen met veel kinderen is er bijna altijd wel ie-

mand in huis, waardoor de kans op woninginbraak volgens hen kleiner is. Geïnterviewden 

noemen dan vaak dat hun huis kwetsbaar is voor woninginbraak op de momenten dat ze niet in 

huis zijn, bijvoorbeeld als ze een paar dagen bij familie op bezoek gaan. Ook zeggen enkelen 

dat buitenlandse vrouwen (vooral van de eerste generatie) vaker thuis zijn in vergelijking met 

autochtone vrouwen. Hierdoor is de kans op woninginbraak volgens hen kleiner.  

 

Verder zeggen meerdere geïnterviewden dat de kans op woninginbraak bij oudere mensen gro-

ter is. Hun kwetsbaarheid zorgt er volgens hen voor dat er eerder wordt ingebroken, terwijl ook 

wordt gesuggereerd dat zij uit vergeetachtigheid deuren of ramen vergeten op slot te doen, 

waardoor de kans groter is dat er wordt ingebroken. Overigens blijkt uit het kwantitatieve onder-

zoek dat oudere respondenten meer preventiemaatregelen nemen dan jongeren (zie paragraaf 

3.4) 

- ”In rijkere buurten zal meer worden ingebroken. Wat willen ze hier nou halen? Als ze bij mij in-

breken dan gaan ze teleurgesteld weer weg.”  

- “Er wordt volgens mij meer ingebroken in eengezinswoningen en daar zijn er niet zo veel van in 

deze buurt. Hier staan veel meer flats.” 

- “Wat valt er hier nou te halen denk je bij jezelf, maar het gebeurt overal evenveel. Zelfs in de 

Bijlmer breken ze in.” 

- “Bij de rijken wordt veel meer gejat dan bij de normalen hiero.” 

- “Inbrekers heb je overal rondlopen. Ze kijken gewoon waar niemand thuis is.” 

- Hier wordt minder ingebroken dan in andere buurten. Veel van die yuppen hebben een lease-

autootje, tabletje,enzo. Dat heb je hier niet.” 
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De aanwezigheid van makkelijke doelwitten (zoals ouderen en bewoners van benedenwonin-

gen) in de buurt heeft bij enkele geïnterviewden tot gevolg dat zij de kans dat er bij hen zelf 

wordt ingebroken lager inschatten. Ze veronderstellen dat inbrekers zullen kiezen voor het 

makkelijkste doelwit, waardoor zij in eerste instantie buiten schot blijven.   

 

Type inbreker 

Uit de literatuur blijkt dat de politie doorgaans onderscheid in type inbrekers maakt op basis van 

organisatiegraad, namelijk gelegenheidsinbraak en georganiseerde inbraak (van de Handel e.a. 

2009). Georganiseerde inbraak wordt volgens de literatuur vaak gepleegd door internationaal 

opererende bendes die goed voorbereid meestal in de duurdere wijken opereren.8  Deze inbra-

ken vinden vaak plaats in opdracht en zijn gekoppeld aan een specialistische modus operandi9 

(Van den Handel e.a. 2009). Gelegenheidsinbrekers maken gebruik van de situatie. Hierbij 

wordt vaak nog een onderscheid gemaakt tussen junks en lokale inbrekers, waarbij ervan uit 

wordt gegaan dat kennis van de woonbuurt een belangrijke motivatie is voor deze lokale inbre-

kers. 

 

De geïnterviewden in het kwalitatieve onderzoek wijzen met name lokale inbrekers aan als de 

groep inbrekers die in hun buurt actief is. In enkele gevallen kennen ze de vermoedelijke daders 

ook. Deze kennis wordt niet altijd gedeeld met de politie, omdat ze dit niet kunnen bewijzen. Zo 

is bij één van de geïnterviewden naar eigen zeggen ingebroken door vrienden van de buren, die 

zagen dat ze een weekend wegging. Een andere geïnterviewde zegt een jonge inbreker te ken-

nen, die hij probeert op het rechte pad te brengen. Daarnaast zeggen enkele geïnterviewden 

dat je voorzichtig moet zijn bij het uitnodigen van vriendjes van je kinderen, omdat dit (familiele-

den van) inbrekers kunnen zijn.  

 

Verder zien veel geïnterviewden samenhang tussen inbraken in de buurt en hangjongeren. Ze 

hebben het gevoel in de gaten te worden gehouden. In enkele gevallen zijn deze jongens ook 

op heterdaad betrapt door de geïnterviewden of door de politie. Enkele reacties:  

  

                                                      
8
 Overigens heerst het idee dat er tegenwoordig een groot deel van de woninginbraken in Nederland is toe te schrijven 

aan mobiele dadergroepen die hun oorsprong hebben in landen in Midden- en Oost-Europa (Klein Haneveld e.a. 2012). 
9
 Met modus operandi wordt de specifieke, herkenbare werkwijze van een inbreker of een groep inbrekers bedoeld. Aan 

deze werkwijze, ook wel handelswijze, kan dit individu of deze groep herkend worden. 
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2.4 Samenvatting 

Tot slot volgt hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten van dit hoofdstuk. 

 

Samengevat:  

  

 Ervaring met woninginbraak: kwetsbare groepen hebben veel ervaring met woningin-

braak in hun eigen woning of bij de buren. Duidelijk is dat woninginbraak diepe indruk 

maakt, ook als er bij de buren is ingebroken. Ze betrekken het echter niet automatisch 

op henzelf. In dat geval wordt er vooral gelet of zij zich kunnen identificeren met het 

slachtoffer. Zij stellen zich hierbij de vraag: ‘had mij dit ook kunnen overkomen?’ 

 Gepercipieerde inbraakkans: de kans dat er in hun eigen woning wordt ingebroken 

wordt klein ingeschat en ligt lager dan de zogenoemde gepercipieerde inbraakkans bij 

hun directe buren of buren verderop in de straat. Een van de redenen hiervoor is dat 

kwetsbare groepen het idee hebben dat er bij hen niets te halen valt en bij hun buren 

waarschijnlijk wel.  

 Kwetsbaarheid: kwetsbare groepen denken dat in hun buurt niet bovengemiddeld 

wordt ingebroken. Zij vermoeden dat inbrekers meer actief zijn in buurten waar mensen 

- “Hier breken alleen mensen in die even snel wat willen halen. Verslaafden of gelegen-

heidsinbrekers. Overal valt wat te halen, ook al zijn het maar een paar tientjes.”  

- ”Deze zomer is er een georganiseerde bende hangjongeren in onze buurt actief geweest 

met woninginbraak. In meerdere huizen is ingebroken. Door te posten zien ze wie er wel 

en niet thuis zijn. Toen ik op een van die capuchon-jongens afstapte waarschuwde hij zijn 

handlanger die voor het huis van mijn bovenbuurman stond.”  

- “Er hangen veel jongeren in de buurt rond die geen werk, geen uitkering hebben en niet 

naar school gaan. Maar ze roken, drinken en ze willen mooie gympen hebben. Hoe kom je 

aan dat geld dan?” 

- “Er is ingebroken door vrienden van de buren. Ze zagen dat ik een weekend wegging en 

hebben toen hun slag geslagen. Achteraf hoorde ik dat zij het zijn geweest.” 

- “Je moet niet aan iedereen vertellen wat je hebt. Het zijn vaak bekenden die inbreken. 

Ook bij onze overbuurman is waarschijnlijk door een bekende van hem ingebroken.” 

-  “Die jongens hangen vaak voor mijn huis en kunnen precies zien of ik wel of niet thuis 

ben. Ik voel me enorm in de gaten gehouden. Bewijzen kan ik het niet, maar ik denk wel 

dat ze met woninginbraak te maken hebben.” 

- “Hangjongeren zorgen juist voor meer sociale controle. Doordat zij de boel in de gaten 

houden wordt er niet ingebroken.” 

- “Het moeten bekenden zijn geweest die bij de buren hebben ingebroken. Wie gaat er an-

ders op vier hoog in een flatje inbreken? Haar kinderen hebben waarschijnlijk vriendjes 

meegenomen die aan hun broer of neef hebben verteld dat er iets te halen valt.” 

- “Het zijn vooral gelegenheidsinbrekers. Jonge jongetjes die hierheen komen om te plunde-

ren. Het zijn vooral Marokkanen. Dat weet ik zeker.” 
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met hogere inkomens wonen. Kwetsbare groepen wonen echter in buurten waar zij 

doorgaans meer worden geconfronteerd met criminaliteit en waar meer incidenten 

plaatsvinden (Beuningen e.a. 2013), waarbij praktijkervaring erop wijst dat daar ook va-

ker wordt ingebroken. Dit zijn onder meer lokale inbrekers die ervoor kiezen in hun ver-

trouwde, nabije omgeving in te breken (Klein Hanenveld e.a. 2012). De meeste geïnter-

viewden schrikken van het daadwerkelijke aantal inbraken in de buurt. Zij schatten dit 

aantal vaak lager in. Voor enkelen is deze confrontatie een ‘wake-up call’. Zij schatten 

de kans nu hoger in dat er in hun woning wordt ingebroken. Anderen zeggen dat ze pas 

gealarmeerd raken als ze horen dat er is ingebroken in huizen die op hun eigen woning 

lijken. Echter hebben geïnterviewden wel een realistisch beeld van de kwetsbare plek-

ken in hun woning. Ze weten vaak feilloos aan te wijzen hoe inbrekers zouden binnen-

komen in hun woning als ze dat zouden willen. 

 Type inbreker: geïnterviewden wijzen ook met name lokale inbrekers aan als de groep 

inbrekers die in achterstandswijken actief is. In enkele gevallen kennen ze de dader 

ook. Verder zien veel geïnterviewden samenhang tussen inbraken in de buurt en hang-

jongeren. Ze voelen zich door deze groep in de gaten gehouden.  
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3 Preventie woninginbraak 

3.1 Preventiemaatregelen 

Op de vraag wat respondenten allemaal doen om woninginbraak te voorkomen worden het 

vaakst de volgende antwoorden gegeven: voor- en/of achterdeur op slot doen; alle ramen slui-

ten; geen sleutels aan de binnenkant van de deur laten zitten; en ’s avonds lichten binnenshuis 

aanlaten. Dit zijn ook de eerste vier tips die worden gegeven op de website 

www.maakhetzenietmakkelijk.nl.10  
 

Autochtonen en niet-westerse allochtonen verschillen van elkaar in hun preventie-gedrag (figuur 

5). Deze laatste groep treft minder maatregelen om woninginbraak te voorkomen. De meerder-

heid (93%) van de autochtonen geeft aan de voor- en/of achterdeur op slot te doen, terwijl drie 

kwart (77%) van de niet-westerse allochtonen dit zegt te doen. Daarnaast zegt vier vijfde (83%) 

van de autochtonen de ramen te sluiten, tegenover twee derde (69%) van de niet-westerse al-

lochtonen. Ruim twee derde van de autochtonen geeft aan dat: ze de sleutels uit de binnenkant 

van hun slot halen (71%) en ’s avonds lichten binnenshuis aanlaten als ze niet thuis zijn (72%), 

terwijl minder dan de helft van de niet-westerse allochtonen dit doet (respectievelijk 47% en 

45%). Uit nadere analyses blijkt dat respondenten bij wie ooit is ingebroken vaker extra sloten 

op de voor- en/of achterdeur hebben geplaatst.  
 

5 | Wat doet u om inbraak in uw woning te voorkomen? Autochtonen versus niet-westerse allochtonen (N=302) 

 

 

                                                      
10

 Dit is een website die onlangs is opgezet door het ministerie van Veiligheid en Justitie om burgers te wijzen op de 

risico’s van woninginbraak. Op deze website worden tips gegeven om woninginbraak te voorkomen. 
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Ook uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat respondenten maatregelen treffen om woningin-

braak te voorkomen. Hierbij zijn weinig verschillen zichtbaar tussen autochtonen en niet-

westerse allochtonen. Vrijwel alle geïnterviewden (zowel autochtonen als niet-westerse alloch-

tonen) zeggen de voor- en achterdeur op slot te doen en alle ramen te sluiten om woningin-

braak te voorkomen. Daarnaast zegt een groot deel ‘s avonds lichten binnenshuis aan te laten 

als ze de deur uitgaan, om het huis zo een bewoonbare indruk te geven. Figuur 6 toont hiervan 

enkele voorbeelden.  

 

6 |Voorbeelden van geïnterviewden die lichten aanlaten als ze de deur uitgaan 

 

  

“Altijd als ik naar buiten ga: licht aan en gordijnen dicht. Soms de TV aan. Dan denken ze: er is iemand thuis.” 

“Ik doe de lichten aan, maar ook de gordijnen dicht.  Anders kunnen ze alsnog zien dat ik niet thuis ben.  

Die inbrekers zijn ook niet gek.” 
 

 

7 | Eigen methoden om met woninginbraak om te gaan   

  

“Ik doe mijn deur wel op slot, maar verwacht niet dat hier 

iemand komt. Ik heb hier niets. TV gaan ze misschien 

meenemen, dat is alles wat ik heb’. 

‘Ik heb een tip van een vriendin van me overgenomen. 

Haar geld had zij in een plastic tas gedaan, dat hebben 

de inbrekers niet meegenomen’. 
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Woninginbraak kan ook worden voorkomen door geen kostbare spullen in het zicht te leggen. 

Enkele geïnterviewden zeggen de laptop bijvoorbeeld te verstoppen als men op vakantie gaat. 

Meerderen geven echter aan dat er bij hen niets te halen valt.  Eén geïnterviewde geeft als tip 

om waardevolle spullen niet te verstoppen, maar achteloos in een plastic zak op tafel te leggen. 

Op de foto’s in figuur 7 zijn deze voorbeelden geïllustreerd. 

 

Eigen manieren om woninginbraak te voorkomen 

Naast de geijkte methoden hebben veel respondenten andere manieren ontwikkeld om woning-

inbraak te voorkomen. Zo zeggen enkele geïnterviewden bewust vaasjes en andere attributen 

in de vensterbank te plaatsen, die omvallen als een inbreker via de ramen probeert binnen te 

komen (zie bovenste twee foto’s in figuur 8).  

 
8 | Eigen methoden om woninginbraak te voorkomen 

“Ik heb al m’n trutjes bewust voor het raam staan.” 

 

 

 

“Ik laat er altijd wel allerlei vaasjes voor, dus als ze een 

raam in duwen dan is er zoveel lawaai, dan ben je 

accuut wakker.”

 

“Hier heb ik een alarm bij de deuren: een lepeltje.” “Dat hebben we zelf allemaal gedaan, zo’n doornstruik  

geplaatst. Zo komen ze niet via de achtertuin binnen.” 
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Een andere respondent plaatst lepels op de deurklinken, zodat hij wakker wordt als een inbre-

ker ‘s nachts via de deur probeert binnen te komen (foto linksonder in figuur 8). Daarnaast 

wordt het inbrekers moeilijk gemaakt om binnen te komen door bijvoorbeeld een doornstruik in 

de tuin te plaatsen (foto rechtsonder in figuur 8). 

 

Verschillen autochtonen en niet-Westers allochtonen 

Bij deze specifieke manieren om woninginbraak te voorkomen zijn er enkele verschillen zicht-

baar tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen. Zo zegt een Nederlandse vrouw met 

diverse tatoeages op haar lichaam dat ze bewust stickers op de deur heeft geplakt van een ta-

toeagewebsite, omdat dit volgens haar potentiële inbrekers afschrikt (foto links in figuur 9). Ook 

zijn er alleen bij enkele autochtone respondenten waarschuwingsstickers aangetroffen van 

waakhonden. Een alleenwonende Marokkaanse vrouw heeft een andere manier gevonden om 

inbrekers af te schrikken. Op momenten dat zij de deur uitgaat, plaatst zij verschillende schoe-

nen in de portiek voor haar voordeur. Hierdoor lijkt het dat er mensen thuis zijn, waardoor een 

inbreker niet zo snel binnen zal komen. Grote mannenschoenen plaatst zij vooraan om inbre-

kers te laten denken dat er ook een man op dit adres woont. Ook roept de Marokkaanse geïn-

terviewde op momenten dat ze de deur uitgaat luid en duidelijk naar zogenaamde thuisblijvers 

‘Tot straks! Ik ben zo weer terug hoor!’. Er is namelijk eerder bij haar ingebroken op momenten 

dat ze even niet thuis was, waarbij ze het gevoel had dat de inbrekers haar in de gaten hebben 

gehouden. Daarom probeert ze potentiële inbrekers te overtuigen dat er altijd iemand in huis is. 

 
9 | Eigen manieren om woninginbraak te voorkomen: autochtonen (links) versus niet-Westers allochtonen (rechts) 

  

“Het (tattoeages) wordt toch geassocieerd met asociale 

types. Misschien schrikt dat af.” 

“Ik doe altijd schoenen bij de deur, zodat het lijkt dat er 

mensen thuis zijn” 
 

 

 

Meerdere niet-westerse allochtonen vragen familieleden om tijdelijk in hun huis te wonen als zij 

op vakantie gaan, zodat het huis niet onbeheerd achterblijft. Ook zijn er niet-westerse allochto-

nen die familieleden vragen om regelmatig bij hun huis langs te gaan om post op te halen en/of 

de gordijnen open en dicht te doen, waardoor het niet opvalt dat zij op vakantie zijn. Buren wor-

den niet of nauwelijks gevraagd om deze taak uit te voeren, hetgeen bij autochtonen vaak wel 

het geval is. In paragraaf 5.1 wordt uitvoeriger ingegaan op deze vorm van sociale controle.  
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Deur altijd op slot 

Een belangrijke tip die wordt gegeven op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl is dat de 

deur altijd op slot moet worden gedraaid, ook als je maar even weg bent. Daarom is aan res-

pondenten gevraagd hoe vaak ze de deur dicht doen in verschillende situaties. De meerderheid 

doet de deur altijd op slot (niet alleen dicht, maar ook echt op slot) als ze op vakantie gaan of 

een paar dagen weg zijn. Dat is minder vaak het geval als respondenten korter de deur uitgaan,  

bijvoorbeeld als ze: op bezoek gaan bij vrienden en familie; naar hun werk gaan; een bood-

schapje doen; of de hond uitlaten. Indien ze in (of in de buurt van) hun woning zijn (op zolder in 

de schuur of als ze buiten een praatje maken met de buren) dan doet de meerderheid de deur 

niet op slot.  

 

Ook bij deze vraag zijn verschillen zichtbaar tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen. 

Deze laatste groep doet bijvoorbeeld minder vaak de deur op slot als ze op bezoek gaan bij 

vrienden of familie of als ze boodschappen gaan doen (zie figuur 10). Zo zegt één op de zeven 

(14%) autochtonen de deur niet altijd op slot te doen als ze boodschappen gaan doen, terwijl 

drie tiende (30%) van de niet-westerse allochtonen dit aangeeft. Verder zeggen respondenten 

bij wie ooit is ingebroken minder vaak de deur niet altijd op slot te doen als ze boodschappen 

gaan doen in vergelijking met respondenten die geen ervaring hebben met woninginbraak (5% 

versus 17%).  

 

10 |  In welke situaties doet u niet altijd de deur dicht? (N=302)
11

 
 

 

 

 

Aan respondenten die met meerdere personen in huis wonen, is gevraagd hoe vaak familiele-

den/huisgenoten de deur op slot doen. Een meerderheid (88%) zegt dat deze familiele-

                                                      
11

  Respondenten hadden ook de mogelijkheid om aan te kruizen dat de situatie niet van toepassing is, omdat ze bij-

voorbeeld geen hond of geen baan hebben. Bij de berekening van deze percentages zijn alleen de respondenten mee-

genomen waarop deze situatie van toepassing zou kunnen zijn.  
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den/huisgenoten hiermee hetzelfde omgaan, terwijl de anderen denken dat zij vaker (6%) of 

minder vaak (6%) de deur op slot doen. 
 

Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat de geïnterviewden in veel situaties altijd de deur   

op slot doen. Ze zeggen zich bewust te zijn van het risico dat je loopt als je de deur niet op slot 

doet. Meerdere geïnterviewden geven hierbij aan dat ze het inbrekers niet te makkelijk willen 

maken. Echter zijn er wel situaties waarin de deur niet altijd op slot wordt gedaan.  
 

In lijn met het kwantitatieve onderzoek zeggen verschillende geïnterviewden de deur niet op slot 

te doen als ze in de schuur/kelderbox bezig zijn of als ze even het vuilnis buiten zetten. Ze ver-

wachten niet dat er wordt ingebroken in die ene minuut dat ze weg zijn. Verder zeggen enkelen 

het soms gewoon te vergeten of het komt voor dat hun kinderen vergeten de deur dicht te doen.  

Er lijkt geen gevoel van urgentie bij deze groep aanwezig te zijn, hetgeen mogelijk kan worden 

gecreëerd met een preventie-campagne.  
 

De enkele geïnterviewden die hun deur niet op slot doen als ze even kort de deur uitgaan om 

boodschappen te doen, hebben het idee dat dit niet nodig is omdat de buren een oogje in het 

zeil houden.12 Verder zijn er enkele geïnterviewden die hun deur niet op slot doen omdat ze 

“niet in een bunker willen wonen”. Deze geïnterviewden zeggen zich bewust te zijn van de risi-

co’s die ze lopen, maar het zit niet in hun aard om preventiemaatregelen te treffen. Deze kleine 

groep lijkt niet of nauwelijks te beïnvloeden door een preventie-campagne. In eigen woorden:   
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 In paragraaf 5.1 wordt uitvoeriger ingegaan op de samenhang tussen sociale controle en preventiegedrag. 

- “Als ik naar de kelderbox ga of als ik buiten mijn auto ga schoonmaken dan doe ik de deur 

niet op slot, maar trek ik deze gewoon achter me dicht. Dat is ook niet nodig omdat ik de 

voordeur in de gaten kan houden.” 

- “Als ik de kort de hond uitlaat of naar de kelderbox ga, dan trek ik de deur gewoon achter 

me dicht. Het is niet dat ik al het mogelijke doe. Ik ga niet in een kluis leven.” 

-  “De deur trekken we wel dicht, maar die gaat niet op slot. Het is een komen en gaan bij 

ons, de ene komt om 1:00 thuis en de ander om 2:00. Dan doe ik de deur maar niet op 

slot.” 

- ”Ook als ik kort de deur uitga om boodschappen te gaan doen dan gaan de ramen en deu-

ren dicht en dan gaat ook het penslot erop. Ik ben het al die jaren misschien twee keer 

vergeten te doen, maar dat is gewoon vergeetachtigheid.” 

- “Ik heb een aantal keren gemerkt dat mijn dochter in de haast de deur niet op slot heeft 

gedraaid, maar dat komt heel weinig voor.” 

-  “Als ik overdag een boodschapje doe dan doe ik de deur niet op slot. Dat is ook niet nodig 

omdat er een wijde blik aan de voorkant van het huis is. Als iemand aan de deur staat te 

rommelen, dan zegt mijn buurvrouw hiernaast gelijk: ‘zeg hee wat mot je!’ ”  

- “In de vorige buurt moest je altijd de deur op slot doen, maar dat is hier niet nodig. Ik weet 

dat de buren een oogje in het zeil houden.” 

-  “De keukendeur aan de achterkant laat ik vaak open en dat ga ik ook niet veranderen. Ik 

buig niet voor die gasten.” 

-  “Ook als ik een dagje wegga dan gaat de voordeur niet op slot. Dat zit gewoon in mij. An-

ders moet je maar in een bunker gaan wonen.” 
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3.2 Beveiligingsvoorzieningen  

Bewoners kunnen met hun gedrag woninginbraak voorkomen (deur altijd op slot doen, lichten 

aanlaten als ze weggaan), maar ze kunnen ook extra beveiligingsvoorzieningen aanschaffen.  

Onderzoek van Van Wilsem (2003) laat zien dat er verband is tussen de hoeveelheid preven-

tiemaatregelen en de kans op een (poging tot) inbraak. Hoe meer getroffen maatregelen, hoe 

kleiner die kans wordt. Relevant hierbij is of woningen voldoen aan de eisen aan inbraakwe-

rendheid die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 1999.13 Uit onderzoek is bekend dat woningen 

die volgens deze richtlijnen zijn gebouwd een 26 procent lagere inbraakkans hebben dan soort-

gelijke woningen die niet volgens deze richtlijnen zijn gebouwd (Vollaard en van Ours 2011). 

 

Bekend is dat in achterstandswijken relatief veel oude woningen staan. Enkele geïnterviewden 

wonen in nieuwbouwhuizen of in woningen die onlangs zijn gerenoveerd door de woningbouw-

corporatie, terwijl meerderen woonachtig zijn in relatief oude woningen die ruim voor 1999 zijn 

gebouwd. Bij oude woningen (die niet veel beveiligingsvoorzieningen hebben) betekent dit dat 

het voor inbrekers relatief makkelijk is om binnen te komen. Deuren zijn makkelijk open te bre-

ken, wat de bewoners van deze oude huizen ook beseffen. In figuur 11 is een voorbeeld gege-

ven van een deur van een oude woning (links) die volgens de geïnterviewde makkelijk is open 

te breken versus een deur van een geïnterviewde die in een woning woont met een stevige 

deur (rechts).  

11 | Foto’s van deuren, inbraakgevoelig versus stevig  

  

“Die deuren stellen niet zo veel voor” “De voordeur is stevig” 
 

 

 

Ook de ramen van woningen zijn niet allemaal even stevig in achterstandswijken. In figuur 12 is 

aan de linkerkant een foto weergegeven van een geïnterviewde die aangeeft dat vooral haar 

ramen makkelijk zijn open te breken. Met behulp van een wasknijper probeert ze de kieren niet 

te groot te maken. Aan de rechterkant staat een foto van een raam van een nieuwbouwwoning, 

waarvan de geïnterviewde niet het idee heeft dat inbrekers via het raam naar binnen kunnen 

komen.  

                                                      
13

 Het Bouwbesluit betreft een pakket minimumeisen aan beveiliging van de woningen. 
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12 | Foto’s van raam oude woning en raam nieuwe woning 

  

“De ramen vind ik wat minder“ “Het zijn speciale ramen die ook op slot kunnen” 
 

 

3.3 Belemmeringen   

Aan de respondenten die de meest genoemde preventiemaatregelen (de eerste vier tips die 

worden gegeven op de website www.maakhetzenietmakkelijk.nl) niet treffen is gevraagd waar-

om ze dat niet doen (figuur 13). Respondenten die de voordeur niet op slot doen of de ramen 

niet dicht doen geven het vaakst als reden dat ze het soms vergeten (respectievelijk 31% en 

36%) of dat huisgenoten dit nalaten (23% en 18%). Respondenten die lampen niet aanlaten als 

ze de deur uitgaan noemen het vaakst als motief dat ze denken dat dit niet helpt om woningin-

braak te voorkomen (44%). Tot slot wordt de sleutel niet uit het slot gehaald, omdat vaak wordt 

gedacht dat het hierdoor juist moeilijker is voor een inbreker om binnen te komen (37%).  
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13 | Belemmeringen die het meest worden genoemd door respondenten die bepaalde preventiemaatregelen niet treffen 

(n=41 -121)  

 
Voor- en/of achterdeur op slot 

 

Ramen dicht 

 

    Lampen aanlaten als het donker is 

 

Sleutels uit het slot halen 

 

 

Ook uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de geïnterviewden de 

sleutel niet uit het slot haalt. Zij lijken niet te beseffen dat hiermee de kans op woninginbraak 

wordt verhoogd.14 Deze geïnterviewden zeggen dit onder meer te doen omdat ze bang zijn de 

sleutel kwijt te raken. Daarnaast denken meerderen dat ze hiermee woninginbraak juist kunnen 

voorkomen. Indien de sleutel aan de binnenkant van het slot zit, kan volgens hen een inbreker 

niet met behulp van een loper de deur van de buitenkant openen. Ook kan volgens één van de 

geïnterviewden met dezelfde sleutel de voordeur van meerdere woningen in haar flat worden 

geopend. Zij acht het noodzakelijk om ’s nachts de sleutel in het slot te laten zitten, zodat 

(vrienden van) buren niet naar binnen kunnen komen. In figuur 14 staan enkele voorbeelden 

van situaties waarin geïnterviewden de sleutel in de deur of het raam laten zitten.  

 
14 | Foto’s van sleutels in de deur en in het raam 

     

     

“Sleutel laat ik erin zitten. Anders raak ik hem kwijt” 

“Sleutel blijft erin, en horizontaal, zodat ze niet van buiten erin gaan” 

“Bij de praxis kun je deze sleutel kopen. Daarom moet je hem erin laten zitten” 
 

                                                      
14

 De politie adviseert om altijd de sleutel uit het slot te halen. Inbrekers kunnen namelijk een gaatje boren onder het slot 

van een deur of raam en zo met een ijzerdraad de sleutel omdraaien of ze kunnen deur openen door te hengelen via de 

brievenbus (bron: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl).  
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Belemmeringen bij aanbrengen beveiligingsvoorzieningen 

Aan de geïnterviewden is ook gevraagd of zij nog meer zouden kunnen doen om woninginbraak 

te voorkomen. Meerderen geven aan dat dit wel het geval is, waarbij ze met name aangeven 

dat ze extra of betere sloten op ramen en deuren zouden kunnen plaatsen. Op de vraag waar-

om ze dat niet hebben gedaan, antwoordt de meerderheid dat dit niet hun verantwoordelijkheid 

is maar die van de woningcorporatie. Zelf zeggen zij met hun gedrag (altijd de deur op slot 

doen, lichten aanlaten als ze weggaan) woninginbraak te voorkomen, maar het aanbrengen van 

beveiligingsvoorzieningen is volgens hen de taak van de woningcorporatie. Ze weten dat hun 

huis niet optimaal is beveiligd, maar ze zijn niet bereid om te investeren in een huurhuis. Wan-

neer we vervolgens informeren of ze de woningcorporatie ook hebben benaderd met de vraag 

of ze meer of betere beveiligingsvoorzieningen willen aanschaffen, zegt de meerderheid dat ze 

dit niet heeft gedaan.  

 

Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat een derde (36%) van alle respondenten van mening is 

dat de veiligheid van zijn woning kan worden verbeterd (bijvoorbeeld met betere sloten, anti-

inbraakstrips en dergelijke). Figuur 15 toont dat dat respondenten waar ooit is ingebroken vaker 

van mening zijn dat hun huis beter kan worden beveiligd in vergelijking met respondenten die 

geen ervaring hebben met woninginbraak (57% tegenover 33%). Verder valt op dat niet-

westerse allochtonen vaker vinden dat hun huis beter kan worden beveiligd in vergelijking met 

autochtonen (54% versus 33%). Het lijkt er dus op dat niet-westerse allochtonen preventie va-

ker associëren met beveiligingsvoorzieningen in plaats van preventiegedrag.  

15 | Mate waarin met vindt dat de beveiliging van de woning kan worden verbeterd, uitgesplitst naar wel versus geen 

ervaring met woninginbraak en naar autochtonen versus niet-westerse allochtonen (N=302)  

 

Beveiliging van woning kan worden verbeterd 

 

Beveiliging van woning kan worden verbeterd 

 

 

Aan de respondenten die vinden dat de veiligheid van hun woning kan worden verbeterd is ge-

vraagd wie deze verbetering moet aanbrengen. Bijna drie vijfde (58%) van de niet-westerse 

allochtonen vindt dat onder meer de verhuurder dit moet doen, tegenover twee vijfde (42%) van 

de autochtonen.15 Ruim vier vijfde (84%) van hen heeft vervolgens niet aan de verhuurder ge-

vraagd om betere beveiligingsvoorzieningen aan te brengen. Zij zeggen hier niet aan te hebben 

gedacht, terwijl enkelen het idee hebben dat de woningcorporatie dit toch niet zal uitvoeren. Het 

verzoek van de respondenten die wel aan de verhuurder hebben gevraagd om betere beveili-

gingsvoorzieningen aan te brengen, is overigens niet ingewilligd door de verhuurder. 

 

 

 

 

                                                      
15

 Het overige deel zegt dat dit uitsluitend hun eigen verantwoordelijkheid is.  
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3.4 Een typologie op basis van preventiegedrag 

Hoe verschillen personen die veel preventiemaatregelen nemen van personen die dit weinig 

doen? Inzicht hierin kan helpen om binnen de kwetsbare doelgroep die personen te identifice-

ren op wie communicatie met betrekking tot preventie als eerste zou moeten worden gericht.  

 

We hebben een indeling gemaakt in drie groepen, op basis van de volgende vragen: 

 wat doen respondenten om woninginbraak te voorkomen16  

 hoe vaak doen ze in verschillende situaties de deur op slot.17  

 

In de volgende matrix is weergegeven op basis van welke combinaties van antwoorden de inde-

ling heeft plaatsgevonden. In iedere cel is weergeven bij hoeveel procent van de respondenten 

deze combinatie van antwoorden voorkomt. Vervolgens zijn drie groepen geselecteerd: preven-

tie-verzuimers, preventie-middenmoters en preventie-uitblinkers.18 

     

 
deur op slot in acht situaties 

 
nooit -soms meestal bijna altijd altijd 

aantal preventiemaatregelen     

 0 0,7% 0,3% 0,0% 0,3% 

 1 1,7% 2,7% 1,0% 1,3% 

 2 3,3% 7,4% 5,4% 1,0% 

 3 1,3% 11,7% 10,0% 5,0% 

 4 3,0% 15,7% 15,4% 12,7% 

            preventie-verzuimers  (19%) 

            preventie-middenmoters  (48%) 

            preventie-uitblinkers  (33%) 

 

 

Er blijkt een redelijk sterk verband te bestaan tussen het nemen van preventiemaatregelen en 

leeftijd: onder preventie-verzuimers zijn relatief veel jongeren te vinden en bij de preventie-

uitblinkers zien we relatief veel respondenten van 65 jaar en ouder (zie onderstaande tabel). 

                                                      
16

 Bij deze vraag is alleen gekeken naar de vier belangrijkste tips om woninginbraak te voorkomen die ook staan be-

schreven op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl, te weten: voor- en/of achterdeur op slot; ramen dicht doen; 

sleutels uit binnenkant van het slot halen; en lichten binnenshuis aanlaten als het donker is. 
17

 In totaal hebben respondenten van acht verschillende situaties aangegeven hoe vaak ze deur op slot doen. De ant-

woorden van deze vragen zijn bij elkaar opgeteld om tot een totaalscore te komen. Met behulp van deze totaalscore zijn 

de respondenten onderverdeeld in de volgende vier categorieën: 1. Nauwelijks of soms de deur op slot 2. Meestal de 

deur op slot; 3. Bijna altijd de deur op slot; 4. Altijd de deur op slot.   
18

 Er zijn drie groepen samengesteld: preventie-verzuimers (19% van alle respondenten); preventie-middenmoters (48% 

van alle respondenten) en preventie-uitblinkers (33% van alle responenten). Om bij een kleine steekproef verschillen 

tussen groepen aan te kunnen tonen zijn per groep voldoende respondenten vereist. Er is bewust gekozen om de pro-

fielen in te delen op basis van twee vragen, omdat deze indeling meer onderscheidend is. Dat wil zeggen dat de ver-

schillen tussen de profielen groter zijn. Het is niet de bedoeling om een objectieve indeling te geven van respondenten 

met weinig, gemiddeld en veel preventiegedrag. Het is vooral bedoeld om met behulp van deze groepen inzicht te ge-

ven in de samenhang van preventiegedrag met andere kenmerken. 
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Daarnaast zien we dat onder de preventie-verzuimers het percentage niet-westerse allochtonen 

hoger is. Hetzelfde leeftijdseffect kan hierin echter meespelen: onder de niet-westerse allochto-

nen bevinden zich namelijk meer jongeren dan onder de autochtonen. Tot slot zien we een ver-

band met regio: preventie-uitblinkers zijn oververtegenwoordigd in de grote steden en zien we 

relatief weinig in de regio’s Noord en Oost. Met name in de regio Noord zijn relatief veel preven-

tie-verzuimers.  

 

 
preventie-

verzuimers 

(n=78) 

preventie-

middenmoters 

(n=129) 

preventie- 

uitblinkers 

(n=91) 

 

sekse 

% % % 

 man 48 47 48 

 vrouw 52 53 52 

leeftijd    

 18 t/m 34 jaar 38 17 21 

 35 t/m 49 jaar 19 28 21 

 50 t/m 64 jaar 26 37 21 

 65 jaar en ouder 17 18 37 

sociale klasse    

 C 90 90 85 

 D 10 10 15 

etniciteit    

 autochtoon 70 87 91 

 niet westers allochtoon 30 13 9 

regio    

 grote steden 14 9 23 

 west 21 28 25 

 noord 21 12 5 

 oost 27 25 12 

 zuid 18 26 34 

 

 

Vervolgens is nagegaan hoe groot de respondenten in de verschillende profielen de kans ach-

ten dat er wordt ingebroken in hun eigen woning. Uit deze analyses blijkt dat preventiegedrag 

samenhangt met de gepercipieerde inbraakkans (zie figuur 16). Respondenten die veel doen 

om woninginbraak te voorkomen (preventie-uitblinkers) denken vaker dat de kans dat er bij hen 

wordt ingebroken (zeer) klein is dan respondenten die weinig doen om woninginbraak te voor-

komen (preventie-verzuimers) (respectievelijk 64% versus 48%). Het vertoonde preventiege-

drag lijkt er dus voor te zorgen dat respondenten de kans dat er wordt ingebroken kleiner in-

schatten. Bij preventie-verzuimers lijkt een gevoel van urgentie te ontbreken. Ze zien niet in 

waarom ze preventiemaatregelen moeten treffen. Overigens zijn preventie-verzuimers niet sig-

nificant vaker slachtoffer geweest van woninginbraak. 
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16 | Gepercipieerde inbraakkans per profiel (N=302) 

 

3.5 Samenvatting 

Tot slot volgt hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten van dit hoofdstuk. 

 

Samengevat:  

  

 Preventiegedrag: kwetsbare groepen treffen veel maatregelen om woninginbraak te 

voorkomen, ook al valt er in hun ogen soms niets te halen in hun woning. Een groot 

deel is op de hoogte van de tips die worden gegeven op de website 

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl, met uitzondering van de tip over het uit het slot ha-

len van de sleutel. Een deel van hen denkt hiermee woninginbraak juist te voorkomen.  

 Eigen manieren: naast de geijkte methoden hebben kwetsbare groepen andere crea-

tieve manieren ontwikkeld om woninginbraak te voorkomen.  

 Belemmeringen: de respondenten die niet altijd de deur op slot doen wijten dit vooral 

aan vergeetachtigheid. Zij zeggen het zelf te vergeten of hun huisgenoten laten het na 

om de deur op slot te doen. Er lijkt geen gevoel van urgentie bij deze groep aanwezig te 

zijn, hetgeen mogelijk kan worden gecreëerd met een preventie-campagne. Daarnaast 

zeggen enkele geïnterviewden dat het niet in hun aard zit om preventiemaatregelen te 

treffen. Zij zeggen (ondanks waarschuwingen uit hun omgeving) hun deur niet op slot te 

doen, omdat ze niet in een bunker willen wonen. Deze kleine groep lijkt niet of nauwe-

lijks te beïnvloeden door een preventie-campagne. 

 Beveiligingsvoorzieningen: meerdere woningen in achterstandswijken zijn oud en 

hebben onvoldoende beveiligingsvoorzieningen volgens geïnterviewden. Zij vinden het 

met name de verantwoordelijkheid van de woningcorporatie om extra of betere sloten 

op ramen en deuren te plaatsen maar benaderen de woningcorporatie hiervoor in veel 

gevallen niet.  

 Preventie en leeftijd: er blijkt een redelijk sterk verband te bestaan tussen het nemen 

van preventiemaatregelen en leeftijd: onder preventie-verzuimers zijn relatief veel jon-

geren te vinden en bij de preventie-uitblinkers zien we relatief veel respondenten van 65 

jaar en ouder. Tevens zien we een verband met regio: preventie-uitblinkers zijn overver-

tegenwoordigd in de grote steden en zien we relatief weinig in de regio’s Noord en 

Oost. 
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 Niet-westerse allochtonen: het lijkt er op dat niet-westerse allochtonen preventie va-

ker associëren met beveiligingsvoorzieningen in plaats van preventiegedrag. Zij geven 

vaker dan autochtonen aan dat hun woning beter kan worden beveiligd met betere slo-

ten, terwijl zij minder preventiemaatregelen treffen en minder vaak de deur op slot doen 

als ze de deur uitgaan. Hierbij kan ook sprake zijn van een leeftijdseffect. Onder de 

niet-westerse allochtonen bevinden zich namelijk meer jongeren dan onder de autoch-

tonen, terwijl er een redelijk sterk verband te bestaan tussen het nemen van preventie-

maatregelen en leeftijd. 

 Preventiegedrag effectief: Het vertoonde preventiegedrag lijkt er wel voor te zorgen 

dat respondenten de kans dat er wordt ingebroken kleiner inschatten. Dit geldt echter 

niet voor preventie-verzuimers: zij vertonen in mindere mate preventiegedrag en schat-

ten de kans dat er bij hen wordt ingebroken niet aanzienlijk hoger in. 
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4 Fysieke context 

4.1 Kwetsbare woningen 

Hoe ziet de fysieke context van kwetsbare groepen eruit en in hoeverre speelt dit een rol bij het 

preventieonderwerp woninginbraak? Met fysieke context worden de kenmerken van de woon-

omgeving (huis, wijk / buurt) bedoeld. In deze paragraaf wordt allereerst beschreven welke wo-

ningen kwetsbaar zijn voor inbraak en in welke mate dit samenhangt met preventiegedrag. In 

paragraaf 4.2 komen vervolgens de kenmerken van de buurt aan bod.  
 

Uit onderzoek van de Waard (2011) blijkt dat met name hoekwoningen en vrijstaande huizen 

inbraakgevoelig zijn. Dit wordt ook onderkend door enkele geïnterviewden die dit spontaan als 

antwoord geven op de vraag welke type woning kwetsbaar is voor woninginbraak. Als verklaring 

hiervoor geven ze aan dat er bij deze huizen minder sprake is van sociale controle. Vrijstaande 

huizen worden doorgaans niet bewoond door kwetsbare groepen. Geïnterviewden spreken in 

dat geval over woningen die in andere buurten zijn gelegen. In hun eigen buurt (waar vaak flats 

staan) wijst een meerderheid van de geïnterviewden benedenwoningen aan als huizen waar 

sneller wordt ingebroken. Diegenen die op een etage wonen, zeggen vaak opgelucht te zijn dat 

ze niet op de begane grond wonen. Geïnterviewden die op de benedenverdieping van een eta-

gewoning of flatgebouw wonen hebben zelf ook het idee dat zij kwetsbaarder zijn voor woning-

inbraak dan hun bovenburen. Inbrekers kunnen volgens hen makkelijker binnenkomen. Figuur 

17 laat het verschil zien in toegankelijkheid van beneden- en bovenwoningen, met bijbehorende 

opmerkingen van de geïnterviewden die hier woonachtig zijn.  
  

17 | Foto’s van woningen van geïnterviewden: links een foto van een etagewoning; en rechts het huis van een geïnter-

viewde die op de begane grond woont  
 

  

“Ik ben blij dat ik in een flat woon” “Ik ben toch de zwakste schakel want ik woon in een 

benedenhuis” 
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Ook uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat respondenten die op de eerste verdieping of hoger 

wonen de kans op woninginbraak vaker (zeer) klein inschatten dan de respondenten die op de 

begane grond wonen (68% versus 56%). Het aantal zelfgerapporteerde inbraken van beide 

groepen verschilt overigens niet significant van elkaar. Uit de analyses blijkt verder dat zij ook 

niet verschillen in hun preventiegedrag.   

18 | Gepercipieerde inbraakkans van respondenten die wonen op begane grond en op de eerste verdieping of hoger 

(N=302) 

 

 

4.2 Kwetsbare plekken buurt  

Volgens de rationele keuze theorie maken inbrekers kosten-baten afwegingen bij het selecteren 

van woningen en buurten voor inbraak (zie kader). De rationele keuzetheorie staat aan de basis 

van onze analyse van de kwetsbare plekken in de buurt. Daarom volgt hieronder eerst een kor-

te beschrijving van deze theorie, waarna vervolgens de kwetsbare plekken in de verschillende 

buurten in achterstandswijken worden beschreven.  

 

 

 

 

Rationele keuze theorie 

Bij de rationele keuzetheorie staat centraal dat crimineel gedrag doelgericht is en gebaseerd is op een 

rationele afweging tussen kosten en baten (Cornish en Clarke, 2008). Concreet betekent dit dat een 

inbreker de kosten (oftewel de moeite die het vergt om een inbraak te plegen)  afweegt tegenover de 

baten die de inbraak oplevert (de hoeveelheid te stelen geld en/of goederen). Op basis van de rationele 

keuzetheorie is het aannemelijk is dat een deel van de daders inbraken op geringe afstand van de ei-

gen woonplaats pleegt, omdat de verplaatsingskosten (gebruik auto) niet groot zijn en de omgeving 

vertrouwd en bekend is (Klein Hanenveld e.a. 2012). Die bekendheid kan ervoor zorgen dat inbrekers 

een betere inschatting kunnen maken van de baten (bij wie valt er veel te halen) en de risico’s (waar is 

het makkelijk binnenkomen en kan men ongezien wegvluchten) van hun acties. Zo blijkt uit onderzoek 

van Bernasco (2010) dat de keuze van een pleegplaats samenhangt met de lokale kennis van de da-

ders.  
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Inbrekers zullen daardoor eerder inbreken in buurten waar dat gemakkelijk is. Daarom hebben 

we na afloop van de gesprekken met kwetsbare groepen observaties uitgevoerd, waarmee de 

risico’s van de fysieke omgeving in kaart zijn gebracht. In totaal zijn 30 observaties verricht in 

de directe omgeving (een straal van 50 meter) van de woning van de geïnterviewden. Bij de 

analyse van de observaties is onderscheid gemaakt naar het type woning van de geïnterview-

den. In totaal wonen 8 geïnterviewden in een rijtjeshuis, 12 in een etagewoning en 10 in een 

flat.  

 

Toegankelijkheid 

Allereerst is nagegaan hoe toegankelijk woningen in de buurt zijn. Hierbij is onder meer gelet op 

vrij toegankelijke paden naar tuinen, omdat bekend is dat dit het risico op woninginbraak ver-

hoogt (Armitage 2000). Bij de rijtjeshuizen zijn bij 3 van de 8 woningen vrij toegankelijke paden 

naar achtertuinen aanwezig.  

 

Geïnterviewden met een tuin die vrij toegankelijk is beseffen dat dit een kwetsbare plek is, ter-

wijl geïnterviewden in buurten waar de achtertuinen zijn afgeschermd met hekken zich wat vei-

liger voelen. Hieronder staan twee foto’s met bijhorende opmerkingen van geïnterviewden die 

dit onderscheid illustreren. 

19 | Foto’s van geïnterviewden waarvan de tuin wel en niet goed is afgesloten 
 

  

“Er lopen daarachter allemaal flodder-types rond” 

 

“Hier kunnen geen inbrekers via de achterkant komen, 

maar helemaal vertrouwd is het niet omdat ik niet alle 

buren ken” 
 

 

Bewoners van etagewoningen en flats hebben vaak geen tuin. Daarom is nagegaan of portie-

ken vrij toegankelijk waren (zonder deur), terwijl bij portieken met een deur is gecontroleerd of 

deze open stond. Zowel bij flats als etagewoningen is enkele keren geobserveerd dat deze deu-

ren openstonden, waardoor iedereen naar binnen kon lopen. Is een inbreker eenmaal binnen in 

het trappenhuis (na te hebben gecontroleerd of de bewoners afwezig zijn) dan kan hij zich on-

gezien richten op de woningtoegangsdeuren. 
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Dit wordt ook onderkend door de geïnterviewden die in een gebouw wonen met een portiek-

deur. Openstaande portiekdeuren worden het vaakst genoemd als kwetsbare plek voor woning-

inbraak. In sommige flats laten flatgenoten de deur openstaan, zodat kinderen makkelijker naar 

binnen en buiten kunnen. In andere flats blijven portiekdeuren lang openstaan nadat deze met 

een knop automatisch zijn open gegaan. Hierdoor hebben personen in een rolstoel of scootmo-

biel de tijd om binnen te komen, maar ook inbrekers kunnen makkelijk met bewoners mee glip-

pen. Met name in flats waar mensen elkaar niet goed kennen, wordt daar volgens meerdere 

geïnterviewden doorgaans niets van gezegd. Figuur 20 laat enkele foto’s zien van openstaande 

portiekdeuren (in de directe omgeving) van woningen van geïnterviewden.  

 
20 | Foto’s van openstaande portiekdeuren (in de directe omgeving) van woningen van geïnterviewden 

 

    

    

“Die deur staat natuurlijk lang open hè (openen via intercom vanuit de woning)” 

“Flatgenoten laten ook vreemden mee naar binnenlopen” 

“Ze laten die deur openstaan voor de kinderen die in en uitgaan. Daar heb ik al eens iets van gezegd” 
 

 

 

Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat de helft (49%) van de respondenten die in een gebouw 

wonen met een portiekdeur zegt dat flatgenoten wel eens vreemden mee naar binnen laten lo-

pen. Een kwart (26%) van de respondenten zegt bovendien dat de portiekdeur niet goed sluit. 

Daarnaast hebben we bij respondenten geïnformeerd in hoeverre hun buurt toegankelijk is voor 

inbrekers, waarbij we onder meer hebben gevraagd naar vluchtwegen en achtertuinen die mak-

kelijk zijn te bereiken. De aanwezigheid van vluchtroutes verhoogt namelijk de kans op een in-

braak (De Waard 2011).  

 

Bij de analyses is een onderscheid gemaakt tussen respondenten waar ooit is ingebroken en 

respondenten die deze ervaring niet hebben. Figuur 21 toont dat vluchtwegen19 nabij zijn bij vier 

vijfde (80%) van de woningen van respondenten waar ooit is ingebroken, terwijl dit bij minder 

dan de helft (48%) van de respondenten die geen ervaring hebben met woninginbraak het geval 

                                                      
19

 Vluchtroutes zijn wegen die dichtbij een hoofdweg of straat zijn gesitueerd, waardoor inbrekers makkelijk en snel weg 

kunnen komen na de inbraak. Het is echter mogelijk dat respondenten in het kwantitatieve onderzoek verschillende 

interpretaties van vluchtwegen hebben gehanteerd.  
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is. Verder zijn achtertuinen makkelijker bereikbaar in buurten waar respondenten zeggen 

slachtoffer te zijn geweest van woninginbraak (75% versus 38%). 

21 | Toegankelijkheid van de buurt waardoor het aantrekkelijk is om in te breken, uitgesplitst naar respondenten waar 

ooit is ingebroken versus respondenten die hiermee geen ervaring hebben (N=302) 
 

 

 

 

Bij de analyses zijn er nauwelijks verschillen gevonden tussen de toegankelijkheid van de buurt 

en het preventiegedrag van respondenten. Preventie-uitblinkers en preventie-verzuimers geven 

ongeveer even vaak aan dat er in hun directe woonomgeving sprake is van bovengenoemde 

kenmerken van toegankelijkheid. Dit betekent dat kwetsbare groepen niet lijken te realiseren 

dat inbrekers de kenmerken van de fysieke omgeving meewegen in hun besluit om ergens in te 

breken. 

 

Aan- of afwezigheid van mogelijkheden voor inbrekers om zich te verschuilen   

Naast toegankelijkheid van woningen en tuinen is gevraagd naar kenmerken van een buurt die 

het inbrekers mogelijk maken om ongezien hun gang te gaan. Inbrekers vermijden doelwitten 

die goed zichtbaar zijn voor anderen. Zo maken hoge heggen c.q. struiken om huizen heen het 

inbrekers gemakkelijk om zich aan het zicht te onttrekken waardoor een woning een aantrekke-

lijk doelwit wordt (De Waard 2010).  

 

Er kan ook worden gedacht aan buurten waar weinig straatverlichting is, zodat gezichtsherken-

ning niet mogelijk is. Ongeveer een derde (35%) van de respondenten bij wie ooit is ingebroken 

zegt dat de buurt niet goed is verlicht, tegenover een vijfde (21%) van de respondenten die 

geen ervaring hebben met woninginbraak (figuur 22). De aanwezigheid van steegjes en portie-

ken (waar inbrekers zich makkelijk kunnen verbergen) komt bij beide groepen ongeveer even 

vaak voor.  
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Bij de analyses blijkt dat preventie-uitblinkers minder vaak dan preventie-verzuimers aangeven 

dat er in hun buurt weinig verlichting is (11% versus 20%), terwijl er ook minder vaak steegjes 

en portieken aanwezig zijn (35% versus 47%). 

 

22 | Aan- of afwezigheid van mogelijkheden voor inbrekers om zich te verschuilen, uitgesplitst naar respondenten waar 

ooit is ingebroken versus respondenten die hiermee geen ervaring hebben (N=302) 
 

 

 

 

Geïnterviewden in het kwalitatieve onderzoek noemen zelden dat hun buurt kwetsbaar is omdat 

er weinig verlichting of vele portiekjes aanwezig zijn. Onderstaande foto’s (figuur 23) maken 

duidelijk dat de kans bestaat dat inbrekers dit wel zullen meewegen in hun besluit om ergens in 

te breken.  

 

23 | Foto’s van woningen van geïnterviewden  

Woning van geïnterviewde waar  

passanten veel zicht op hebben 

Woning van geïnterviewde waar  

passanten weinig zicht op hebben 
 

  
 

 

 
Overige kenmerken buurt 

Tevens is het type wijk van invloed op de gepercipieerde inbraakkans. Respondenten in dorpen 

zeggen minder vaak dat er is ingebroken bij hun buren dan respondenten in oude stadswijken 

(16% versus 32%). Dit beseffen dorpsbewoners ook. Twee derde (65%) schat de kans dan ook 

(zeer) klein in dat er wordt ingebroken in zijn of haar woning, terwijl ongeveer de helft (51%) van 

de bewoners van oude stadswijken dit denkt (zie figuur 24). 
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24 |  Geschatte inbraakkans is (zeer) klein volgens respondenten die woonachtig zijn in dorpen, nieuwbouwwijken en 

oude stadwijken (N=282) 

 

                                  Geschatte inbraakkans is (zeer) klein 

 

 

4.3 Samenvatting 

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten van dit hoofdstuk. 

 

Samengevat:  

  

 Kwetsbare woningen: in achterstandswijken worden met name benedenwoningen als 

zwakste schakel aangewezen.  

 Toegankelijkheid: bij benedenwoningen worden achtertuinen die makkelijk bereikbaar 

zijn voor vreemden als kwetsbaar aangewezen. In flats zien bewoners vooral open-

staande portiekdeuren als risico.  

 Vluchtroutes: de aanwezigheid van vluchtroutes verhoogt de kans op een inbraak. 

Vluchtwegen zijn nabij bij vier vijfde (80%) van de woningen van respondenten waar 

ooit is ingebroken, terwijl dit bij minder dan de helft van de respondenten die geen erva-

ring hebben met woninginbraak het geval is. Verder zijn achtertuinen makkelijker be-

reikbaar in buurten waar respondenten zeggen slachtoffer te zijn geweest van woning-

inbraak. Het preventiegedrag lijkt niet samen te hangen met de toegankelijkheid van de 

buurt. Dit betekent dat kwetsbare groepen niet lijken te realiseren dat inbrekers de 

kenmerken van de fysieke omgeving meewegen in hun besluit om ergens in te breken. 

 Type wijk: het type wijk is van invloed op de gepercipieerde inbraakkans. Responden-

ten in dorpen zeggen minder vaak dat er is ingebroken bij hun buren dan respondenten 

in oude stadswijken. Dit beseffen dorpsbewoners ook. Twee derde schat de kans dan 

ook (zeer) klein in dat er wordt ingebroken in zijn of haar woning.  
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5 Sociale context  

5.1 Sociale cohesie en controle in de buurt   

Hoe ziet de sociale context van kwetsbare groepen eruit? Praten zij over preventiegedrag en 

welke personen en instanties spelen een rol als het gaat om preventie? Deze laatste vraag 

wordt beantwoord in de volgende paragraaf. Hieronder wordt eerst besproken welk rol sociale 

controle speelt in buurten waar kwetsbare groepen wonen. 

 

Uit het kwalitatieve onderzoek komt naar voren dat enkele geïnterviewden die hun deur niet op 

slot doen als ze even kort de deur uitgaan het idee hebben dat dit niet nodig is omdat de buren 

een oogje in het zeil houden. De sociale controle lijkt in deze gevallen eerder averechts te wer-

ken voor het op slot doen van hun deur.  

 

Dit blijken uitzonderingen te zijn, wat niet geldt voor de totale populatie (kwetsbare groepen). 

Het kwantitatieve onderzoek toont namelijk aan dat respondenten die goed op hun eigen spul-

len letten (preventie-uitblinkers) relatief vaak aangeven dat hun buurtgenoten een oogje in het 

zeil houden (97%) en de post uit het zicht halen (91%) als ze op vakantie gaan (of een paar 

dagen weg) (figuur 25). Verder hebben preventie-uitblinkers relatief vaak het idee dat buren 

ingrijpen als ze een vreemde zien bij hun woning door deze persoon aan te spreken (53%), de 

politie te bellen (35%) of andere mensen te waarschuwen (13%). Preventie-verzuimers wonen 

in straten waar buurtgenoten zich minder met elkaar bemoeien. Verder zeggen autochtonen 

vaker dan niet-westerse allochtonen dat buren een oogje in het zeil houden of de post uit het 

zicht halen als ze op vakantie zijn.  

 

Andersom geldt hetzelfde. In buurten waarvan respondenten zeggen dat er weinig sociale con-

trole is (buurtgenoten spreken minder vaak personen aan en bellen minder vaak politie als ze 

een vreemde zien bij een huis), wonen meer preventie-verzuimers.  
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25 | Sociale controle, uitgesplitst naar preventie-verzuimers, preventie-middenmoters, en preventie-uitblinkers 

(N=298)
20

  

 

Als u lang van huis bent  

dan is er meestal of altijd iemand die….. 

 

 

Als buurtgenoten een  
vreemde zien bij uw huis…. 

 

 

 

Veel geïnterviewden zien het belang van sociale controle bij het voorkomen van woninginbraak. 

Buren kunnen veel doen om woninginbraak te voorkomen. Zo zeggen enkele geïnterviewden 

aan buren met honden te hebben gevraagd om elke avond even langs hun woning te lopen 

omdat er onlangs veel is ingebroken in de buurt. Anderen geven aan vreemden in de buurt aan 

te spreken die zich verdacht gedragen. Deze sociale controle verschilt overigens per buurt. In 

buurten met rijtjeshuizen zeggen geïnterviewden doorgaans vaker dat er sprake is van een ho-

ge sociale controle dan in buurten met veel grote portiekflats. Figuur 26 toont voorbeelden van 

situaties waar wel of geen sprake is van sociale controle. 

 

26 | Foto’s van situatie sociale controle rijtjeshuis (links) en flat (rechts) 
 

  

“ De buurman zit elke dag in de voortuin; alleen niet als 

het regent. Als hij iets ziet, dan bemoeit hij zich ermee.” 

‘Hier is het ieder voor zich’. 

 

 

                                                      
20

 Respondenten hadden ook de mogelijkheid om aan te kruizen dat de situatie niet van toepassing is, omdat ze bij-

voorbeeld nooit op vakantie of een paar dagen weg gaan. Bij de berekening van deze percentages zijn alleen de res-

pondenten meegenomen waarop deze situatie van toepassing zou kunnen zijn. 
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Overigens betekent het niet dat er in flats of etagewoningen geen sociale controle is. Onder-

staande foto toont een voorbeeld van een geïnterviewde bij wie sprake is van een hogere mate 

van sociale controle. Doordat de plafonds zo dun zijn, is elke beweging van de bovenburen te 

horen. Als de bovenbuurvrouw niet thuis is en de geïnterviewde toch geluid hoort, dan gaat ze 

kijken wat er aan de hand is.  

27 | Foto sociale controle flat 
 

  

“De plafonds zijn hartstikke dun, dus je hoort alles. Als ik weet dat de bovenbuurvrouw niet thuis is en ik hoor iemand 

dan loop ik naar boven om op haar deur te kloppen.”  
 

 

 

Enkele autochtone geïnterviewden klagen dat er de laatste jaren meer allochtonen in de wijk 

wonen die minder open lijken te staan voor contacten met de buurt. Dit heeft als gevolg dat zij 

zich minder veilig in hun buurt voelen, omdat buren elkaar niet in de gaten lijken te houden. 

Meerdere niet-westerse allochtone geïnterviewden geven aan familieleden in plaats van hun 

buren te vragen om op hun huis te letten als zij op vakantie gaan. Er is wel sprake van sociale 

controle, maar niet altijd van hun autochtone buren.  

 

Tijdens het uitvoeren van de observaties en het maken van foto’s van gangetjes van achtertui-

nen en beveiligingsvoorzieningen werden we in sommige buurten vreemd aangekeken, terwijl 

we in andere buurten gewoon onze gang konden gaan. Hierbij hebben we genoteerd hoe vaak 

mensen in de omgeving letten op ons afwijkende gedrag, hetgeen betekent dat er in de deze 

buurt ten minste enige sociale controle is. In totaal werd bij 11 van de 30 observaties vreemd 

opgekeken door buurtbewoners, waarbij we een enkele keer ook werden aangesproken met de 

vraag wat we aan het doen waren. Het meest werden we in de gaten gehouden in de buurt van 

etagewoningen, terwijl dat in de buurt van rijtjeshuizen ook enkele keren het geval was. Hierbij 

moet wel worden vermeld dat er bijna geen passanten op straat waren in de buurt van rijtjes-

huizen, hetgeen vaker het geval was rondom etagewoningen. In de buurt van flats waren er wel 

vaak passanten, maar werden we zelden vreemd aangekeken bij het fotograferen van beveili-

gingsvoorzieningen. We werden ook meer in de gaten gehouden in buurten waarvan geïnter-

viewden zeiden dat er meer sprake was van sociale controle.  
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5.2 Praten over woninginbraak   

Het voorkomen van woninginbraak is niet een onderwerp waarover vaak wordt gesproken. On-

geveer een tiende (13%) van de respondenten zegt de afgelopen maand hierover te hebben 

gepraat. In deze gevallen hebben ze gesproken met: directe buren (6%); de woningbouwvere-

niging (4%); familie die niet bij hen in huis woont (3%); en vrienden (3%). 

 

Ruim de helft (54%) heeft de afgelopen maand via de media of op een andere manier iets ver-

nomen over het voorkomen van woninginbraak, waarbij de televisie (42%) het vaakst als medi-

um wordt genoemd.21 Daarnaast zeggen respondenten via de gemeente, de politie of de buurt-

vereniging te zijn geïnformeerd over woninginbraak (15%). Niet-westerse allochtonen hebben 

minder vaak iets gehoord over het voorkomen van woninginbraak dan autochtonen (45% ver-

sus 56%). Indien ze hierover iets hebben gehoord dan is dat via dezelfde kanalen (televisie, 

internet, via de gemeente of politie).  

 

Verder valt op dat de preventie-uitblinkers vaker iets hebben gehoord over het voorkomen van 

woninginbraak in vergelijking met preventie-verzuimers (59% versus 37%), waarbij ze ook vaker 

over dit onderwerp hebben gesproken (29% versus 6%)(zie figuur 28). 

 

28 |  Respondenten die de afgelopen maand iets hebben gehoord, gezien of gelezen over woninginbraak of hierover 
hebben gesproken, uitgesplitst naar preventie-verzuimers, preventie-middenmoters, en preventie-uitblinkers (N=298) 

 

 

Enkele niet-westerse allochtonen zeggen niet of nauwelijks naar de Nederlandse televisie te 

kijken, terwijl hun familieleden (met name de eerste generatie) dit ook niet vaak doen. Tevens 

spreken deze familieleden niet altijd voldoende Nederlands om reclamespotjes of televisiepro-

gramma’s goed te begrijpen. Als tip geven enkele niet-westerse allochtonen om reclamespotjes 

in andere talen uit te zenden of om de boodschap voornamelijk visueel over te brengen. Ande-

ren adviseren om informatie door tolken over te brengen aan niet-westerse allochtonen in bij-

voorbeeld een buurthuis.  

 

Een aantal geïnterviewden noemt dat ze maatregelen zijn gaan nemen naar aanleiding van 

persoonlijk advies van de politie. Zo wordt sinds enkele jaren in de maanden rond de feestda-

gen het zogenoemde Donkere Dagen Offensief (DDO) georganiseerd.22 Naast het DDO pro-

                                                      
21

 In deze periode is een landelijke preventiecampagne van de Rijksoverheid (gericht op woninginbraak) gestart. Naast 

een website (www.maakhetzeniettemakkelijk.nl) met tips om woninginbraak te voorkomen, zijn ook spotjes op radio en 

televisie uitgezonden. 
22

 Hoe doel van dit project is mensen ervan bewust te maken dat inbrekers met name in deze donkere maanden hun 

slag proberen te slaan. 
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beert de politie ook met behulp van de zogenoemde Voetstappenactie burgers er bewust van te 

maken dat inbrekers zo binnen kunnen komen.23 Daarnaast is in twee buurten vorig jaar nog 

een preventie-activiteit uitgevoerd door de gemeente Amsterdam, waarbij onder meer deur aan 

deur buurtvoorlichting over woninginbraakpreventie is gegeven. Enkele geïnterviewden zijn ge-

informeerd door politie of de gemeente. Dit was meestal wel succesvol, omdat ze onder de in-

druk waren dat de politie hen persoonlijk advies gaf.  

 

In het kwantitatieve onderzoek hebben we gevraagd naar aanleiding waarvan respondenten 

preventiegedrag zijn gaan uitvoeren. In de analyses is onder meer gekeken naar de samen-

hang met preventiegedrag. Figuur 29 laat zien dat preventie-verzuimers zich minder laten lei-

den door informatie van de gemeente, politie en buurtvereniging in vergelijking met preventie-

uitblinkers. Ook zeggen zij bijna nooit (5%) dat ze preventiegedrag hebben uitgevoerd als ge-

volg van informatie van televisie, tijdschrift of de krant. Vaker geven zij aan preventiegedrag te 

hebben uitgevoerd naar aanleiding van een inbraak in hun eigen woning.  

 
29 | Naar aanleiding waarvan voeren respondenten preventiegedrag uit, uitgesplitst naar preventie-verzuimers, preven-
tie-middenmoters, en preventie-uitblinkers (N=298) 

 

 
 
Verder hebben we de respondenten gevraagd wiens advies ze belangrijk vinden als ze worden 

geïnformeerd over woninginbraak. In de analyses is onder meer gekeken naar de samenhang 

met preventiegedrag. Figuur 30 toont dat preventie-uitblinkers vaker aangeven advies van di-

recte buren, buren verderop in de straat of vrienden, kennissen of collega’s  belangrijk te vinden 

in vergelijking met preventie-verzuimers. Deze laatste groep zegt daarentegen vaker belang te 

hechten aan het advies van directe gezinsleden. Daarnaast zeggen preventie-uitblinkers vaker 

                                                      
23

 De politie legt tijdens haar surveillance ‘voetjes’ (flyers) neer bij openstaande deuren en ramen met daarop de tekst 

‘Deze voetafdruk had van een inbreker kunnen zijn’. 
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belang te hechten aan het advies van de verhuurder en de wijkagent, terwijl preventie-

verzuimers het advies van een beveiligingsbedrijf belangrijker vinden.  

 

Zowel bij de preventie-uitblinkers als de preventie-verzuimers valt op dat zij geen afkeer lijken te 

hebben van (overheids)instanties. Daarnaast is te zien dat meer belang wordt gehecht aan par-

tijen die kennis hebben over de lokale omgeving van respondenten (verhuurder, wijkagent, 

stadsdeel) en minder aan partijen die wat verder weg staan (de landelijke overheid). 

 
30 | Hoe belangrijk vinden respondenten het advies over woninginbraak van verschillende personen en instanties, uit-
gesplitst naar preventie-verzuimers, preventie-middenmoters, en preventie-uitblinkers (N=298)

24
  

 

Personen 

 

 

Instanties 
 

 

 

 
Met behulp van het kwalitatieve onderzoek is ook de invloed van de sociale context in beeld 

gebracht. Hiervoor hebben we de zogenoemde cirkel-methode toegepast, waarmee is te ach-

terhalen wie in de omgeving van de respondent de belangrijke en minder belangrijke spelers 

zijn die invloed uitoefenen op hun keuze om preventiemaatregelen te nemen. Respondenten 

kregen een aantal kaartjes (met namen van personen en instanties) voorgelegd, waarbij hen is 

gevraagd door wie ze zich zouden laten informeren als ze meer informatie over het voorkomen 

van woninginbraak zouden willen hebben (zie figuur 31). De meningen van personen of instan-

ties die dichtbij het middelpunt worden gelegd zijn belangrijker dan die van personen die verder 

weg liggen. Figuur 31 toont de resultaten van deze oefening bij twee verschillende geïnterview-

den. Bij de linker foto valt op dat de geïnterviewde lokale personen (kinderen en buren) en par-

tijen (stadsdeel, woningbouwvereniging en wijkagent) relatief dichtbij heeft gelegd, terwijl de 

landelijke overheid relatief ver weg staat. Op de rechterfoto is te zien dat de geïnterviewde veel 

vertrouwen heeft in overheidsinstanties (op lokaal en landelijk niveau), terwijl ze meningen van 

familie, vrienden en buren over preventiegedrag minder relevant vindt. 

                                                      
24

 Respondenten hadden ook de mogelijkheid om aan te kruizen dat de situatie niet van toepassing is, omdat ze bij-

voorbeeld alleen wonen of geen directe buren hebben. Bij de berekening van deze percentages zijn alleen de  respon-

denten meegenomen waarop deze situatie van toepassing zou kunnen zijn. 
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31 | Foto’s van cirkeloefening met bijbehorende opmerkingen van geïnterviewden. Links staan lokale personen en par-

tijen relatief dichtbij; rechts staan overheidsinstanties dichtbij 
 

  

“De landelijke overheid? Zij kunnen wel waarschuwen, 

maar ze kennen deze buurt niet. De wijkagent wel.” 

“Ik vind het onderwerp niet zo interessant, dus wat moet 

ik met anderen hierover bespreken? Ik hecht wel waarde 

aan instanties die hier verstand van hebben.” 
 

 

Meerdere geïnterviewden zeggen vooral belang te hechten aan informanten die hen iets kun-

nen vertellen over de veiligheidssituatie in hun eigen omgeving. Dit kunnen buren zijn die in 

soortgelijke huizen wonen (en waar al dan niet onlangs is ingebroken), maar ook de wijkagent 

en de woningcorporatie waarvan wordt verondersteld dat zij weten wat er speelt in hun buurt. 

De landelijke overheid staat over het algemeen wat verder af van kwetsbare groepen. In eigen 

woorden:   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- “De woningcorporatie en de wijkagent zet ik dichtbij mezelf. Dit zijn instanties die veel over vei-

ligheid weten. Met mijn buren heb ik geen contact, dus die zet ik ver weg. ” 

- “Instanties hebben goede professionele oplossingen die vind ik belangrijker. Buren en vrienden 

hebben eigen kleine oplossingen.” 

- “Mijn kinderen zijn heel belangrijk hierin. Van andere personen neem ik niet echt iets aan. Ver-

der neem ik wat aan van de politie, maar niet van andere instanties want wat moeten zij nou 

vertellen over woninginbraak?” 

- “De overheid doet alsof het ze interesseert maar het boeit ze niks. Ik neem wel wat aan van mijn 

directe buren en de wijkagent.” 

- “Ik zou met mijn buren praten, want die hebben dezelfde soort huizen. Vrienden wonen in ande-

re buurten en kunnen geen goede tips geven.” 

- “Mijn moeder is belangrijk omdat zij het zelf heeft meegemaakt. Ook luister ik wel naar buren.” 

- “Wijkagent staat dichtbij, want die loopt in de buurt, ziet veel, hoort veel. Directe buren kunnen 

met je meedenken. Gemeente en landelijke overheid staan verder van me af.” 

- “De woningbouwvereniging zal wel veel weten dus die gaat dichtbij. Mijn buren zijn een stuk 

minder voorzichtig dan ik.” 

- “Mijn ouders wonen in Marokko, dus die hebben er geen kijk op.” 

- “Instanties praten professioneel. Wij proberen het rommelig op onze eigen manier met buren en 

familie.” 

- “Mijn man heeft hier veel verstand van dus daar luister ik naar.” 
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Vervolgens hebben we de gemiddelde score van ieder kaartje (met daarop een persoon of in-

stantie) berekend.25 De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 32. Hierbij is een uitsplit-

sing gemaakt naar etniciteit. Zowel voor autochtone als niet-westerse allochtone kwetsbare 

groepen geldt dat zij het advies van directe familie en directe buren het belangrijkste vinden; de 

gemiddelde scores liggen namelijk boven de 2 (=belangrijk). Ook wordt veel waarde gehecht 

aan de mening van de wijkagent en de woningbouwvereniging. Het advies van de gemeente en 

de landelijke overheid (over wat gedaan kan worden om woninginbraak te voorkomen) wordt 

niet zo belangrijk gevonden door de geïnterviewden. Dit is met name bij autochtone geïnter-

viewden het geval. Het vertrouwen in overheidsinstanties ligt bij niet-westerse allochtonen wat 

hoger. 

 

32 | Resultaten cirkeloefening van alle 30 geïnterviewden, uitgesplitst naar autochtonen en niet-westerse allochtonen 

 

 
  

                                                      
25

 Indien een kaartje in de binnenste cirkel is gelegd, is score 3 (zeer belangrijk) toegekend. Een kaartje in de middelste 

cirkel krijgt score 2 (belangrijk) en in de buitenste cirkel score 1 (niet zo belangrijk). Ook is met halve punten gewerkt als 

kaartjes op de cirkelranden zijn gelegd. Respondenten hadden ook de mogelijkheid om een kaartje buiten de cirkel te 

leggen als ze deze persoon of instantie helemaal niet belangrijk vonden (score 0) of als de situatie niet van toepassing 

was (score missing value). Dit laatste kan het geval zijn als ze bijvoorbeeld geen kinderen of geen collega’s hebben. Bij 

de berekening van deze percentages zijn alleen de kaartjes meegenomen die ook van toepassing zouden kunnen zijn 

op desbetreffende geïnterviewden. Om autochtonen en niet-westerse allochtonen met elkaar te vergelijken zijn gestan-

daardiseerde scores gebruikt.  

3 = zeer belangrijk 

2 = belangrijk 

1 = niet zo belangrijk 

0 = helemaal niet belangrijk 
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5.3 Samenvatting 

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten van dit hoofdstuk. 

 
Samengevat:  

  

 Sociale controle: veel geïnterviewden zien het belang van sociale controle bij het 

voorkomen van woninginbraak. Respondenten die goed op hun eigen spullen letten 

(preventie-uitblinkers) zeggen relatief vaak dat de sociale controle in hun buurt ook 

hoog is. Preventie-verzuimers wonen in straten waar buurtgenoten zich minder met el-

kaar bemoeien.  

 Praten over preventie van woninginbraak: het voorkomen van woninginbraak is niet 

een onderwerp waarover vaak wordt gesproken. Preventie-uitblinkers hebben vaker iets 

gehoord (onder meer op televisie) over het voorkomen van woninginbraak in vergelij-

king met preventie-verzuimers, waarbij ze ook vaker over dit onderwerp hebben gesp-

roken.  

 Niet-westerse allochtonen: niet-westerse allochtonen hebben minder vaak iets ge-

hoord over het voorkomen van woninginbraak dan autochtonen. Enkele niet-westerse 

allochtonen (met name van de eerste generatie) zeggen niet of nauwelijks naar de Ne-

derlandse televisie te kijken, waarbij ze ook de Nederlandse taal niet altijd voldoende 

spreken. Als tip geven ze om in reclamespotjes de boodschap voornamelijk visueel 

over te brengen. Anderen adviseren om informatie door tolken over te brengen aan 

niet-westerse allochtonen in bijvoorbeeld een buurthuis.  

 Aanleiding preventiegedrag: op de vraag naar aanleiding waarvan respondenten pre-

ventiegedrag zijn gaan uitvoeren, antwoorden preventie-verzuimers minder vaak dat zij 

zich hebben laten leiden door informatie van de gemeente, politie en buurtvereniging. 

Ook zeggen zij bijna nooit dat ze preventiegedrag hebben uitgevoerd als gevolg van in-

formatie van televisie, tijdschrift of de krant. Vaker geven zij aan preventiegedrag te 

hebben uitgevoerd naar aanleiding van een inbraak in hun eigen woning; op het mo-

ment dat het eigenlijk al te laat is. 

 Vertrouwen overheid: zowel bij de preventie-uitblinkers als de preventie-verzuimers 

valt op dat zij geen afkeer lijken te hebben van (overheids)instanties. Het vertrouwen in 

overheidsinstanties met betrekking tot advies over preventiegedrag blijkt bij niet-

westerse allochtonen wat hoger te liggen dan bij autochtonen. Kortom: niet-westerse al-

lochtonen worden minder goed bereikt door overheidscommunicatie, maar ze hechten 

wel meer waarde aan overheidsadviezen. 

 Behoefte aan lokale informanten: meerdere geïnterviewden zeggen vooral belang te 

hechten aan informanten die hen iets kunnen vertellen over de veiligheidssituatie in hun 

eigen omgeving. Dit kunnen buren zijn die in soortgelijke huizen wonen (en waar al dan 

niet onlangs is ingebroken), maar ook de wijkagent en de woningcorporatie waarvan 

wordt verondersteld dat zij weten wat er speelt in hun buurt. Bij preventie-verzuimers 

lijkt dit effect nog sterker te zijn dan bij preventie-uitblinkers. De landelijke overheid 

staat over het algemeen wat verder af van kwetsbare groepen. 
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Bijlage 1  

 

Steekproef kwantitatief onderzoek 

Voor de gegevensverzameling onder kwetsbare groepen is gebruik gemaakt van de steek-

proefbron TNS NIPObase. Dit is een database van huishoudens die zich bereid hebben ver-

klaard met enige regelmaat aan enquêtes van Veldkamp en TNS NIPO deel te nemen. Het pa-

nel bestaat in totaal uit 200.000 personen. De werving voor het panel geschiedt grotendeels via 

traditionele onderzoeksinstrumenten. Bij de diverse mondelinge en telefonische omnibussen 

van Veldkamp en TNS NIPO wordt de bereidheid voor deelname aan het panel getoetst. Bij al 

deze onderzoeken is sprake van random sampling: iedere groep uit de samenleving heeft in 

principe een even grote kans om in de steekproef te komen. Het is niet mogelijk voor respon-

denten om zichzelf bij TNS NIPObase aan te melden. 

 

De steekproef voor dit onderzoek bestaat uit respondenten die ouder zijn dan 18 jaar. Er is ge-

streefd naar representativiteit op verschillende achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, sociale 

klasse, regio (Nielsen regio-indeling) en etniciteit. De normcijfers zijn ontleend aan de Gouden 

Standaard en het CBS. In totaal zijn 500 respondenten uitgenodigd om deel te nemen aan het 

onderzoek, waarvan er uiteindelijk 302 hebben deelgenomen. Dit betekent dat de respons 60% 

bedraagt. 

 

Door selectiviteit in de respons kan de samenstelling van de respons afwijken van de samen-

stelling van de totale populatie. Voor zover dit het geval is bij de achtergrondkenmerken van de 

ondervraagden, is hiervoor door middel van herweging gecorrigeerd. De weging heeft op alle 

kenmerken plaatsgevonden als waarop de steekproef is getrokken. In de volgende tabel is de 

verdeling van de weegfactoren weergegeven. 

 

Verdeling weegfactoren  

 % 

0 -1 26 

1 -3 13 

>3 59 

 

 

De steekproefsamenstelling is weergegeven in de onderstaande tabel. In de linkerkolom ‘popu-

latie’ staan de ideaal- of normcijfers weergegeven. In de middelste kolom staan de ongewogen 

percentages en in de rechterkolom de cijfers na weging.  
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Steekproefsamenstelling, voor en na weging   

 populatie voor weging  na weging 

geslacht % % % 

 man  47 49 47 

 vrouw 53 51 53 

leeftijd     

 18-34 jaar  22 25 22 

 35-49 jaar 24 20 24 

 50-64 jaar 30 26 30 

 65 jaar en ouder 24 30 24 

sociale klasse     

 sociale klasse C  88 46 88 

 sociale klasse D 12 54 12 

Nielsen regio- indeling    

 3 grote gemeenten + randgemeenten 15 24 15 

 West (Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland excl. 3 grote ge-

meenten en randgemeenten) 

26 25 26 

 Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) 11 8 11 

 Oost (Overijssel, Gelderland, Flevoland) 21 18 21 

 Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) 27 25 27 

etniciteit    

 niet-westers allochtoon (1
e
 en 2

e
 generatie) 15 56 15 

 autochtoon (en westers allochtoon) 85 44 85 

 

 

Selectie geïnterviewden kwalitatief onderzoek 

Voor dit onderzoek definiëren wij kwetsbare groepen als personen in sociale klasse C en D 

(zowel autochtonen als niet-westerse allochtonen) die woonachtig zijn in achterstandswijken. 

Geïnterviewden zijn geselecteerd in de volgende drie aandachtswijken in Amsterdam: Trans-

vaalbuurt; Osdorp; en Nieuwendam-Noord en omgeving. Deze wijken behoren alle drie tot de 

zogenoemde aandachtswijken26, terwijl de laatste twee ook als onveilige wijken bekend staan 

volgens de Amsterdamse veiligheids-index.27  

 

Daarnaast hebben we rekening gehouden met preventie-activiteiten die de gemeenten Amster-

dam in verschillende aandachtswijken heeft uitgevoerd.28 Er zijn zowel autochtonen als niet-

                                                      
26

 De 40 wijken van Vogelaar betreft een lijst van 40 Nederlandse aandachtswijken die in 2007 door Minister Ella Voge-

laar van Wonen, Wijken en Integratie bekend zijn gemaakt. Amsterdam heeft de aangewezen vijf aandachtsgebieden 

van Vogelaar vertaald naar de volgende 17 wijken: Oud-Noord, IJplein, Nieuwendam-Noord, de Banne (in Amsterdam-

Noord); Slotermeer Noord-Oost, Slotermeer Zuid-West, Geuzenveld, Osdorp Midden, Kolenkit, Slotervaart, Oud Bos en 

Lommer en de Baarsjes (in West); Indische Buurt West en Transvaalbuurt (in Oost); E-buurt, G-buurt, K-buurt (in Zuid-

oost). 
27

 De Amsterdamse veiligheidsindex, een instrument dat veiligheid meet, bestaat uit een objectieve en een subjectieve 

index. Beide indexscores zijn gewogen gemiddelden van een aantal veiligheidselementen. Deze veiligheidselementen 

zijn berekend op basis van politiecijfers en/of enquêtegegevens. Het stadsgemiddelde van beide indexen is in 2003 op 

100 gesteld, het ijkpunt. De stadsdeelscores zijn uitgedrukt als een procentuele afwijking van de stadsgemiddelden. De 

volgende wijken worden als onveilig bestempeld volgens de Amsterdamse veiligheidsindex: Slotermeer Noord-Oost, 

Slotermeer-Zuid West, Bijlmer centrum, Bijlmer oost, Osdorp-Midden, Overtoomse Veld, Banne Buiksloot, Nieuwen-

dam-Noord. 
28

 De gemeente Amsterdam heeft in december 2013 tot januari 2014 in verschillende gebieden in Amsterdam extra 

activiteiten uitgevoerd gericht op preventie van woninginbraak. Per gebied zijn onder meer deur aan deur buurtvoorlich-
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westerse allochtonen geselecteerd. Daarnaast is bij de selectie rekening gehouden met het ty-

pe woning (flat, etagewoning of rijtjeshuis) van de geïnterviewden. In onderstaande tabel is een 

overzicht gegeven van de kenmerken van de geselecteerde geïnterviewden:  

 
Samenstelling groep 30 geïnterviewden 

 Aantallen 

wijken  

 Osdorp  10 

 Nieuwendam-Noord e.o. 10 

 Transvaalbuurt  10 

type woning  

 flat 12 

 etagewoning 10 

 rijtjeshuis 8 

etniciteit  

 niet-westers allochtoon (1
e
 en 2

e
 generatie) 16 

 autochtoon (en westers allochtoon) 14 

 

 

 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                                            
ting over woninginbraakpreventie gegeven. Er zijn zowel wijken geselecteerd waar wel en geen preventie-activiteiten 

hebben plaatsgevonden. In december 2014 tot en met januari 2015 zijn eveneens activiteiten gericht op preventie van 

woninginbraak uitgevoerd in 23 verschillende gebieden in Amsterdam.  Deze activiteiten hebben geen invloed op onze 

onderzoeksresultaten, omdat het veldwerk van ons kwalitatieve onderzoek in november 2014 is afgerond. 


