
krijgen, hebben we informatie van bewoners, ondernemers en 
professionals samengebracht. De uitkomst hiervan is vervol-
gens gekoppeld aan de gegevens over incidenten. Zo kwamen 
we uit op vijf wijken waar het inbraakprobleem zowel objectief 
als subjectief groot is. Hier hebben we onze inzet in eerste 
instantie op gericht.”

Inzet lokwoning
De wijken die volgens de analyse als probleemgebied werden 
aangemerkt, kregen een op maat gesneden aanpak. “Voordat 
we in een wijk begonnen, zijn we met de belanghebbenden 
uit het gebied rond de tafel gaan zitten om na te gaan wat de 
kenmerken van de buurt zijn. Daar hebben we vervolgens onze 
strategie op aangepast.” 

Duitman is van mening dat effectief beleid op het gebied van 
woninginbraak, vraagt om maatwerk. “In de ene wijk gaat het 
bijvoorbeeld om het plaatsen van beter hang- en sluitwerk, 
in de andere om verlichting of camerabeveiliging.” Rotterdam 
schroomt ook niet om op hotspots een lokwoning in te zetten. 
Zo’n woning is zo ingericht dat daders bij een (poging tot) in-
braak direct tegen de lamp lopen en met succes strafrechtelijk 
kunnen worden vervolgd. 

Rotterdam begon in 2012 met de integrale aanpak van High 
Impact Crimes (HIC). Deze aanpak, gericht op het voorkomen 
van woninginbraken, overvallen en straatroof, is een prioriteit 
binnen het stadsbrede veiligheidsprogramma #Veilig010. De 
enorme impact van deze delicten op de slachtoffers, was voor 
de gemeente de voornaamste reden om de aanpak te introduce-
ren. HIC-delicten tasten daarnaast het veiligheidsgevoel van de 
andere buurtbewoners aan, zo is in het veiligheidsprogramma 
te lezen. 

Bewustwording en handelingsperspectieven
Corine Duitman werkt sinds 1 oktober 2013 als Stadsmarinier 
High Impact Crimes bij de gemeente Rotterdam. In deze functie 
valt zij rechtstreeks onder burgemeester Aboutaleb en is ze 
de oren en ogen van de burgemeester. Volgens haar een ideale 
situatie. “Door de korte lijnen is het eenvoudig om bij complexe 
zaken snel op te schalen.”

Waar overvallen en straatroof in de afgelopen periode een flinke 
daling lieten zien, bleef de daling van het aantal woninginbra-
ken daar enigszins bij achter. Voor de gemeente reden om juist 
deze aanpak te intensiveren. “We hebben ons gericht op twee 
zaken: bewustwording en eenvoudige handelingsperspectieven 
om de woning te beveiligen”, vertelt Duitman. “We zijn bewo-
ners gaan wijzen op hun eigen rol en hebben hen laten zien hoe 
ze hun woning, op een relatief eenvoudige manier, al een stuk 
veiliger kunnen maken.” 

Weten wat er speelt
Volgens Duitman is het cruciaal om je aanpak in te zetten op 
de plek waar de problemen echt spelen. Kriskras door de stad 
matrixborden neerzetten om te waarschuwen voor inbrekers 
heeft volgens haar geen zin. “Wij hebben ervoor gekozen om 
ons te richten op hotspots. Zo’n gerichte inzet levert veel meer 
op en is daarnaast een stuk goedkoper.” 

Om in de juiste buurten aan de slag te gaan, moet je weten wat 
er in de wijken speelt. “Om de probleembuurten in beeld te 
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Veiligheidsbeleving 
Het type wijk bepaalt de maatregelen, maar ook de manier van 
communiceren. “Waar je bij de ene buurt vol inzet op sociale 
media, zoals Facebook en Twitter, werkt voor een ander gebied 
een berichtje in de buurtkrant weer beter”, stelt Duitman.

De Rotterdamse aanpak heeft veel oog voor de veiligheidsbe-
leving van bewoners. “We communiceren niet vanuit de angst. 
Als er in een buurt wel inbraken zijn, maar het aantal binnen de 
perken blijft, gaan we daar geen grote campagne op los laten. 
Bewoners zouden het gevoel kunnen krijgen dat ze in een heel 
onveilig gebied wonen. We richten ons echt op díe buurten 
waar bewoners buikpijn krijgen door het aantal inbraken. Zij 
schrikken niet van de aandacht voor het onderwerp, omdat ze 
er zelf daadwerkelijk mee geconfronteerd worden.” 

Huisbezoeken
Om bewoners te informeren over het risico op woninginbraak 
en de mogelijke maatregelen, werd een team van stadswachten 
ingezet. Dit team gaat van deur tot deur om met de bewoners 
over de preventie van woninginbraak te praten. “De stads-
wachten leggen de nadruk op preventie. Met geringe investerin-
gen levert dit de beste resultaten op. Heel veel inbraken kunnen 
voorkomen worden door maatregelen die bewoners zelf treffen. 
Denk aan iets simpels als het sluiten van ramen en deuren, ook 
als je maar even weg bent.” 

In een gesprek van maximaal tien minuten kregen bewoners 
van de stadswachten een duidelijk handelingsperspectief. “We 
hebben bewoners ook uitgelegd welke maatregelen ze kunnen 
nemen. Want je kunt mensen wel bewust maken van het gevaar 
op een inbraak, als ze niet weten wat ze hier aan kunnen doen, 
schiet je je doel voorbij.”

Speciale opleiding
Daarnaast ontvingen bewoners een informatiemap over 
inbraakbeveiliging, een tijdschakelaar en konden ze gebruik 
maken van het aanbod om hun woning gratis te laten scannen 
door een erkend Rotterdams PKVW-bedrijf. Bewoners die niet 
thuis waren, werden op een later tijdsstip alsnog benaderd. 
Duitman: “Tijdens de eerste ronde spraken de stadswachten 
30 procent van de bewoners. Door de naveeg-actie werd dit 
uiteindelijk ruim 50 procent. Daarnaast hebben we voorlichters 
ingezet op locaties waar veel mensen komen, zoals supermark-
ten, parken, speeltuinen en scholen. Zo werden uiteindelijk 
maar liefst 74.000 Rotterdammers bereikt.”

Brief burgemeester 
Aan de huisbezoeken ging een heel traject vooraf. De stads-
wachten volgden een opleiding waarin ze onder andere uitleg 
kregen over goede sloten, de SKG-sterren en welke ramen voor 
een inbreker bereikbaar zijn. Zo konden ze basisvragen direct 
aan de deur beantwoorden. Een belangrijke afspraak was dat 
de stadswachten niet bij de bewoners naar binnen gingen, ook 
al vroegen mensen er om. Als bewoners een beveiligingsadvies 
wilden, werd verwezen naar een PKVW-bedrijf uit de buurt. 

In de week voor het bezoek ontvingen de bewoners een brief 
van burgemeester Aboutaleb waarin hij de reden van het be-
zoek aangaf. De brief bevatte ook een foto van de stadswacht 
die het bezoek zou komen afleggen; altijd iemand die al actief 
is in de betreffende wijk. “Het zijn vaak bekende gezichten, 
mensen die veelal zelf ook in de wijk werken en weten wat er 
speelt”, licht Duitman toe. 

Partners uit de wijk 
Een maand na het bezoek werd bewoners schriftelijk gevraagd 
wat ze van het gesprek vonden. “De reacties zijn heel erg 
positief. Men is blij met de aandacht voor het probleem, en de 
erkenning hiervan door de veiligheidsprofessionals uit de buurt. 
Ik denk dat het belangrijk is dat we samenwerken met partners 
uit de buurt. Denk aan slotenmakers, stadswachten, wijkagen-
ten, maar bijvoorbeeld ook woningcorporaties.” 
Die laatste spelen binnen de Rotterdamse aanpak een belang-
rijke rol. Bewoners verwachten toch nog vaak dat de corporatie 
beveiligingsmaatregelen voor hen treft. De Rotterdamse corpo-
raties hebben gelukkig aangegeven dat veiligheid voor hen, net 
als een waterdicht dak, een onderdeel uitmaakt van een goede 
verhuur.”

Woningcorporaties
De gemeente Rotterdam en de woningcorporaties besloten 
daarom eind vorig jaar om gedurende twee jaar 1,8 miljoen 
euro extra te investeren om woninginbraken tegen te gaan. 
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Dit bedrag komt bovenop de al lopende investeringen voor 
leefbaarheid en woningonderhoud. De gemeente stelt de helft 
van het bedrag beschikbaar; de andere helft wordt betaald door 
verschillende woningcorporaties. Het doel is om te stimuleren 
dat inbraakwerende middelen worden aangebracht zonder dat 
dit voor de bewoners tot extra kosten leidt.

De corporaties doen volgens Duitman mee omdat de gemeente 
een duidelijk signaal heeft afgegeven. “De kracht is dat wij zelf 
al 4,5 ton per jaar in de aanpak stoppen. Zo maak je duidelijk 
dat de gemeente woninginbraken ook als een probleem ziet. We 
willen deze aanpak in ieder geval vier jaar volhouden. Als blijkt 
dat de aanpak werkt, kan het interessant zijn om deze verder te 
verlengen.” Duitman is ervan overtuigd dat de buurtbezoeken 
werken. “Er is inmiddels sprake van een daling van het aantal 
inbraken. Het causaal verband moet nog worden aangetoond 
op basis van goede cijfers. Daarom laten we het allemaal onder-
zoeken. Meten is weten. Als iets niet werkt, dan moet je er ook 
afscheid van durven nemen.” 

Geen blauwdruk
De Rotterdamse werkwijze heeft ook de aandacht van andere 
steden gewekt. Vooral voor de samenwerking met de corpora-
ties is veel interesse vanuit andere gemeenten en corporaties. 
Duitman wijst geïnteresseerden er wel op dat de aanpak geen 
blauwdruk is die je zomaar naar een andere locatie kan kopië-
ren. Daarnaast is het volgens haar niet effectief om de aanpak 
gedeeltelijk in te zetten. “Enkel tijdschakelaars uitdelen, een 
deurgesprek voeren, lokwoningen inrichten of samenwerking 
met een corporatie zoeken, werkt volgens mij niet. Het gaat om 
het hele pakket.”

Zelf kijkt Duitman ook regelmatig over de gemeentegrenzen 
heen. “Uiteraard volgen we de ontwikkelingen in het land. Het 
Tilburgse concept BuurtTent past bijvoorbeeld prima binnen 
onze aanpak. BuurtTent nodigt omwonenden na een inbraak 
uit om naar een speciaal voor dit doel opgezette tent te komen. 
Hier krijgen buurtbewoners tips hoe zij inbraak in hun eigen 
woning kunnen voorkomen. Zo smeed je het ijzer als het heet 
is.”

Vastbijten en niet loslaten
De preventie van woninginbraken vergt volgens Duitman een 
lange adem, van alle partijen. “Het is  geen thema dat in één 
keer indaalt. Je moet je er in vastbijten en niet meer loslaten. 
Mijn rol is iedereen daarvan bewust te houden en partijen waar 
nodig aan boord te houden. Daarnaast probeer ik de focus op 
de lange termijn te houden. Op korte termijn kun je wel snel 
successen boeken, maar ik ben veel meer geïnteresseerd in 
een echte verandering in de houding van bewoners. Daar valt 
volgens mij veel winst te behalen.”

“Ik ben geïnteresseerd in een echte verandering”


