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bij woninginbraken’.

 G
ebruiken woninginbrekers sociale media 
om hun doelwitten te kiezen? Er zijn nogal 
wat berichten over zogenoemde vakantie-
tweets. Vermeld vakanties niet op sociale 

media zoals Twitter of Facebook, want inbrekers 

kijken mee, zo waarschuwen onder andere woning-
corporaties en politie. Maar of inbrekers ook daad-
werkelijk gebruikmaken van sociale media, is nog 
niet (onomstotelijk) bewezen. Volgens Brits onder-
zoek uit 2011 denkt 78 procent van de ex-inbrekers 
dat de nieuwe generatie inbrekers gebruikmaakt 
van sociale media. Maar daarmee is nog niet  
bewezen dat inbrekers dat ook daadwerkelijk doen.  
Stijn van Daele en zijn Vlaamse collega’s publiceer-
den in 2012 onderzoek naar het gebruik van Google 
Maps en Google Street View door inbrekers.  
Hieruit blijkt dat deze middelen te beperkt zijn om 
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te gebruiken bij doelwitselectie. Het blijkt volgens 
de onderzoekers voor woninginbrekers nog altijd 
meer rendabel om op straat een huis te selecteren 
dan via Google.

In samenwerking met de nationale politie en 
adviesbureau VDMMP is nu onderzoek uitgevoerd 
naar het gebruik van sociale media en woning-
inbraak in Nederland. Want in hoeverre kunnen 
inbrekers sociale media gebruiken bij het selecteren 
van hun doelwitten? De studie geeft daarmee geen 
antwoord op de vraag of inbrekers sociale media 
gebruiken. Maar er komen wel inzichten beschik-
baar over het potentiële gebruik van sociale media 
bij het selecteren van woningen. Er zijn enquêtes 
gehouden onder gebruikers van sociale media over 
veiligheidsrisico’s bij het gebruik van deze internet-
toepassingen. Daarnaast is via een experiment 
onderzocht of het gebruik van sociale media bij 
woninginbraak rendabeler is dan de ‘ouderwetse’ 
methode (dat wil zeggen: de straat op). Daarbij 

namen vijftien agenten de rol van inbreker op zich. 
Zij waren zo’n drie uur bezig om zo veel mogelijk 
woningen te vinden die geschikt zouden zijn voor 
inbraak. De eerste groep gebruikte daarbij sociale 
media, en de tweede groep ging in de buurt op 
onder zoek uit.

UPDATES
Uit de enquête komt onder meer naar voren dat 
sociale media vaak gebruikt worden om informatie 
te bekijken zonder dat er berichten of updates 
geplaatst worden. Facebook en consorten wordt 
gebruikt om contacten te onderhouden en/of  
nieuwe vriendschappen aan te gaan, zowel voor 
ontspanning als voor werk. Over het algemeen  
hebben de respondenten hun privégegevens redelijk 
goed afgeschermd. Zo maakt 70 procent de berichten 
op Facebook alleen voor vrienden zichtbaar.  
Bij 55 procent staat de geotag altijd uit, wat bete-
kent dat bij een update geen locatie vermeld wordt.  
Van de twitteraars schermt 58 procent de tweets af.  
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Een groot deel van alle respondenten (86 procent) 
denkt dat inbrekers gebruikmaken van sociale 
media. Vervolgens houdt 72 procent er rekening 
mee dat inbrekers sociale media in de gaten  
houden. Een iets groter percentage respondenten 
(73 procent) houdt er naar eigen zeggen altijd  
rekening mee dat alle volgers een update kunnen 
zien. Bijna alle respondenten zijn zich enigszins  
tot zeer bewust van de risico’s van sociale media. 
Een ruime meerderheid (77 procent) zegt hiertegen 
ook maatregelen te treffen. 

Gebruikers van  
sociale media  
zijn zich bewust  
van de risico’s

Een aantal variabelen blijkt met elkaar samen te 
hangen. Als respondenten denken dat inbrekers 
gebruikmaken van sociale media, dan houden  
ze hier ook meer rekening mee. En verwachten  
ze bovendien meer risico te lopen om slachtoffer  
te worden van woninginbraak. Als respondenten  
zeggen zich bewust te zijn van de risico’s van sociale 
media, dan houden ze er altijd rekening mee dat hun 
vrienden de update kunnen lezen. En respondenten 
die zich bewust zijn van de veiligheidsrisico’s, maken 
zich ook meer zorgen. De belangrijkste conclusie 
van het vragenlijstonderzoek is dan ook: gebruikers 
van sociale media zijn zich bewust van de risico’s  
en schermen privégegevens redelijk goed af. 

Sociale media zijn 
lastig te gebruiken 
voor doelwitselectie 
bij woninginbraak

Het experiment met politieagenten maakt duidelijk 
dat sociale media lastig zijn te gebruiken voor  
doelwitselectie bij woninginbraak. De tweede groep 
heeft door inventarisatie op straat gemiddeld  
8,5 geschikte huizen per persoon gevonden om in  
te breken. Deze manier van doelwitselectie vinden 
alle respondenten nuttig. Maar liefst 83 procent  
ziet dit zelfs als de beste manier om inbraakdoelen 
te kiezen. Sociale media zouden (totaal) niet nuttig 
zijn geweest, aldus twee derde van deze groep.  
De respondenten uit de andere groep, die juist  
aangewezen waren op sociale media, hebben 
gemiddeld 1,8 geschikte adressen gevonden per 
persoon. Van alle interessante updates wordt slechts 
bij 6 procent ook daadwerkelijk een geschikt adres 
gevonden. Van de respondenten in deze groep  
vindt slechts 44 procent het gebruik van sociale 
media bij doelwitselectie zinvol. Op de vraag of dit  
de meest rendabele manier zou zijn om te zoeken  
naar geschikte huizen om in te breken, zegt  
twee derde van niet. Als reden wordt onder meer  
gegeven dat het veel tijd kost. Bovendien verwacht  
78 procent op straat meer geschikte huizen kunnen 
vinden. Kortom: het gebruik van sociale media voor  
doelwit selectie bij woninginbraak is best lastig  
en lijkt niet te lonen. De klassieke methoden voor  
doelwitselectie blijken meer op te leveren en  
minder tijdrovend.

TELEFOONBOEK.NL
Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd  
dat een meerderheid van de gebruikers van sociale 
media in Nederland zich bewust is van de veilig-
heidsrisico’s. Er is ook een bereidheid om beveili-
gingsmaatregelen te nemen. Daarnaast is duidelijk 
dat sociale media voor het inbrekersgilde (nog) niet 
rendabel zijn als het gaat om doelwitselectie bij 
woninginbraken. Het is dan ook niet aannemelijk 
dat inbrekers op grote schaal sociale media  
gebruiken om doelwitten te identificeren. Vervolg-
onderzoek is nodig om na te gaan of veroordeelde 
(ex-)inbrekers wel sociale media toepassen. 

Gebruikers van  
sociale media moeten 
alert zijn met  
wie updates  
worden gedeeld

Om inbrekers te weren, doen gebruikers van sociale 
media er goed aan om alert te zijn met wie updates 
worden gedeeld. Want als privégegevens worden 
afgeschermd voor onbekenden, dan is het lastig 
voor potentiële inbrekers om updates te lezen – en 
vervolgens te gebruiken. Het blijkt voor potentiële 
inbrekers vooral lastig om een woning te vinden  
als een biografie op Twitter of Facebook geen voor-  
en achternaam én woonplaats vermeldt. Een ander 
preventieadvies is om naamsvermelding uit  
Telefoonboek.nl te verwijderen. Dit medium wordt 
veel gebruikt om adressen te zoeken bij namen.  

Ten slotte lijkt het belangrijkste preventieve middel 
(vooralsnog) te maken te hebben met de situatie in 
en rond de woning. Denk aan het huis goed afsluiten 
en zorgen voor een levendige indruk. Bekende  
pre  ventieve maatregelen, zoals het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen en het alerteren van de politie bij  
verdachte situaties, zullen nog altijd meer effect 
hebben dan het achterwege laten van gevoelige 
tweets.

Hoe zouden politie en gemeenten tijd en capaciteit 
qua voorlichting het beste kunnen inzetten? Niet 
met waarschuwingen voor het risicovolle gebruik 
van sociale media. Informatie over het Politiekeur-
merk Veilig Wonen en over meldingen van verdachte 
situaties bij de politie is veel zinvoller. Voorlichting 
zou wel kunnen worden verrijkt met specifieke 
adviezen. Bijvoorbeeld om adresgegevens af te 
schermen. Want zonder die informatie heeft het 
voor woninginbrekers zeker geen zin om sociale 
media af te speuren. <<

De auteur is beschikbaar voor vragen en discussies  

via e-mail: lindanagelhout@gmail.com en Twitter:  

@Lindo1509. Gebruik bij tweets #Secondant.
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