
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

“Rotterdam is de afgelopen jaren veiliger geworden 

en de meeste bewoners ervaren dat ook zo. Toch 

heerst onder veel senioren nog een gevoel van 

onveiligheid. Zij zijn bijvoorbeeld bang om het 

slachtoffer te worden van een babbeltruc of 

woningoverval. Voor deze doelgroep is 

bewustwording en weerbaarheid erg belangrijk, 

want de impact van een dergelijk incident is bij 

senioren groot. Daarom is speciaal voor senioren een 

toolkit Senioren & Veiligheid ontwikkeld. Met behulp 

van deze toolkit reikt de wijkagent tips en trucs aan 

senioren over hoe om te gaan met hun veiligheid en 

hoe ze weerbaarder kunnen worden.”   

                                 

Ing. A. Aboutaleb, Burgemeester van Rotterdam 
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Samenvatting  

Hoe kan binnen anderhalf jaar het aantal woningovervallen en babbeltrucs gepleegd op senioren in 

Rotterdam worden teruggebracht met minimaal 25%?  

 

De probleemstelling is gelijktijdig één van de doelstellingen van dit onderzoek. De formulering van de 

probleemstelling impliceert tevens dat er een probleem is op het gebied van woningovervallen en 

babbeltrucs gepleegd op senioren. De maatschappelijke beeldvorming, mede gevoed door de media 

is hier mede debet aan. Kranten berichten bijna dagelijks over babbeltrucs waar ouderen het slachtoffer 

van zijn en het televisieprogramma Opsporing Verzocht bericht wekelijks over dit fenomeen. Als de 

jaarlijkse, landelijke overvalcijfers bekend worden gemaakt dan worden de woningovervallen op 

senioren specifiek uitgelicht en bij een (lichte) stijging koppen de kranten met dit nieuws.  

 

Ouderen zijn er zelf van overtuigd dat zij vaker het slachtoffer zijn van misdrijven dan jongeren. Uit diverse 

onderzoeken blijkt echter dat ouderen van de meeste misdrijven veel minder vaak het slachtoffer zijn. 

Een bekende mythe is dat oude vrouwtjes het slachtoffer zijn van een straatroof. In werkelijkheid is 

‘slechts’ vier van de honderd slachtoffers een oudere dame die van haar handtas of van haar ketting 

wordt beroofd. Feit is wel dat een straatroof op een bejaarde vrouw vaak wel de krant haalt en de 

anderen straatroven niet of veel minder. Door de berichten in de media ontstaat zo wel het beeld van 

de mythe. Hoewel de aantallen straatroven op ouderen relatief erg laag is, heeft zo’n misdrijf wel ernstige 

gevolgen voor het slachtoffer en zijn of haar directe omgeving. De impact is vreselijk hoog en door de 

verhalen in de buurt en in de media ontstaat de maatschappelijke onrust. 

 

Een serie straatroven op oudere dames begin 2011 in de Rotterdamse wijk IJsselmonde is de directe 

aanleiding geweest voor de ontwikkeling van een preventief (voorlichtings-)programma over Senioren & 

Veiligheid én van dit onderzoek. Ernstig genoeg is één van de slachtoffers aan de gevolgen van de 

straatroof overleden hetgeen de impact op de buurt nog heftiger maakte. Uit gesprekken die de 

wijkagenten in IJsselmonde met ouderen hadden, bleek de angst om in hun eigen woning te worden 

overvallen de grootste vrees van de senioren te zijn. Ook de lokale politiek ontving deze signalen. De kans 

om als senior in je woning te worden overvallen is echter zeer klein. In 2013 zijn in heel Nederland 176 

woningovervallen op 55-plussers gepleegd. Als dit wordt afgezet tegen de 4,1 miljoen 55-plussers die 

Nederland telt is de kans op een woningoverval vrijwel nihil. In het werkgebied van de politie Eenheid 

Rotterdam waren er in dezelfde periode 38 woningovervallen op senioren, in de deelgemeente 

IJsselmonde slechts drie. Het nadeel van de kleine aantallen is dat deze enorm kunnen fluctueren. In de 

maand januari 2014 zijn er bijvoorbeeld in de regio Rotterdam drie overvallen gepleegd waarbij 

bejaarden het slachtoffer van zijn geworden, twee daarvan waren in IJsselmonde. Elke woningoverval 

op een senior haalt de krant en hoewel het dus om kleine aantallen gaat is de maatschappelijk onrust er 

niet minder om, integendeel zelfs. 

 

Ouderen verwarren een woningoverval vaak met een babbeltruc aan de deur. Die verwarring is niet zo 

vreemd omdat bij een woningoverval in de meeste gevallen ook gewoon aan de deur aangebeld wordt 

en van een smoes, een list of een valse hoedanigheid gebruik wordt gemaakt. De woningovervaller 

dringt vervolgens met geweld naar binnen. Bij een babbeltruc is bijna nooit sprake van geweld; het 

slachtoffer trapt in de val en laat de dader zelf zijn woning binnen of de dader leidt het slachtoffer af 

waarna een handlanger de woning in glipt en de diefstal pleegt. Een babbeltruc komt veel vaker voor 

dan een woningoverval. Alleen hoe vaak, daar kan niemand het antwoord opgeven. In tegenstelling tot 

slachtoffers van een woningoverval doet een benadeelde van een babbeltruc weinig aangifte of 

melding bij de politie van het delict. Dit komt deels doordat zij het delict niet herkennen maar ook voor 

een groot deel uit schaamte.  

 

Een overval is een vorm van diefstal met geweld of van afpersing, die als zodanig ook vermeld zijn in een 

artikel in het Wetboek van Strafrecht. Voor een (woning)overval is dan ook een landelijk geldende 

definitie opgesteld. Hoe anders is dat met de babbeltruc. De babbeltruc is dan ook niet een op zichzelf 

staand feit maar een werkwijze om diverse delicten te plegen. Dit kan een eenvoudige diefstal zijn, maar 

ook een gekwalificeerde diefstal, een oplichting, een verduistering of fraude. Voor de babbeltruc is dan 

ook geen eenduidige definitie opgesteld. Babbeltrucs kunnen in een woning plaats vinden, maar ook op 

straat, in een winkelcentrum, op een treinstation enzovoort.  

 

Van woningovervallen op senioren zijn de cijfers wel bekend; bijna alle slachtoffers doen aangifte bij de 

politie. Door een eenduidige definitie, goede registratie in de politiesystemen en jarenlange analyses zijn 

deze woningovervallen goed in beeld. Overvallen zijn samen met de straatroven en woninginbraken 

door de overheid benoemd als de zogenaamde high impact crimes. Misdrijven die veel impact hebben 

op de slachtoffers en de omgeving. De aanpak van deze high impact crimes is benoemd als de 



 
III x 

belangrijkste prioriteit van de in 2013 nieuw gevormde nationale politie. Op alle fronten wordt door de 

politie in samenwerking met ketenpartners in de veiligheid fors ingezet in zowel de opsporing van deze 

high impact crimes als op het voorkomen van deze delicten. 

 

Door de lage aangiftebereidheid en op verschillende wijze registreren zijn er van gepleegde babbeltrucs 

in Nederland geen cijfers bekend. Anders dan een woningoverval ‘leeft’ de babbeltruc niet bij een 

gemiddelde politieman en wordt deze vaak afgedaan als een eenvoudig misdrijf. Dit heeft tot gevolg 

dat er een groot dark number1 is voor wat betreft de babbeltrucs. Pas in 2013 is bij de prioritering van de 

nationale politie besloten de babbeltrucs in de woning gelijk te stellen met een woninginbraak. Dat houdt 

in dat de babbeltruc bij de woning ook een high impact crime is en dezelfde forse aanpak verdient als 

de andere high impact crimes. Het overgrote deel van de politieambtenaren is hier niet (volledig) van 

op de hoogte waardoor de aanpak stokt en binnen de politie discussies ontstaan over de aanpak. Dat 

is een onwenselijke situatie. Maar ook na een eerste melding van een babbeltruc in de woning wordt 

nog niet dezelfde werkwijze gebruikt als bij een woninginbraak. Dit zou wel zo moeten zijn. Dat zal 

betekenen dat de politie na een melding direct ter plaatse gaat en meteen de aangifte opneemt. Ook 

zal er dan in principe altijd een sporenonderzoek en een buurtonderzoek gedaan moeten worden. De 

Eenheid Rotterdam van de politie monitort sinds juli 2013 wel de babbeltrucs die in een woning zijn 

gepleegd. Door foutieve of gebrekkige registratie,  of doordat de babbeltruc niet ‘naar waarde’ wordt 

ingeschat van de invoerende politieambtenaar is het bijgehouden bestand echter nog niet zuiver 

genoeg. De babbeltruc op straat behoort overigens vooralsnog niet onder de high impact crimes. 

 

Bij de senioren bestaat dus een zekere angst om slachtoffer te worden van een woningoverval en/of 

babbeltruc. Is deze angst terecht? Aan het begin van deze samenvatting werd al vermeld dat ouderen 

van de meeste misdrijven veel minder vaak het slachtoffer zijn dan jongeren. Dit onderzoek toont echter 

aan dat verhoudingsgewijs senioren vaker het slachtoffer worden van een woningoverval. Het totale 

aantal woningovervallen op alle leeftijdscategorieën daalt behoorlijk, het aantal woningovervallen op 

senioren blijft over de laatste vijf jaar gezien redelijk gelijk. Er is zelfs een stijgende trendlijn te zien. Dat 

betekent dus dat het aandeel oudere slachtoffers in het totale aantal woningovervallen toeneemt. Bijna 

28% van de woningovervallen in Nederland in 2013 is op een senior. In de Eenheid Rotterdam is een derde 

van de woningovervallen gericht op een senior. Het jaar daarvoor waren die cijfers nog hoger. In de 

Eenheid Rotterdam is tevens te zien dat vooral het aandeel 65-plussers toeneemt in de woningovervallen. 

Deze stijging is behoorlijk groter dan naar aanleiding van de vergrijzing van Nederland te verwachten 

zou zijn. Aangezien de media vaak berichten over woningovervallen op een senior is het begrijpelijk dat 

er een zekere angst ontstaat onder de ouderen. Ouderen volgen de media vaak aandachtig. De invloed 

van de media op senioren zou een extra onderzoek waard zijn. Daarbij zou dan ook onderzoek moeten 

worden gedaan naar de invloed van politiepersberichten, berichten via politie-Twitteraccounts van 

wijkagenten én opsporingsprogramma’s op het (on)veiligheidsgevoel. Zover gaat dit onderzoek echter 

niet.    

 

Hoewel een telefonisch onderzoek van een gerenommeerd onderzoeksbureau anders bericht, laten 

analyses van aangiften zien dat slachtoffers van babbeltrucs in een woning voor het overgrote deel 

senioren zijn. Binnen de Eenheid Rotterdam zijn bijna alle slachtoffers 55-plus. Onderzoekers in Utrecht 

kwamen iets lager uit maar zaten toch boven de 80%. Vooral het aantal 80-plussers is schrikbarend.  Voor 

de meeste misdrijven geldt dat ouderen minder vaak het slachtoffer zijn. Dat gaat dus zeker niet op voor 

de babbeltruc; deze worden vooral gepleegd op (hoog)bejaarde slachtoffers. Onderzoek over 

meerdere jaren in de voormalige politieregio’s Utrecht en Zuid-Holland-Zuid tonen aan dat het aantal 

babbeltrucs stijgende is. Babbeltrucs worden vooral gepleegd in (groot)stedelijk gebied waar daders in 

de anonimiteit opgaan. Op het platteland en in kleine woonkernen wordt de politie eerder gebeld als 

burgers vreemde personen in de wijk zien rondstruinen. De sociale controle is daar ook vaak groter. 

 

Bij het stijgen van de leeftijd worden ouderen op velerlei gebied kwetsbaarder. Zij zijn vaak eenzamer en 

hebben minder sociale contacten. Ouderen zijn afhankelijker van anderen en kunnen zich minder weren 

tegen agressie. Een babbeltruc kan worden gezien als een vorm van verbale agressie in de meest 

letterlijke betekenis van het woord: aanval. De dader is immers uit op geld of goederen van zijn slachtoffer 

en gebruikt een smoes of list als aanval. Over het algemeen zijn  ouderen ook kwetsbaarder als zij zich 

onveilig voelen. De subjectieve veiligheidsbeleving, mogelijk mede veroorzaakt door de berichtgeving in 

de media, kan hen dus al kwetsbaarder maken voor bepaalde misdrijven. Tel daarbij op dat de meeste 

ouderen zijn opgegroeid met het idee dat mensen aan de deur gewoon te vertrouwen zijn. Nog niet zo 

heel langgeleden kwam de bakker, de melkboer, de schillenboer en wat dies meer zij gewoon langs de 

deur. Het touwtje uit de brievenbus is ook een voorbeeld uit die tijd. Door eenzaamheid en/of 

afhankelijkheid zijn ouderen eerder genegen tot een praatje en ze zijn minder wantrouwend. Ze zijn ook 

                                                             
1 Dark number is een term uit de criminologie om de niet-geregistreerde criminaliteit aan te duiden. 
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servicegericht en willen graag een ander helpen. De combinatie van al deze factoren maakt hen 

kwetsbaar voor misdrijven zoals de babbeltruc en woningoverval. Ook bij een woningoverval komt de 

dader vaak binnen na aanbellen en wordt ook vaak een smoes of valse hoedanigheid gebruikt. Vooral 

overdag gaat de deur van een oudere vaak gemakkelijk open. ’s Avonds of als het donker is zijn ouderen 

veel voorzichter en gaat de deur niet zo makkelijk meer open. De meeste babbeltrucs aan de deur 

vinden echter overdag plaats. Een extra zorg is dat door bezuinigingen ouderen langer op zichzelf 

aangewezen zijn. Hierdoor zal de kwetsbaarheid toenemen en zal de kans op slachtofferschap van 

specifiek op ouderen gerichte misdrijven als de babbeltruc en woningoverval eveneens kunnen gaan 

toenemen.  

 

Omdat overvallen onder de benoemde high impact crimes vallen is er ook extra politiecapaciteit voor 

opsporingsonderzoek hiernaar vrijgemaakt. De politie Eenheid Rotterdam beschikt over een speciaal 

Regionaal Overvallen Team met eigen analisten. Dat heeft resultaat want het aantal overvallen daalt, 

het oplossingspercentage en aantallen aangehouden verdachten stijgt. Dat geldt ook voor de 

woningovervallen, alleen dalen die niet helemaal evenredig mee en ook het oplossingspercentage stijgt  

niet evenredig, maar er zit wel grote vooruitgang in. Het oplossen van een woningoverval is vaak 

complexer dan een overval op een ander object; er zijn vaak geen camerabeelden en er is vrijwel nooit 

een relatie te leggen tussen overvaller en slachtoffer.   

 

Babbeltrucs hebben echter ook een (zeer) grote impact op de (oudere) slachtoffers. Het komt voor dat 

een slachtoffer dusdanige angstaanvallen krijgt na een babbeltruc dat opname in een psychiatrische 

instelling noodzakelijk is. Ook uit een onderzoek van het Opiniepanel van het televisieprogramma 

EenVandaag blijkt dat de babbeltruc de meerderheid van de slachtoffers heeft aangegrepen en dat 

het percentage hiervan hoger werd als de leeftijd van het slachtoffer steeg. Formeel is de babbeltruc 

aan de deur nu gelijkgesteld met een woninginbraak, in de praktijk echter nog niet voor wat betreft de 

aanpak. Dit moet nog tussen de oren van de diender gaan komen. De babbeltrucs die op straat, in een 

winkelcentrum of bijvoorbeeld op een treinstation vallen buiten de boot. Zij behoren niet tot de high 

impact crimes maar zij hebben wel een grote impact op de veelal bejaarde slachtoffers. De babbeltruc 

op straat zou dus ook onder de high impact crimes moeten vallen en daarmee ook prioritering in de 

aanpak moeten krijgen. Zeker ook omdat is gebleken dat daders van babbeltrucs aan de deur zich 

eveneens schuldig maken aan de babbeltrucs op straat.  

 

Voor babbeltrucs is het oplossingspercentage echter bedroevend laag. Omdat de aangiftebereidheid 

eveneens laag is komen daders vrijwel altijd ongestraft weg. Aangehouden daders betreffen soms lokale 

oplichters die met een smoes van een geleverde dienst geld proberen te krijgen. De in de Eenheid 

Rotterdam aangehouden daders betreffen echter vooral leden van zogenaamde Roma-families. Dit zijn  

opvallend veel vrouwen, die de babbeltrucs in groepsverband plegen. Zij doen dat aan de deur of op 

straat. Daarnaast maken zij zich ook vaak schuldig aan zakkenrollerij en winkeldiefstallen. De delicten 

worden in het hele land gepleegd en in wisselende samenstelling. Deze vorm van misdrijven plegen wordt 

mobiel banditisme genoemd. Dat maakt de aanpak in de opsporing bijzonder lastig. Rechercheurs 

houden zich vooral bezig met lokale en, in mindere mate, regionale criminaliteit. De aanpak en 

coördinatie van dit mobiel banditisme zal juist in verband met de mobiliteit van de daders landelijk 

moeten zijn. Nu ontbreekt het de politie vaak aan kennis of worden de verbanden niet gelegd. Bij een 

landelijk coördinatie en aanpak zal de slagkracht groter worden.  

 

Buiten de opsporing van daders is het voorkomen van babbeltrucs en woningovervallen een belangrijk 

item. Voorkomen is immers beter dan genezen. Niet voor niets noemt minister Opstelten preventie de 

sleutel in de verdere bestrijding van de high impact crimes. Preventie is echter lange tijd een 

ondergeschoven kindje geweest bij de politie. Na de kerntakendiscussie in het einde van de vorige eeuw 

stelden de toenmalige bazen van de politie, de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken, in 2004 

vast dat de politie vooral moest handhaven, toezicht houden, opsporing plegen en noodhulp bieden. 

Een jaar later was preventie geen politietaak meer en werden preventietaken overgedragen aan 

gemeenten en bedrijven. Bij de vorming van de nationale politie in 2013 is preventie echter weer een 

politietaak geworden en zelfs een belangrijke poot in de aanpak van high impact crimes. Omdat 

preventie bijna tien jaar is weggeweest bij de politie zit die niet meer in het systeem van de gemiddelde 

diender. Parate kennis op dit gebied ontbreekt. Vooral de collega’s die korter dan tien jaar in dienst zijn, 

en er dus niet mee grootgebracht zijn in hun politievorming, weten niet goed hiermee om te gaan. Zij 

vangen liever boeven. Politieagenten moeten als het ware heropgevoed worden op het gebied van 

preventie en hier weer in opgeleid worden. 

 

Na de serie straatroven op oudere dames die in 2011 in Rotterdam-IJsselmonde werden gepleegd 

verzorgde de wijkpolitie één preventieve voorlichtingsbijeenkomst voor ouderen. Hoewel de straatroven 

wel de aanleiding waren voor de goed bezochte bijeenkomst, werd aan de hand van de ervaringen 
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van een voormalige preventiecoördinator tijdens de voorlichting diverse vormen van veiligheid rond 

senioren behandeld. Niet alleen de misdrijven kwamen aan bod, maar bijvoorbeeld ook valpreventie en 

de werking van een rookmelder passeerden de revue. Dit was gedaan om geen angst aan te praten  

waardoor bijvoorbeeld de eerdergenoemde mythe voor waar zou worden aangenomen door de 

bezoekers. Uit de reacties van de bezoekers bleek dat deze presentatie goed overkwam en dat de 

ouderen echt wat hadden aan de tips en voorbeelden die gegeven werden. Duidelijk was dat de 

voorlichtingsbijeenkomst voorzag in een zekere behoefte. De complete organisatie was echter behoorlijk 

wat werk voor de wijkagent en de deelgemeente werd verzocht in de toekomst hier een rol in te spelen. 

Het duurde echter bijna een jaar voor hier een vervolg opkwam. Na enige ambtelijke eigenwijsheid 

organiseerde de deelgemeente een eigen voorlichtingsavond zonder gebruik te maken van de  

expertise van de politie. Op die avond werd vooral de woningoverval behandeld. Die avond mislukte 

echter volkomen doordat tijdens de presentatie de bezoekers wel angst aangepraat werd. Tot overmaat 

van ramp gebeurde diezelfde avond enkele straten verderop ook nog een overval op een bejaarde 

man. Deze mislukte avond was wel de katalysator voor een vruchtbare samenwerking tussen de 

wijkpolitie, de deelgemeente IJsselmonde en andere partners op het gebied van Senioren & Veiligheid. 

In het jaar 2012 en 2013 werden meer dan twintig voorlichtingsbijeenkomsten door de deelgemeente 

georganiseerd en door de politie gepresenteerd. 

 

Hierbij werd door de politie en deelgemeente geluisterd wat er leefde onder de ouderen in IJsselmonde 

en waar behoefte aan was. Daarnaast werd aan de hand van de ervaringen van de politie 

onderwerpen toegevoegd of gefinetuned die specifiek op de oudere doelgroep gericht waren. De high 

impact crimes (woningoverval, straatroof en woninginbraak) waren in de eerste voorlichting in 2011 al 

onderwerp in de presentatie. Ook de babbeltruc was al een onderwerp in deze presentatie maar werd 

verder uitgewerkt. De expertise van een wijkbrandweerman werd gebruikt om brandveiligheid specifiek 

gericht op ouderen eveneens in de presentatie onder te brengen. 

 

Angst voor woningovervallen en babbeltrucs bleek echter wel een belangrijk onderwerp dat veel 

ouderen bezighoudt. Dit was de trigger voor de start van dit onderzoek. Maar dan wel in combinatie met 

het preventieve programma Senioren & Veiligheid. Op deze wijze wordt er integraal aan gewerkt om de 

aantallen woningovervallen en babbeltrucs waar senioren het slachtoffer zijn ook daadwerkelijk te laten 

dalen. Voor de woningovervallen is dat meetbaar, de cijfers zijn immers bekend. Voor de babbeltruc zal 

dit vooralsnog niet meetbaar zijn omdat die cijfers niet bekend zijn. Bovendien bestaat het ‘gevaar’ dat 

de aangiften van babbeltrucs gaan stijgen door de voorlichting. Mensen herkennen de babbeltruc 

eerder en er wordt tijdens de voorlichting ook op gehamerd om altijd aangifte te gaan doen. Een 

voorlichtingsestafette in Amsterdam waar vooral de babbeltruc ter sprake kwam leverde binnen een jaar 

een stijging van 300% van het aantal aangiften op. Als de eerste aanpak na een melding van een 

babbeltruc conform een woninginbraak zal zijn zal ook het aantal aangiften stijgen omdat de politie 

meteen op het plaats delict de aangifte opneemt. 

 

Het zal echter al mooi zijn als de voorlichting tot gedragsverandering van de ouderen leidt. Hiermee kan 

de senior een babbeltruc eerder herkennen en daarmee mogelijk voorkomen. Gedragsverandering is 

echter niet of moeilijk te meten. Dat de presentatie Senioren & Veiligheid wel degelijk kan leiden tot 

gedragsverandering blijkt uit een tweetal voorbeelden. Een 83-jarige vrouw wist enkele maanden na een 

voorlichting twee dames die een babbeltruc wilden plegen buiten de deur te houden door gebruik te 

maken van de gesubsidieerde digitale deurspion en het juiste gebruik van een kierstandhouder. Een 75-

jarige man herkende drie weken nadat hij een voorlichting had bijgewoond een babbeltruc aan de deur 

en wist één van de daders vast te houden tot de politie arriveerde. De aangehouden vrouw bleek 

meerdere babbeltrucs op haar kerfstok te hebben. 

 

Het voorlichtingsprogramma Senioren & Veiligheid mocht zich verheugen in de belangstelling van 

andere wijkagenten binnen de Eenheid Rotterdam. Maar ook in de Rotterdamse politiek kreeg het 

aandacht. Enkele gemeenteraadsleden hebben in IJsselmonde een voorlichting bezocht en vervolgens 

een motie ingediend die aangenomen werd. De kern van de motie was dat elke senior in Rotterdam 

voorlichting moest gaan krijgen. Burgemeester Aboutaleb zag in de voorlichting zoals deze in IJsselmonde 

gegeven werd het antwoord en de afdoening op de aangenomen motie.  Het programma Senioren & 

Veiligheid was inmiddels ondergebracht bij de preventieve poot in de aanpak van de high impact 

crimes. Binnen de Eenheid Rotterdam zijn diverse wijkagenten inmiddels actief bij het uitvoeren van het 

programma in hun werkgebied.  

 

Een volgende stap kan een mogelijke landelijke uitrol zijn. Ook wijkagenten buiten de Eenheid Rotterdam 

zijn inmiddels aan de slag met dit programma.  
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1. Inleiding 

Algemeen Dagblad – editie Rotterdams Dagblad – 16 januari 2014 

 

Dit krantenbericht geeft goed weer waar deze scriptie over gaat. Bijna dagelijks berichten de media over 

misdrijven waar ouderen het slachtoffer van zijn. Vaak gaat het dan om een babbeltruc of een 

woningoverval. Ook in het televisieprogramma “Opsporing Verzocht” komen vrijwel wekelijks misdrijven  

waar ouderen het slachtoffer zijn aan de orde. In 2014 wordt in dit televisieprogramma speciale 

aandacht besteed aan babbeltrucs en worden elke week onbekende daders van deze misdrijven 

getoond. 

 

Twee van de drie overvallen in bovenstaand krantenbericht zijn gepleegd in de Rotterdamse wijk 

IJsselmonde. Deze wijk is bestuurlijk ingedeeld als deelgemeente binnen de gemeente Rotterdam. Deze 

deelgemeente telt ruim 58.000 inwoners, waarvan ongeveer 30% ouder is dan 55 jaar. Naast meldingen 

van woningovervallen komen bij de politie in dit werkgebied regelmatig meldingen van babbeltrucs 

binnen. In 2011 vonden er een aantal straatroven plaats waarbij van oudere dames met geweld de tas 

of een gouden ketting werd gestolen. Eén van de slachtoffers kwam daarbij ten val en overleed aan de 

gevolgen daarvan. Het programma Senioren & Veiligheid is in feite hierdoor ontstaan. Het moge duidelijk 

zijn dat de gepleegde misdrijven in combinatie met de berichten uit de media veel impact hadden en 

hebben op de senioren die woonachtig zijn in IJsselmonde.  

 

Bepaalde misdrijven vinden al jaren meer plaats in de donkere dagen van het jaar. Daarom wordt sinds 

2010 het Donkere Dagen Offensief (DDO) ingezet om, door middel van extra inzet van politie en 

gemeenten, te voorkomen dat het aantal overvallen, straatroven en woninginbraken in de donkere 

maanden (oktober tot en met maart) toeneemt2. Dit Donkere Dagen Offensief komt vanuit de 

rijksoverheid maar gemeenten en politie-eenheden mogen het op hun eigen manier invullen. 

 

In de voormalige politieregio Rotterdam-Rijnmond, tegenwoordig de Eenheid Rotterdam, zoekt de politie 

tijdens het DDO actief de samenwerking met externe partners vanuit de gedachte dat (de bestrijding 

en/of voorkoming) van een overval niet alleen het probleem van de politie is. Deze externe partners zijn 

onder andere de (deel)gemeente, gemeentelijke toezichthouders, het Openbaar Ministerie, de 

woningcorporaties, ondernemers en bewoners. 

 

                                                             
2 Bron:  www.rijksoverheid.nl persbericht 10-10-2011. 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Momenteel vindt er echter een grote reorganisatie van de politie in Nederland plaats. De politie in 

Nederland bestaat sinds 1 januari 2013 uit één korps, waarbij ongeveer 63.000 mensen werken. Dit korps 

is ontstaan door de samenvoeging van vijfentwintig regionale korpsen. Deze regionale korpsen hadden 

ieder hun eigen beleid en werkwijzen (binnen de wettelijke kaders) waardoor de verschillen in deze 

regiokorpsen soms behoorlijk groot waren. De nieuwe nationale politie bestaat om organisatorisch-

technische redenen wel uit tien regionale eenheden, alsmede de Landelijke Eenheid voor regio-

overschrijdend en specialistisch politiewerk en het Politiedienstencentrum voor ondersteunende taken3. 

Maar uiteindelijk zullen beleid en werkwijzen overal in Nederland hetzelfde zijn, maar er blijft wel ruimte 

voor couleur locale.  

 

De voormalige politieregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid zijn in deze reorganisatie 

gefuseerd tot de Eenheid Rotterdam. Hoewel de koude fusie plaatsvond op 1 januari 2013 betekent dat 

niet dat er nu overal gelijk gewerkt wordt.  Er is hier sprake van een grootschalige reorganisatie en dat 

heeft vanzelfsprekend nogal wat voeten in aarde. Ook de koppeling van politie(computer)systemen is 

een complex proces, bijvoorbeeld als het om genereren van gegevens gaat. De politie in de Eenheid 

Rotterdam werkt momenteel nog met vier gescheiden processen: Directe Hulpverlening, Wijkpolitie, 

Opsporing en Intake & Service. Met de komst van de landelijke politie zullen deze processen (deels) 

worden samengevoegd tot robuuste basisteams. De Eenheid Rotterdam bestaat momenteel nog uit de 

negen districten van de voormalige regiopolitie Rotterdam-Rijnmond en de drie districten van het 

voormalige regiokorps Zuid-Holland Zuid.  Bij de definitieve vorming van de robuuste basisteams zullen 

districten verdwijnen en/of samengevoegd gaan worden. Hoewel de politie in Nederland op papier dus 

één korps is, wordt er om praktische redenen, en omdat het soms gewoon niet anders kan, nog gewerkt 

en gerekend met de gegevens van de voormalige politieregio’s en –districten. De Rotterdamse 

deelgemeente IJsselmonde vormt samen met de deelgemeente Feijenoord en de gemeente Ridderkerk 

het politiedistrict Feijenoord-Ridderster. Als de reorganisatie is afgerond zullen de Rotterdamse 

deelgemeenten IJsselmonde, Feijenoord en Charlois één district gaan vormen met de nieuwe naam 

District Zuid. Voor dit onderzoek wordt nog uitgegaan van het oude/huidige district Feijenoord-Ridderster. 

 

De voormalige politieregio Rotterdam-Rijnmond was en is koploper voor wat het aantal overvallen 

betreft, nergens in Nederland worden zoveel overvallen gepleegd als in deze regio. Het op de linker 

Maasoever gelegen district Feijenoord-Ridderster, ook wel bekend als District 9, is samen met  het 

naastgelegen district Zuid weer koploper binnen de regio Rotterdam-Rijnmond. Ook het aantal 

woninginbraken in deze voormalige politieregio is hoog; ongeveer één op de tien woninginbraken in 

Nederland vindt plaats in het gebied van deze voormalige politieregio. Ook voor wat betreft het aantal 

woninginbraken staat district Feijenoord-Ridderster in negatieve zin bovenaan in deze regio.  

 

Overvallen en woninginbraken vallen, samen met de straatroven, onder de zogenaamde high impact 

crimes. Deze misdrijven hebben grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het 

veiligheidsgevoel in de maatschappij. De bestrijding van overvallen, straatroof, geweld en 

woninginbraken heeft de hoogste prioriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en van de 

nationale politie4. Dit blijkt onder andere uit een brief5 die minister Opstelten aan de Tweede Kamer 

stuurde op 13 april 2013.  In deze brief staan ook de hoofdlijnen van de aanpak van high impact crimes: 

 Een intensieve persoonsgerichte daderaanpak 

 Versterking van de heterdaadkracht, dat wil zeggen het vermogen om kort na het delict de 

dader te pakken. 

 Gebiedsgerichte aanpak en preventie. Preventie is een sleutel tot het verder terugbrengen van 

het aantal high impact crimes. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen overheid en politie 

enerzijds en private partijen (ondernemers en individuele burgers) anderzijds, noodzakelijk. 

 De aandacht voor het slachtoffer.  

 

De eenheidsleiding van de politie Eenheid Rotterdam ziet eveneens graag een maximale investering op 

de aanpak én de voorkoming van de high impact crimes. Al in 2011 heeft het Districtschefsoverleg(DC-

overleg) besloten om op ieder district een DGBO Impact op te starten. DGBO staat voor Districtelijk 

Grootschalig en Bijzonder Optreden en is een knoppenmodel. In dit geval bedoeld om op districtelijk 

niveau de sturing op, in eerste instantie, de overvallenaanpak vorm te geven. Het DGBO zorgt er voor 

dat alle afgesproken maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit betreffen dan de 

maatregelen van de landelijke Taskforce Overvallen in hun Actieprogramma Ketenaanpak 

                                                             
3 Bron:  www.politie.nl  
4 Bron: www.hetccv.nl  
5 Brief van minister Opstelten aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, onderwerp Aanpak high impact crimes, 

d.d. 15 april 2013, kenmerk 369297.  

http://www.politie.nl/
http://www.hetccv.nl/


 
3 x 

Overvallencriminaliteit6 die door de politieregio Rotterdam-Rijnmond bijna volledig was overgenomen.  

Dit actieprogramma is opgesteld naar aanleiding van het onderzoek naar (de aanpak van) overvallen 

in Nederland dat onder leiding van criminoloog professor Cyrille Fijnaut in opdracht van de Taskforce 

Overvallen is uitgevoerd7 nadat was gebleken dat het aantal overvallen in Nederland bijzonder hoog 

was.  

 

Inmiddels wordt de aanpak binnen de Eenheid Rotterdam aangestuurd via het SGBO high impact crimes. 

SGBO staat voor Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden en is in feite een opschaling van de DGBO’s. Er 

hangt nu een aansturende staf boven zodat alle politiedistricten binnen de Eenheid gelijkvormig gaan 

werken. Tevens behelst de aanpak niet alleen meer de overvallen maar alle high impact crimes 

(overvallen, straatroven en woninginbraken). Vanuit dit SGBO worden de politiedistricten verplicht een 

aantal maatregelen uit te voeren. Hierbij wordt een brede aanpak voorgestaan; preventie, hotspots en 

hottimes, heterdaadkracht, opsporing en vervolging, informatie op maat8.  

 

Door alle door de overheid en particulieren genomen maatregelen is een behoorlijke kentering 

zichtbaar.  Landelijk neemt het aantal overvallen en straatroven behoorlijk af9. Het jaar 2012 telde het 

laagste aantal overvallen in twintig jaar. De voorlopige cijfers over 2013 laten zien dat dit aantal verder 

daalt. Zorgelijk is echter wel dat in 2012 het aandeel woningovervallen op 55-plussers steeg. 29 procent 

van de woningovervallen was in dat jaar op senioren gericht en dat is een grotere stijging dan op basis 

van de vergrijzing te verwachten viel. 

 
Ook in de deelgemeente IJsselmonde werden de laatste jaren een aantal woningovervallen op senioren 

gepleegd. Hoewel dat er maar enkelen per jaar zijn brengen deze overvallen grote maatschappelijke 

onrust te weeg. Het krantenbericht aan het begin van dit hoofdstuk is daar een sprekend voorbeeld van. 

Naast overvallen krijgt de wijkpolitie in IJsselmonde ook zeer geregeld meldingen van babbeltrucs waarbij 

daders met een vlotte babbel of smoes slachtoffers afleiden en hen zo bestelen, vaak gebruikmakend 

van handlangers. Het lijkt erop dat hiervan vooral ouderen het slachtoffer worden. Ook aan babbeltrucs 

besteden de kranten veel aandacht. Deze babbeltrucs hebben soms zeer veel impact op de 

slachtoffers. Onlangs is een oudere vrouw opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis nadat ze volledig 

was ‘doorgedraaid’ naar aanleiding van een op het oog simpele babbeltruc (paragraaf 10.2). Maar 

vallen de babbeltrucs hiermee dan ook onder de high impact crimes zoals het Ministerie van Veiligheid 

en Justitie heeft bepaald? 

  
Dit onderzoek richt zich op babbeltrucs en woningovervallen waarvan ouderen het slachtoffer zijn. 

Daarnaast wordt stilgestaan bij het door de wijkpolitie IJsselmonde ontwikkelde preventieve programma 

Senioren & Veiligheid dat in Rotterdam (IJsselmonde) wordt uitgevoerd en wat een directe relatie heeft 

met dit onderzoek dan wel een direct gevolg is van dit onderzoek. Het programma Senioren & Veiligheid 

valt inmiddels onder de vleugels van het SGBO high impact crimes zoals in dit hoofdstuk beschreven. 

 

 

 

  

                                                             
6 Aboutaleb A., Meerman J.J., Grinten L.J.H.M., van der, Rooij, A.P.R van, Heeres F.J., Hillenaar H.M.P., Sakkers A.B. en 

Groothuizen M.C.J., Actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit, z.pl., januari 2011, Ministerie van Veiligheid 

en Justitie. 

7 Rovers B., Bruinsma M., Jacobs M., Jans M, Moors H., Siesling M. en Fijnaut C., Overvallen in Nederland - Een 

fenomeenanalyse en evaluatie van de aanpak, Den Haag 2010, Boom Juridische uitgevers, ISBN 978-90-8974-378-7. 
8 Bron: Intranet politie. Dit komt overeen met de aanpak zoals door de minister beoogd in eerdergenoemde brief. 
9 Mesu S, Nobelen D. van, Mark, J. van der en Verschuuren E., Gewelddadige vermogenscriminaliteit  – Overvallen 

en straatroof 2012, z.pl., 2013, Politie. 
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2. Probleemstelling en doel van het onderzoek 
 

 

2.1        Probleemstelling 
 

Het aantal woningovervallen op senioren is in 2012 flink toegenomen ten opzichte van de jaren er voor. 

Dat geldt ook voor Rotterdam en omgeving (hoofdstuk 5). In 2013 is het totale aantal overvallen in 

Nederland flink gereduceerd. Het aantal woningovervallen op senioren is echter niet evenredig mee 

gedaald. Uit de dagelijkse politiepraktijk is gebleken dat deze bevolkingsgroep kwetsbaar en relatief 

vaak het slachtoffer is van misdrijven vallend onder de high impact crimes, maar ook van babbeltrucs, 

zakkenrollerij en andere delicten. Daarnaast blijkt uit gesprekken van wijkagenten met oudere bewoners 

in hun wijk dat die zich vaak niet veilig voelen op straat of in hun eigen huis.  

 

Ook in Rotterdam-IJsselmonde zijn er een aantal woningovervallen op senioren geweest. Mede door de 

media-aandacht heeft dit een grote impact op de wijk en de op oudere bewoners in het bijzonder. Maar 

ook zakkenrollerij en babbeltrucs komen in IJsselmonde relatief vaak voor. Een oudere inwoner van 

IJsselmonde deed na een gesprek met de wijkagent aangifte van een serie babbeltrucs waarbij een 

jonge vrouw hem in een jaar tijd meer dan € 8000,- afhandig had gemaakt. De meeste babbeltrucs zijn 

relatief eenvoudige misdrijven maar hebben vaak een grote impact op de oudere slachtoffers. Uit de 

gesprekken van de wijkagenten met oudere inwoners blijkt dat ouderen de indruk hebben dat zij vaker 

het slachtoffer zijn van misdrijven, waaronder woningovervallen, straatroven, woninginbraken, 

babbeltrucs en zakkenrollerij. Er heerst een zekere onrust onder deze bevolkingsgroep, mede gevoed 

door de media-aandacht hiervoor. Dit baart zowel het wijkpolitieteam als het dagelijks bestuur van de 

deelgemeente IJsselmonde grote zorgen. Maar ook de gemeente Rotterdam vindt het zorgelijk dat 

oudere inwoners zich niet meer veilig voelen.  

 

Dit leidt tot de volgende probleemstelling: 

 
Hoe kan binnen anderhalf jaar het aantal woningovervallen en babbeltrucs gepleegd 

op senioren in Rotterdam worden teruggebracht met minimaal 25% 

 
In het jaar 2013 is het totale aantal overvallen in de politie Eenheid Rotterdam gedaald met 29% ten 

opzichte van 201210. Het aantal woningovervallen in 2013 is ook iets gedaald ten opzichte van 2012 maar 

verhoudingsgewijs veel minder. Het is ambitieus maar zeker niet onrealistisch om het aantal 

woningovervallen op senioren evenredig met het totale aantal te laten mee dalen. Dit geldt ook voor 

de babbeltrucs. Een woningoverval begint namelijk vaak door gewoon aan te bellen en/of met een 

smoes binnen te komen. Blijft de voordeur echter vaker gesloten voor personen met kwade bedoelingen 

dan zullen de aantallen van  beide misdrijven afnemen.    

 
2.2         Deelvragen 

 
De probleemstelling roept direct een aantal deelvragen op die het onderzoeken waard zijn: 

 Wat wordt verstaan onder ouderen, wat is een senior? 

 Hoe kwetsbaar zijn de ouderen met betrekking tot misdrijven? 

 Zijn ouderen vaker het slachtoffer van een misdrijf? 

 Wat is de impact van misdrijven op ouderen?  

 Hoe kan het aantal misdrijven gepleegd op ouderen (het beste) worden teruggedrongen?  

 Wat is de rol van de samenleving, c.q. de veiligheidspartners in deze problematiek? 

 Wat willen zorginstellingen en/of woningcorporaties investeren in fysieke maatregelen van de 

woningen waar deze ouderen wonen? 

 Hoe groot is de aangiftebereidheid van deze doelgroep? Krijgt de politie wel echt alles te horen? 

 

 

 

 
  

                                                             
10 Bron: Factsheet Overvallen Eenheid Rotterdam, januari 2014. Dit is een vertrouwelijk document voor intern gebruik.   
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2.3         Doel en relevantie van  het onderzoek 

Veiligheid valt onder de core business van de politie, maar ook onder die van de (lokale) overheid. Dit 

geldt voor zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid. Maar veiligheid is een gevoel en dat kan 

heel anders zijn dan feiten laten zien11. Veiligheidsbeleving of veiligheidsgevoel geeft aan hoe mensen 

dit waarnemen en beleven. Uit gesprekken met ouderen in de politiepraktijk lijkt het erop dat de oudere 

inwoners zich onveiliger voelen dan de rest van de bevolking. Objectief neemt de criminal iteit echter in 

het algemeen al jaren af volgens de politiecijfers en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

 

Mensen lijken zich veiliger te voelen wanneer er een sociaal netwerk is dat zich zichtbaar actief inspant 

om de veiligheidssituatie van de wijk te verbeteren; dit gevoel staat los van de feitelijke resultaten voor 

de criminaliteitsreductie12. Het zou mooi zijn als  de beoogde doelstelling van de probleemstelling kan 

worden gehaald. Maar, minstens zo belangrijk, kan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de oudere 

bevolkingsgroep in Rotterdam ook worden vergroot? De politie en (deel)gemeente hebben hierin een 

voortrekkersrol, of zouden die moeten hebben. Maar ook woningcorporaties, toezichthouders, 

organisaties en instellingen kunnen of moeten een rol hebben. Veiligheid zit vooral ook in het handelen 

van de mens zelf. Maar dan zal die mens zich wel bewust moeten zijn of worden van zijn eigen handelen. 

Een groot deel van de oplossing zal dus liggen op het gebeid van preventie. Preventie is, zoals verwoord 

in genoemde brief van de minister, een sleutel tot het verder terugbrengen van de high impact crimes.  

 

De primaire doelstelling van dit onderzoek was om een integraal en preventief programma te 

ontwikkelen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van senioren in de deelgemeente IJsselmonde te 

vergroten. Dat is ook de onderzoeksopdracht vanuit de politie (bijlage 1). In de praktijk blijkt dat het dan 

vooral gaat over (angst voor) woningovervallen en babbeltrucs. Dit heeft geleid tot de genoemde 

probleemstelling en de bijhorende deelvragen. 

 

Onderzocht in dezen is de problematiek rond woningovervallen en babbeltrucs gepleegd op ouderen 

in het werkgebied van de politie Eenheid Rotterdam. Wat is er bekend en wat niet? Wat zijn de 

achtergronden en is de angst onder senioren terecht? Omdat het vaak om kleine of onbekende cijfers 

gaat zijn de resultaten afgezet tegen wat er landelijk bekend is rond deze problematiek. De methoden 

van onderzoek staan beschreven in hoofdstuk 4. Een ander deel van het onderzoek richt zich op 

preventie. Wat is het doel van preventie en werkt het ook?  

  

Een belangrijk onderdeel van het inmiddels ontwikkelde preventieve programma Senioren & Veiligheid 

zijn de voorlichtingsbijeenkomsten. Hierbij laten diverse partners zien dat er aan veiligheid in de wijk en 

specifiek die van de oudere bewoners wordt gewerkt en hoe het er met de objectieve veiligheid voor 

staat. Op deze wijze wordt het veiligheidsgevoel vergroot.  Maar veiligheid zit ook in het handelen van 

de mens. In de voorlichting zit dus ook bewustwording, voorbeelden en tips. Op die manier wordt er 

gewerkt aan een gedragsverandering van de senior wat uiteindelijk zal leiden dat er minder misdrijven 

op ouderen worden gepleegd of dat het bij een poging blijft.  

  

Inmiddels wordt dit programma ook buiten de deelgemeente IJsselmonde in de politie Eenheid 

Rotterdam uitgevoerd in een samenwerkingsverband van de wijkagent, de (deel)gemeente, 

ouderenorganisaties en/of zorginstellingen13. 

 
 

  

                                                             
11 Citaat: Marnix Eysink Smeets, directeur van de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties in het dagblad 

Metro, 3 januari 2014. 
12 Noije L. van en Wittebrood K, Sociale veiligheid ontsleuteld - Veronderstelde en werkelijke effecten van 

Veiligheidsbeleid, Den Haag, 2008, Sociaal en Cultureel Planbureau, ISBN 978-90-377-0349-8. 
13 Zie verder hoofdstuk 14, Implementatie. 
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3. Theoretisch kader 

 
In dit theoretisch kader wordt stilgestaan bij de definities voor overval en babbeltruc. Maar ook wat er 

verstaan wordt onder een senior.  Verandermodellen, implementatie en borging worden beschreven in 

de hoofdstukken 13 en 14. 

 

 

3.1         Definitie overval 
 
Dit onderzoek richt zich op (het terugdringen van) misdrijven op senioren, in het bijzonder de 

woningovervallen en babbeltrucs. In het Wetboek van Strafrecht bestaan deze termen echter niet. Het 

zijn maatschappelijke classificaties van diverse misdrijven genoemd in de artikelen van het Wetboek van 

Strafrecht. 

 

De politie gebruikt al jaren volgende maatschappelijke classificatie van een overval14:  

Het met geweld of onder bedreiging van geweld, wegnemen of afpersen van enig goed, 

gepleegd tegen personen die zich in een afgeschermde ruimte bevinden of op een gepland/ 

georganiseerd (waarde) transport, of een poging daartoe. 

   

Juridisch gezien is een overval een vorm van diefstal met geweld, vallend onder artikel 312 van het 

Wetboek van Strafrecht óf een vorm van afpersing verwoord in artikel 317 van dit wetboek. In het eerste 

geval pakt de dader zelf het geld of de goederen weg, in het tweede geval dwingt de dader het 

slachtoffer tot afgifte van het geld of de goederen. In beide gevallen is er sprake van een 

verrassingseffect, waarbij de daders de slachtoffers overrompelen met geweld of bedreiging met 

geweld. Het gevolg is veelal dat het gepleegde feit ernstige en langdurige gevolgen heeft voor het 

slachtoffer. Niet voor niets vallen de overvallen onder de high impact crimes.  

 

 

3.2         Definitie babbeltruc 
 
Voor de babbeltruc ligt de definiëring anders. Het woordenboek van Van Dale vermeldt het woord pas 

sinds kort in de meest recente edities: het met een smoes binnendringen in een woning om te stelen. 

Daarbij gaan de samenstellers voorbij aan het feit dat babbeltrucs ook op straat worden gebruikt om 

personen af te leiden of om de tuin te leiden met de bedoeling geld en goederen te stelen. Een zoekslag 

via de internet zoekmachine Google levert meer dan 200.000 hits op. Veelal betreft het dan 

mediaberichten over een gepleegde babbeltruc of een waarschuwing voor een babbeltruc. De 

internetsite van de politie vermeldt: “Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te 

beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op 

straat”15. Ook in de wetenschap is er geen of zeer weinig onderzoek gedaan naar dit fenomeen; er is 

geen wetenschappelijke literatuur te vinden die de term babbeltruc definieert. Binnen de 

politieorganisatie en in de media is de term babbeltruc vaak gehoord maar nergens eenduidig 

gedefinieerd. Zelfs het Politiekennisnet (PKN), dé kennisbank van de Nederlandse politie kent het begrip 

niet. Door studenten van de Politieacademie, leergang Recherchekundige Master, zijn de afgelopen 

jaren een aantal onderzoeken gedaan naar babbeltrucs op lokaal niveau. Zij concluderen allen dat er 

diverse betekenissen worden gegeven aan de term: “Binnen de politieorganisatie is de term ‘babbeltruc’ 

een vaak gehoorde term, die geen juridische basis heeft en waarvoor nergens een eenduidige definitie 

is geformuleerd. Wel is er een element dat steeds terugkomt, namelijk dat het slachtoffer een smoes wordt 

voorgehouden”16. Uit een onderzoeksrapport van het voormalige regiopolitiekorps Haaglanden naar 

geweldscriminaliteit bij ouderen wordt vermeld dat verdachten van babbeltrucs meestal in groepjes 

werken. Door middel van een smoes verschaffen de daders voor zichzelf of voor een mededader de 

toegang tot een woning om vervolgens iets te ontvreemden uit die woning. Dit onderzoek uit 2003 gaat 

er nog van uit dat een babbeltruc alleen in een woning plaatsvindt. De politie gebruikt de term echter 

ook voor misdrijven waarbij gebruikt gemaakt wordt van een smoes gepleegd op straat, in een 

                                                             
14 Rovers B., Bruinsma M., Jacobs M., Jans M, Moors H., Siesling M. en Fijnaut C., Overvallen in Nederland - Een 

fenomeenanalyse en evaluatie van de aanpak, Den Haag 2010, Boom Juridische uitgevers, ISBN 978-90-8974-378-7. 
15 Bron: www.politie.nl  
16 Ketelaars Y., Krabbe L. en Logtenstein P. van, Babbeltruc - bij woning, Utrecht, 2009, Politieacademie. 

http://www.politie.nl/
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winkelcentrum, op het station etc17. Een andere student van de Politieacademie concludeert dat de 

term ‘babbeltruc’ eigenlijk te mild is omdat het de indruk wekt dat het om een handigheid of slimmigheid 

van de dader gaat. Daarmee gaat het voorbij aan de enorme psychische en emotionele problemen 

die de benadeelden eraan over houden18. In België spreekt men dan ook van “Diefstal met list”. Dit wordt 

dit omschreven als een misdrijf waarbij een persoon zich voordoet als iemand anders of een list gebruikt 

om in een woning binnen te dringen. In de woning pleegt hij een diefstal of ontfutselt hij de bewoner een 

som geld die niet in verhouding staat tot de echte waarde van een goed of een dienst19. Ook bij onze 

zuiderburen is dit echter niet wettelijk bepaald in het Belgische Strafwetboek. Deze beschrijving  gaat er 

ook vanuit dat deze diefstallen in een woning plaatsvindt, maar de term ‘Diefstal met list’ dekt misschien 

wel beter de lading dan het woord babbeltruc. 

 

Babbeltrucs worden in de politiesystemen vastgelegd als diefstal, woninginbraak, insluiping, oplichting, 

verduistering, fraude en/of overige eenvoudige diefstal. Dat het op deze wijze wordt weggezet lijkt op 

het eerste gezicht vreemd maar een babbeltruc kan één of meerdere elementen bevatten die 

kenmerkend zijn voor één van deze delictsomschrijvingen. Dit houdt ook in dat er diverse artikelen van 

het Wetboek van Strafrecht toepasbaar zijn voor een babbeltruc. Dat maakt onderzoek naar dit 

fenomeen buitengewoon lastig. In de politiecijfers is het daardoor een dark number20.  

 

Babbeltruc is geen term voor een delict maar is een onderdeel van de modus operandi21. Mogelijk dat 

er hierdoor nog geen eenduidige of goede definitie is te geven voor een babbeltruc. 

 

 

3.3         Definitie senior 
 
Senior is Latijn voor “de oudere”. Dat is ook de betekenis die de meeste woordenboeken er aan geven. 

Maar vanaf welke leeftijd ben je een senior? Daar zijn de geleerden het niet over eens. Soms wordt er 

uitgegaan van 50-plus, vaak van 55-plus. Maar is dat nog reëel gezien het feit dat de mens steeds ouder 

wordt en ook langer blijft werken? Personen tussen de vijftig en pakweg vijfenzestig jaar voelen zich vaak 

geen senior en noemen zichzelf actieve 50-plusser.  

 

De politie houdt voor wat betreft de woningovervallen de leeftijd van 55-plus aan als zijnde een 

woningoverval op een senior of oudere. De reden hiervoor was destijds dat deze leeftijdsgrens vanuit de 

overheid bepaald is om in aanmerking te komen voor een seniorenwoning. Voor dit onderzoek wordt om 

praktische reden voor het cijferonderzoek ook de grens van 55-plus aangehouden. Waar mogelijk 

worden ook vergelijkingen gemaakt met 65-plussers. Andere bronnen gebruiken namelijk vaak de grens 

65-plus voor een senior of oudere. Voor het kwalitatieve onderzoek is dit echter niet bezwaarlijk omdat 

de trends hierin wel zichtbaar zijn. 

 

 

3.4         Senioren & Veiligheid 
 
Omdat de term “Senioren & Veiligheid” een vaak gebezigde term is bij de politie, de gemeenten en 

andere instellingen is er voor gekozen hierop verder te borduren in het ontwikkelde preventieprogramma 

en ook deze titel er aan te geven.  

 

  

                                                             
17 Bovenkerk F., Beuningen A. van, Beuningen J. en Hogewind W., Geweldscriminaliteit tegen ouderen, Utrecht. 2003, 

Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen - Politie& Wetenschap - Uitgeverij Kerckebosch bv. 
18 Extra P., Voordeurcriminaliteit - Babbeltrucs bij woningen in de Politieregio Zuid-Holland Zuid, Dordrecht, 2013, 

Politieacademie (vertrouwelijk). 
19 Bron: http://www.belgium.be/nl/justitie/veiligheid/criminaliteit/diefstal/diefstal_met_list/  
20 Dark number is een term uit de criminologie om de niet-geregistreerde criminaliteit aan te duiden. 
21 Modus operandi of MO: manier van werken. In de criminologie betreft dit de werkwijze van een crimineel. 

http://www.belgium.be/nl/justitie/veiligheid/criminaliteit/diefstal/diefstal_met_list/
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4. Methoden van onderzoek 

 

4.1         Literatuuronderzoek 
 
In dit onderzoek is de literatuur gebruikt om het theoretisch kader te scheppen waaruit het verdere 

onderzoek is ontstaan. Ook is de literatuur gebruikt voor de beantwoording van enkele deelvragen; naar 

slachtofferschap zijn immers al de nodige onderzoeken gedaan. De literatuur is gezocht in de 

boekenkast,  de (politie)bibliotheek, interne publicaties, het politie intranet en op internet via Google en 

Scholar van Google.  De gevonden literatuur is gescand op relevantie en vervolgens gelezen, 

bestudeerd en verwerkt.  

 

 

4.2         Kwalitatief onderzoek 
 
Een deel van het onderzoek is kwalitatief. Zoals gesteld in paragraaf 3.2 hebben de babbeltrucs in de 

politiecijfers een dark number. Aangiften zijn moeilijk terug te vinden in de politiesystemen en van veel 

babbeltrucs of pogingen daartoe wordt geen aangifte gedaan. Onderzoek naar opvattingen, 

meningen, gedragingen en gevoelens van personen over dit onderwerp is wel mogelijk. Dit geldt ook 

voor bijvoorbeeld de gevolgen van een overval en hoe het aantal misdrijven gepleegd op ouderen 

verminderd kan worden. Hierbij is het instrument interview ingezet, maar ook de ruime politie-ervaring 

speelt een rol. Politiemensen zijn immers vaak als eerste ter plaatse na een gepleegd misdrijf en horen 

het verhaal. Daarnaast plegen zij nazorg.  

 

 

4.3         Respondenten  
 
Voor de interviews is er voor gekozen een Districtelijke Operationeel Commandant (DOC) SGBO high 

impact crimes  van de politie, een dagelijks  bestuurder van de deelgemeente IJsselmonde, de 

stadsmarinier high impact crimes van de gemeente Rotterdam, de projectleider veiligheid van één van 

de ouderenbonden en deskundigen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 

te benaderen. Dit betreffen professionals met een grote kennis van zaken over de onderwerpen en/of 

affiniteit met de onderwerpen.  

 

 

4.4         Kwantitatief onderzoek - Dataverzameling 
 

Voor het onderzoek naar overvallen op senioren is gebruik gemaakt van politiecijfers. Omdat dit relatief 

kleine aantallen zijn is zowel gebruik gemaakt van de aangiftecijfers van de politie Eenheid Rotterdam 

c.q. de voormalige regiopolitie Rotterdam-Rijnmond als de landelijke aangiftecijfers. Van een 

woningoverval op een senior wordt vrijwel altijd aangifte gedaan waardoor het aantal aangiften vrij 

zuiver is en een goed beeld geeft van het fenomeen. De Dienst Regionale Informatie Organisatie 

analyseert, in tegenstelling tot andere misdrijven, elke overval waarbij ook gekeken wordt naar de leeftijd 

van het slachtoffer en het object in casu de woning. Ondanks het dark number van de babbeltrucs zijn 

er de afgelopen jaren onderzoeken geweest naar de aantallen babbeltrucs in de voormalige 

politieregio’s Utrecht en Zuid-Holland Zuid. Van het cijfermateriaal van deze onderzoeken is ook gebruik 

gemaakt. Hoewel die cijfers misschien niet helemaal zuiver zijn is hier wel een trend in te zien. In de 

Eenheid Rotterdam worden babbeltrucs in/bij een woning bijgehouden sinds 1 juli 2013. 

 

 

4.5         Onderzoeksetting 
 

Enerzijds is dit onderzoek opgezet om de feiten boven water te krijgen en de deelvragen te 

beantwoorden. Nederland is aan het vergrijzen, we worden steeds ouder. Het ligt dus in de lijn der 

verwachting dat daardoor het aantal oudere slachtoffers toeneemt of het aantal misdrijven gepleegd 

op ouderen toeneemt. De criminaliteit in Nederland daalt echter al jaren. In de periode 2005-2012 nam 

de geregistreerde criminaliteit af met 15%. Die dalende trend geldt voor vrijwel alle misdrijven met 

uitzondering van (vuur)wapenmisdrijven. Ook de door burgers ondervonden criminaliteit nam in die 
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periode met ruim een kwart af22. Het is dus op zijn minst zorgelijk dat (bepaalde) misdrijven op ouderen 

toenemen of lijken toe te nemen. Anderzijds is dit onderzoek opgezet dan wel een gevolg van de 

preventieve aanpak om het tij te keren. Preventie moet volgens minister Opstelten bijdragen aan het 

terugdringen van de high impact crimes. Politie, bestuur en private partijen moeten hierin nauwer gaan 

samenwerken op het gebied van preventie23. Vanuit de politiepraktijk is door wijkagent-expert Joop van 

der Waal (momenteel werkzaam als DOC SGBO high impact crimes) en wijkagent Gerhard Versluis van 

de wijkpolitie IJsselmonde een preventief voorlichtingsprogramma opgezet en in samenwerking met de 

deelgemeente IJsselmonde uitgevoerd met voorlichtingsbijeenkomsten en communicatie in de media. 

Doel van dit onderzoek is ook om te bezien wat en door wie er op dit gebied gebeurt in het land. Dit 

laatste is weer van belang voor implementatie buiten de deelgemeente IJsselmonde zoals verwoord in 

de onderzoeksopdracht.  

 

 

4.6         Data-analyse 
 

De interviews zijn audio opgenomen, uitgewerkt en geanalyseerd. De uitgewerkte interviews zijn als 

bijlagen toegevoegd. Ook het cijferonderzoek en de literatuur zijn geanalyseerd.  Hierdoor konden de 

deelvragen worden beantwoord. Aan de hand van de antwoorden op de deelvragen wordt antwoord 

gegeven op de probleemstelling en is het  theoretisch kader in de praktijk onderzocht en hieraan 

getoetst.  

 

 

4.7         Betrouwbaarheid 
 

De betrouwbaarheid van het onderzoek is belangrijk. Het gaat erom of bij herhaling van het onderzoek 

dezelfde resultaten naar boven komen. Bij het kwalitatieve onderzoek betekent dit dat de antwoorden 

consistent zijn. In dit onderzoek is dit gewaarborgd door in de interviews vooraf een aantal vragen te 

formuleren en één respondent tegelijk te interviewen. Een uitzondering is gemaakt bij het CCV om 

praktische redenen en omdat de respondenten elk een verschillend vakgebied hebben en hierdoor 

elkaar konden aanvullen. Voor het kwantitatieve onderzoek is gewerkt met politiecijfers. Deze zijn 

transparant en derhalve betrouwbaar te noemen.  

 

 

4.8         Validiteit 
 

Validiteit houdt in dat de metingen overeenkomen met de werkelijkheid. In paragraaf 4.4 is vermeld dat 

er voor (woning)overvallen gesproken wordt van zuivere cijfers. Voor babbeltruc is dat anders. Daarvoor 

is de validiteit gewaarborgd door de juiste personen met verstand van zaken  over dit onderwerp te 

spreken maar ook door de sneeuwbalmethode te gebruiken in de literatuur. Voor wat betreft de 

generaliseerbaarheid, wat ook een aspect van validiteit is, is het resultaat van het onderzoek ook 

belangrijk omdat conclusies en aanbevelingen die gedaan worden de basis kunnen vormen hoe verder 

wordt gehandeld binnen de politie Eenheid Rotterdam over het onderwerp Senioren & Veiligheid. 

  

                                                             
22 Kalidien S.N. en Heer-de Lange N.E. de, Criminaliteit en rechtshandhaving 2012, Den Haag, 2013, CBS – WODC - 

Raad voor de rechtspraak - Boom uitgevers, ISBN 978-94-6236-045-7. 
23 Bron: Brief van minister Opstelten aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, onderwerp Aanpak high impact 

crimes, d.d. 15 april 2013, kenmerk 369297. 
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5. Cijferonderzoek woningovervallen op senioren  
 

 
“Elk jaar worden er zo’n 800 woningovervallen gepleegd. Vooral ouderen zijn steeds vaker het slachtoffer 

van beroving in hun woning” vermeldt de rijksoverheid op haar website24.  

 

Een overval heeft veel impact op het slachtoffer. Hij wordt rechtstreeks met de dader  geconfronteerd 

en wordt met (of onder bedreiging van) geweld gedwongen iets te doen of na te laten.  Een 

woningoverval heeft vooral veel impact omdat dit misdrijf een enorme inbreuk maakt op de persoonlijke 

levenssfeer van het slachtoffer in de bescherming van zijn eigen woning. Daarnaast is de kans dat er 

daadwerkelijk fysiek geweld gebruik wordt aanzienlijk.  

 

 

5.1         Landelijke cijfers 
 

Ieder jaar worden de landelijke overvalcijfers bekend gemaakt.  Dit betreft het totale aantal overvallen, 

woningovervallen én het aantal woningovervallen op ouderen/senioren. Een oudere is hierbij iemand 

van 55 jaar of ouder. Dit heeft te maken met de codering in de politiesystemen bij overvallen die uitgaan 

van deze leeftijdscategorie bij slachtofferschap van een overval (code F55). Dit is destijds mede 

vastgesteld door de grensleeftijd voor een seniorenwoning die ook op 55-plus is gesteld.  De landelijke 

gegevens komen uit LORS, wat staat voor het Landelijk Overvallen en Ramkraken Systeem. Dit systeem, 

in beheer bij de politie,  wordt gevoed met de gegevens die de Eenheden van de politie in Nederland 

aanleveren. Voor dit onderzoek zijn de gegevens over de kalenderjaren 2009 tot en met 2013 gebruikt. 

De landelijke cijfers laten zien dat het totale aantal overvallen daalt maar dat het aantal 

woningovervallen in Nederland niet evenredig mee daalt (grafiek 5.1). Alle cijfers over 2013 betreffen 

voorlopige cijfers (januari 2014). Definitieve cijfers worden later in 2014 vastgesteld. Wordt er in dit 

hoofdstuk gesproken over de Eenheid Rotterdam dan betreft dit het werkgebied van de Politie, Eenheid 

Rotterdam, bestaande uit de voormalige politieregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. 

 
Landelijk daalde het aantal overvallen 

tussen 2009 en 2013 met in totaal bijna 

44% in een exponentiele lijn (van 11,2% in 

2010 tot 17,6% in 2013). 

 

Woningovervallen zijn met 24% 

afgenomen en laten een daling van 9% 

à 10% per jaar zien (met uitzondering van 

de jaren 2010 en 2011 toen het aantal 

vrijwel even groot was). 

 

Woningovervallen waarbij 55-plussers als 

slachtoffer zijn geregistreerd variëren in 

deze periode tussen 159 in 2009 en 200 in 

2012 en laten een wisselend beeld zien. 

Een lineaire trendlijn laat over de loop 

der jaren een stijgende lijn zien in het 

aantal woningovervallen waarvan het 

slachtoffer ouder is dan 55 jaar (grafiek 

5.2). 
 

 

 

 

 

Grafiek 5.1 - Overvallen in Nederland 

 

 

                                                             
24 Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overvallen-en-straatroof/terugdringen-woningovervallen 
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Grafiek 5.2 - Woningovervallen in Nederland – Slachtoffer is 55-plus 

 
Het aantal overvallen in Nederland neemt fors af. Het aantal woningovervallen neemt eveneens af, maar 

minder spectaculair. Dat betekent dat het object van een overval verhoudingsgewijs vaker een woning 

is. In 2009 betrof het aantal woningovervallen 29,0% van het totaal. In 2013 betrof dit 39,1%. Ter 

vergelijking: twaalf jaar eerder, in 2001, was minder dan 1 op de 5 overvallen een woningoverval.  

 

De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat de overige objecten zich steeds beter 

beveiligd hebben tegen een overval. Een bankoverval komt bijvoorbeeld nauwelijks meer voor. Ook 

winkels en bijvoorbeeld benzinestations bewapenen zich steeds beter tegen een overval of zorgen via 

camerabeveiliging dat de opsporing vergemakkelijkt wordt en de pakkans groter is. 

 

Het aantal woningovervallen op senioren (55-plus) laat zien dat een woningoverval op deze doelgroep 

een groter aandeel neemt in het totale aantal woningovervallen. Hieruit kunnen we concluderen dat de 

bewering van de overheid op haar website klopt. Niet in absolute aantallen maar wel in de verhouding. 

 

Grafiek 5.3 toont de verhouding van woningovervallen op 55-plussers ten opzichte van het totale aantal 

woningovervallen in Nederland. 

 

 
Grafiek 5.3 - De verhouding van slachtoffers in de leeftijd 55-plus en 55-min t.o.v. het totale aantal woningovervallen 
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5.2         Eenheid Rotterdam 
 

5.2.1 Zuivere cijfers  
Voor het cijferonderzoek binnen de Eenheid Rotterdam is gebruik gemaakt van het overvallenbestand 

van de Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO). Hierin zijn zowel de gegevens van de twee 

voormalige politieregio’s als de huidige Eenheid opgenomen. Vanaf 2005 wordt door DRIO elke overval 

geanalyseerd en verwerkt in dit bestand. Dit betreffen de zuivere gegevens uit het 

politiebedrijfsprocessensysteem Basisvoorziening Handhaving (BVH). BVH geeft namelijk een onzuiver 

beeld wegens dubbele en foutieve registraties. In 2013 zijn bijvoorbeeld twintig van de 118 

woningovervallen dubbel geregistreerd, twee zelfs driedubbel. Na analyse wordt een gepleegd misdrijf 

gekwalificeerd of afgewaardeerd als een overval volgens de definitie van overval. In dit bestand wordt 

tevens de leeftijd van het slachtoffer of de slachtoffers bijgehouden. Als één (van de) slachtoffer(s) 55 

jaar of ouder is krijgt het bestand de code F55 mee. Het LORS wordt ook gevoed met de gegevens uit dit 

bestand. Om een goed vergelijk te maken met de landelijke gegevens zijn van dit overvallenbestand 

eveneens de gegevens gebruikt van de kalenderjaren 2009 tot en met 2013. 

 

5.2.2 (Woning)overvallen  
Roovers et al. concludeerde  in 2010 dat in de (voormalige) politieregio Rotterdam-Rijnmond de meeste 

overvallen plaatsvonden25. Ook in de jaren daarna blijkt dat in deze regio in absolute aantallen de 

meeste overvallen gepleegd werden26. Mesu et al. (2013) deden een landelijk onderzoek naar overvallen 

en straatroof in het jaar 2012. In dit onderzoek werd het aantal woningovervallen afgezet tegen het 

aantal huishoudens in de verschillende Eenheden van de nationale politie. In de Eenheid Rotterdam zijn 

dit 18 woningovervallen per 100.000 huishoudens (de aantallen huishoudens zijn hierbij gebaseerd op de 

gegevens van het CBS). Op de tweede plaats stond de Eenheid Amsterdam met 13 overvallen. Het 

gemiddelde  in Nederland is 9 woningovervallen op 100.000 huishoudens27.  

 

In de jaren 2009 – 2013 vonden 16,2% tot 19,8% van het totale aantal overvallen in Nederland plaats in 

de Eenheid Rotterdam. Het aantal woningovervallen in dit gebied ligt iets hoger, 18% tot 21,1% van het 

landelijke totaal.  Maar het aantal woningovervallen op 55-plussers ligt nog hoger: 19% tot maar liefst 

31,1% van de woningovervallen op senioren in Nederland vonden hier plaats. Dit wordt weergegeven in 

grafiek 5.4. 

 

 
Grafiek 5.4 - Percentage overvallen Eenheid Rotterdam ten opzichte van het landelijke aantal 

 
 

                                                             
25 Rovers B., Bruinsma M., Jacobs M., Jans M, Moors H., Siesling M. en Fijnaut C., Overvallen in Nederland - Een 

fenomeenanalyse en evaluatie van de aanpak, Den Haag 2010, Boom Juridische uitgevers, ISBN 978-90-8974-378-7. 
26 Bron: Jaarverslagen Nederlandse politie 2011 en 2012. 
27 Mesu S., Nobelen D. van, Mark J. van der en Verschuuren E, Gewelddadige vermogenscriminaliteit - Overvallen en 

straatroof 2012, z.pl., 2013, Politie. 
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Binnen de Eenheid Rotterdam zijn de (woning)overvallen en in het bijzonder die op senioren dus een 

serieus probleem. In 2011 en 2012 vond bijna 1 op de 3 woningovervallen op een senior in Nederland 

plaats in de Eenheid Rotterdam. In 2013 lijkt de kentering te zijn gekomen maar 21,6% van het landelijke 

aantal is nog steeds fors te noemen. 

 

In paragraaf 5.1 zagen we dat het aantal overvallen in Nederland tussen 2009 en 2013 met  bijna 44% 

was gedaald. In de Eenheid Rotterdam was in diezelfde periode een daling te zien van bijna 41%. Daarbij 

is aangetekend dat dit vooral komt door de forse daling in 2013  (28,8% daling ten opzichte van 2012). 

Landelijk daalde het aantal woningovervallen in die periode met 24%. In de Eenheid Rotterdam daalde 

dit aantal met 30,8%. Dit is weergeven in grafiek 5.5. 

 
Ook in de Eenheid Rotterdam is geen 

evenredige daling van het aantal 

woningovervallen ten opzichte van het 

totale aantal overvallen.  

 

Na een (forse) stijging van het aantal 

woningovervallen op 55-plussers vanaf 

het jaar 2010 lijkt hier ook een kentering 

gekomen in het jaar 2013. Daarmee zit 

2013 precies tussen de aantallen van 

2009 en 2010. Ten opzichte van 2012 is dit 

echter wel een daling van 36.6%. Een 

lineaire trendlijn laat echter over de loop 

der jaren een stijgende lijn zien in het 

aantal woningovervallen waarvan het 

slachtoffer ouder is dan 55 jaar (grafiek 

5.6). 

 

 

 
Grafiek 5.5 - Overvallen in de Eenheid 

Rotterdam (cijfers voor 2013 zijn voorlopige 

cijfers) 

 

 

 
Grafiek 5.6 - Woningovervallen in Eenheid Rotterdam – Slachtoffer is 55-plus 
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object van een overval verhoudingsgewijs steeds vaker een woning is. Het aandeel woningovervallen op 
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Grafiek 5.7 toont de verhouding van woningovervallen op 55-plussers ten opzichte van het totale aantal 

woningovervallen in de Eenheid Rotterdam.  

 

 
Grafiek 5.7 - De verhouding van slachtoffers in de leeftijd 55-plus en 55-min t.o.v. het totale aantal woningovervallen 

 
5.2.3 Donkere dagen 

In de donkere maanden van het jaar worden meer overvallen gepleegd dan in de rest van het jaar. Zo’n 

60% van alle overvallen wordt gepleegd in de maanden oktober tot en met maart. Het is niet voor niets 

dat de overheid en de politie in die maanden een Donkere Dagen Offensief inzet (hoofdstuk 1). Het 

totale aantal woningovervallen in de Eenheid Rotterdam laat  hetzelfde beeld zien: 58% van alle 

woningovervallen worden gepleegd in de donkere dagen. Een woningoverval op een senior komt echter 

in deze maanden nog vaker voor: Bij de slachtoffercategorie 55-64 jaar is dat 62% en vanaf 65-plus is dat 

zelfs 67%. Grafiek 5.8 toont de woningovervallen op senioren in de periode 2009-2013 

 

 
Grafiek 5.8 -  Woningovervallen op senioren in de Eenheid Rotterdam verdeeld over de maanden. 

 

 
5.2.4 Geweld- en wapengebruik 

Mesu et al. (2011) constateerden in een onderzoek naar 163 geanalyseerde overvallen gepleegd in 2009 

dat bij 52,7% van de woningovervallen fysiek geweld is gebruikt en dat bij 48,5% van de woningovervallen 

één of meer slachtoffers gewond zijn geraakt28. Rovers et al. (2010) constateerden dat zelfs bij 80 tot 85% 

van de woningovervallen fysiek geweld gebruikt werd. Bij ‘gewone’ overvallen was dat 48%29. Beide 

onderzoeken hebben gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit LORS. Mesu et al. verklaren dat dit 

verschil waarschijnlijk gerelateerd is aan de afwijkende wijze van coderen.  

 

Geweld is een element in de definitie van een overval. Het gebruik van (bedreiging met) geweld is dus 

kenmerkend voor een (woning)overval. Als er geen daadwerkelijk geweld is gebruikt is dat meestal te 

danken aan het feit dat de overval voortijdig gestaakt is en het dus bij een poging is gebleven.   

                                                             
28 Mesu S., Bulten D., Nobelen D. van en Beek J. van, Woningvervallen ontmaskerd, Zoetermeer, 2011, Dienst 

IPOL/KLPD. 
29 Rovers B., Bruinsma M., Jacobs M., Jans M, Moors H., Siesling M. en Fijnaut C, Overvallen in Nederland - Een 

fenomeenanalyse en evaluatie van de aanpak, Den Haag 2010, Boom Juridische uitgevers, ISBN 978-90-8974-378-7. 
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Uit het overvallenbestand van de Eenheid Rotterdam blijkt dat bij woningovervallen op 55-plussers zeker 

bij 75% van deze delicten fysiek geweld is gebruikt. Waarschijnlijk is dit percentage hoger omdat bij het 

gebruik (bedreigen)van een wapen in het overvallenbestand niet altijd vermeld staat dat er daarnaast 

ook fysiek geweld gebruikt is.      

 

In 33% van de overvallen op senioren was gedreigd met een vuurwapen, of een voorwerp dat daar sterk 

op leek en daarom als vuurwapen aangemerkt wordt. Een goed gelijkend neppistool is zeker zo 

bedreigend als een echt vuurwapen, een slachtoffer weet immers niet dat het om imitatie gaat. 

Opvallend is dat het vuurwapengebruik bij woningovervallen op senioren significant minder is dan bij 

overvallen op niet-senioren. Daarbij wordt in 48% van de overvallen een vuurwapen gebruikt.   

 

In 24% van de gevallen was gedreigd met een mes, een ander steekwapen (bijvoorbeeld een schaar) 

of een slagwapen (bijvoorbeeld honkbalknuppel). In 7% was sprake van een ander wapen. Dat betrof 

dan onder andere een stroomstootwapen boksbeugel, koevoet en een hamer. Maar ook een strijkijzer 

en een vaas is als wapen gebruikt. Vaak was er sprake van meerdere wapens of een combinatie van 

wapens (woningovervallen op senioren worden in 69% van de gevallen gepleegd door twee of meer 

daders), maar in bovengenoemde percentages prevaleerde het “zwaarste wapen” om tot een zuiver 

cijfer te komen. In 60% van de woningovervallen is dus gedreigd met een wapen; incidenteel is er ook 

gebruik gemaakt van dat wapen. Naast het dreigen met het wapen werd ook vaak fysiek geweld 

gebruikt.  

 

5.2.5 Letsel 
Meer dan de helft van de slachtoffers in de Eenheid Rotterdam raakte gewond. In  55% van de 

woningovervallen op senioren was er sprake van letsel. In 8% was zelfs sprake van een zwaar gewonde. 

Onder zwaar gewond vallen botbreuken, zware kneuzingen en schot- en steekwonden. Viermaal was 

sprake van steekwonden en tweemaal van schotwonden. Eén slachtoffer is overleden bij de overval en 

één slachtoffer kreeg een hartaanval en moest hiervoor in het ziekenhuis worden opgenomen. 

 

5.2.6 Poging 
Het is een bekend gegeven dat 1 op de 5 van alle overvallen mislukt en/of dat het bij een poging blijft 

(Rovers et al. 2010). Ook op het totale aantal woningovervallen in de Eenheid Rotterdam blijft het in 20.1% 

van de gevallen bij een poging of mislukt de overval. Bij de slachtoffercategorie 55-plus is dat iets hoger, 

namelijk 23,7%. Hierop inzoomend is het vooral de leeftijdscategorie van 55-64 jaar die deze verhoging 

veroorzaakt met 27,6%. Mogelijk dat deze categorie zich eerder verzet tegen de overvaller of assertiever 

is en de deur niet opendoet? 

 

5.2.7 Binnenkomst overvaller 
 

Uit het overvallenbestand blijkt dat  62,2% van de 

woningovervallen bij senioren de daders  binnenkomen 

door gewoon aan te bellen bij de voordeur. In 27,6 % 

wordt er aangebeld en gebruiken de daders een smoes 

om binnen te komen. In 34,6% dringen de overvallers na 

het aanbellen naar binnen, waarbij vaak geweld 

gebruik wordt. Grafiek 5.9 geeft dit weer. 

 

Opvallend vaak wordt er dus aangebeld voor een 

overval en relatief vaak wordt daarna een smoes 

gebruikt. De aanvangsvorm van een woningoveral komt 

dan overeen met de aanvangsvorm van een 

babbeltruc! 

 

 

 

l 

 

 
 Grafiek 5.9 -  Binnenkomst overvaller bij woningoverval senior  
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5.2.8 Oplossingspercentage  
Door de enorme inzet van het SGBO high impact crimes, het Regionale Team Overvallen (RTO) en Team 

Pagang30 is het oplossingspercentage van alle overvallen behoorlijk toegenomen. Dit was ook de ‘eis’ 

van de Taskforce Overvallen31. De doelstelling van deze Taskforce is een oplossingspercentage van 40% 

in het jaar 2014. Een overval is opgelost als minimaal één verdachte is aangehouden en voorgeleid voor 

de Rechter-Commissaris (RC).  

 

Het oplossingspercentage van woningovervallen op senioren stijgt mee maar ligt lager dan het totale 

aantal woningovervallen. De oplossingspercentages worden weergeven in grafiek 5.9. Werd in 2009 nog 

15% van de woningovervallen op 

senioren opgelost, in 2012 was dit 

28%. Aan het einde van het 

kalenderjaar 2013 waren 29% van 

de woningovervallen  op senioren 

opgelost tegen 35% van het totale 

aantal overvallen.   

 

Het oplossingspercentage voor 

2013 zal echter nog stijgen omdat in 

2014 nog in 74 overvalzaken uit 2013 

onderzoek wordt gedaan. Als  

gevolg hiervan zullen zaken uit 2013 

nog worden opgelost. Ter vergelijk: 

aan het einde van 2012 was 28% 

van het totale aantal overvallen 

opgelost; dit is uiteindelijk gestegen 

naar 41%. 
 

Grafiek 5.10 - Oplossingspercentage overvallen Eenheid Rotterdam (het cijfer over 2013 zal nog significant stijgen) 

 

 

5.2.9 Leeftijdsverloop slachtoffer 
Omdat in het gebruikte overvallenbestand in 90% van de gevallen de leeftijd van het slachtoffer is 

genoemd is de leeftijdsopbouw van de slachtoffers van een woningoverval zichtbaar. Dit is 

weergegeven in grafiek 5.11.  

 

 
Grafiek 5.11 – Leeftijd slachtoffers woningoverval senior 

 
 

                                                             
30 Team Pagang: een speciaal rechercheteam dat criminaliteit rond Antillianen onderzoekt. 
31 Aboutaleb A., Meerman J.J., Grinten L.J.H.M. van der, Rooij, A.P.R van, Heeres F.J., Hillenaar H.M.P., Sakkers A.B. en 

Groothuizen M.C.J., Actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit, z.pl., januari 2011, Ministerie van Veiligheid 

en Justitie. 

0

2

4

6

8

10

5
5

5
6

5
7

5
8

5
9

6
0

6
1

6
2

6
3

6
4

6
5

6
6

6
7

6
8

6
9

7
0

7
1

7
2

7
3

7
4

7
5

7
6

7
7

7
8

7
9

8
0

8
1

8
2

8
3

8
4

8
5

8
6

8
7

8
8

8
9

9
0

9
2

9
3

9
4

9
7

1
0

1

Leeftijd slachtoffers woningoverval 55+ (Eenheid Rotterdam 2009-
2013) 

vrouw man

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2009 2010 2011 2012 2013

Oplossingspercentage Eenheid Rotterdam

Alle overvallen Woningovervallen op senioren



 
17 x 

In 77,4% van de overvallen op senioren was er sprake van één slachtoffer, in 22,6% van twee of meer 

slachtoffers. Overvallers zoeken dus eerder alleenstaande senioren op. Opvallend hierin is dat vanaf 55 

jaar iets meer mannen (52,0%) dan vrouwen (48,0%) het slachtoffer zijn. Boven de 65 jaar verandert dat 

nauwelijks (51,4% om 48,6%). Mannen worden dus iets vaker het slachtoffer van een woningoverval. Op 

basis van de vergrijzing (paragraaf 5.2.12) zou je verwachten dat vrouwen vaker het slachtoffer zijn omdat 

er meer vrouwen dan mannen zijn van 65 jaar en ouder. Het oudste mannelijke slachtoffer was 93 jaar 

ten tijde van de overval, de oudste vrouw 101 jaar.   

 

5.2.10 Woningoverval 65-plus 
In paragraaf 3.3 werd gesteld dat het misschien beter zou zijn als de leeftijdsgrens van een senior zou 

worden opgetrokken van 55-plus naar 65-plus. Dat sluit beter aan bij de huidige tijd én bij andere 

onderzoeken. Het CBS gaat bijvoorbeeld uit van 65-plus voor wat betreft de vergrijzing van Nederland 

(zie paragraaf 5.2.12). 

 

Uit het onderzoek van Mesu et al. (2011) bleek dat 20,6% van de slachtoffers van een woningoverval in 

2009 gepleegd 65 jaar of ouder was. In LORS worden leeftijd en geslacht van slachtoffers echter niet 

bijgehouden. In een ander onderzoek concludeerden Mesu et al. (2013) aan de hand van BVH-gegevens 

van het jaar 2012 dat landelijk 27% van de slachtoffers van een woningoverval 65-plus was en dat het 

totale aantal 65-plussers was toegenomen ten opzicht van het jaar ervoor, tegen de trend in, was 

toegenomen32. 

 

Wat is het beeld in de Eenheid Rotterdam? Tussen 2009 en 2012 was een enorme stijging zichtbaar van 

het aantal 65-plussers dat slachtoffer was van een overval. In 2009 was dit 9% van het totale aantal 

woningovervallen. In 2012 was dit gestegen naar 25%, vrijwel gelijk met het door Mesu et al. 

geconstateerde aantal. De lineaire trendlijn laat een duidelijke stijging zien (Grafiek 5.12).  De eerlijkheid 

gebiedt te zeggen dat het in 2008 uitkwam op 17%, dus dat de 9% van het jaar 2009 extreem laag was.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 5.12 - Percentage slachtoffers 65-plus van het totale aantal woningovervallen 
 

 

5.2.11 Verhouding senioren 65-plussers en 65-minners 
Hoe verhoudt zich dit tot alle senioren (55-plus)? In 2009 was verhoudingsgewijs het aantal slachtoffers in 

de leeftijd van 55 tot en met 64 jaar  groter dan het aantal 65-plussers. 14% van de slachtoffers van een 

woningoverval was tussen de 55 en 64 jaar en 9% was 65-plus. In 2013 was 11% van de slachtoffers tussen 

de 55 en 64 jaar en 21% ouder dan 65. Een duidelijke toename van de 65-plussers (grafiek 5.13). 

Teruggerekend naar alleen de senioren betekent dit dat in 2009 de verhouding tussen slachtoffers van 

55-64 jaar en 65-plus 61% om 39% was. In 2013 was dit omgekeerd en bedroeg de verhouding 34% tegen 

66% en werden van alle senioren dus beduidend meer 65-plussers in hun woning overvallen dan personen 

in de leeftijd 55-64 jaar. 

 

 

                                                             
32 Mesu S., Nobelen D. van, Mark J. van der en Verschuuren E, Gewelddadige vermogenscriminaliteit - Overvallen en 

straatroof 2012, z.pl., 2013, Politie. 
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Grafiek 5.13 - Verhouding tussen leeftijdscategorie slachtoffers woningoverval 55-64 jaar en 65-plus 

 

Ook in de absolute aantallen is de toename van slachtoffers van 65 jaar en ouder zichtbaar. In 2013 

werden 36,6% minder woningovervallen op senioren gepleegd maar de trendlijnen bevestigen 

vooralsnog het gegeven dat verhoudingsgewijs 65-plussers vaker het slachtoffer zijn geworden van een 

woningoverval dan de leeftijdscategorie 55-64 jaar (grafiek 5.14). 

 

 
Grafiek 5,14 - Absolute aantallen slachtoffers woningoverval 55-64 jaar en 65-plus 
 
Aan de hand van de cijfers is het dus een mythe33 dat woningovervallers zich richten op senioren. 

Driekwart van de woningovervallen vindt immers plaats op een 65-minner. Wordt de leeftijdscategorie 

55-64 jaar meegenomen dan richt 59-68% van de overvaller zich niet op senioren. Ouderen vormen 

echter wel een belangrijke doelgroep en dat geeft maatschappelijke onrust. Zeker in Rotterdam omdat, 

zoals ook uit dit onderzoek blijkt, 55-plussers daar meer het slachtoffer worden van een woningoverval 

dan elders in het land. Na het verschijnen van de jaarlijkse Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad 

kopte die krant op 25 mei 2013: “Veel overvallen op ouderen Rotterdam”34. Het dagblad vermeldde dat 

de politie vermoedde dat de Rotterdamse regio bij toeval populair is voor overvallen op 55-plussers. “Nu 

winkels beter worden beveiligd, gaan overvallers op zoek naar makkelijker doelwitten. Niet voor niets 

houden we voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen,” citeerde het AD landelijk korpschef Gerard 

Bouman35. 

 

 

                                                             
33 Kerstes J., Overvallen - De nieuwe Mythen en Feiten, Rotterdam, 2013, Politie Eenheid Rotterdam (intern). 
34 www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/3447129/2013/05/25/Veel-overvallen-op-ouderen-

Rotterdam.dhtml  
35 Bouman refereert hier mede aan het Programma Senioren & Veiligheid zoals uitgevoerd in de deelgemeente 

IJsselmonde (hoofdstuk 13). 
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5.2.12 Vergrijzing 
Het (verhoudingsgewijs) stijgende aantal woningovervallen op senioren geeft zowel in Nederland als in 

de Eenheid Rotterdam maatschappelijke onrust. Het aantal 65-plussers neemt echter ook toe, Nederland 

vergrijst. Ieder jaar komen er dus potentiele slachtoffers bij. Op basis van de vergrijzing is te verwachten 

dat er ook een toename is van woningovervallen op 65-plussers. Hoe staat dat in verhouding tot het 

toenemende aantal woningovervallen op senioren? In Nederland bestaat ongeveer 15% van de 

bevolking uit 65-plussers36. Elk jaar groeit dit met 0,2 tot 0,3%. Mesu et al. (2013) concludeerden over de 

jaren 2010 – 2012 dat het aantal woningovervallen op 65-plussers sterker toenam dan op basis van de 

vergrijzing verklaarbaar zou zijn. Zij deden dit door het aantal woningovervallen op 65-plussers en 65-

minners over die jaren per 100.000 huishoudens te meten.  In datzelfde onderzoek werd ook 

geconstateerd dat in 27% van de slachtoffers in 

2012 de leeftijd van 65 jaar of ouder had en dat 

dat in 2010 en 2011 nog 24% was. Een ander 

onderzoek van Mesu et al. (2011) gaf 20,6% aan 

voor het jaar 2009. En flinke stijging dus. 

Bovendien zou je verwachten dat als ongeveer 

15% van de bevolking / huishoudens uit 65-

plussers bestaat dat dan het aantal 

woningovervallen op 65-plussers ook rond die 

koers uit zou komen. Het aantal woningovervallen 

op 65-plussers ligt echter behoorlijk hoger en is 

stijgende. Dit komt overeen met de gegevens uit 

het overvallenbestand van de politie Eenheid 

Rotterdam. In 2013 was wel een afname te zien, 

maar procentueel zit dat jaar ook behoorlijk 

boven het percentage van de totale bevolking 

van 65 jaar en ouder. Dit is weergegeven in 

grafiek 5.15 

 
Grafiek 5.15 – Percentage slachtoffers woningoverval 65-plus afgezet tegen de vergrijzing 

 

5.3         Verhouding tot eerder onderzoek 
 
In dit hoofdstuk is verwezen naar het onderzoek 

“Woningovervallen ontmaskerd” van Mesu et al.37. 

Het doel van dit onderzoek was om het inzicht in de 

woningovervalcriminaliteit in Nederland te vergro-

ten, om de strategische besluitvorming en de aan-

pak op operationeel niveau te ondersteunen. Voor 

dit onderzoek zijn de 163 dossiers van de in totaal 

844 in 2009 gepleegde woningovervallen gelicht en 

geanalyseerd. Deze steekproef wordt als represen-

tatief gezien voor alle woningovervallen. Zijn er signi-

ficante verschillen met dit onderzoek waarvoor 217 

registraties van woningovervallen specifiek op 

senioren uit het overvallenbestand van de politie 

Eenheid Rotterdam zijn gebruikt? De belangrijkste 

verschillen zijn dat een woningoverval vaker door 

één dader wordt gepleegd, dat er meer fysiek 

geweld wordt gebruikt38 en dat er minder vuur-

wapens gebruikt worden. Ook is de kans op letsel bij 

het slachtoffer groter bij senioren. Deze verschillen 

zouden er op kunnen duiden dat de daders van 

een woningoverval op een senior minder professioneel en mogelijk jonger zijn en dat zij minder 

voorbereidingen hebben gepleegd. Dit zou een hypothese kunnen zijn voor een nader onderzoek naar 

de daders van woningovervallen op senioren maar valt buiten dit onderzoek.     

                                                             
36 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek. 
37 Mesu S., Bulten D., Nobelen D. van en Beek J. van, Woningvervallen ontmaskerd, Zoetermeer, 2011, Dienst 

IPOL/KLPD. 
38 Het onderzoek van Rovers et al. zegt dat in 80-85% van alle woningovervallen fysiek geweld gebruikt wordt. 

Tabel 5.1 Mesu et al.  Overvallen Rotterdam 

  

  

alle 
woningovervallen      

2009 

woningovervallen      
senioren (55+)                     

2009-2013 
      
  DADERS 

1 dader 24% 31% 
2 of meer daders 76% 69% 

Gebruik fysiek geweld 53% 75% 
Wapengebruik 80% 64% 

waarvan vuurwapen 47% 33% 
waarvan slag/steekwapen 23% 24% 

waarvan ander wapens 7% 7% 
Binnenkomst door aanbellen 55% 62% 

Smoes/list gebruiken 30% 28% 
Poging 22% 24% 

      
  SLACHTOFFERS 

Man 55% 52% 
Vrouw 45% 48% 

Slachtoffer gewond 49% 55% 
Waarvan zwaargewond 8% 8% 

Slachtoffer overleden 0,6% 0,5% 
Slachtoffer 65+ 21% 9 - 25% 
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5.4          Samenvatting cijferonderzoek woningovervallen op senioren 
 

Onderstaande samenvatting heeft vooral betrekking op woningovervallen op 55-plussers in de Eenheid 

Rotterdam in de periode 2009 tot en met 2013. Als de conclusie geldt voor het landelijk verhaal over 

dezelfde periode dan staat dit erbij vermeld.  

 
 Landelijk daalde het totale aantal overvallen in vijf jaar fors met bijna 44%. Vooral het jaar 2013 

laat een flinke daling zien (17,6%). 

 In de Eenheid Rotterdam is die daling later ingezet; vooral in 2013 daalde het totale aantal 

overvallen sterk (28,8%) waardoor over vijf jaar de daling uitkomt op bijna 41% 

 Het aantal woningovervallen daalt zowel landelijk als in de Eenheid Rotterdam eveneens, maar 

met respectievelijk 24% en 30,8% over vijf jaar minder spectaculair dan het totale aantal 

overvallen. 

 In de Eenheid Rotterdam is de kans op een woningoverval twee maal zo groot als het 

gemiddelde van Nederland met 18 tegen 9 woningovervallen per 100.000 inwoners. 

 Het aantal woningovervallen waarbij één of meerdere slachtoffers ouder zijn dan 55 jaar varieert 

dit zowel landelijk als in de Eenheid Rotterdam in absolute aantallen. In vijf jaar is hier geen 

duidelijk toe- of afname te zien. Zowel landelijk als de Eenheid laten echter een stijgende lineaire 

trendlijn zien.  

 Dat betekent dat verhoudingsgewijs het aandeel slachtoffers van 55 jaar en ouder groter wordt 

in het totale aantal woningovervallen. In de Eenheid Rotterdam is dat aandeel groter dan het 

landelijk gemiddelde. Opvallend is dat dit vooral geldt voor de slachtoffercategorie 65-plussers. 

 In de gemeente Rotterdam en in de Eenheid Rotterdam worden verhoudingsgewijs meer 

woningovervallen op senioren gepleegd dan in de rest van Nederland.  

 Van alle slachtoffers van een woningoverval van boven de 55 jaar is in het jaar 2009 het aandeel 

65-plussers 39%. In 2013 is dat gestegen naar 66%. Hieruit kan de voorzichtige conclusie getrokken 

worden dat voor een woningoverval steeds oudere slachtoffers gezocht worden door de daders.  

 Landelijk wordt het aantal slachtoffers van een woningoverval van 65 jaar en ouder niet 

bijgehouden . 

 Het aandeel 65-plussers als slachtoffer van een woningoverval is in vijf jaar zowel in absolute 

aantallen als verhoudingsgewijs behoorlijk gestegen  

 De stijging van het aantal woningovervallen op 65-plussers is sterker dan op basis van de 

vergrijzing te verwachten is. 

 Er worden onder de senioren iets meer mannen dan vrouwen overvallen. Op basis van de 

vergrijzing zou de verwachting zijn dat dit andersom was. 

 Woningovervallen vinden eveneens andere overvallen meer plaats in de donkere maanden van 

het jaar. Zo’n 58% van de woningovervallen worden gepleegd in de maanden oktober tot en 

met maart. Voor de woningovervallen op senioren zijn dat er nog meer. Woningovervallers op 

65-plussers vinden in 67% van de gevallen plaats in de donkere dagen van het jaar. 

 23,7% van de woningovervallen op een senior mislukt of blijft het een bij een poging. Voor het 

totale aantal woningovervallen is dat 20.1%. Dit hogere percentage wordt vooral veroorzaakt 

door de leeftijdscategorie 55-64 jaar, waar het in 27,6% van de gevallen mislukt. 

 In minimaal 75% van de woningovervallen op senioren wordt fysiek geweld gebruikt. In 60% van 

de gevallen wordt met een (vuur)wapen gedreigd. Incidenteel wordt het wapen ook gebuikt. 

 55% van de senioren raakt gewond bij een woningoverval, waarvan 8% zwaar lichamelijk letsel 

bekomt. In vijf jaar is één slachtoffer overleden en kreeg één slachtoffer een hartaanval maar 

overleefde de overval wel. 

 Het oplossingspercentage van woningovervallen op senioren is gestegen maar blijft onder dat 

van het totale aantal woningovervallen. 
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6. (Cijfer)onderzoek babbeltrucs 

 

De cijfers voor (woning)overvallen zijn relatief eenvoudig te genereren; zowel landelijk via het LORS als 

regionaal via DRIO. Voor babbeltrucs is dat een heel ander verhaal. In paragraaf 3.2 is geconcludeerd 

dat een babbeltruc een modus operandi is in diverse vermogensdelicten. Deze worden op verschillende 

wijze door politieagenten in BVH ingevoerd waardoor het een dark number in de politiecijfers is. Door 

deze  vorm van registreren zou elke registratie van diefstal, woninginbraak, insluiping, oplichting, 

verduistering, fraude en overige eenvoudige diefstal apart moeten worden geanalyseerd om te bezien 

of er sprake is van een babbeltruc, hetgeen en ondoenlijke zaak is.  

 

Er is weinig (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar het fenomeen babbeltruc. Het onderwerp houdt 

de gemoederen echter wel bezig gezien de vele hits in zoekmachines op het internet. Ook in de media 

wordt veel aandacht besteed aan babbeltrucs. 

 

 

6.1         (On)bekende cijfers 
 
Veel websites vermelden dat babbeltrucs 125.000 keer per jaar in Nederland voorkomen. In één op de 

vijf gevallen slaagt de babbeltruc en is het slachtoffer geld en/of goederen kwijt. Waar komen deze 

cijfers vandaan? Het Nationaal Ouderenfonds publiceerde op 3 maart 2006 het volgende op hun 

website: “In Nederland worden jaarlijks zo'n 125.000 pogingen ondernomen om 60-plussers aan de deur 

op te lichten, wat in een vijfde van de gevallen ook daadwerkelijk lukt. Via de telefoon proberen 

oplichters dit ook nog eens bij zo'n 250.000 ouderen, bij 1 op de 40 ouderen is de poging succesvol. Slechts 

12% doet hiervan aangifte bij de politie. Dit blijkt uit onderzoek dat het Nationaal Fonds Ouderenhulp liet 

uitvoeren door onderzoeksbureau Motivaction”39. 

 

Bij navraag bij het Nationaal Ouderenfonds bleek het hier te gaan om een onderzoek uit januari 2006 in 

opdracht van het Ouderenfonds en Essent Homesafety. Hierbij zijn 500 personen van 60 jaar en ouder 

ondervraagd. Dit is doorgerekend naar het aantal 60-plussers in die tijd (3.112.763). Her resultaat was dat 

twintig ouderen (4%) van de ouderen in een periode van één jaar waren opgelicht via de voordeur deur. 

Doorgerekend zou dit dus bijna 125.000 ouderen betekenen. Bij vier ouderen was het ook daadwerkelijk 

gelukt. Eén op de vijf dus en doorgerekend ongeveer 25.000 ouderen. Bij 8% van de ondervraagde 

ouderen (dus 40 stuks) was in een jaar tijd een poging tot oplichting via de telefoon gedaan en bij één 

ondervraagde was dit gelukt. Doorgerekend zou dit 6.000 ouderen op jaarbasis betekenen die 

daadwerkelijk slachtoffer zijn van een oplichting via de telefoon.  

 

De resultaten van dit onderzoek werden  via een persbericht verspreid en breed in de media 

overgenomen. Dat was niet zo gek want veel onderzoek naar het verschijnsel babbeltruc was er niet 

gedaan. De kritische vraag mag gesteld worden of deze 500 ondervraagde ouderen een 

representatieve steekproef is, maar vooral of deze kleine cijfers doorgerekend mogen worden naar het 

totale aantal ouderen in Nederland en zo een goed beeld schetsen van het fenomeen babbeltruc. Eén 

slachtoffer meer of minder geeft immers een heel andere weergave van de landelijke cijfers. 

 

De overige resultaten uit het onderzoek zijn overigens wel interessant:   

 Slechts 15% van de getroffen ouderen vertelt de poging/oplichting aan de politie (in Engeland 

is dit 61%), 25% vindt het de moeite niet waard, 10% denkt dat de politie er toch niets mee doet, 

22% vertelt het aan niemand. 

 25%  van de ouderen is bang om de deur open te doen (17% voelt zich soms onveilig, 7% voelt 

zich altijd onveilig) 

 20% van de ouderen neemt geen voorzorgsmaatregelen bij het openen van de deur, 20% doet 

de deur niet open.  

 40% van de ouderen sluit het huis overdag niet altijd af , 25% sluit het huis overdag nooit af. 

 Slechts 5 % van de ouderen heeft een ketting op de deur. 

 

 

 

 

                                                             
39 Bron: 

http://www.ouderenfonds.nl/wie_zijn_we/actueel/nieuws/nieuws_item/t/jaarlijks_bijna_400_000_pogingen_tot_oplich

ting_bij_ouderen  

http://www.ouderenfonds.nl/wie_zijn_we/actueel/nieuws/nieuws_item/t/jaarlijks_bijna_400_000_pogingen_tot_oplichting_bij_ouderen
http://www.ouderenfonds.nl/wie_zijn_we/actueel/nieuws/nieuws_item/t/jaarlijks_bijna_400_000_pogingen_tot_oplichting_bij_ouderen
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6.2          Onderzoeken studenten Politieacademie 
 
Studenten van de opleiding Recherchekundige Master van de Politieacademie hebben wel enige 

(vertrouwelijke) onderzoeken gedaan naar babbeltrucs in de voormalige politieregio’s Zuid-Holland Zuid 

en Utrecht. Zij liepen eveneens tegen het probleem aan dat uit de politiesystemen niet zomaar de 

babbeltrucs waren te halen. Peter Extra, student en tevens operationeel analist bij de politie Eenheid 

Rotterdam, raadpleegde de gegevens van de  Geïntegreerde Interactive Databank voor Strategische 

bedrijfsinformatie (GIDS)40. Yvonne Ketelaars et al. hebben gezocht in het Basis Politie Systeem (BPS) van 

de politie Utrecht onder de term “babbeltru” (in verband met verschillende schrijfwijzen met open einde) 

over een periode van de eerste acht maanden in 2009. Lars Krabbe deed onderzoek over de periode 

van 1 oktober 2006 tot en met 30 september 2009 en verdeelde dat in drie periodes van een jaar. Ook 

hij haalde zijn gegevens uit BPS van de politie Utrecht. De drie studenten onderzochten alleen 

babbeltrucs die gepleegd waren bij of in een woning.  

 

 

6.3         Frequentie babbeltruc 
 

Extra (2013)41, wist over de jaren 2008 tot en met  2012 in totaal (slechts) 145 dossiers boven water te halen 

die als babbeltruc gepleegd bij of in een woning aangemerkt konden worden in de politieregio Zuid-

Holland Zuid. Ketelaars et al. (2009)42 kwamen uit op 183 dossiers over acht maanden waarbij de 

verbalisant letterlijk het woord “babbeltru” heeft gebruikt in de registratie. Nadere bestudering van deze 

dossiers leerde dat er 117 zaken als een daadwerkelijke babbeltruc naar voren kwamen. Krabbe (2010)43 

constateerde in totaal 804 babbeltrucs over drie jaar. De eerste periode betroffen dit 216 meldingen van 

een babbeltruc, de tweede periode 276 keer en in de derde periode waren er 312 registraties. Extra en 

Krabbe hebben onderzoek gedaan over meerdere jaren. Beide onderzoeken laten een (flinke) stijging 

zien in het aantal babbeltrucs (grafiek 6.1) maar de aantallen verschillen significant van elkaar. Wat 

verder opvalt is dat Krabbe en Ketelaars et al. over dezelfde onderzoeksperiode in 2009 en gebruik 

makend van hetzelfde bedrijfsprocessensysteem tot heel andere cijfers komen. Dit geeft ook aan dat de 

misdrijven met de modus operandi een groot dark number zijn in de politiesystemen. 

 

 
Grafiek 6.1 – Aantal babbeltrucs bij een woning in de voormalige politieregio’s Zuid-Holland Zuid en Utrecht 

 

 

 

 

                                                             
40 GIDS ontsluit informatie uit de politiesystemen BPS en BVH. BPS staat voor Basis Politie Systeem en was tot 2008 het 

bedrijfsprocessensysteem van de politieregio Zuid-Holland Zuid. Daarna werd overgestapt op BVH.  
41 Extra P., Voordeurcriminaliteit - Babbeltrucs bij woningen in de Politieregio Zuid-Holland Zuid, Dordrecht, 2013, 

Politieacademie (vertrouwelijk). 
42 Ketelaars Y., Krabbe L. en Logtenstein P. van, Babbeltruc - bij woning, Utrecht, 2009, Politieacademie. 
43 Krabbe L.J., Babbeltrucs bij woningen - Zicht op locatie, Utrecht 2010, Politieacademie. 
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6.4         Cijferonderzoek Eenheid Rotterdam 
 
Sinds 1 juli 2013 houdt DRIO van de Eenheid Rotterdam in een apart bestand van de woningcriminaliteit 

ook de babbeltrucs bij. Over de ontwikkeling van het fenomeen in de Eenheid Rotterdam is op dit 

moment dan ook niets bekend op cijfergebied. Het bestand is soortgelijk als het overvallenbestand (zie 

paragraaf 5.2.1) In dit bestand komen tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013 in totaal 135 babbeltrucs 

aan de deur voor. Van al deze babbeltrucs is aangifte gedaan. Dit bestand houdt alleen de babbeltrucs 

die in/bij een woning zijn gepleegd en niet de babbeltrucs op straat. Verder is het bestand vooral 

dadergericht. Dat houdt in dat de kenmerken van het slachtoffer waaronder de leeftijd niet zijn 

benoemd.  Voor dit onderzoek zijn daarom al deze 135 aangiften gelicht en geanalyseerd. Twee 

aangiften voldeden niet aan de omschrijving babbeltruc zoals gesteld in paragraaf 3.2. Bij drie aangiften 

waren de benadeelden jonger dan 55 jaar. Er bleven dus 130 babbeltrucs in zes maanden tijd over. 

Overigens is dit bestand nog niet geheel zuiver qua cijfers. Daarover meer in paragraaf 6.9. 

 

 

6.5         Leeftijd en geslacht slachtoffers 
 

Alle bovenstaande onderzoeken tonen aan dat het overgrote deel van de babbeltrucs  gepleegd 

worden op senioren. Tussen de 80-100% van de slachtoffers is 55-plus. Het overgrote aandeel in alle 

onderzoeken zijn de slachtoffers tussen de 80 en 90 jaar oud. Dit wordt weergegeven in tabel 6.1. Hieruit 

mag de conclusie getrokken worden dat babbeltrucs (bij woningen) vooral gepleegd worden op 

senioren, in het bijzonder bij 65-plussers. Het grootste deel van de slachtoffers is tussen de 80 en 90 jaar.  

 
Tabel 6.1                                                                    

Leeftijd slachtoffers 

babbeltruc bij woning 

Zuid-Holland 

Zuid       

(Extra) 

Utrecht        

(Ketelaar      

et al.) 

Utrecht          

(Krabbe) 

Eenheid 

Rotterdam 

(2013) 

Leeftijd slachtoffer 55+  100% 82%   99% 

Leeftijd slachtoffer 60+  98% 77% 80% 98% 

Leeftijd slachtoffer 65+  95% 76%   97% 

Slachtoffers tussen 80-90 jaar 57% 37% 51% 40% 

 
In de onderzoeken van Extra en Ketelaars et al. is ook het geslacht van het slachtoffer geanalyseerd. Dit 

is tevens geanalyseerd in het woningcriminaliteitsbestand van de Eenheid Rotterdam. De percentages 

zijn  weergegeven in tabel 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze drie  onderzoeken komen tot de conclusie dat vooral oudere dames het slachtoffer zijn van de 

babbeltruc. De onderzoeken in de voormalige politieregio Zuid-Holland Zuid en de Eenheid Rotterdam 

tonen aan dat rond de 90% van de delicten de slachtoffers alleenstaand of alleenwonend zijn. Gesteld 

mag worden dat vooral oudere en alleenstaande vrouwen het slachtoffer zijn van de babbeltruc bij een 

woning.  

 

 

6.6         Locatie babbeltrucs 
 
De onderzoekers in Utrecht en in Zuid-Holland Zuid toonden aan dat de babbeltrucs voornamelijk 

gepleegd worden in stedelijk gebied en dan vooral in de wijken waar relatief veel ouderen wonen. 

Daarnaar gevraagd verklaarde onderzoeker Extra dat dat mogelijk kwam omdat daders in die gebieden 

minder opvallen. In plattelandsgemeenschappen vallen een paar vreemde personen eerder op en 

wordt de politie gebeld. In (groot)stedelijk gebied vallen zij minder op en kunnen de daders  anoniemer 

te werk gaan. Uit het woningcriminaliteitsbestand van de Eenheid Rotterdam blijkt dat de babbeltrucs 

aan de deur in de laatste zes maanden van 2013 ook voor het merendeel in grootstedelijk gebied zijn 

gepleegd (Afbeelding 6.1). 

 

Tabel 6.2                                                                    

Verdeling man/vrouw  

babbeltruc bij woning 

Zuid-Holland 

Zuid         

(Extra) 

Utrecht        

(Ketelaar        

et al.) 

Eenheid 

Rotterdam 

(2013) 

Man 27% (57+) 21% (65+) 20% (55+) 

Vrouw 73% (57+) 75% (65+) 80% (55+) 

Alleenwonend 87%   91% 

Twee of meer slachtoffers 13%   9% 
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Afbeelding 6.1 – Locaties gepleegde babbeltrucs aan de deur Eenheid Rotterdam (1 juli 2013 – 31 december 2013) 

 

 

6.7         Daders van babbeltrucs 
 
Extra deed ook onderzoek naar de daders van babbeltrucs. In totaal zevenentwintig daders van 

babbeltrucs zijn in de vijf jaar van onderzoek aangehouden, twintig vrouwen en zeven mannen. Ook uit 

de aangiften bleek dat er het merendeel (69%) van de babbeltrucs vrouwen als dader werden 

genoemd. De meeste verdachten hadden de Nederlandse nationaliteit. Opvallend was dat 

tweeëntwintig van de zeventwintig verdachten (waaronder alle vrouwelijke verdachten) behoorden tot 

bij de politie bekende Roma-families44 in Nederland. Uit het Herkenningsdienstsysteem (HKS) van de politie 

bleek dat deze tweeëntwintig verdachten voor in totaal 459 antecedenten geregistreerd stonden. Dit 

betroffen voornamelijk winkeldiefstallen, diefstallen uit de woning (babbeltrucs) en zakkenrollen.  

 

Ook voor de babbeltrucs in de Eenheid Rotterdam zijn verdachten aangehouden. Voor twee aangiften 

kon een man die zich uitgaf als schoorsteenveger worden aangehouden. Opvallend is dat bij de 

aangiften in de Eenheid Rotterdam vaak vrouwen als dader worden genoemd en dat er veelal sprake is 

van meerdere daders. Het Centraal Woninginbraken Team (CWT) van deze Eenheid deed een 

onderzoek naar een groep daders die in wisselende samenstelling met verschillende modus operandi 

babbeltrucs pleegden op hoogbejaarde slachtoffers. Dit onderzoek moest zorgvuldig worden gepleegd 

omdat de dadergroep ruime ervaring had met de politie en kennis van de mogelijkheden die de politie 

toepast bij het opsporen van daders. Zij hadden ook al eerder een ‘schadevergoeding’ ontvangen in 

verband met een door de rechtbank als onterecht aangemerkte periode van detentie voor 

betrokkenheid bij gepleegde babbeltrucs45. Het onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van vier 

personen uit deze dadergroep die  eveneens tot een bekende Roma-familie behoren of zij hebben hier 

zeer nauwe relaties mee. Een verdachte die in februari 2014 in Rotterdam-IJsselmonde op heterdaad is 

aangehouden behoort eveneens tot een Roma-familie en zij komt ook in aanmerking als verdachte voor 

meerdere babbeltrucs.  

 

Het oplossingspercentage van gepleegde babbeltrucs is echter bedroevend laag. Ouderen kunnen 

vaak ook geen goede omschrijving geven van de daders. Het is dus te kort door de bocht om alleen 

personen met een Roma-achtergrond als dé daders van babbeltrucs te zien. Ketelaars et al. (2009)46 

destilleerden in hun onderzoek dat 32,7% van de daders van Oost-Europese origine was, 28,4% van Noord-

Afrikaanse / Turkse afkomst en 16,3% Nederlands was. 

                                                             
44 Peter Extra: Roma-families zijn een aantal voornamelijk uit Roemenië, Bulgarije en voormalig Joegoslavië 

afkomstige families die eind jaren ’70 van de vorige eeuw in Nederland zijn toegelaten met een generaal pardon. Zij 

identificeren zichzelf sterk met hun Roma-achtergrond en –cultuur.   
45 Gegevens afkomstig van een interne mail van de onderzoeksleider over de afloop van dit onderzoek. 
46 Ketelaars Y., Krabbe L. en Logtenstein P. van, Babbeltruc - bij woning, Utrecht, 2009, Politieacademie. 
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6.8         Mobiel banditisme 
 

De vier in de Eenheid Rotterdam aangehouden personen van een Roma-familie zijn gelinkt aan in totaal 

vijfentwintig aangiften van babbeltrucs. Achttien babbeltrucs waren gepleegd in de Eenheid Rotterdam, 

de overige zeven in Waddinxveen, Gouda, 

Oosterhout, Naaldwijk en Amstelveen.  

 

Zeventien van de verdachten in de 

voormalige politieregio Zuid-Holland Zuid 

werden in het recente verleden totaal 76 keer 

aangehouden voor het plegen van 

babbeltrucs buiten die regio. Deze werden 

gepleegd in heel Nederland waarbij opviel 

dat deze misdrijven vooral gepleegd werden 

in plaatsen langs de grote snelwegen. Dat 

wordt weergegeven in afbeelding 6.2.  
 

Het op deze wijze plegen van misdrijven wordt 

ook wel mobiel banditisme genoemd. In 2010 

werd hier een Europese definitie voor 

opgesteld: Een mobiele (rondtrekkende) 

dadergroep is een vereniging van daders die 

zich stelselmatig verrijken door middel van 

vermogenscriminaliteit of fraude (met name 

winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen 

en bedrijven, oplichting, skimming en 

zakkenrollerij), binnen een breed gebied 

waarin ze activiteiten uitvoeren en die 

internationaal actief zijn47. 
                                            Afbeelding 6.2 – Babbeltrucs gepleegd door aangehouden  

verdachten regio ZHZ buiten die regio 

(Met toestemming overgenomen van Peter Extra) 

 

Siegel (2013)48 deed uitgebreid onderzoek naar mobiel banditisme. Zij stelde dat zakkenrollerij en 

babbeltrucs behoren tot mobiel banditisme vaak gepleegd door daders afkomstig uit Centraal- en Oost-

Europa.  De zou vooral door Romafamilies worden toegepast en daarbij komen twee personen aan de 

deur die zich voordoen als medewerkers van een instantie of als hulpbehoevenden. Het doel van de truc 

is binnen te komen en vervolgens geld en goederen te stelen. De babbeltruc wordt voornamelijk 

toegepast bij oudere bewoners, die uit schaamte achteraf vaak geen aangifte doen. Buiten de woning 

wordt naast de babbeltruc  de kaartentruc en de vlekkentruc toegepast. Het slachtoffer wordt afgeleid 

met een smoes waarbij de handlager de zakken van het slachtoffer rolt. Bij de kaartentruc wordt de weg 

gevraagd en legt men een plattegrond bovenop de tafel of de rollator. Na de uitleg is de portemonnee 

of tas verdwenen. De vlekkentruc houdt in dat een substantie over de kleren van het slachtoffer wordt 

gegooid. De dader is ineens een bereidwillige persoon die helpt met schoonmaken en intussen de 

portemonnee uit de zak van het slachtoffer vist. Ook het wisselen van sieraden wordt veel gebruikt. Als 

dank wordt een nepgouden ketting om de hals van het slachtoffer gedaan terwijl de dader de echte 

gouden ketting wegneemt.  

 

Mobiel banditisme is lastig om aan te pakken. Daders verplaatsen zich na het misdrijf naar een ander 

gebied. Wijkagenten kennen ook vaak alleen lokale daders. Opsporing gebeurt bij de politie vaak 

regionaal terwijl dit bovenregionaal of op Europees niveau zou moeten gebeuren.  Volgens het rapport 

van Siegel (2013) maakten vertegenwoordigers van justitie en opsporingsinstanties in Oost- en Centraal-

Europa melding van een ‘tekort aan kennis’ en een ‘te zachte aanpak’ bij de Nederlandse politie voor 

wat betreft mobiel banditisme. 

 

 

  

                                                             
47 Raad van de Europese Unie, 5 november 2010. 
48 Siegel D.,  Mobiel banditisme, Oost- en Centraal-Europese rondtrekkende criminele groepen in Nederland, z.pl, 

2013, Politie & Wetenschap. 
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6.9         (On)zuivere cijfers babbeltrucs Eenheid Rotterdam 
 

Het lijkt er op dat de Eenheid Rotterdam serieus werk begint te maken van de babbeltrucs. Het grote 

onderzoek van het CWT is een eerste goede stap. Van de zeventien opgeloste  babbeltrucs in de Eenheid 

Rotterdam waren er drie gepleegd voor 1 juli 2013. Van de veertien na die datum gepleegde 

babbeltrucs stonden er echter maar negen in het woningcriminaliteitsbestand. Drie babbeltrucs waren 

op straat gepleegd maar twee van  deze opgeloste babbeltrucs hadden in dit bestand moeten staan. 

Dit geeft de beperking van dit bestand aan doordat kennelijk nog niet alle geregistreerde babbeltrucs 

aan de deur in dit bestand staan. Een andere beperking is dat alleen maar de babbeltrucs aan de deur 

hierin geregistreerd staan. De aangehouden verdachten voerden hun criminele activiteiten echter ook 

uit op straat waaronder zakkenrollerij (waarbij de babbeltruc, de kaartentruc of de vlekkentruc wordt 

gebruikt). Dit klopt weer met de omschrijving van mobiel banditisme. Om dit aan te pakken is een breder 

overzicht nodig van de gepleegde feiten en niet alleen van de babbeltrucs aan de deur. 

 

 

6.10 Onderzoek versus literatuur 
 

De resultaten van de onderzoeken in paragraaf 6.2.1 tot en met 6.2.3 is in tegenspraak met de literatuur 

over het slachtofferschap op ouderen in het algemeen. Van Dijk et al. (2002) zeggen dat de verschillen 

in kans op slachtofferschap tussen mannen en vrouwen met een hoge leeftijd gering zou moeten zijn49.  

Dit gaat dan over het slachtofferschap ten opzichte van alle delicten. 

 

Uit het rapport “Geweldscriminaliteit tegen ouderen” van Politie & Wetenschap50 (Bovenkerk et al. 

(2003))51 kwam naar voren dat er duidelijke aanwijzingen waren voor  een stijgend slachtofferschap van 

ouderen voor wat betreft babbeltrucs. Deze conclusie was echter voornamelijk op anekdotisch 

bronmateriaal gestoeld. Mede naar aanleiding van dit rapport en omdat veel lokale politiekorpsen extra 

aandacht schonken aan criminaliteit en ouderen, er was kennelijk een probleem, heeft Politie & 

Wetenschap Bureau Beke52 in 2011 opdracht gegeven een ander onderzoek te doen naar 

slachtofferschap van 65-plussers voor alle misdrijven53. Bureau Beke gebruikte de Politie Monitor Bevolking 

(PMB) en de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM), waarin zij de gegevens tot 1993 konden terugvinden. 

Omdat in de PMB en de IVM de babbeltrucs niet voorkomen en Bureau Beke maar zeer beperkt 

gegevens hierover had, heeft marktonderzoeker Intomart GfK hierop een telefonisch onderzoek 

uitgevoerd onder 505 senioren (65-plus) en, ter vergelijking, 225 personen jonger dan 65 jaar.   

 

Als uitgangspunt voor de babbeltruc noemden zij dit “een vorm van diefstal, waarbij verwarring gesticht 

wordt bij het slachtoffer door het gebruiken van een smoes of leugen, waarbij de dader zich al dan niet 

toegang verschaft tot de woning van het slachtoffer”.  

 

De babbeltruc kon dus in de woning of op straat gepleegd zijn en de term diefstal werd ruim 

geïnterpreteerd. Ook als het slachtoffer vrijwillig geld had afgestaan door een overtuigende smoes werd 

dit gerekend tot een babbeltruc. Agressieve colportagepraktijken vielen hier niet onder. Dit komt dus 

overeen met de babbeltruc zoals omschreven in paragraaf 3.2. 

 

Het telefonische onderzoek resulteerde erin dat 24% van de 65-plussers aangaf in de afgelopen vijf jaar 

slachtoffer te zijn geweest van een babbeltruc aan huis tegen 32% 65-minners. Beide categorieën geven 

7% aan voor babbeltrucs buitenhuis. Mannen (31%) waren vaker het slachtoffer dan vrouwen (23%) en 

meerpersoonshuishoudens (29%) vaker dan alleenstaanden (23%. Uitgesplitst naar leeftijd bleek de 

categorie vrouwen van boven de 65 het minste slachtoffer te worden van een babbeltruc.  

                                                             
49 Dijk J.J.M. van, Sagel-Grunde H.I. en Toornvliet L.G., Actuele Criminologie, 4e herziene druk, 2002, Den Haag, Sdu 

uitgevers, ISBN 90-5903-013-3. 
50 Het Programma Politie en Wetenschap is ingesteld door destijds de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties om het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van politie en veiligheid te stimuleren en tevens 

een impuls te geven aan een betere benutting van onderzoeksresultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding. 
51 Bovenkerk F., Beuningen A. van, Beuningen J. en Hogewind W., Geweldscriminaliteit tegen ouderen, Utrecht. 2003, 

Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen - Politie& Wetenschap - Uitgeverij Kerckebosch bv. 
52 Bureau Beke is gespecialiseerd is in onderzoek en advies op het gebied van veiligheidsvraagstukken en 

criminaliteit. De overheid maakt veel gebruik van dit onderzoeksinstituut. 
53 Veen M. van, Kuppens, J., Rijt, P. van der, Dijk, T van en Ferwerda, H., Een gemakkelijke prooi - Een onderzoek naar 

slachtofferschap van 65-plussers, Hilversum/Arnhem, 2011, Intomart GfK/Bureau Beke,  ISBN 978-90-75116-71-7. 
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De conclusie van het onderzoek: “Net als bij andere vormen van criminaliteit worden senioren minder 

vaak slachtoffer van babbeltrucs dan mensen onder de 65. Als we inzoomen op de verschillende vormen 

van babbeltrucs, zien we dat het verschil vooral ligt in de babbeltrucs aan huis: daar worden senioren 

met name aanzienlijk minder vaak slachtoffer van. Bij de babbeltrucs op straat ligt het percentage 

slachtoffers voor mensen onder en mensen boven de 65 gelijk.” 

 

Dit strookt dus in het geheel niet met de analyses van de aangiften zoals verwoord in paragraaf 6.5. 

Bureau Beke heeft echter de internetcriminaliteit meegenomen in de babbeltrucs. Als die buiten 

beschouwing gelaten worden dan geeft zowel 19% van de respondenten 65-plus als 65-min aan in vijf 

jaar tijd slachtoffer geweest te zijn van een babbeltruc aan huis. Deze verhouding klopt evenwel nog 

steeds in het geheel niet met de onderzoeken van de studenten van de Politieacademie en de aangiften 

in de Eenheid Rotterdam. Die concluderen immers dat 75-95% van de babbeltrucs op 65-plussers wordt 

gepleegd en dat vooral oudere alleenstaande dames het slachtoffer zijn van deze praktijken.  

 

Ook hier kan de vraag gesteld worden hoe representatief de kleine aantallen slachtoffers zijn ten 

opzichte van de totale bevolking. Zou je de percentages van Bureau Beke doorrekenen naar landelijke 

aantallen dan zou dat betekenen dat er jaarlijks bijna 500.000 babbeltrucs aan de deur gepleegd 

worden in Nederland. Ter vergelijking: de totale door de politie geregistreerde criminaliteit in Nederland 

is 1,1 miljoen delicten.  

 

 

6.11 Opsporing Verzocht en Opiniepanel EenVandaag 
 
Veel websites en andere media berichten dat het aantal babbeltrucs toeneemt en de laatste tijd wordt 

in de media veel aandacht besteed of gewaarschuwd tegen de babbeltruc. Het lijkt er dus op dat de 

babbeltrucs aan het toenemen zijn. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt sinds januari 

2014 wekelijks aandacht aan de babbeltruc en is dit voor 2014 een vast item in het programma. Elke 

week worden camerabeelden van onbekende daders van gepleegde babbeltrucs getoond aan de 

kijker met een oproep tot herkenning. Vrijwel altijd is een oudere het slachtoffer. Dat dit een vast item is 

geworden in het belangrijkste opsporingsprogramma van de Nederlandse televisie wil zeggen dat politie 

en justitie het ook een belangrijk thema vinden, zij gaan immers over de inhoud van dit programma. Maar 

het zegt ook dat politie en justitie kennelijk geen grip op de situatie hebben of weinig zicht heeft op de 

daders van deze misdrijven. Op 28 januari 2014 deed Opsporing Verzocht een oproep aan de kijker om 

online mee te werken aan een onderzoek naar babbeltrucs. Presentatrice Anniko van Santen: “Het 

opiniepanel van de collega’s van het programma EenVandaag is op dit moment in kaart aan het 

brengen hoe groot dat probleem van babbeltrucs nu eigenlijk is”. Dit geeft ook weer dat de omvang 

van het fenomeen babbeltruc in Nederland niet bekend is.  

 
Op 4 februari berichtte EenVandaag over de uitslag.  Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 

50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de 

peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk 

leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar 

de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een 

uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste 

onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden54. Aan 

dit onderzoek deden 27756 deelnemers mee. Dat leverde ruim 500 

slachtoffers op van een babbeltruc op straat of aan de deur. Het is niet 

duidelijk over welke tijdsperiode deze ruim 500 slachtoffers gevallen zijn. 

Ook de leeftijdscategorieën  van de slachtoffers is niet vermeld. Wel 

meldde het programma dat de resultaten een zorgelijk beeld gaven te 

zien, dat het vaak voor komt en dat er weinig aan te doen is. De politie 

heeft een slecht beeld van het probleem en dat was niet zo vreemd daar 

58% van de slachtoffers helemaal geen contact opnamen met de politie 

en nog geen derde van de slachtoffers aangifte deed (grafiek 6.1)   
 

 

Grafiek 6.1 – EenVandaag: 58% van de slachtoffers van een  

babbeltruc neemt geen contact op met de politie 

 

 

                                                             
54 opiniepanel.eenvandaag.nl  

http://www.opiniepanel.eenvandaag,nl/
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6.12 Onderzoek Politieacademie 
 

Op 5 februari 2014, daags na de afronding van dit (cijfer)onderzoek over babbeltrucs,  publiceerde de 

Politieacademie de resultaten van een onderzoek naar babbeltrucs in Nederland. In opdracht van het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het lectoraat Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde van 

de Politie onderzoek uitgevoerd naar het fenomeen babbeltruc omdat bij de politie kennis tot nu toe lijkt 

te ontbreken en dat dit als een gemis wordt ervaren. Dit in combinatie met het feit dat dergelijke 

criminaliteit grote impact heeft op slachtoffers was de reden voor dit onderzoek55. Dit onderzoek is 

uitgevoerd door literatuuronderzoek, een mediascan, een expertmeeting, interviews en analyse van 

jurisprudentie. Uit dit onderzoek blijkt dat er inderdaad veel onduidelijk is over de babbeltruc, maar dat 

het fenomeen bij de politie leeft of begint te leven. De resultaten/analyse van het onderzoek van dit 

lectoraat van Politieacademie zijn overigens grotendeels gelijk aan dit onderzoek. 

 

 

6.13 Samenvatting (cijfer)onderzoek babbeltrucs 
 

 Het is niet precies bekend hoeveel babbeltrucs er jaarlijks in Nederland zijn. Een onderzoek van 

het Nationaal Ouderenfonds uit 2006 spreekt van 125.000 babbeltrucs op 60-plussers per jaar. 

Hiervan slaagt een vijfde. Dit is gebaseerd op een onderzoek onder 500 personen van 60 jaar en 

ouder. De percentages uit dit onderzoek zijn doorgerekend naar landelijke aantallen. 

 De cijfers voor babbeltrucs zijn moeilijk te genereren. Als er al cijfers uit de politiesystemen komen 

dan blijft er wegens de verschillende manieren van registreren een groot dark number bestaan. 

 Uit onderzoeken in de voormalige politieregio’s Utrecht en Zuid-Holland Zuid blijkt dat het aantal 

babbeltrucs stijgt. 

 80-100% van de slachtoffers van een babbeltruc (aan de deur) is 55-plusser. 

 75-95% van de slachtoffers zijn 65-plussers. 

 Alleenstaande vrouwen worden het vaakst slachtoffer.  

 Deze gegevens zijn ontleend aan daadwerkelijke aangiften van een diefstal uit de woning 

waarbij een babbeltruc is gebruikt. 

 De literatuur komt soms tot andere conclusies. Bureau Beke constateerde in 2011 dat 65-plussers 

even vaak slachtoffer worden van babbeltrucs als 65-minners. Mannen zouden vaker het 

slachtoffer zijn. Deze gegevens zijn op basis van een telefonisch onderzoek. Deze gegevens 

stroken in het geheel niet met de analyse van daadwerkelijke aangiften van babbeltrucs. 

 Babbeltrucs worden vaak gepleegd in (groot)stedelijk gebied in wijken waar veel ouderen 

wonen. 

 Uit de aangehouden verdachten in de voormalige politieregio Zuid-Holland Zuid en de Eenheid 

Rotterdam blijkt dat babbeltrucs waarschijnlijk vaak gepleegd worden door rondtrekkende 

bendes met een Roma-achtergrond. Zij pleegden naast babbeltrucs aan de deur ook 

babbeltrucs op straat, zakkenrollerij en winkeldiefstallen. Doordat zij deze delicten in het hele 

land (en daarbuiten) plegen is opsporing van de daders lastig. Dit wordt mobiel banditisme 

genoemd. De achtergrond van de aangehouden verdachten, de modus operandi en het type 

misdrijven komen overeen met een onderzoeksrapport naar mobiel banditisme. 

 De Roma-families zijn echter niet de enige dadergroepen die babbeltrucs plegen 

 In de media wordt veel aandacht besteed aan babbeltrucs. In eerste instantie via 

krantenberichten en nieuwssites, inmiddels ook via de televisie. 

 Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteed in 2014 wekelijks aandacht aan de 

(opsporing van daders van) babbeltrucs 

 Het televisieprogramma EenVandaag heeft naar aanleiding hiervan via hun Opiniepanel 

getracht in kaart te brengen hoe groot het probleem is. Dit kwam in dit onderzoek niet aan het 

licht maar wel dat de resultaten een zorgelijk beeld gaven te zien, dat babbeltrucs vaak voor 

komen en dat er weinig aan te doen is. De politie heeft een slecht beeld van het probleem. 

 Dit wordt bevestigd door een onderzoek van de Politieacademie (februari 2014) naar het 

fenomeen babbeltrucs 

 

 

 

 

  

                                                             
55 Klomp M. van de, Klein Haneveld R. en Kop N., Babbeltrucs bij diefstal uit woning - onderzoeksrapport, Apeldoorn, 

2014, Politieacademie. 
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7. Slachtofferschap senioren andere delicten 

 

Uit de cijferonderzoeken in hoofdstuk 5 en 6 is aan de hand van aangiften bij de politie gebleken dat 

senioren van woningovervallen en babbeltrucs (verhoudingsgewijs) vaker het slachtoffer worden. 

Hoewel dit onderzoek zich beperkt tot woningovervallen en babbeltrucs gepleegd op senioren is de 

vraag gerechtvaardigd hoe dit zit met betrekking tot andere misdrijven, en dan in het bijzonder de high 

impact crimes. Zijn hier senioren ook vaker het slachtoffer van? 

 

 

7.1         Straatroven 
 
Vaak wordt verondersteld dat oude vrouwtjes veelal de kans lopen op straat beroofd te worden. Maar 

is dit een feit of een mythe? Naar het fenomeen straatroof is al veel onderzoek gedaan en de cijfers zijn 

voor DRIO ook redelijk eenvoudig te generen uit de politiesystemen. Uit regionale cijfers en landelijke 

onderzoeken blijkt dat 60% van de slachtoffers man is. De profielen van daders en slachtoffers van 

straatroof liggen dicht bij elkaar56. Jongens van rond de 17 jaar oud lopen het meeste kans beroofd te 

worden. De buit is meestal een mobiele telefoon. 54% van de slachtoffers van een straatroof is jonger 

dan 25 jaar. Slechts 6% van de slachtoffers is ouder dan 65 jaar57. Wel is het zo dat bij slachtoffers boven 

de 65 jaar 70% van het vrouwelijk geslacht is. De buit bestaat dan vooral gouden kettingen en 

handtasjes58. 

 

Senioren zijn dus veel minder vaak het slachtoffer van een straatroof. Slechts 6% van de straatroven is 

gericht op een senior. Daarvan is dan wel 70% vrouw. De impact van een straatroof is echter op een 

ouder slachtoffer bijzonder hoog. Vaak verschijnt er ook een berichtje in de krant waardoor 

maatschappelijke onrust ontstaat.  

 

 

7.2         Woninginbraken 
 

Uit politie-analyses van woninginbraken is niet gebleken dat senioren vaker slachtoffer zijn. Bureau Beke 

(2010) stelt zelfs na meerjarenonderzoek van de PMB en IVM dat de kans op woninginbraak bij jonge 

mensen groter is dan bij senioren59. Een mogelijke oorzaak is dat ouderen vaker thuis zijn.  

 

 

7.3         Overige misdrijven 
 
Bureau Beke (2010) concludeert aan de hand van het meerjarenonderzoek dat senioren van alle vormen 

van criminaliteit minder vaak slachtoffer zijn dan de rest van de bevolking. Senioren worden op andere 

plekken slachtoffer van een beroving dan personen beneden de 65 jaar. Senioren zijn wel vaker 

slachtoffer op publieke plekken zoals winkelcentra. Mogelijk versterkt dit het algemene beeld dat 

ouderen vaak slachtoffer zijn. Ouderen vermijden ook meer gevaarlijke plaatsen waardoor de kans om 

slachtoffer van een misdrijf te worden kleiner is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56 Torre E. van der, Arts N., Ferwerda H en Schaap L., Wapengeweld en straatroof, Den Haag, 2008, Boom Juridische 

Uitgevers, ISBN 978-90-5454-978-9. 
57 Mesu S., Nobelen D. van, Mark J. van der en Verschuuren E, Gewelddadige vermogenscriminaliteit - Overvallen en 

straatroof 2012, z.pl., 2013, Politie. 
58 Dona M., Straatroven ontmaskerd - Mythen, feiten en achtergronden, Rotterdam, 2012, Politie Rotterdam-

Rijnmond (intern). 
59 Veen M. van, Kuppens, J., .Rijt, P. van der, Dijk, T van en Ferwerda, H., Een gemakkelijke prooi - Een onderzoek 

naar slachtofferschap van 65-plussers, Hilversum/Arnhem, 2011, Intomart GfK/Bureau Beke,  ISBN 978-90-75116-71-7. 
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8. Senioren – een kwetsbare doelgroep? 

 

Nederland telt bijna 16,8 miljoen inwoners, waarvan ruim 2,8 miljoen (17%) 65-plussers60. Er zijn meer dan 

4 miljoen (24%) 55-plussers waarvan meer dan een miljoen mensen zich eenzaam voelt61. In Rotterdam is 

14% van de bevolking 65 jaar of ouder62. 

 

 

8.1         Literatuur kwetsbaarheid 
 
Zijn senioren door hun (hoge) leeftijd kwetsbaarder voor bepaalde misdrijven? Het woordenboek van 

Van Dale omschrijft kwetsbaar als ‘vatbaar voor verwonding of ander onheil’ of als ‘erg gevoelig’. Er is 

veel (wetenschappelijke) literatuur over kwetsbaarheid van ouderen maar dat gaat vooral over de 

gezondheid en kwaliteit van leven. Sinds de jaren negentig rapporteert het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP) regelmatig over de leefsituatie en het welbevinden van ouderen. Het rapport 

“Kwetsbare ouderen” (2011)63 besteedt wel enige aandacht aan kwetsbaarheid in combinatie met 

veiligheid. Onderstaande bevindingen zijn afkomstig uit dit rapport. 

 

 Ouderen die tevreden zijn met hun woonomgeving zijn het minst kwetsbaar. Daarnaast is het 

gevoel van veiligheid belangrijk. Mensen die zich veilig voelen in hun buurt, zijn veel minder vaak 

kwetsbaar (55%) dan mensen die zich onveilig voelen (22%). Een veilig gevoel helpt ouderen om 

gezond te blijven. Wie zich veilig voelt, gaat sneller de deur uit. Hij is mobieler, ziet meer mensen, 

en heeft (daardoor) een kleinere kans om kwetsbaar te worden. 

 Of kwetsbaarheid leidt tot gevoelens van onveiligheid en ontevredenheid of andersom, is niet 

duidelijk. 

 Om kwetsbaarheid te voorkomen is het dus nuttig om de oorzaken van onveiligheidsgevoelens 

weg te nemen. Wie zich veiliger voelt in de buurt gaat sneller de deur uit en loopt minder kans 

om (langdurig) kwetsbaar te worden. 

 Ouderen zijn kwetsbaar doordat zij zich minder goed kunnen verweren tegen agressie. Veel 

ouderen geven aan dat zij zich ’s avonds in huis niet veilig meer voelen en dat zij de deur niet 

meer open durven doen als er wordt aangebeld. Deze angst neemt toe naarmate zij ouder 

worden. 

 

In het rapport komen enkele ouderen aan het woord: 

De heer S.: Voorheen deed je de deur open, probleemloos, ik bedoel: zonder er bij na te denken, 

bij wijze van spreken. Door de ontwikkeling van de maatschappij, als je de krant leest, 

die wordt beroofd, die wordt beroofd, daar wordt ingebroken. 

Mevrouw S.:  Je doet niet meer zo gauw open als er om tien uur gebeld wordt. Nee, dat doen wij niet 

meer, daar ben je voorzichtiger mee. Ik denk omdat je ouder bent, dan heb je dat 

helemaal. 

Mevrouw de B: Ja, wanneer voel ik me kwetsbaar. Als er ’s avonds laat gebeld wordt en ik ben alleen 

binnen. Dat vind ik eng. Ben nooit bang geweest, maar af en toe nu, ja tegenwoordig 

weleens. Als ik ’s avonds de ramen en deuren even nakijk voor ik naar bed ga, voel ik me 

toch niet zo lekker. Nee. […] Want je weet natuurlijk als ze met de vinger zo komen, dan 

kun je op de grond liggen. Ik ben zo uit mijn evenwicht namelijk. Een vinger en hup 

jongens dan ligt ze weer. Je wordt kwetsbaarder als je ouder wordt, je voelt je veel 

minder mans. Ik bedoel, kijk als je aangevallen zou worden op straat of je tas geroofd of 

wat, dan zou je je verzetten. Wat stel ik nou nog voor met mijn verzet? Ben altijd wel een 

mannetjesputter geweest, maar dat gaat over. Ze hoeven maar zo te doen en ik ben uit 

mijn evenwicht. 

 

 

  

                                                             
60 Bron: CBS. 
61 Bron: Nationaal Ouderenfonds. 
62 Bron: Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) van de gemeente Rotterdam . 
63 Campen C. van (Red.), Kwetsbare ouderen, Den Haag, 2011, Sociaal en Cultureel Planbureau, ISBN 978-90-377-

0542-3. 
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8.2        De politiepraktijk 
 
De uitspraken in de vorige paragraaf geven precies de kwetsbaarheid van ouderen aan. Ongeveer 

dezelfde verhalen horen wijkagenten die tijdens hun werk met ouderen in aanraking komen. 

Eenzaamheid en het zich niet goed kunnen verweren, maar ook de maatschappelijke ontwikkelingen in 

een grote stad als Rotterdam maken de ouderen kwetsbaar. Berichten in de media helpen niet mee om 

de ouderen minder kwetsbaar te maken. Bij een gesprek met ouderen wordt vaak verwezen naar 

berichten in de krant om te zeggen hoe erg het allemaal is. Ook het “lopend vuurtje” in een 

seniorencomplex is daar debet aan. Een bekend verschijnsel daarbij is de vervorming van een 

oorspronkelijk bericht. Een gescheurde nagel is aan het eind van de gang een gebroken arm. 

 

 

8.3        Niet kwetsbaar willen zijn 
 

Mesu et al. (2011)  typeerde de slachtoffers van woningovervallen in vijf categorieën:  

• Criminelen 

• Ondernemers 

• Kwetsbaren 

• Risicolopers 

• Pechvogels 

Kwetsbaren zijn hierin de 65-plussers of iemand met een handicap en vormen de grootste groep. Hun 

kwetsbaarheid maakt het voor de potentiële dader aantrekkelijk om een woningoverval te plegen. Uit 

de analyse van Mesu et al. blijkt dat een woningoverval op kwetsbaren vaak gepleegd worden door 

een of twee daders en er minder vaak een vuurwapen gebruikt wordt. Dat wordt bevestigd door dit 

onderzoek. Maar het onderzoek van Mesu et al. liet ook zien dat bejaarde slachtoffers zich vaker 

verzetten en zelfs de dader aanvallen. Hierdoor raken zij vaker zwaarder gewond. De kwetsbaren lijken 

misschien een makkelijke prooi voor de dader maar dat is zeker niet altijd zo!  

 

 

8.4         Kwetsbaarheid in de nabije toekomst 
 

De overheid bezuinigt fors in de ouderenzorg aan huis. Ouderen zijn hierdoor steeds meer op zichzelf en 

hun directe omgeving aangewezen. De ouderenbonden maar ook het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid maken zich zorgen. Veel ouderen hebben niet het sociale netwerk 

en vangnet waar de politiek misschien op hoopt. De ouderenbond Unie KBO probeert met moderne 

hulpmiddelen als een iPad dit deels op te vangen maar het blijft een feit dat ouderen in de nabije 

toekomst langer op zichzelf aangewezen zijn. Door de vergrijzing zal ook het aantal ouderen toenemen. 

De criminaliteit op ouderen neemt toe voor wat betreft de babbeltrucs en verhoudingsgewijs ook bij de 

woningovervallen. De vrees is dus dat in de categorie ouderen het slachtofferschap (verder) gaat 

toenemen. Deze categorie wordt dus kwetsbaarder voor (bepaalde) misdrijven.  

 

 

8.5        Conclusie kwetsbaarheid senioren 
 

Ouderen zijn dus kwetsbaarder als zij zich niet veilig in hun eigen buurt voelen of als zij grote 

onveiligheidsgevoelens hebben. Ouderen zijn ook kwetsbaar omdat zij zich minder goed kunnen weren 

tegen agressie. Van Dale verstaat onder agressie “aanval”. Dat geldt zeker voor een woningoverval 

maar ook een babbeltruc of list kan als verbale agressie gezien worden. Ook al wordt de smoes vriendelijk 

en overtuigend gebracht, het blijft een list bedoeld om het slachtoffer aan te vallen en te beroven van 

geld of goederen. Ouderen zijn kwetsbaarder door hun mogelijke fysieke en mentale beperkingen. Maar 

soms ook doordat zij afhankelijker zijn van anderen. Ze hebben een bepaalde behoefte aan zorg. Dat 

kan een vorm van thuiszorg zijn. Onwetendheid van moderne technieken of de snel veranderende 

maatschappij kan hen echter ook afhankelijk maken. Ouderen hebben ook vaak behoefte aan 

aandacht. Eenzaamheid speelt ook een rol, ouderen zitten vaak in een sociaal isolement. Ze zijn blij met 

een vriendelijk praatje.  Gastvrij zijn en behulpzaamheid zijn termen waar ouderen mee zijn opgegroeid. 

In combinatie met goedgelovigheid c.q. vertrouwen maakt dat hen kwetsbaar en de criminelen maken 

hier gebruik van in het verzinnen van hun smoezen. Gezien de ontwikkelingen dat ouderen langer op 

zichzelf aangewezen zijn bestaat de vrees dat de kans op slachtofferschap van vooral op ouderen 

gerichte criminaliteit als babbeltrucs en woningovervallen toe gaat nemen. 
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9. Onveiligheidsgevoel van senioren 

 

In 2012 voelde ruim één op de drie Nederlanders van 15 jaar en ouder zich wel eens onveilig64. Over de 

periode 2005-2012 zijn deze onveiligheidsgevoelens met bijna een kwart gedaald. Deze daling was het 

sterkst tussen 2005 en 2008. Na 2008 zijn de onveiligheidsgevoelens nauwelijks verder gedaald.  De  

rijksoverheid monitort ieder jaar de veiligheid en publiceert deze. Aan de hand van deze monitoren kwam 

het CBS tot bovenstaande conclusie.    

 

 

9.1         Onveiligheidsgevoel bevolkingsgroepen  
 

Er zijn volgens deze onderzoeken verschillen in onveiligheidsgevoelens tussen de diverse 

bevolkingsgroepen. Onder vrouwen zijn de onveiligheidsgevoelens hoger dan bij  mannen en jongeren 

voelen zich minder veilig dan ouderen. Er zit ook verschil in slachtofferschap van diverse vormen van 

criminaliteit maar babbeltrucs en overvallen worden niet als zodanig  gemonitord. Naarmate een gebied 

meer stedelijk is voelen ook meer inwoners zich wel eens onveilig. Dat blijkt ook uit de criminaliteitscijfers 

van de politie. In de (voormalige) regio’s Haaglanden, Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en 

Limburg-Zuid zijn de onveiligheidsgevoelens hoger dan in minder verstedelijkte politieregio’s. Objectief 

daalt de criminaliteit ook al jaren volgens de politiecijfers. Nu is het wel zo dat lang niet alle criminaliteit 

gemeld wordt bij de politie. Vreemd genoeg vond 12% van de Nederlanders, ondanks de daling van de 

cijfers, dat in 2012 de criminaliteit was toegenomen65. 

 

 

9.2        Onveiligheidsgevoel door omstandigheden 
 

Er zit ook verschil in veiligheidsbeleving als er specifieke omstandigheden of bepaalde locaties zijn. Zo 

voelt 4% van alle inwoners zich ’s avonds in de buurt onveilig en voelt 3% zich niet op hun gemak als zij ’s 

avonds alleen thuis zijn. Dit heeft invloed op het gedrag. 8% doet ’s avonds of ’s nachts de deur niet open 

als er (onverwacht) wordt aangebeld. Ook in dit soort specifieke situaties voelen vrouwen zich onveiliger 

dan mannen. Zo is het percentage dat ’s avonds of ’s nachts thuis niet open doet als er onverwacht 

wordt aangebeld onder vrouwen met 12% meer dan twee keer zo groot dan onder mannen (5%)66. 

Bovenstaande percentages over onveiligheidgevoelens hebben betrekking op de gehele bevolking en 

gelden dus niet specifiek voor senioren.  

 

 

9.3        Onveiligheidsgevoel van ouderen 
 

Hoewel ouderen zich over het algemeen veiliger voelen dan jongeren zijn de specifieke omstandigheden 

op hen vaak wel van toepassing wat hen kwetsbaar kan maken voor misdrijven als babbeltrucs. Ouderen 

wonen immers vaak alleen en er zijn meer vrouwen van boven de 65 jaar dan mannen. Van Campen 

(2012)67 stelde dat ouderen die zich veilig voelen in hun buurt veel minder kwetsbaar zijn dan ouderen 

die die zich onveilig voelen (hoofdstuk 8).  

 

 

9.4         Victimologie 
 
Victimologie is de wetenschappelijke studie van slachtofferschap ontstaan in de jaren ’60 van de vorige 

eeuw. De victimologie maakt veel gebruik van andere wetenschappen en van slachtofferenquêtes. Uit 

deze wetenschap is naar voren gekomen dat bepaalde groepen meer risico lopen om slachtoffer te 

worden van criminaliteit. Inwoners van grote steden lopen twee keer zo veel kans om slachtoffer te 

worden van criminaliteit dan plattelandsbewoners, mannen lopen een iets grotere kans dan vrouwen en 

jongeren zelfs drie keer zoveel kans om slachtoffer te worden dan bejaarden .  

                                                             
64 Veiligheidsmonitor 2012, Den Haag/Heerlen, 2013, Centraal Bureau voor de Statistiek, ISSN 2214-2274. 
65 Veiligheidsmonitor 2012, Den Haag/Heerlen, 2013, Centraal Bureau voor de Statistiek, ISSN 2214-2274. 
66 Kalidien S.N. en Heer-de Lange N.E. de, Criminaliteit en rechtshandhaving 2012, Den Haag, 2013, CBS – WODC - 

Raad voor de rechtspraak - Boom uitgevers, ISBN 978-94-6236-045-7. 
67 Campen C. van (Red.), Kwetsbare ouderen, Den Haag, 2011, Sociaal en Cultureel Planbureau, ISBN 978-90-377-

0542-3. 
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Over het algemeen kloppen de bevindingen van de victimologen met de objectieve en subjectieve 

onveiligheid. Waar de onveiligheidsgevoelens het grootst zijn is in werkelijkheid ook een verhoogd risico 

op criminaliteit. Objectief gezien lopen ouderen in de meeste criminaliteitsvormen het minste kans om 

slachtoffer te worden. Volgens de veiligheidsmonitoren voelen ouderen zich over het algemeen ook 

veiliger dan jongeren. In grootstedelijk gebied is dit echter anders, dan hebben de plaatselijke 

omstandigheden, de kwetsbaarheid van de ouderen en de berichten in de plaatselijke media een grote 

rol in de onveiligheidsgevoelens van een senior. 

 

Tijdens preventieve voorlichtingsbijeenkomsten in de wijk IJsselmonde in Rotterdam wordt steevast de 

vraag gesteld aan het publiek of ouderen of jongeren vaker het slachtoffer van een straatroof worden. 

Zo’n 80-90% van de bezoekers is er van overtuigd dat dit de ouderen zijn. Terwijl de senior slechts in 6% 

van de straatroven slachtoffer is.  Dit verschijnsel wordt de fear-victimization paradox genoemd. Dit is het 

contrast tussen de mate van angst voor slachtofferschap en daadwerkelijk slachtofferschap.  De meest 

angstige mensen behoren tot groepen die het minste risico lopen op slachtofferschap.  

 

 

9.5         Angst 
 

Ouderen zijn vaak bang om slachtoffer te worden van een straatroof of een woningoverval. Dat blijkt uit 

de verschillende onderzoeken en de dagelijkse politiepraktijk. De daadwerkelijke cijfers in 2013 waren 

een kleine 450 straatroven en 176 woningovervallen op een senior in Nederland.  Een zeer kleine kans dus 

om als senior slachtoffer te worden van een straatroof (0.02%) of woningoverval (0,007%). Waar komt dan 

die angst vandaan? Is angst voor de ouderen hetzelfde als risicoperceptie? 

 

 

9.6        Risico 
 

Het is een feit dat ouderen er vaak veel aan doen om het risico op slachtofferschap te verkleinen. Zij zijn 

risico-vermijdend door bepaalde plaatsen te vermijden op bepaalde tijdstippen of door ’s avonds de 

deur niet open te doen. Aan de ander kant doen ouderen vaak minder aan risico-verkleinend gedrag. 

Het hang- en sluitwerk is niet altijd meer van deze tijd, vooral in huizen waar de ouderen al lang wonen. 

Ouderen zijn goedgelovig, servicegericht en goed van vertrouwen. Aanbellen bij een willekeurige 

deurbel bij de centrale toegangshal van een seniorencomplex doet vrijwel altijd letterlijk deuren openen 

voor de crimineel zonder dat er gevraagd wordt wat hij of zij komt doen. Ook bij de eigen woning gaat 

de voordeur overdag vaak roekeloos open. De meeste babbeltrucs aan de deur zijn echter gewoon 

overdag, zo blijkt uit de geanalyseerde aangiften. 

 

 

9.7         Conclusie hoofdstuk 8 en 9 
 

De conclusie van de hoofdstukken 8 en 9 is dat in stedelijke gebieden waar veel ouderen wonen senioren 

kwetsbaarder zijn voor bepaalde misdrijven zoals babbeltrucs (op straat en aan de deur), zakkenrollen 

en woningovervallen. De cijferonderzoeken bevestigen deze conclusie. De kans om slachtoffer te 

worden van een woningoverval is zeer klein. Voor babbeltrucs is deze kans niet bekend. 
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10.  Impact op de slachtoffers 

 

10.1 Impact woningoverval 
 

Een overval is door de overheid benoemd als high impact crime, een misdrijf dat grote impact heeft op 

het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij (hoofdstuk 1). Het 

hoeft geen betoog dat een woningoverval op een senior een enorme impact heeft op het slachtoffer. 

Misschien is die impact nog wel groter wegens de kwetsbaarheid van de 65-plusser (hoofdstuk 8) en de 

grotere kans op letsel. Hoe ouder het slachtoffer, hoe kwetsbaarder en het cijferonderzoek toonde aan 

dat er veel slachtoffers zijn van 80 jaar en ouder. 

 

10.2 Impact babbeltruc 
 

Babbeltrucs worden blijkens de politiegegevens ook veel gepleegd op de 

kwetsbare en vooral oudere senior. Uit de ervaringen van politiemensen 

die bij de slachtoffers aan huis zijn geweest en/of nazorg hebben 

gepleegd blijkt dat ook een babbeltruc soms zeer veel impact heeft op 

een senior. De term babbeltruc gaat voorbij aan de vaak enorme 

psychische en emotionele problemen die de benadeelden er aan over 

houden (Extra, 2013) en is de term dus eigenlijk te mild.  Ook het onderzoek 

van het Opiniepanel van het televisieprogramma EenVandaag (2014) liet 

zin dat 55% van de slachtoffers van een babbeltruc aangaf dat het misdrijf 

hen heeft aangegrepen (grafiek 10.1). Daarbij werd de 

opmerking gemaakt dat dit percentage hoger werd naarmate 

de leeftijd van het slachtoffer hoger was.  

 

Een babbeltruc op een oudere heeft dus een behoorlijke impact. 

Zelfs lange tijd na het delict kan de impact van een op het oog simpele babbeltruc. Een schrijnend 

voorbeeld is een intakeverslag van de 83-jarige mevrouw K. bij haar opname in een psychiatrische 

instelling: “Patiënte wordt verwezen door de crisisdienst in verband met heftige angst en onhoudbare 

thuissituatie. Patiënte vertelt dat zij aanvallen heeft van angst, krijgt een benauwd gevoel, moeite met 

ademhalen, voelt zich erg ziek, denkt dat het niet meer goed komt. Haar hoofd is dan ook erg vol, ze 

hoort geluiden van overvliegende vliegtuigen en wespennesten … Bij navraag is er ruim een jaar geleden 

toch iets voorgevallen. Toen zij in de tuin zat vroeg stelde een man zich voor als een medewerker van de 

ING bank, die haar pasje kwam omwisselen als service. Nadat zij de man in huis had binnen gelaten bleef 

hij maar aan de praat en vroeg haar om haar bankpasje …  Patiënte verwijt zichzelf dat zij de man heeft 

binnengelaten. Samenvatting en conclusie: Het betreft een zelfstandig wonende 83 jarige vrouw, sinds 7 

jaar weduwe, die sinds een jaar toenemend klachten heeft van angstaanvallen, mogelijk is er tevens 

sprake van beginnende cognitieve problemen. Luxerend is een incident geweest met een babbeltruc, 

sindsdien voelt zij zich minder veilig in haar huis. Onderhoudend is de eenzaamheid die zij ervaart en haar 

persoonlijkheidstrekken waarbij zij geneigd is zich zorgen te maken, beschermend is het betrokken 

steunsysteem”68. Volgens een teamleider is het niet de eerste keer dat een ouder met psychiatrische 

klachten wordt opgenomen na een babbeltruc. 

 

 

10.3 Babbeltruc versus woninginbraak  
 
De respondenten van het opiniepanel gaven ook aan dat zij van mening 

waren dat een babbeltruc door de politie even serieus moest worden 

genomen als een woninginbraak (grafiek 10.2) 

De aanpak van woninginbraken heeft momenteel landelijke prioriteit en 

wordt gezien als een maatschappelijk probleem met veel impact op de 

slachtoffers. In de hiervoor gebruikte definitie van woninginbraak zit 

echter het element dat de dader zich buiten weten of tegen de wil van 

de rechthebbende bevindt 69. Bij een babbeltruc vervalt 

“buiten weten” en doordat het slachtoffer de dader na de 

gebruikte list binnenlaat vervalt eveneens “tegen de wil van 

                                                             
68 Met toestemming geanonimiseerd overgenomen uit een intakeverslag van GGZ Centraal, januari 2014. 
69 Bos, R., Woninginbraak: Landelijk plan van aanpak, z.pl., 2012, Politie. 
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de rechthebbende”. Hierdoor zou een babbeltruc dus niet onder woninginbraak vallen en geen high 

impact crimes zijn. Hierover zijn de deskundigen echter verdeeld. Klein Haneveld et al. (2012)70 stellen dat 

op basis van de definitie voor woninginbraak ook de maatschappelijke klasse A30 (diefstal zonder braak) 

vanuit een woning ook hieronder valt en dus ook de babbeltruc. Er is namelijk sprake van een diefstal uit 

de woning zonder braak en geweld. De praktijk wijst uit dat niet iedereen deze definitie kent en dat er 

ook veel verschillende andere ‘definities’ de ronde doen binnen de politie.  Hierdoor ontstaat er discussie 

of de babbeltruc onder woninginbraken valt of niet. Dit zorgt er voor dat er verschillende aanpakken 

door het land en zelfs per regio zijn waardoor er geen eenduidig actieplan tegen babbeltrucs kan 

worden opgesteld.  Voor de verzekering telt een babbeltruc ook vaak niet als woninginbraak. Het 

Trendsignalement 201371 van het CCV gaat hierin nog verder en zegt onder “Toekomstverwachting”: De 

Politieacademie stelt dat de politie zonder een eenduidige definitie de problematiek – en in zekere mate 

de aanpak – rondom woninginbraken in de toekomst niet inzichtelijk kan maken. Omdat de nadruk in 

2013 komt te liggen op voorlichting over gedrag en preventiemaatregelen, is een duidelijke definitie van 

babbeltrucs belangrijk. Daarmee kunnen partijen een goede analyse maken van de problematiek en 

die vervolgens omzetten in beleid en effectieve voorlichting aan de doelgroep. Dat kan een onderdeel 

zijn van de intensieve aanpak van high impact crimes, zoals woninginbraken en woningovervallen, van 

het kabinet Rutte-Asscher. Bij deze aanpak gaat specifieke aandacht uit naar 55-plussers. 

 

Binnen de Eenheid Rotterdam van de politie vallen de babbeltrucs sinds juli 2013 onder 

woningcriminaliteit en worden zij door DRIO vermeld en geanalyseerd in het woningcriminaliteitsbestand.  

Dit is een rechtstreeks gevolg van het feit met het beleid van de nationale politie waarbij 

vermogensdelicten die wel in de woning plaatsvinden maar geen inbraak zijn toch op gelijke voet te 

stellen. Daardoor valt de babbeltrucs bij diefstal uit woning hier ook onder en is het een high impact 

crime. De meeste operationele politieagenten zijn hier echter nog niet (voldoende) van op de hoogte, 

mogelijk omdat minister Opstelten in zijn brief72 betreffende de aanpak van high impact crimes (in het 

bijzonder de woninginbraken) de babbeltrucs niet specifiek genoemd heeft. De website van de politie is 

er overigens wel duidelijk over:   Aanpak van babbeltrucs (die soms escaleren in ernstig geweld) hebben 

binnen opsporing en preventie voorrang73. 

 

 

10.4 Gedragsverandering na misdrijf 
 

Psychische- en emotionele gevolgen kunnen naast materiele schade het gevolg zijn van een misdrijf. Het 

kan maanden zo niet jaren duren voordat een slachtoffer een misdrijf verwerkt heeft en sommigen komen 

er nooit overheen. Een woningoverval, een inbraak en een babbeltruc zijn een grove inbreuk op de 

persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer. Lamet et al. (2009)74 zeggen dat de impact groter is wanneer 

het voorval  op een plek is die onderdeel uitmaakt van het dagelijks leven. Slachtoffers zeggen vaak dat 

zij niet hadden verwacht dat hen dit zou overkomen. Daardoor voelen zij zich geschokt en onveilig. Lamet 

et al. komen tot de conclusie dat voor de meeste slachtoffers (in het algemeen) de gevolgen beperkt 

en van korte duur zijn maar dat een kleine groep langdurige ernstige gevolgen ondervindt van het 

misdrijf. Ouderen zouden door hun kwetsbaarheid tot deze groep kunnen behoren. Lamet et al. hebben 

echter  geen onderzoek gedaan naar leeftijdgebonden slachtofferschap. Wel stellen zij dat de meeste 

misdrijven vaak blijvende gevolgen heeft. Slachtoffers zijn alerter geworden op mogelijke incidenten, zijn 

wantrouwender tegenover onbekenden en zijn zich meer bewust van hun eigen kwetsbaarheid. Ze 

passen hun routines aan en lopen bijvoorbeeld om wanneer ze verwachten in een onveilige of dreigende 

situatie terecht te zullen komen. Het zijn geen grote of ernstige gedragsveranderingen, maar deze 

mensen voelen zich nooit meer dezelfde. Lamet et al. willen de impact van het misdrijf loskoppellen van 

het type delict. Zij vragen zich af wat de gevolgen zijn van misdrijven die op het eerste gezicht minder 

ernstig lijken. Een strafrechtelijk minder ernstig misdrijf kan voor het slachtoffer toch serieuze gevolgen 

hebben.  

 

 

                                                             
70 Klein Haneveld R.K., Boes S. en Kop N.,  Woninginbraken Een onderzoek naar het fenomeen woninginbraken en 

mogelijke aanpak hiertegen, Apeldoorn, 2012, Politieacademie. 
71 Hermens F., Trendsignalement 2013 - Ontwikkelingen in maatschappelijke veiligheid, Utrecht, 2013, Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid, ISBN 978-90-77845-49-3. 
72 Brief van minister Opstelten aan de Tweede Kamer, d.d. 15 april 2013, kenmerk 369297. 
73 http://www.politie.nl/nieuws/2014/februari/12/00-landelijke-cijfers-tonen-flinke-daling-overvallen.html  
74 Lamet W. en Wittebrood K., Nooit meer dezelfde – Gevolgen van misdrijven voor slachtoffers, Den Haag, 2009, 

Sociaal en Cultureel Planbureau, ISBN 978-90-377-0402-0. 

http://www.politie.nl/nieuws/2014/februari/12/00-landelijke-cijfers-tonen-flinke-daling-overvallen.html
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11.  Aangiftebereidheid 

 

 

11.1 Aangiftebereidheid algemeen 
 

Van misdrijven in Nederland wordt weinig aangifte gedaan. Het algemene beeld van Nederlanders is 

dat het toch niet helpt of de politie er toch niets mee doet. Dat is in ieder geval de perceptie van een 

gemiddelde diender die over het algemeen het slachtoffers probeert te overtuigen om vooral aangifte 

te doen. Daarnaast krijgt de politieman te horen dat aangifte doen (veel) tijd kost. De politie is niet altijd 

even goed bereikbaar voor aangifte en vaak moet er een afspraak gemaakt worden. Tegen deze 

argumenten kan de politieman vaak niets inbrengen omdat het vaak inderdaad zo is. Het slachtoffer 

doet dan vaak alleen aangifte als hij er een persoonlijk belang bij heeft, bijvoorbeeld omdat anders de 

verzekering niet uitkeert.  

 

Volgens een rapport van het Ministerie van Veiligheid en Justitie75 hebben burgers twee hoofdmotieven 

om aangifte te doen: ze willen een vergoeding van de verzekering en/of ze willen de omgeving veiliger 

maken. Deze laatste reden wordt door de politie maar in beperkte mate onderkend. 

Politiefunctionarissen gaan ervan uit dat de burger vooral voor zichzelf aangifte doet en niet om de politie 

te helpen in de uitoefening van haar taken.  

 

Een aangifte is in eerste instantie bedoeld als de start voor een strafrechtelijk onderzoek naar de dader. 

Hoewel de politie de laatste jaren er hard aan gewerkt heeft om het aangifte doen makkelijker te maken, 

bijvoorbeeld via internet of per telefoon, leeft nog steeds het beeld bij de Nederlander dat aangifte doen 

een ingewikkelde kwestie is die veel tijd kost. Overigens zit er aan de internetaangifte ook een belangrijk 

nadeel; er kan niet op doorgevraagd worden en belangrijke opsporingsindicatie ontbreekt vaak. 

Doordat er relatief weinig aangifte gedaan wordt geven de politiecijfers ook geen juist of volledig beeld 

van de criminaliteit in Nederland. Van een woninginbraak wordt bijvoorbeeld wel vaak aangifte gedaan 

omdat die nodig is om de schade vergoed te krijgen. Volgens een rapport van de politieacademie76 

wordt vrijwel 100% gemeld bij de politie en doet 96% van de slachtoffers daadwerkelijk aangifte. Van 

winkeldiefstal wordt bijna nooit aangifte gedaan. Van een winkelcentrum bestaande uit tachtig winkels 

in Rotterdam is bekend dat er op jaarbasis vijftig  aangiften worden gedaan van winkeldiefstal, allen met 

een aangehouden verdachte. Uit een enquête onder winkeliers bleek het echter te gaan om meer dan 

3500 diefstallen per jaar77. 

 

De aangiftebereidheid in het algemeen ligt in Nederland onder de 30%. De diverse veiligheidsmonitoren 

tonen aan dat er de afgelopen jaren ook geen significante toename is in de bereidheid van burgers om 

aangiften of meldingen bij de politie te doen. De meldingsbereidheid is wel wat hoger dan de 

aangiftebereidheid. De reden waarom de burger geen aangifte of melding doet is dat het toch niet 

helpt, het niet zo belangrijk was, het geen zaak was voor de politie is of dat de zaak al was opgelost. 

Maar het verschilt dus wel per type misdrijf. 

 

 

11.2 Aangiftebereidheid woningovervallen en babbeltrucs 
 

Voor woningovervallen is de aangiftebereidheid echter hoog. Er zit wel differentiatie in het type 

slachtoffer. Zo’n 25% van de woningovervallen wordt gepleegd op een crimineel78. Dit betreft vaak een 

ripdeal79 of een vorm van afrekening omdat de ene crimineel de andere nog geld schuldig is. Van deze 

overvallen wordt niet vaak aangifte gedaan. Dat ligt anders bij een woningoverval op een senior; hier 

wordt vrijwel altijd aangifte van gedaan. De aanname van de politie is dat zij vrijwel altijd kennis krijgt van 

een woningoverval op een senior, hetzij dat de oudere zelf de politie belt, hetzij dat de omgeving de 

                                                             
75 Aangifte doen: de burger centraal?, Den Haag, 2012, Ministerie van Veiligheid en Justitie / Inspectie Veiligheid en 

Justitie,  J-15432. 
76 Klein Haneveld R.K., Boes S. en Kop N.,  Woninginbraken - Een onderzoek naar het fenomeen woninginbraken en 

mogelijke aanpak hiertegen, Apeldoorn, 2012, Politieacademie. 
77 Enquête uitgevoerd in 2013 door het CCV in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen op winkelcentrum 

Keizerswaard te Rotterdam. De response op de enquête was 84%. 
78 Mesu S., Bulten D., Nobelen D. van en Beek J. van, Woningvervallen ontmaskerd, Zoetermeer, 2011, Dienst 

IPOL/KLPD 
79 Een ripdeal is een criminele transactie waarbij een van de partijen beroofd wordt door de andere. Vaak is er 

sprake van drugsgerelateerde criminaliteit. 
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politie belt. Van de achtendertig aan de politie gemelde woningovervallen op senioren, gepleegd in 

2013 in de Eenheid Rotterdam, heeft één slachtoffer uiteindelijk geen aangifte gedaan.  

 
Hoe anders is dat met de babbeltrucs. Uit de literatuur blijkt dat hier, zeker door senioren, weinig melding 

van gedaan wordt en er nog minder aangifte wordt gedaan. Het niet herkennen van een babbeltruc is 

één oorzaak. Ouderen zijn wel eens vergeetachtig en leggen geen verband tussen een vermissing en de 

aardige personen die aan de deur zijn geweest. Een deel denkt dat het niet belangrijk genoeg is of dat 

de politie toch niets kan doen. Volgens de ouderenbonden en het CCV is echter het gevoel van 

schaamte de belangrijkstee oorzaak waarom ouderen na een babbeltruc de politie niet hebben gebeld. 

Tekenend is in dit geval een blog van een medewerkster van het Politie Servicecenter, waar de 

telefoontjes naar de politie binnenkomen. 

 

“Ze schaamt zich en durfde bijna niet te bellen. Gelukkig heeft ze de moed opgevat en 0900-

8844 gebeld. Haar telefoontje komt bij mij, op het Politie Service Center, binnen. Ze is op leeftijd 

en weduwe, ze woont alleen. Vanmiddag ging de deurbel en stonden er twee nette 

jongedames aan de deur. Van de bejaardenzorg, zeiden ze, en ze hielden haar een klembord 

met officieel uitziende papieren voor. Of ze even bij mevrouw binnen mochten komen om een 

praatje met haar te maken? 

Van de weeromstuit heeft ze beide vrouwen binnengelaten en aan de eettafel kwam het tot 

een gesprek. De jongste van de twee vroeg haar beleefd of ze even gebruik mocht maken van 

het toilet? Ze heeft de jongedame het toilet gewezen en tijdens die plaspauze heeft de oudste 

van de twee het gesprek met mijn meldster afgerond. Na gedane zaken hebben de twee 

vrouwen afscheid genomen, de een met een nog wat nattig aanvoelend handje. Argwaan 

heeft ze geen moment gehad. 

Nu, twee uur later, staat ze op het punt een vriendin een bezoekje te brengen en bij het 

aantrekken van haar jas mist ze haar portemonnee. Ze heeft overal al gezocht, al wist ze eigenlijk 

heel zeker dat ze haar portemonnee in die jaszak opgeborgen had. Ook de ringen, die ze op 

haar nachtkastje had neergelegd, blijken te zijn verdwenen. Ze begint te snikken, haar trouwring 

lag daar tussen, die is wat te groot geworden voor haar oude vingers. 

De vogels zijn gevlogen en eigenlijk moet ik mevrouw verwijzen voor het doen van aangifte. De 

oude mevrouw is echter zo over haar toeren, dat ik toch besluit de Politiemeldkamer te vragen 

collega's van de Noodhulp bij haar langs te sturen. Een beetje opgelucht belooft ze me niemand 

zo maar meer binnen te laten en altijd even naar een legitimatie te vragen. Ik druk haar op het 

hart zo met mijn collega's te beginnen, want oefening baart kunst”80. 

 

 

Het door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van het Nationaal Ouderenfonds uitgevoerde 

onderzoek (2006) vermeldde dat slechts 12% van de ouderen aangifte doet van oplichting aan de deur. 

Dat onderzoek vermeldde namelijk dat 15% van de oplichtingszaken aan de deur of via de telefoon 

werden gemeld aan de politie en dat 80% hiervan ook daadwerkelijk aangifte heeft gedaan. 

 
Uit het onderzoek van EenVandaag bleek dat van de ruim 500 respondenten die slachtoffer zijn geweest 

van een babbeltruc 58% geen melding had gedaan bij de politie (grafiek 11.1) en dat nog geen derde 

daadwerkelijk aangifte deed van het misdrijf. Als oorzaak noemden zij dat de politie toch niets doet, dat 

de pakkans klein is, maar ook vooral schaamte. 

 

Dit laatste wordt bevestigd door een voorbeeld uit de politiepraktijk. In 

2012 loste de politie een babbeltruc op waarbij de daders een taart 

aanboden aan het slachtoffer. Er was slechts één aangifte. Toen andere 

bewoners in IJsselmonde door de politie werden benaderen bleken de 

daders heel wat meer slachtoffers te hebben gemaakt. Deze ouderen 

hadden echter geen aangifte gedaan. Vaak deden zij dit niet omdat zij 

zich schaamden. Zij wilden het zelfs niet aan hun kinderen vertellen. 
 

 

 

 

Grafiek 11.1 – Opiniepanel EenVandaag  

Meldingsbereidheid slachtoffers.   
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12.  Preventie 

 

12.1 Kerntakendiscussie politie 
 

Vanaf eind jaren negentig van de vorige eeuw ontstond binnen de politie de kerntakendiscussie. De 

politie zou een te breed takenpakket hebben in verhouding tot de capaciteit en de politie zou met 

oneigenlijke taken bezig zijn. De politie zou terug moeten naar haar ‘core business’. In de zogenaamde 

kerntakenbrief81 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en de minister van 

Justitie geven zij in 2004 een inkadering aan deze kerntakendiscussie. Door de veelheid aan taken die de 

politie in de loop der jaren is gaan vervullen waren de primaire politietaken te zeer in het gedrang 

gekomen volgens de ministers. In deze kerntakenbrief wordt aangegeven dat handhaven, toezicht, 

opsporing en noodhulp de kerntaken van de politie zijn. Daarbij werd uitgegaan van de veronderstelling 

dat daar waar andere organisaties in de keten primair een verantwoordelijkheid hebben de politie niet 

meer het voortouw moet nemen. De rol van de politie is dan nog wel het signaleren en adviseren. 

 

 

12.2 Preventie geen kerntaak meer (2005) 
 

Preventie behoorde dus niet meer tot de kerntaken van de politie. Voor de grote politiereorganisatie in 

1993, waarbij de Rijkspolitie en de Gemeentepolitie werd samengevoegd tot vijfentwintig regionale 

korpsen, was preventie wel een belangrijke politietaak.  Vooral bij de gemeentepolitie was dit het geval.  

Elk gemeentelijk politiekorps had wel een bureau “Voorkoming Misdrijven” en een bekende slogan in die 

tijd was “Voorkoming van misdrijven? Een zaak van de politie én u!”. In de regionale politiekorpsen werd 

de preventietaak na de reorganisatie voortgezet. Elk politiedistrict had een eigen preventiecoördinator, 

er was voorlichtingsmateriaal en diverse (wijk)agenten hielden voorlichting of gaven preventief advies. 

Het gevolg van de kerntakenbrief was dat veel “oneigenlijke politietaken” werden overgedragen aan 

anderen. Het grootste deel van de preventietaken werd afgestoten naar de gemeente en particuliere 

bedrijven. Vanaf 2005 voerde de politie (officieel) geen preventietaken meer uit. Binnen de politie bleven 

nog wel enkele zogenaamde hobbyisten actief, maar er was steeds minder voorlichtingsmateriaal ter 

beschikking en het verdween ook uit het systeem van de gemiddelde politieagent. Voor de nieuwe 

aanwas van politieagenten was preventie een vreemd woord, want zij werden er niet mee opgevoed in 

de politieopleiding en in de dagelijkse praktijk. 

 

 

12.3 Beïnvloeding door preventie 
 

Eén van de beïnvloedingsvelden in effectieve criminaliteitsbestrijding  is echter het potentiele slachtoffer. 

Deze kan zijn gedrag dusdanig aanpassen dat hij voor daders minder aantrekkelijk wordt. Veel potentiele 

slachtoffers zijn als het ware een uithangbord. Dit geldt in zeker zin ook voor ouderen. Door minder 

oplettendheid en goed vertrouwen laten zij zich direct in hun kaarten kijken. En dat gebeurt indirect door 

het gebruikmaken van een smoes of list zoals bij een babbeltruc. Door middel van voorlichting kan men 

deze potentiële slachtoffers informeren over het risico dat zij lopen. Op deze manier kunnen zij hun 

gedrag aanpassen en zo invloed uitoefenen op het gedrag van potentiële daders82. Deze voorlichting 

moet dan wel specifiek gericht zijn op de doelgroep en de omstandigheden. De burgers dienen ook niet 

aangesproken te worden als potentieel slachtoffer, maar wel als bezitter van goederen of bewoner van 

een huis. Inspelen op de actualiteit kan daarbij helpen. Burgers zijn meer geneigd om preventieve 

adviezen op te volgen als er net een voorval of incident heeft plaatsgevonden. Preventie bestaat voor 

een deel uit een gericht beroep op de zelfredzaamheid van de burger, maar ook uit het weerbaarder 

maken van deze burger. Een ander deel is het wijzen op fysieke preventieve maatregelen.  Burgers maar 

ook bestuurlijke en private partijen (bijvoorbeeld woningcorporaties) kunnen hierin geadviseerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
81 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Konininkrijksrelaties  en van de minister van Justitie aan de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, 16 juli 2004, 29 638 nummer 4.  
82 Snel G. en Zee S. van der, Effectieve criminaliteitsbeheersing, ’s-Gravenhage, 2004, Elsevier, ISBN 90-5901-973-3. 
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12.4 Preventie weer een politietaak (2013) 
 

Minister Opstelten stelde in 2013 in zijn brief aan de Tweede Kamer83 dat er extra inzet op preventie moest 

gaan plaatsvinden. Preventie moet bijdragen aan het terugdringen van de high impact crimes. Politie, 

bestuur en private partijen moeten hierin nauwer gaan samenwerken op het gebied van preventie 

volgens deze brief. Met de komst van de nationale politie in 2013, de nieuwe grote politiereorganisatie 

die momenteel in volle gang is, behoort preventie ook weer tot de politietaken in de basispolitiezorg84. 

Het SGBO high impact crimes in de eenheid Rotterdam van de politie heeft vijf kaders of vijf poten 

gehangen aan het plan van aanpak voor het terugdringen van high impact crimes: Intelligence, 

Handhaving, Opsporing, Preventie en Integrale aanpak. De eerste vier poten zijn dus politietaken en de 

vijfde is de samenwerking met ketenpartners. In de politie Eenheid Rotterdam werken de Districtelijke 

Operationele Commandanten (DOC’s) van dit SGBO high impact crimes er aan om preventie weer 

tussen de oren van de politiemedewerkers te krijgen. Het ontbreekt echter veel politiemensen aan parate 

kennis op dit gebied. Vaak weten zij ook niet hoe ze dit moeten aanpakken en welke partners zij er bij 

moeten betrekken. Dit weerhoudt een aantal wijkagenten er niet van om op eigen initiatief een 

voorlichting te organiseren. 

 

 

12.5 Preventie is de sleutel 
 

Minister Opstelten noemde in zijn brief al dat preventie de sleutel is om het aantal high impact crimes nog 

verder te laten dalen. Zijn mening wordt breed gedeeld door de respondenten van de interviews 

(bijlagen 5 tot en met 9). Daaruit mag afgeleid worden dat politie, gemeente, deelgemeente, 

ouderenbonden en het CCV in preventie een belangrijk instrument zien in het terugdringen van 

criminaliteit op ouderen.  

 

Volgens de stadsmarinier high impact crimes is “de kunst hierin om de ouderen te kunnen bereiken, maar 

vooral om hen op de juiste manier te bereiken. Dus zonder dat ze heel bang worden en hun huis niet 

meer uit durven of in een sociaal isolement komen. Dit kan door het stimuleren van sociale controle en 

participatie in de wijk, het meeleven met elkaar.  De voorlichting moet speciaal gericht zijn op senioren 

en hen hierbij informeren wat ze zelf voor maatregelen kunnen nemen om niet het slachtoffer te worden. 

Die combinatie kan heel erg effectief kan zijn”85.  

 

De ouderenbond Unie KBO vindt “voorlichting en preventie hierin heel belangrijk. Veel zit in 

gedragsverandering. We leven niet meer in de tijd van het touwtje uit de brievenbus en een loper om 

alle deuren open te kunnen maken. Ouderen hebben de tijd nog meegemaakt dat dit wel kon en dat 

iedereen die aan de deur kwam gewoon was te vertrouwen. Ouderen moeten hier dus alert op worden 

gemaakt en moeten hun gedrag hierop aanpassen. Dus niet zomaar die voordeur opendoen als er wordt 

aangebeld”86. 

 

Door bij de preventieve voorlichting aandacht te besteden aan en oog te hebben voor de 

kwetsbaarheid (hoofdstuk 8), het mogelijke onveiligheidsgevoel (hoofdstuk 9) en de enorme impact van 

(bepaalde) criminaliteit (hoofdstuk 10) moet het mogelijk zijn de oudere bewuster, alerter en 

weerbaarder te maken. 

 

Voorkomen is beter dan genezen is een veelgehoord gezegde dat hier zeker ook geldt. Maar genezing 

na een voorval moet hierbij niet uit het oog verloren worden. Preventie kan ook bijdragen aan die 

genezing en hierbij kunnen andere voorvallen weer worden voorkomen (paragraaf 12.3).  

 

 

 

 

 
  

                                                             
83 Brief van minister Opstelten aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, onderwerp Aanpak high impact crimes, 

d.d. 15 april 2013, kenmerk 369297. 
84 Bron: http://www.politie.nl/onderwerpen/politietaken.html  
85 Zie bijlage 5, interview met Stadmarinier high impact crimes. 
86 Zie bijlage 9, interview met Projectleider Unie KBO. 

http://www.politie.nl/onderwerpen/politietaken.html
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13.  Programma Senioren & Veiligheid Rotterdam (IJsselmonde) 

 

 

In Rotterdam-IJsselmonde is in het najaar van 2012 het programma Senioren & Veiligheid gestart. Deze 

deelgemeente telt een groot aantal ouderen, bijna een derde van de bevolking is 55-plusser en de 

meesten daarvan wonen rond winkelcentrum Keizerswaard. Dit programma maakt onderdeel uit van de 

studieopdracht vanuit de politie (bijlage 1). In dit hoofdstuk wordt het ontstaan van dit programma In 

Rotterdam-IJsselmonde behandeld. Het programma wordt inmiddels in de gehele Eenheid Rotterdam 

uitgevoerd. Maar eerst wordt stilgestaan bij wat er in de rest van Nederland gebeurt op het gebied van 

senioren en veiligheid. 

 

 

13.1  Senioren & Veiligheid in Nederland 
 

Hoewel de term “Senioren & Veiligheid” in het land breed gebruikt wordt leerde nader onderzoek dat er 

vrijwel niets structureel gebeurt. Een enkele gemeente heeft een eigen brochure verspreid en 

wijkagenten geven in het land naar eigen inzicht af en toe een voorlichting. Het CCV ondersteunt dit 

met een voorlichtingsfilm, een brochure en een stappenplan om een bijeenkomst te organiseren. Veel 

wijkagenten weten echter de weg naar het CCV niet te vinden en/of kennen het bestaan van het CCV 

niet. Ouderenbonden verzorgen enkele keren per jaar een voorlichting voor hun leden, gericht op 

veiligheid in hun eigen huis. Bij de politie Eenheid Amsterdam is wel een structureel project en daar is zelfs 

een regionaal projectcoördinator Senioren & Veiligheid. De laatste jaren organiseert de politie 

interactieve voorlichtingsbijeenkomsten voor senioren, vooral bedoeld ter voorkoming van babbeltrucs. 

Dit gebeurt onder de naam Voorlichtingsestafette Senioren. In verschillende toneelstukjes worden 

waargebeurde situaties met babbeltrucs nagespeeld door acteurs. Het gaat dus om praktijksituaties 

waarvan senioren aangifte deden. Na zo’n toneelstukje geeft het publiek tips om een dergelijke situatie 

te voorkomen. Dan wordt het toneelstuk op basis van deze tips nogmaals gespeeld. Vervolgens krijgen 

deelnemers aanvullende tips van de professionele begeleiding, meestal de wijkagent. De nadruk ligt op 

wat senioren zelf kunnen doen om dergelijke situaties te voorkomen. Na afloop ontvangt elke bezoeker 

een tipkaart in de vorm van een deursticker. Hierop staan zes belangrijke tips bij 'iemand aan de deur'. 

 

 

13.2 Geschiedenis Senioren & Veiligheid in Rotterdam-IJsselmonde 
 

Begin 2011 werden in de buurt van dit winkelcentrum dertien straatroven gepleegd waar oudere dames 

het slachtoffer van waren. Eén van de slachtoffers is bij een straatroof lelijk ten val gekomen en aan de 

gevolgen daarvan na enkele dagen overleden. De media besteedden veel aandacht hieraan en de 

onrust en de impact in de wijk was groot. Buiten het opsporen van de dadergroep (wat uiteindelijk ook 

gelukt is) vond de wijkagent dat er ook wat moest gebeuren aan preventie. Dat was echter in de tijd dat 

preventie niet meer behoorde tot de kerntaken van de politie (hoofdstuk 12). Het was weliswaar niet 

verboden maar het was geen vanzelfsprekendheid. De erbij geroepen wijkagent-expert van het 

wijkteam was een voormalig preventiecoördinator en die had die expertise nog in huis. In samenspraak 

werd een preventieve presentatie gemaakt waarbij een brochure van de politie Amsterdam-Amstelland 

uit 2009 als basis diende87. In deze brochure werd de veiligheid op straat behandeld, maar ook het veilig 

wonen en leven, de beveiliging van de woning en hoe te handelen bij onbekenden aan de deur. Dit 

werd uitgebreid met onderdelen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) waarin goed hang- en 

sluitwerk maar bijvoorbeeld ook rookmelders aan bod komen. Daarnaast werden andere vormen van 

veiligheid rond ouderen zoals valveiligheid en veiligheid in het openbaar vervoer aan de presentatie 

toegevoegd en alle onderwerpen werden afgestemd op de actualiteit. Door foto’s uit de directe 

omgeving toe te voegen werden de onderwerpen dichtbij gebracht. De opzet van de presentatie moest 

echter wel zo zijn dat er geen angst onder de bezoekers gecreëerd werd. De presentatie was bedoeld 

om ouderen alerter en weerbaarder te maken met tips en trucs en verhalen uit de politiepraktijk. Als er 

slechts één aspect wordt behandeld is dat risico zeer zeker aanwezig, vandaar dat de keuze is gemaakt 

om veel onderwerpen, specifiek rond senioren en veiligheid, te behandelen in de presentatie. Vervolgens 

werd door de wijkagent een complexbeheerder van een groot seniorencomplex in de straat waar de 

meeste straatroven hadden plaatsgevonden benaderd. Deze complexbeheerder had ook grote zorg 

over zijn bewoners en stelde de recreatieruimte beschikbaar. Alle bewoners werden door middel van 

een uitnodigingsbrief benaderd en dit resulteerde in een goedbezochte ochtend waarbij de bezoekers 

na afloop aangaven er ook echt wat aan gehad te hebben. Hoewel de wijkagent de hele ochtend tot 

                                                             
87 Senioren & Veiligheid – Tips en Informatie, Amsterdam, 2009, Politie Amsterdam-Amstelland, S&V-091026-01. 
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het koekje bij de koffie toe had verzorgd waren de woningstichting en de veiligheidscoördinator van de 

deelgemeente IJsselmonde uitgenodigd en aanwezig. Dit was gedaan om te bezien of er een integrale 

samenwerking op dit gebied uit kon komen. Volgens de wijkagent en wijkagent-expert was er vanuit de 

wijk behoefte aan dit soort voorlichting maar de complete organisatie en communicatie was aan de 

ene kant veel (oneigenlijk) werk van de wijkagent en aan de andere kant passend onder de regierol van 

de gemeente88 op het gebied van (integrale) veiligheid. Hoewel de veiligheidscoördinator van de 

deelgemeente de presentatie een goed initiatief vond deed hij hier verder niets mee. 

 

 

13.3 Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast 
 

De wijkpolitie voerde in dezelfde periode in 2011 volgens de methode van Bureau Beke de Gebiedsscan 

Criminaliteit & Overlast uit89. Hierbij komen de wijkagenten van een gebied bij elkaar en zij leggen de 

politiecijfers naast hun kennis van de wijk. Voorheen werd politiebeleid vooral gemaakt aan de hand van 

de door de politiesystemen gegenereerde criminaliteitscijfers. Bij de gebiedsscan wordt aan de 

wijkagenten gevraagd deze cijfers te toetsen aan de dagelijkse praktijk. De wijkagent zit in de haarvaten 

van de wijk en weet wat er speelt in de wijk en wat de behoefte is van de wijk. En dat is zeker niet altijd 

terug te zien in de politiecijfers, zeker niet als de meldings- of aangiftebereidheid laag is (hoofdstuk 11). 

Aan de hand van deze gebiedsscan wordt mede het politiebeleid bepaald maar er gaat ook een 

bestuurlijke rapportage naar de (deel)gemeente. Deze rapportage is eigenlijk een foto van de wijk door 

de ogen van de wijkagenten. De (deel)gemeente gebruikt de gebiedsscan vervolgens als input voor 

hun integrale veiligheidsplan.  

 

 

13.4 22 februari 2012 – een avond om nooit te vergeten 
 

Uit de gebiedsscan voor de deelgemeente IJsselmonde kwam nadrukkelijk naar voren dat de wijkpolitie 

IJsselmonde zich zorgen maakte over de veiligheid van de oudere inwoners90. Deze bevinding uit de 

gebiedsscan resulteerde er in dat de dagelijks bestuurder die veiligheid in zijn portefeuille had in overleg 

ging met de voorzitter van de deelgemeente. Zij kwamen tot de conclusie dat er een preventieve 

voorlichting moest komen voor senioren in IJsselmonde en gaven de inmiddels nieuwe 

veiligheidscoördinator de opdracht dit te organiseren. Deze nieuwe veiligheidscoördinator had echter 

niets van haar voorganger meegekregen over de eerdere voorlichting. Zij benaderde de Algemene 

Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) voor de presentatie en vergat de expertise van de politie in de 

voorbereiding. Op nadrukkelijk verzoek van het dagelijks bestuur werd de politie en de dienst 

Stadstoezicht drie dagen voor de voorlichtingsavond wel uitgenodigd om aanwezig te zijn. De avond in 

februari 2012 was druk bezocht en werd geopend door burgemeester Aboutaleb. De presentatrice van 

de ANBO haalde echter alle feiten door elkaar en maakte van een woninginbraak en een babbeltruc 

aan de deur een woningoverval. Het woord “overval” viel veelvuldig en in de zaal werd het onrustig 

onder het publiek. Tijdens de voorlichtingsavond werd er enkele straten verderop een daadwerkelijke 

woningoverval op een 81-jarige man gepleegd. Dit kwam de aanwezige pers snel ter ore en de 

burgemeester werd hiermee geconfronteerd. De aanwezige politie nam het woord over en trachtte de 

vele vragen die het publiek had te beantwoorden en redde op deze wijze nog enigszins de avond. 

Samengevat was het resultaat niet wat het dagelijks bestuur van de deelgemeente voor ogen had 

gehad met de voorlichtingsavond. Na afloop kwamen de bestuurder dan ook naar de wijkagent en 

wijkagent-expert toe met de mededeling dat de politie dat veel beter zouden kunnen. 

 

 

13.5 Senioren & Veiligheid – de nieuwe opzet 
 

Hierop startte een constructieve samenwerking tussen de politie en de deelgemeente. Hierbij werd de 

afspraak gemaakt dat bij de start van het Donkere Dagen Offensief 2012-2013 de deelgemeente in 

samenwerking met andere partijen de voorlichtingen zouden gaan organiseren en de communicatie 

hieromheen verzorgen. De politie zou de presentatie verzorgen. Het idee hierachter was dat ‘het verhaal’ 

beter op de doelgroep zou overkomen als een geüniformeerde politieman dit zou vertellen. Tevens werd 

                                                             
88 Stol W., Rijpma J., Tielenburg C., Veenhuysen H en Abbas T., Basisboek Integrale Veiligheid, Bussum, 2008, Uitgeverij 

Coutinho, ISBN 978-90-6283-479-2. 
89 Beke B., Klein Hofmeijer E. en Versteegh P., Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast - Een methodiekbeschrijving, 

Arnhem, 2009, Stapel & De Koning, ISBN 978-90-3524-368-2. 
90 Waal J. van der en Versluis G.H., Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast 2010, Deelgemeente IJsselmonde, 

Rotterdam, 2011, Politie Rotterdam-Rijnmond. 
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de afspraak gemaakt deze voorlichtingen zoveel mogelijk op maat te maken en naar de mensen toe te 

komen. Dat laatste houdt in dat gebruik wordt gemaakt van een recreatiezaal van een seniorencomplex 

of een zaaltje in de buurt van het complex.    

 

Door de wijkagent en wijkagent-expert is de presentatie verder geoptimaliseerd. Er werd bijvoorbeeld 

een filmpje van bewakingsbeelden van het nabijgelegen winkelcentrum Keizerswaard gebruikt. Op deze 

beelden is te zien hoe een ouder echtpaar in het winkelcentrum gevolgd wordt door een jong stelletje. 

Die kijken eerst bij een kassa van een winkel de pincode af die de oudere dame intoetst (dit wordt 

shouldering genoemd). Daarna volgt het jonge stelletje het oudere echtpaar ruim een half uur lang tot 

in de lift van hun appartementsgebouw. Daar leidden ze het oudere echtpaar met een babbeltruc af 

waarbij de pinpas gerold wordt. Enkele uren later blijkt de complete rekening van het oudere echtpaar 

geplunderd te zijn. Dit filmpje is een eyeopener voor de bezoekers van de voorlichting. Veel ouderen 

snappen bijvoorbeeld niet hoe een crimineel aan de pincode kan komen als een pinpas is gestolen. 

 

De stadsmarinier high impact crimes en het CCV werden benaderd over deze serie voorlichtingen. Het 

CCV stelde een aantal kierstandhouders ter beschikking om gratis aan bezoekers van de voorlichting te 

geven. Een kierstandhouder kan bij goed gebruik een probaat middel zijn om ongewenst bezoek buiten 

de deur te houden. De stadsmarinier stelde voor om in samenwerking met de (deel)gemeente en 

woningbouwverenigingen zogenaamde digitale deurspionnen te promoten. De digitale deurspion is de 

moderne versie van het kijkgaatje in de deur. Via een cameraatje aan de buitenzijde van de deur wordt 

op een beeldschermpje aan de binnenkant van de deur weergegeven wie er voor de deur staat. De 

versie met ingebouwde deurbel neemt bij het aanbellen een foto van diegene die voor de deur staat. 

De constructie hierin was dat de (deel)gemeente voor een derde bijdroeg in de kosten, de 

woningcorporatie voor een derde en het laatste deel voor de bewoner zelf was. 

 

Een voorlichtingsbijeenkomst duurt een kleine twee uur. Hierbij wordt ongeveer een uur gevuld met de 

voorlichting van de politie. De overige tijd is voor de inloop, de pauze, het koffiedrinken en het stellen van 

vragen. De dagelijks bestuurder van de deelgemeente opent de bijeenkomst, vertelt waarom deze 

gehouden wordt en wie er aanwezig is. De presentatie is interactief, de bezoekers worden bij de 

onderwerpen betrokken. Zij mogen aan het woord komen en vertellen over hun ervaringen of wat hen is 

overkomen. De presentatie is doorspekt met verhalen uit de dagelijkse pol itiepraktijk, verteld door de 

wijkagent. De high impact crimes, waaronder de woningoverval en de babbeltruc komen uitgebreid 

aan bod maar ook zakkenrollerij, de veiligheid op straat en in het openbaar vervoer, geldzaken en 

gebruik van betaalpassen, valveiligheid en brandveiligheid komen aan de orde in de presentatie. Deze 

brede behandeling van veiligheidsissues rond senioren is gedaan om geen angst op te wekken maar om 

hen bewust te maken en hen tips en trucs aan te reiken en zo slachtofferschap in de breedste zin van 

het woord te voorkomen. Maar de achterliggende gedachte van deze presentatie is wel om vooral de 

misdrijven waar senioren (verhoudingsgewijs) vaak het slachtoffer van zijn, in casu de babbeltrucs en 

woningovervallen, te voorkomen. De uiteindelijke bedoeling is om de oudere alerter en weerbaarder te 

doen zijn als er een onbekende voor de deur staat: doe niet roekeloos de deur open en doe de juiste 

dingen. 

 

 

13.6 Resultaat 
 

In 2012 en 2013 zijn in totaal zo’n vijfentwintig voorlichtingen gegeven waarbij per voorlichting tussen de 

twintig en tweehonderd bezoekers aanwezig waren. Op deze wijze zijn er al heel wat senioren in 

IJsselmonde bereikt en de vraag naar voorlichting is er nog steeds. Dit geeft de behoefte aan zulke 

voorlichtingen aan. Ouderen willen graag voorgelicht worden en ook zelf aan hun veiligheid werken. 

Maar ze weten vaak niet precies hoe. Bovendien moeten ze eerst bewust gemaakt worden omdat zij 

niet doorhebben hoe simpel het soms is voor de dader. 

 

Maar werkt de preventie ook daadwerkelijk? Hoe meet je de bewustwording van ouderen nadat ze een 

voorlichting hebben bijgewoond? Nemen ze daadwerkelijk preventieve maatregelen? 

 

Tijdens de voorlichtingen is merkbaar dat fysieke maatregelen in de belangstelling staan, maar ze mogen 

niet te veel kosten. Om van een woning het hang- en sluitwerk dusdanig aan te passen dat het voldoet 

aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen kan een flinke investering betekenen. Dat geld heeft een oudere 

vaak niet, of er niet voorover. Als de woning van een woningcorporatie is kan deze verhuurder hier ook 

een rol in hebben maar in tijden van bezuiniging doen zij dat niet. Als zij er al toe bereid zijn dan betekent 

dit een maandelijkse huurverhoging en dat wil de huurder vaak niet. Een relatief goedkoop middel als 

een kierstandhouder kan een goede oplossing zijn om onbekenden buiten de woning te houden na 

aanbellen. Deze wordt echter vaak verkeerd gebruikt, namelijk als extra slot. Dat heeft tot nadeel dat de 
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hulpverlening dan ook zeer moeilijk naar binnen kan. Een  woningcorporatie in Rotterdam die specifiek 

appartementen aan ouderen verhuurd wil de kierstandhouder dan ook niet in hun woningen 

gemonteerd hebben. Bij juist gebruik, en daar wordt in de voorlichting ook op gewezen, is het echter een 

zeer probaat middel om ongewenst bezoek buiten de deur te houden. Ook voor de digitale deurspion 

bestaat veel belangstelling, zeker als deze met subsidie kan worden aangeschaft. In IJsselmonde zijn op 

deze manier al heel wat woningen van senioren voorzien van dit stukje techniek. Maar ook hier geldt: het 

mag niet te veel kosten. De totale investering van ongeveer honderd euro is vaak te veel.  

 

 

13.7 Praktijkvoorbeelden van gedragsverandering 
 

Gedragsverandering is eveneens moeilijk meetbaar. Na afloop van een voorlichting geven senioren wel 

aan wat zij van plan zijn voor wat betreft het nemen van aan maatregelen. Of ze zeggen zich nu bewust 

te zijn van potentieel gevaar.  

 

Een mooi voorbeeld is het verhaal van een 83-jarige vrouw uit IJsselmonde. Zij werd in augustus 2013 op 

straat aangesproken door twee jongedames die zeer aardig tegen haar deden, haar lieten merken in 

welk complex zij woonde en dat zij nog wel eens voor de gezelligheid op de thee zouden komen. Twee 

uur later, de vrouw was inmiddels weer thuis na het boodschappen doen, ging de bel en stonden de 

twee jongedames voor de deur. De 83-jarige vrouw had in het voorjaar een voorlichting van Senioren & 

Veiligheid bijgewoond en had via de subsidieregeling een digitale deurspion aangeschaft. Een 

kierstandhouder had zij al. Zij zag in het beeldschermpje van de deurspion dat het dezelfde jongedames  

waren die haar op straat hadden aangesproken. Zij deed de kierstandhouder op de deur en zij vroeg 

aan de dames wat zij kwamen doen. De jongedames hadden een cake in hun handen en zeiden dat 

ze zoals afgesproken op de thee kwamen en wat lekkers hadden meegenomen. De 83-jarige vrouw 

deelde mede dat ze er niet in kwamen en dat zij de politie ging bellen, wat ze ook daadwerkelijk deed. 

Hoewel de vogels gevlogen waren had de politie wel een foto van de dames, gemaakt door de 

deurspion. De berichten uit de pers hieromtrent zijn opgenomen in bijlage 10. 

 

Een ander voorbeeld is die van een 75-jarige man uit IJsselmonde. In februari 2014 betrapte hij een man 

en een vrouw die reeds in de woning van zijn 83-jarige buurvrouw bevonden en bezig waren met een 

babbeltruc. De buurvrouw moest met de vrouwelijke dader mee naar de douche omdat er iets niet goed 

was met de waterleiding. De 75-jarige man wist de verdachte vrouw vast te houden tot de politie 

arriveerde, de man wist te ontsnappen en bij een handlager die buiten in een auto stond te wachten in 

te stappen. De aangehouden vrouw bleek zich schuldig te hebben gemaakt aan meerdere babbeltrucs 

in het land. De alerte 75-jarige bewoner bleek drie weken eerder een voorlichting van Senioren & 

Veiligheid te hebben bijgewoond en zo de babbeltruc te hebben herkend.  

 

Dit zijn goede voorbeelden hoe gerichte, preventieve voorlichting het gedrag van een oudere wel 

degelijk kan veranderen. De hoop is dat op deze wijze inmiddels een aantal babbeltrucs en mogelijk een 

woningoverval in IJsselmonde is voorkomen, maar dat zal vaak niet gemeld worden aan de politie. 

 

 

13.8 Belangstelling van buiten IJsselmonde 
 

Door de in- en externe communicatie toonden ook wijkagenten uit andere delen van Rotterdam en uit 

Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht en Roosendaal belangstelling voor deze voorlichting en de 

manier hoe deze werd uitgevoerd in IJsselmonde. Buiten IJsselmonde leefde kennelijk ook de behoefte 

van wijkagenten om preventieve voorlichting gericht op ouderen te gaan geven. Dit was reden om de 

presentatie zodanig geschikt te maken zodat deze in principe overal gegeven kan worden. Maar dan 

niet alleen een presentatie, maar een volledige toolkit met de achtergronden, de ervaringen in 

IJsselmonde, de communicatie, de resultaten in de media enzovoort. Mocht men elders de presentatie 

willen gebruiken dan hoefde het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden en kan al het gereedschap 

uit de toolkit worden gebruikt om het zo eenvoudig en effectief mogelijk uit te voeren.   
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14.  Implementatie en borging 

 

 

14.1 Eenheid Rotterdam 
 

Vanuit diverse wijkagenten werkzaam in de Eenheid Rotterdam kwam er belangstelling voor de 

presentatie Senioren & Veiligheid zoals deze in Rotterdam-IJsselmonde werd gegeven. De ontwikkelaars 

waren ook van mening dat de voorlichting voorzag in de behoefte van de senior en dat door het 

ontwikkelen van een toolkit andere wijkagenten en (deel)gemeenten hiermee eenvoudig aan de slag 

zouden moeten kunnen. Een aantal wijkagenten kwam ook daadwerkelijk bij een voorlichting in 

IJsselmonde hun licht opsteken. De wijkagent-expert, die mede aan de basis had gestaan van de 

ontwikkeling van het totale programma senioren & Veiligheid, had inmiddels de functie van DOC SGBO 

high impact crimes voor het District Feijenoord-Ridderster. Omdat preventie een belangrijke poot was 

geworden in de aanpak van de high impact crimes en omdat in de presentatie ook het voorkomen van 

alle high impact crimes aan de orde kwam, kon het programma Senioren & Veiligheid worden 

ondergebracht onder dit SGBO. Dit gaf de mogelijkheid om de toolkit verder te gaan ontwikkelen en via 

dit SGBO ter beschikking te gaan stellen. 

 

 

14.2 De politiek 
 

Zoals duidelijk is geworden was het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde een warm 

voorstander van het programma Senioren & Veiligheid en werkte hierin goed samen met de politie. Maar 

ook de dienst Stadstoezicht, woningcorporaties en welzijnsorganisaties werden bij het traject betrokken. 

Per gemeente kan hier echter een behoorlijk verschil in zitten. Een wijkagent uit Dordrecht die de 

presentatie wilde overnemen kreeg de handen op elkaar van een zorginstelling en de buurt maar de 

gemeente wilde wel aanwezig zijn maar er verder vooralsnog niets in betekenen. De voorlichting aldaar 

was echter wel een succes. In Rotterdam is de situatie anders. Rotterdam kent een structuur van 

deelgemeenten (tot 19 maart 2014) die voor een deel zelfstandig zijn. Daarboven hangt echter de 

gemeenteraad en de ambtenaren (de “Coolsingel”) waar ook beleid gemaakt wordt. Het beleid dat 

Burgemeesters en Wethouders van Rotterdam maken dient ook door de deelgemeenten te worden 

uitgevoerd. 

 

 

14.3 De motie 
 

Tijden de voorlichtingsbijeenkomsten in IJsselmonde zijn ook een aantal gemeenteraadsleden komen 

kijken. Dit heeft er direct toe geleid dat in juli 2013 een motie is ingediend en aangenomen in de 

gemeenteraad van Rotterdam. In deze motie, genaamd 100% preventie woningovervallen senioren, 

constateren de indieners dat de inspanning van de politie en de burgemeester op het gebied van 

opsporing en preventie hebben geleid tot een flinke afname van het aantal woningovervallen maar 

verzoekt het college tevens om de huidige aanpak onverminderd voort te zetten en er naar te streven 

dat in 2014 alle Rotterdamse senioren via een preventiecampagne voorlichting te geven over 

preventieve maatregelen tegen woningovervallen. De motie is als bijlage 2 bijgevoegd. 

 

 

14.4 Implementatie gemeente Rotterdam 
 

De stadsmarinier high impact crimes en burgemeester Aboutaleb zagen in het IJsselmondse programma  

Senioren & Veiligheid, maar dan uitgevoerd in heel Rotterdam, het antwoord op de door de 

gemeenteraad aangenomen motie. In november 2013 werd dit programma dan ook door de 

ontwikkelaars en de stadsmarinier aangeboden aan de Stuurgroep Veil ig van de gemeente Rotterdam. 

In deze stuurgroep zitten onder andere de Driehoek (burgemeester Aboutaleb, politiechef Paauw en 

hoofdofficier van justitie Westerbeeke) en enkele beleidsmedewerkers van gemeente, politie en justitie. 

De burgemeester nam hierop, in overleg met de politiechef en de hoofdofficier, de beslissing dat het 

programma Senioren & Veiligheid in iedere deelgemeente van Rotterdam uitgevoerd moest gaan 

worden. De hierop volgende brief van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb aan de voorzitters van 

de veertien deelgemeenten is als bijlage 4 bijgevoegd. Ook de brief van burgemeester Aboutaleb aan 

de gemeenteraad van Rotterdam met daarin de afdoening van de motie is als bijlage 3 bijgevoegd. 

Politiechef Paauw ging de (landelijke) korpsleiding op de hoogte te stellen van het programma Senioren 

& Veiligheid. Hoofdofficier Westerbeeke zegde toe om binnen het Openbaar Ministerie de misdrijven 
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waar ouderen het slachtoffer van zijn meer op de kaart te gaan zetten. De ontwikkelde toolkit werd op 

een USB-stick ter beschikking gesteld van de fractievoorzitters van gemeenteraad ter afdoening van de 

aangenomen motie. De deelgemeenten ontvingen de toolkit eveneens om het programma uit te gaan 

voeren. Via het SGBO high impact crimes is de USB-stick met toolkit beschikbaar voor de wijkagenten. De 

stadsmarinier heeft de USB-sticks gefinancierd en deze zijn professioneel bedrukt. Uiteraard werden alle 

DOC’s namens het SGBO high impact crimes geïnformeerd en voorgelicht. 

 

 

14.5 Implementatie buiten Rotterdam 
 

Het programma werd echter ook buiten de gemeente Rotterdam aangeboden, mede omdat de 

stadsmarinier high impact crimes ook gemeentegrenzen overschrijdend werkt. Op het regionale 

ambtelijke overleg over de stand van zaken in de aanpak van de high impact crimes in de Eenheid 

Rotterdam mochten de ontwikkelaars het project presenteren en aanbieden. Dit overleg vond eveneens 

plaats in november 2013 en hierbij waren (beleids)ambtenaren van diverse gemeenten en van de 

ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie aanwezig. De ambtenaren van de ministeries 

waren eveneens enthousiast en wilden ondersteuning bieden aan een eventuele landelijke uitrol. Het 

CCV is inmiddels hiervoor benaderd om ondersteuning te gaan bieden. In de loop van 2014 zal hieraan 

gewerkt worden. Hiertoe zijn ook al contacten gemaakt met ouderenorganisaties. 

 

 

14.6 Borging 
 

Voor de gemeente Rotterdam is het programma Senioren & Veiligheid geborgd bij de Directie Veiligheid. 

Onder leiding van burgemeester Aboutaleb zal er op worden toegezien dat de deelgemeenten (of na 

19 maart 2014 het vervolg hiervan) daadwerkelijk een integrale uitvoering gaan geven aan het 

programma. Mocht het ergens stroef gaan lopen dan zal de stadsmarinier high impact crimes namens 

de burgemeester als smeerolie worden ingezet. De medewerking van de wijkagenten hierin is geborgd 

onder het SGBO high impact crimes van de Eenheid Rotterdam. Voor de andere gemeenten in de 

Eenheid Rotterdam ligt dat anders; zij zijn immers niet door burgemeester Aboutaleb dringend verzocht 

dit te gaan uitvoeren omdat hij daar niet over gaat. Vanuit het SGBO high impact crimes is de borging 

van de politie er wel. De wijkagenten en de DOC’s zullen hier mogelijk een tandje bij moeten zetten. Veel 

wijkagenten zijn echter enthousiast en een aantal gemeenten zien het belang van de voorlichting ook 

en werken mee in de realisatie.  

 

 

14.7 Bottom-up 
 

Het project Senioren & Veiligheid is ontstaan vanuit de dagelijkse politiepraktijk. Er bestond een behoefte 

uit de wijk en hierop is ingespeeld door de wijkpolitie. De politiek zag die behoefte, mede naar aanleiding 

van de door de wijkpolitie uitgevoerde gebiedsscan, ook en er ontstond een integraal 

samenwerkingsverband waarbij ook andere partners werden betrokken. Hierdoor ontstond feitelijk een 

succesverhaal, het preventieve programma sloeg aan en de reacties waren goed. Dit paste in het 

vernieuwde beleid van de politie waarbij ook preventie weer een politietaak werd, zeker op het gebied 

van de aanpak van high impact crimes. Maar ook de Rotterdamse politiek werd warm gemaakt voor 

het project en er werd zelfs een motie voor ingediend en aangenomen. Zowel binnen de politie als de 

politiek is het programma dus onderdeel geworden van beleid, bedoeld om criminaliteit op ouderen 

zoveel mogelijk te voorkomen. 
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15.  De theorie in de praktijk  

 

 

15.1 Het Integraal Organisatie- en Veranderingsmodel 
 

Veranderen doe je niet zomaar. Zolang alles goed gaat hoef je misschien ook niets te veranderen. Maar 

als de situatie, of de omgeving, verandert dan zal je daar op in moeten spelen en ook moeten 

veranderen.  Om te zien waar de schoen wringt is het verstandig om een analyse van de bestaande 

situatie te doen en zo tot een diagnose te komen. Dat kan via het model van de bestaansvoorwaarden. 

Daarbij wordt gekeken naar drie bestaansvoorwaarden die bij goed functioneren op elkaar zijn 

afgestemd en passend zijn met de toestand van de omgeving waarin de organisatie functioneert. De 

drie bestaansvoorwaarden zijn het bestaansrecht, de inrichting en de leefbaarheid. Als die drie 

voorwaarden goed op elkaar zijn afgestemd dan spreken we van een ‘fit’ van de bestaansvoorwaarden. 

Als dat niet zo is spreekt men over een ‘misfit’ en is er noodzaak tot verandering naar een ‘nieuwe fit’, of, 

in aanloop hiernaar van een ‘gewenste fit’. Dit wordt het Integraal Organisatie- en Veranderingsmodel 

(het IOV-model) genoemd.   

 

Voor dit onderzoek wordt het IOV-model gelegd op de preventie en de preventieve taken van politie, 

gemeente. Deelgemeente. woningcorporaties en eventuele private partijen. In de paragraven 15.2 tot 

en met 15.4 is dan ook deze volgorde aangehouden. Minister Opstelten stelde in zijn eerdergenoemde 

brief aan de Tweede Kamer dat er extra inzet op preventie moest gaan plaatsvinden. Dat preventie een 

sleutel is tot het verder terugbrengen van het aantal high impact crimes. Dat nauwe samenwerking tussen 

bestuur en politie enerzijds en private partijen anderzijds noodzakelijk is én dat de inzet van preventieve 

middelen verder erg bepaald wordt door het betrokken gebied. 

 

 

15.2 Oude fit 
 

15.2.1 Bestaansrecht 

 
15.2.1.1 Politie 

De politie is een organisatie die bestaansrecht heeft in de Nederlandse samenleving. De Politiewet 2012 

omschrijft de taak van de politie als volgt: “De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het 

bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke 

handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.” 

 

De Politiewet 2012 is tot stand gekomen met de vorming van de nationale politie en verving hiermee de 

Politiewet 1993. Deze laatste wet is weer van kracht geworden na een vorige reorganisatie waarin de 

gemeentelijke politiekorpsen en het Korps Rijkspolitie werden gefuseerd tot vijfentwintig regiokorpsen, die 

weer verdeeld waren in politiedistricten. Vooral bij de gemeentepolitie was preventie een belangrijke 

politietaak. In de in 1993 ontstane politieregio Rotterdam-Rijnmond werd dit aanvankelijk voortgezet en 

had ieder district een preventiecoördinator die daar een dagtaak aan had. In het begin van deze eeuw 

kwam er echter een omslag in het landelijk beleid en werden veel taken die de politie uitvoerde niet 

meer gezien als een politietaak. De politie moest terug naar haar kerntaken en dat was vooral: boeven 

vangen. Vanaf 2005 voerde de politie (officieel) geen preventietaken meer uit.  

 

15.2.1.2 Gemeente  

Het bestaansrecht van de gemeente hangt samen met hoe zij invulling geeft aan beleid. 

Gemeentebesturen zijn gebonden aan de wettelijke verplichtingen die voortkomen uit medebewind. 

Staatsrechtelijk heeft de gemeente echter ook autonomie die ruimte biedt voor maatwerk afgestemd 

op het eigen gebied en de problematiek in dat gebied. Gemeenten moeten echter bezuinigen 

waardoor er ook kerntakendiscussies ontstaan en taken worden afgestoten. Veiligheid is echter een 

belangrijk thema in de gemeente. Openbare orde en veiligheid is wettelijk een taak van de gemeente 

maar veiligheid is ook  bepalend voor de kwaliteit van leven in een gemeente én voor de beleving van 

haar burgers. De gemeente heeft de regie over het lokale integrale veiligheidsbeleid. Veiligheid is echter 

ook  een onderdeel van leefbaarheid, een term die de laatste jaren veelvuldig gebruikt wordt. Preventie 

is een onderdeel van veiligheid. De taak van de gemeente in deze is vaak een faciliterende, waarbij 

expertise wordt ingehuurd. 
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15.2.1.3 Deelgemeente 

Het bestaansrecht van de Rotterdamse deelgemeenten is een andere. Hoewel zij voor een aantal taken 

min of meer functioneerden als zelfstandige gemeenten binnen Rotterdam heeft de regering besloten 

dat de deelgemeenten gaan verdwijnen. Vanaf 19 maart 2014 bestaan de deelgemeenten derhalve 

niet meer. Hoe dit bestuurlijk en ambtelijk precies vormgegeven gaat worden is momenteel nog niet 

bekend, ook niet bij de ambtenaren en de bestuurders van deze deelgemeenten. Wat wel bekend is, is 

dat er gebiedscommissies zullen komen met, zoals het er nu uitziet, een adviserende rol.  

 

15.2.1.4 Woningcorporaties 

Het bestaansrecht van de woningcorporaties wordt voor een groot deel ontleend door hun doelgroep, 

de huurders. Als die de woningcorporatie betrouwbaar, waardevol en noodzakelijk vinden dan is er 

sprake van legitimiteit91. In de nieuwe Woningwet, die in juli 2012 is aangenomen, worden de 

woningcorporaties verplicht maatschappelijk (verantwoord) te ondernemen. De politiek, maar ook de 

samenleving verwachten van de woningcorporaties sociale betrokkenheid en dat is nu ook wettelijk 

geregeld. De afgelopen jaren hielden de corporaties er vaak (commerciële) activiteiten op na waarvan 

je je kon afvragen of die behoorden tot de sociaal-maatschappelijke kerntaak van woningcorporaties. 

Het is begrijpelijk dat de wetgeving hierop is aangepast, woningcorporaties ontvangen staatssteun voor 

hun maatschappelijke taak en die is niet bedoeld voor commerciële activiteiten. Aan de andere kant 

betekent dat wel dat de woningcorporaties geen geld meer hebben, of zeggen geen geld meer te 

hebben. De preventieve taak van de woningcorporaties zit vooral in het nemen van fysieke maatregelen 

en die kosten geld. 

 

15.2.1.5 Overige partijen 

Overige (particuliere) partijen die een rol spelen in de preventie zijn bijvoorbeeld bewonersorganisaties, 

ouderenbonden en beveiligingsbedrijven. Hun bestaansrecht wordt eveneens ontleend aan hun 

doelgroepen met hun afzonderlijke belangen. Op preventiegebied kunnen zij hun doelgroep faciliteren 

en adviseren. 

 

15.2.2 Inrichting   
 

15.2.2.1 Politie 

De politie heeft de middelen en goed opgeleide mensen om de politietaken uit te kunnen voeren. Na 

de kerntakendiscussie aan het begin van deze eeuw is de preventietaak echter in 2005 afgestoten. Dit 

geldt ook voor het voorlichtingsmateriaal; er is slechts een beperkt arsenaal aan brochures op preventief 

gebied. Met de komst van de nationale politie moeten de brochures ook opgemaakt zijn volgens de 

nieuwe huisstijl en landelijk zijn goedgekeurd. Het oude foldermateriaal van de verschillende regiokorpsen 

mag officieel niet meer gebruikt worden.    

 

15.2.2.2 Gemeente 
De gemeente heeft speciale ambtenaren voor veiligheid in dienst. Dit is mede veroorzaakt doordat er 

op 13 augustus 2010 een wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet was ingediend waarin de 

gemeenteraden verplicht werden om ten minste eenmaal in de vier jaar een integraal veiligheidsplan 

(IVP) vast te stellen. Dit wetsvoorstel is echter op 4 juni 2013 door minister Opstelten ingetrokken. “Het 

vaststellen van een veiligheidsplan is een goede zaak, en ik juich het toe dat gemeenten onder meer 

langs deze weg invulling geven aan hun verantwoordelijkheid inzake integrale veiligheid. Nu inmiddels 

90% van de gemeenten over een integraal veiligheidsplan beschikt, acht ik het evenwel niet noodzakelijk 

om het vaststellen als een wettelijke verplichting vast te leggen”, aldus de minister in zijn brief aan de 

Tweede Kamer92. Voor de gemeente Rotterdam zijn diverse ambtenaren in dienst die werken onder de 

directie Veiligheid. Daaraan gekoppeld zijn de stadsmariniers. De opdracht van de stadsmarinier is 

helder: zorg ervoor dat de wijk weer veilig wordt en tref hiervoor alle benodigde maatregelen. Zij zien de 

problemen zelf en werken door tot er resultaat is. Veel kan bereikt worden door goede samenwerking 

met alle belangrijke partijen in de wijk. Als dit niet genoeg is, beschikt de stadsmarinier over eigen 

middelen die hij naar eigen inzicht kan inzetten. Hij informeert de burgemeester, politiechef en 

hoofdofficier van justitie regelmatig over de stand van zaken. De stadsmarinier ziet toe op de voortgang 

van de verbeteringen en zorgt voor versnelling als dat nodig is. Als een probleem heel hardnekkig is en in 

meerdere wijken voorkomt, kan voor dit specifieke probleem ook een stadsmarinier worden ingezet. Dat 

is nu bijvoorbeeld het geval bij de high impact crimes93. 

                                                             
91 Laan M., De legitieme woningcorporatie, Utrecht, 2013, Universiteit van Utrecht. 
92 Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 4 juni 

2013, kenmerk 392140. 
93 Programma veiligheid 2014-2018, Integraal Veiligheidsplan van de gemeente Rotterdam, november 2013. 
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15.2.2.3 Deelgemeente 

Voor de lokale uitvoering maakt de gemeente Rotterdam nu nog gebruik van de ambtenaren van de 

deelgemeente, in het bijzonder van de Ketenregisseur Veiligheid & Economie. De deelgemeente 

beschikt over een eigen, beperkt budget voor lokale veiligheid. Hoe dit gaat lopen na de opheffing van 

de deelgemeenten is nu nog niet duidelijk.  

 

15.2.2.4 Woningcorporaties 

Door de crisis en doordat de woningbouwcorporaties zich meer moeten gaan bezig houden met hun 

sociaal-maatschappelijke taak hebben zij  minder geld in kas en willen zij niet investeren in fysieke en/of 

preventieve maatregelen. Een sprekend voorbeeld is dat een woningcorporatie na een integrale 

preventieve voorlichtingsbijeenkomst de rekening van de koffie presenteerde aan de politie.  

 

15.2.2.5 Overige partijen 

De overige (particuliere) partijen zijn veelal van goede wil maar het ontbreekt hen aan  expertise op dit 

gebied. Dit bleek onder andere uit de voorlichting die de ANBO gaf in de deelgemeente IJsselmonde in 

februari 2012 die als mislukt mag worden beschouwd. De ouderenbonden hebben wel eigen 

voorlichtingsmateriaal op het gebied van integrale veiligheid waarin ook tips ter voorkoming van 

babbeltrucs en woningovervallen worden gegeven. Ook besteden zij hier aandacht aan in hun 

ledentijdschriften.   

 

 

15.2.3 Leefbaarheid 
 

15.2.3.1 Politie 

Politiemensen zijn over het algemeen zeer betrokken bij hun werk. Zij willen graag boeven vangen. 

Politiemensen komen vaak als eerste ter plaatse na een overval, een straatroof, een inbraak of een 

babbeltruc. Maar dan is de misdaad al gepleegd en de dader gevlogen. Dit frustreert politiemensen 

want die willen het liefst de boef vangen. Het gebeurt dan wel eens dat politie-eenheden in de omgeving 

aan het zoeken zijn naar de daders en het slachtoffer ter plaatse even ‘vergeten’ wordt. De 

politiemeldkamer ondervangt dit dan door een politie-eenheid op straat de opdracht te geven naar het 

slachtoffer toe te gaan. Als de politiemensen uiteindelijk bij het slachtoffer zijn constateren zij dat het 

misdrijf misschien wel voorkomen had kunnen worden, of ten minste bemoeilijkt, als het slachtoffer 

preventieve maatregelen had genomen. Maar omdat de preventietaken in 2005 zijn afgestoten zit dit 

niet meer in “het systeem” van veel politiemensen, in het bijzonder voor diegenen die minder dan tien 

jaar in politiedienst zijn. Die zijn er immers niet mee “opgevoed”. Veel meer dan een algemeen advies 

wordt er dan vaak niet gegeven. Een psychologisch aspect speelt echter ook mee; het is natuurlijk niet 

de bedoeling dat het slachtoffer met een schuldgevoel achterblijft. Voor wijkagenten ligt dat anders. Zij 

plegen vaak de nazorg en kunnen dan gerichter preventief advies geven. Oudere wijkagenten, die de 

tijd hebben meegemaakt dat preventie nog wel een politietaak was, zijn vaak wel gemotiveerd om 

goed preventieadvies te geven. Jongere wijkagenten moet dit aangeleerd worden. Voor beide 

categorieën geldt dat gebrek aan (parate) kennis, materiaal en tijd dit vaak frustreert. Zij zijn vaak ook 

niet op de hoogte van de nieuwste (technische) ontwikkelingen op preventiegebied. 

 

15.2.3.2 Gemeente 

Er zitten verschillen in gemotiveerdheid op het gebeid van veiligheid en preventie. Dat heeft deels met 

het bestuur te maken. De ene politieke partij heeft veiligheid hoger in het vaandel staan dan anderen. 

Uiteindelijk worden de ambtenaren aangestuurd door de lokale politiek. Hoewel gemeenten door 

genoemd wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet min of meer gedwongen werden een IVP op 

te stellen is het tekenend dat ruim drie jaar later 10% van de gemeenten in Nederland dit nog niet voor 

elkaar heeft. De gemeente Rotterdam heeft veiligheid wel geprioriteerd en staat dat onderwerp vast 

geagendeerd. Maar de aanpak is tot nu vooral repressief en handhavend. Het IVP van de gemeente 

Rotterdam dat in november 2013 werd gepresenteerd spreekt inmiddels over een balans tussen preventie 

en repressie. Maar de afgesproken maatregelen in dit plan zijn nog steeds grotendeels repressief en wordt 

alleen inbraakpreventie genoemd. Het IVP benoemd wel risicogroepen maar doelt hierbij op groepen 

die afglijden naar criminaliteit94.    

 

 

 

 

                                                             
94 #Veilig010 - Programma veiligheid 2014-2018, Integraal Veiligheidsplan van de gemeente Rotterdam, november 

2013. 
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15.2.3.3 Deelgemeente 

Wat voor gemeenten geldt, geldt ook voor de Rotterdamse deelgemeenten die nu nog vanuit 

verschillende politieke achtergronden worden bestuurd. Er zijn bijvoorbeeld (grote) verschillen te zien op 

veiligheidsgebied tussen de deelgemeenten Feijenoord en IJsselmonde, twee deelgemeenten in 

hetzelfde politiedistrict. Het bestuur van Feijenoord had hele andere belangen waarbij veiligheid zeker 

niet op de eerste plaats stond. Een onderzoek van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) 

naar vermeende fraude en corruptie heeft in 2013 dan ook geleid tot vervanging van dit bestuur95. De 

deelgemeente IJsselmonde heeft de afgelopen vier jaar veel gedaan op veiligheidsgebied, maar heeft 

in die tijd wel veel wisselingen gehad van ambtenaren die veiligheid tot hun takenpakket hadden.  Mede 

vanuit de politiek wordt de laatste twee jaar meer ingezet op preventie maar ontbreekt de expertise en 

wordt er snel naar de politie gekeken. Wel wordt er gemotiveerd meegewerkt aan regionale 

preventiecampagnes die vaak vanuit de politie opgezet zijn. In verband met het opheffen van de 

deelgemeenten is de deelgemeente echter terughoudend met aanpak van nieuwe dingen.   

 

15.2.3.4 Woningcorporatie 

De woningcorporaties zijn niet of nauwelijks gemotiveerd om iets aan preventie te doen. Er wordt meteen 

gezegd dat er geen geld is. Als er een nieuw bouwproject wordt gestart, er woningen gerenoveerd 

worden of er een mutatie van de huurder is, wil de corporatie wel beter hang- en sluitwerk aanbrengen. 

Soms worden woningen dan op politiekeurmerk gebracht maar vanwege de hoge kosten gebeurt dat 

niet altijd. Een enkele keer wil een woningbouwvereniging meewerken aan een preventieproject waarbij 

de bewoners en de gemeente ook een substantieel deel bijdragen in de kosten.   

 

15.2.3.5 Overige partijen 

De overige partijen zijn gemotiveerd om iets voor hun doelgroep te betekenen. Op preventiegebied is 

dat vooral communicatie. Ouderenbonden verzorgen met gemotiveerde vrijwilligers bewonersavonden. 

In de regio Rotterdam is dat ‘slechts’ 2 tot 3 keer per jaar. 

 

 

15.3 Misfit 
 

Op preventiegebied blijkt er bij de omschreven organisaties niet altijd een balans te zijn in de 

bestaansvoorwaarden. Er is dus sprake van een misfit. 

 

15.3.1 Politie 
De politie heeft in 2005 de preventietaken afgestoten en er zijn geen preventiecoördinatoren meer. Met 

de komst van de nationale politie behoort preventie echter weer tot de politietaken in de 

basispolitiezorg96. In de politie Eenheid Rotterdam werken de DOC’s er hard aan om preventie weer 

tussen de oren van de politiemedewerkers te krijgen. Deze DOC’s hebben echter ook niet altijd de kennis 

op dit gebied en zijn hier niet voor opgeleid. Veel operationele politieagenten ontberen eveneens parate 

kennis op het gebied van preventie. Het voorlichtingsmateriaal is niet altijd voorhanden of verouderd. 

Wijkagenten zijn vaak wel gemotiveerd om ‘aan preventie te doen’ maar voor hen geldt hetzelfde; ze 

weten vaak niet goed hoe zij dit moeten aanpakken. Op eigen initiatief organiseren zij wel eens een 

voorlichting maar wordt dan het juiste verteld en het juiste advies gegeven?  

 

15.3.2 Gemeente 
Op veiligheidsgebied maakt de gemeente beleid. Daarnaast faciliteert en financiert zij zaken op dit 

gebied. De gemeente Rotterdam heeft de laatste jaren vooral repressief ingezet om de veiligheid te 

vergroten. Het Algemeen Dagblad, editie Rotterdams Dagblad kopte op 24 januari 2014: “Roer om bij 

aanpak veiligheid – Rotterdam legt nadruk voortaan ook op preventie”. De gemeenteraad debatteerde 

een dag eerder over de Veiligheidsindex 201497. In die tweejaarlijkse barometer was te lezen dat 

Rotterdam objectief veel veiliger was geworden maar dat het veiligheidsgevoel onder de burgers is 

afgenomen. De uitkomst van het debat was dat Rotterdam hardhandig de criminaliteit blijft bestrijden 

maar dat naast repressie vaker de nadruk gelegd zal worden op preventie. Dit krantenartikel geeft 

haarfijn de misfit aan bij de gemeente.   

 

 

                                                             
95 Kolthoff E., Rapportage onderzoek Feijenoord -  Deelgemeente Feijenoord, Amersfoort 2013, Bureau Integriteit 

Nederlandse Gemeenten. 
96 http://www.politie.nl/onderwerpen/politietaken.html  
97 Rotterdam - Veiligheidsindex 2014, Meting van de veiligheid in Rotterdam, Rotterdam, 2014, Gemeente 

Rotterdam.  

http://www.politie.nl/onderwerpen/politietaken.html
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15.3.3 Deelgemeente 
Voor de deelgemeenten geldt eigenlijk hetzelfde als bij de gemeente Rotterdam. De deelgemeente 

IJsselmonde heeft zich vooral de laatste twee jaar van haar goede kant laten zien op preventiegebied, 

vooral op het gebied van Senioren & Veiligheid. Het opheffen van de deelgemeente kan hier roet in het 

eten gaan gooien maar dat is nu nog koffiedik kijken. De borging vanuit de gemeente is er in ieder geval 

wel (paragraaf 14.6). In december 2013 is aan alle Rotterdamse deelgemeenten de USB-stick gezonden 

met daarop de toolkit Senioren & Veiligheid met daarbij de nadrukkelijke opdracht van burgemeester 

Aboutaleb om voorlichtingsbijeenkomsten samen met de wijkagenten te gaan organiseren. De 

deelgemeenten reageerden hier verschillend op. De ene deelgemeente is hiermee direct aan de slag 

gegaan, de andere deelgemeente slaakte eerst een zucht onder het mom van ‘de burgemeester wil 

weer wat’ maar zag na bestudering van het materiaal dat het relatief eenvoudig en goedkoop was uit 

te voeren. Maar er zijn ook deelgemeenten waar het nog in de bak “te behandelen stukken” ligt.  Hier 

ligt de misfit dus vooral bij de motivatie. 

 

15.3.4 Woningcorporaties 
De misfit bij de woningcorporaties zit hem vooral aan het (gebrek aan) geld en de motivatie van de 

medewerkers. Dat laatste wordt mogelijk ook veroorzaakt omdat er geen/weinig geld beschikbaar is 

voor preventie. Een ander probleem zijn de vele reorganisaties en fusies die bij de woningcorporaties zijn 

geweest of nog aan de gang zijn. Mede hierdoor bestaat er geen eenduidige visie bij de verschillende 

corporaties. Maar ook van een corporatie kunnen de visies per gebied zeer verschillend zijn.   

 

15.3.5 Overige partijen 
Ouderenbonden werken met vrijwilligers. Die zijn vaak tot op het bot gemotiveerd maar expertise 

ontbreekt vaak. Dat is al een misfit. Om voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren trachten de lokale 

ouderenbonden contact te zoeken met de plaatselijke politie. Maar omdat preventie lange tijd geen 

politietaak was loopt dat niet altijd even soepel en weten de bonden hierin kennelijk de weg niet te 

vinden.  De ouderenbond Unie KBO stuurde in oktober 2011een brandbrief naar de minister. “Om de 

bijeenkomsten daadwerkelijk te kunnen organiseren moet de Unie KBO per keer contact met de 

plaatselijke politie zoeken. Dit is tijdrovend en (te) kostbaar”98. Ook dit is te zien als een misfit. 

 

 

15.4 Nieuwe fit / gewenste fit 
 

De oude fit en de misfit beschreven in de vorige paragrafen hebben betrekking op de preventie(taken) 

in het algemeen bij de benoemde organisaties. Voor de nieuwe fit en/of de gewenste fit wordt deze in 

de volgende paragrafen specifieker gemaakt voor het preventieve programma Senioren & Veiligheid in 

de deelgemeente IJsselmonde en de gemeente Rotterdam.     

 

15.4.1 Politie 
Bestaansrecht, inrichting en leefbaarheid zijn in de deelgemeente IJsselmonde weer in balans voor het 

programma Senioren & Veiligheid. De politie heeft, mede gestimuleerd door het SGBO high impact 

crimes de preventie weer in haar takenpakket opgenomen. De kennis en de materialen zijn in huis. De 

wijkagenten zijn gemotiveerd om voorlichting te gaan geven en/of komen met suggesties om 

voorlichtingsbijeenkomsten in hun wijk te gaan geven. In de andere deelgemeenten van Rotterdam 

gaan of zijn wijkagenten ook aan de slag met het programma. Deels gestimuleerd door de 

deelgemeente omdat die het moeten gaan organiseren van de burgemeester, deels uit eigen initiatief. 

Missen de wijkagenten de expertise dan gaan ze te rade bij de ontwikkelaars van het programma. 

Wijkagenten van de politie Eenheid Rotterdam die in andere gemeenten werken zijn veelal op eigen 

initiatief aan de slag gegaan met het programma. 

 

15.4.2 Gemeente 
Voor het preventieprogramma Senioren & Veiligheid zijn de bestaansvoorwaarden ook in balans. De 

stadsmarinier high impact crimes, burgemeester Aboutaleb en de directie Veiligheid van de gemeente 

zijn enthousiast over het programma en van mening dat dit in heel Rotterdam gegeven moet worden en 

zij faciliteren dit ook. De gemeenteraad van Rotterdam is ook van mening dat iedere senior in Rotterdam 

preventieve voorlichting krijgt. In juli 2013 heeft de gemeenteraad immers de motie “100% preventie 

woningovervallen senioren” aangenomen99. Met het programma Senioren & Veiligheid zoals dat nu 

wordt uitgevoerd is deze motie afgedaan.  

                                                             
98 Brief van de Unie KBO aan de Minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 16 oktober 2011, Kenmerk PZ/11.1957/as. 
99 Bijlage 2, Motie Leefbaar Rotterdam. 
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Ook buiten Rotterdam zijn enkele gemeenten enthousiast. De gemeenten Hellevoetsluis, Spijkenisse en 

Ridderkerk zijn in januari 2014 als gestart met een serie voorlichtingsbijeenkomsten. Andere gemeenten 

gaan volgen maar hebben soms nog wel een zetje in de rug nodig. 

 

15.4.3 Deelgemeente 
De deelgemeente IJsselmonde heeft de bestaansvoorwaarden voor wat betreft Senioren & Veiligheid 

meer dan op orde. Niet voor niets verwijst burgemeester Aboutaleb naar deze deelgemeente omdat 

daar goede ervaringen zijn opgedaan met de voorlichtingsbijeenkomsten. De uitvoerende ambtenaren 

zijn gemotiveerd en als er uit de wijk blijkt dat er behoefte is aan een bijeenkomst wordt deze in 

samenspraak met de wijkagent en andere partijen georganiseerd. De andere deelgemeenten in 

IJsselmonde zijn nog niet zo ver; een aantal deelgemeenten zijn samen met de wijkagenten al wel 

bijeenkomsten aan het organiseren.  

 

 

15.4.4 Woningbouwcorporaties 
Voor de woningcorporaties moet er nog wel wat water door de Maas. In de deelgemeente IJsselmonde 

zie je langzaam wat beweging komen. Door de deelgemeente en de woningcorporaties zijn na de 

voorlichtingsbijeenkomsten van Senioren en Veiligheid enkele tientallen digitale deurspionnen geplaatst 

bij woningen van senioren. Hierbij betaalde de corporatie een derde deel van de kosten. De overige 

kosten werden gedeeld door de gemeente en de bewoner. Woningcorporatie Woonbron weet 

inmiddels de weg naar de politie en de deelgemeente te vinden als zij het wenselijk vinden een 

voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Die aanvragen kwamen echter nadat er een woningoverval en 

babbeltruc waren gepleegd op hun huurders. Het besef van preventie gaat dus komen maar het mag 

nog steeds geen geld kosten. Gewenst is dat de woningcorporaties voor dit project meer investeren in 

het plaatsen van digitale deurspionnen en kierstandhouders. Woningcorporatie SOR (Stichting 

Ouderenhuisvesting Rotterdam), een corporatie met 8000 huurappartementen voor 55-plussers, heeft 

bijna al haar woningen op politiekeurmerk gebracht maar is wel faliekant tegen het plaatsen van 

kierstandhouders op hun woningen. Zij zijn bang dat die als extra slot gebruikt wordt en de hulpverlening 

indien nodig de woning dan niet in kan. Goed gebruikt is een kierstandhouder echter een zeer probaat 

middel tegen woningovervallen en babbeltrucs. 

 

15.4.5 Overige partijen 
Nadat de ANBO in februari 2012 in IJsselmonde de seniorenvoorlichting verprutst had zijn de 

ouderenbonden even niet in beeld geweest in de deelgemeente IJsselmonde. Eigenlijk is dat jammer 

want de ouderenbonden willen graag hun leden voorlichten om zich te wapenen tegen babbeltrucs en 

woningovervallen. Zij missen weer de samenwerking met de politie en/of gemeenten. Bovendien zijn hun 

leden de doelgroep en kunnen zij die via hun lokale afdelingen eenvoudig bereiken.  Ook weten zij wat 

er leeft bij de ouderen en waar specifiek behoefte aan is. Gewenst is dus dat er een structurele 

samenwerking gaat ontstaan tussen de bonden, de politie en de gemeenten. De Unie KBO heeft 

inmiddels kennisgenomen van het programma Senioren & Veiligheid en een voorlichting bijgewoond. Zij 

willen graag samenwerken hierin. Wijkagenten die nu de voorlichtingen (mede)organiseren betrekken al 

wel vaak plaatselijke zorginstellingen en welzijnsorganisaties (speciaal voor ouderen) bij de voorlichting. 

In Dordrecht kreeg een wijkagent na een voorlichting Senioren & Veiligheid in een zorginstelling dertien 

aanvragen voor een voorlichting bij de andere locaties van deze instelling. De gemeente Dordrecht blijft 

hier dan weer in achter. 

 

 

15.5 Vormgeven aan het veranderproces 
 

Bij een veranderingsproces zijn grofweg de drie fasen van het Lewin-model100 te herkennen: 

1. Het losmaken van de oude situatie (unfreezing) 

2. Het invoeren van de nieuwe situatie (moving) 

3. Het handhaven van de nieuwe situatie (freezing) 

 

Voor (de implementatie) van het programma Senioren & Veiligheid zijn de eerste twee fasen van dit 

model ook beschreven volgens het IOV-model. Dit preventieve programma is in 2012 ontstaan vanuit de 

politiepraktijk en is inmiddels verankerd in het beleid van de politie Eenheid Rotterdam en van de 

gemeente Rotterdam. Men spreekt dan van Bottom-up; van onder uit de politieorganisatie is dit gegroeid 

als instrument in de bestrijding van de high impact crimes.  

 

                                                             
100 Kurt Lewin, Duits-Amerikaans psycholoog, grondlegger van dit model. 
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15.6 Het achtstappenmodel van Kotter 
 

Onbewust bekwaam zijn de stappen van het achtstappenmodel van John Kotter101 doorlopen. Dit model 

beperkt zich niet tot een korte termijn aanpak om een organisatie in beweging te krijgen maar richt zich 

op de langere termijn102.  

 

15.6.1 Stap 1: Het creëren van een gevoel van urgentie 
Na incidenten in de wijk waar ouderen het slachtoffer van waren vond de wijkagent dat er wat moest 

gebeuren om de rust onder de ouderen in de wijk terug te laten keren. Samen met de wijkagent-expert, 

die in een vorige functie preventiecoördinator was, kwam hij tot de conclusie dat dit kon middels een 

preventieve voorlichting. Bij die voorlichting bleek dat onder de ouderen een grote behoefte was aan 

preventieve voorlichting. Die urgentie werd door de toenmalige veiligheidscoördinator niet gezien maar 

wel door het bestuur van de deelgemeente.   

 

15.6.2 Stap 2: Een leidende coalitie tot stand brengen 
Vanaf het begin heeft de wijkpolitie de deelgemeente en de woningcorporatie bij de voorlichting 

betrokken. De deelgemeente liet het hier aanvankelijk liggen tot het dagelijks bestuur vond dat er 

voorlichting aan senioren gegeven moest worden. De nieuwe veiligheidscoördinator vergat echter in de 

voorbereiding gebruik te maken van de expertise van de politie en organiseerde zelf een 

voorlichtingsbijeenkomst. Na het mislukken van die avond was een leidende coalitie snel gesmeed. Deze 

bestond uit een dagelijks bestuurder van de deelgemeente, de wijkagent, de wijkagent-expert die 

inmiddels ook de functie van DOC SGBO high impact crimes had en de nieuwe Ketenregisseur Veiligheid 

en Economie. Met enthousiasme en betrokkenheid werden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd 

waarbij op maat woningcorporaties en zorginstellingen werden betrokken. De taak van deze coalitie was 

om het vertrouwen te vergroten en weerstand te minimaliseren en dat is gelukt. 

 

15.6.3 Stap 3: Ontwikkel een visie en een strategie 
Deze leidende coalitie moest een duidelijke visie hebben op wat zij wilde bereiken. De visie van de 

deelgemeente en de politie waren hierin aanvankelijk verschillend. De dagelijks bestuurder wilde de 

senior in het gebied vooral waarschuwen voor woningovervallen. De politie wilde dit feit niet onbenoemd 

laten maar de voorlichting zo breed mogelijk maken. De visie hierachter was om de mensen wel tips en 

trucs mee te geven hoe zij misdrijven konden voorkomen maar hen vooral geen angst aan te praten. De 

politie kon hierin de dagelijks bestuurder overtuigen waardoor de visie van de politie werd aangehouden. 

De strategie die werd aangehouden was om zoveel mogelijk senioren te gaan bereiken. Daarbij werd 

begonnen met tehuizen en serviceflats en dan zoveel mogelijk op locatie en in de vertrouwde 

woonomgeving. Op deze wijze komt het dichtbij en kan er op de actuele en lokale situatie ingespeeld 

worden. Maar er werd ook al voorzichtig nagedacht over een lange termijn strategie en die was om dit 

preventieve instrument breder te kunnen inzetten en beschikbaar te stellen voor anderen. Hoe groter het 

bereik hoe beter.  

 

15.6.4 Stap 4: Communicatie van de nieuwe visie en strategie 
Zowel binnen de uitvoerende ambtenaren van de deelgemeente IJsselmonde als bij de politieagenten 

in dit werkgebied werd het programma Senioren & Veiligheid ingebed. Communicatiemedewerkers en 

wijkcoördinatoren van de deelgemeente gingen aan de slag met het programma. Dit gold ook voor 

wijkagenten en de communicatiemedewerkers van de wijkpolitie IJsselmonde. Hier werden interne en 

externe communicatiemiddelen voor gebruikt. Dit waren onder andere brieven, websites, nieuwsbrieven, 

huis-aan-huis weekbladen, tijdschriften en kranten. 

 

15.6.5 Stap 5.: Een breed draagvlak creëren 
Draagvlak werd gecreëerd bij de managementteams van het politiedistrict Feijenoord-Ridderster, de 

leiding van het SGBO high impact crimes en de eenheidsleiding van de politie. De opzet was om de 

werkwijze in de gehele Eenheid Rotterdam te kunnen implementeren. De politiechef van de Eenheid 

Rotterdam en het CCV gaan draagvlak creëren bij de korpsleiding van de nationale politie. Op ongeveer 

dezelfde wijze creëerde de deelgemeente draagvlak richting het gemeentebestuur van Rotterdam. Het 

creëren van dit brede draagvlak werd ondersteund door de 4e stap in dit proces maar ook dat de politiek 

het een warm hart toedraagt. Weerstand wordt weggenomen door ondersteuning in het proces te 

bieden. Vaak wordt de noodzaak wel gezien maar is een duwtje in de rug nodig omdat ambtenaren en 

                                                             
101 John P. Kotter, Amerikaans bedrijfskundige en (emeritus) hoogleraar organisatiekunde en veranderingsmanage-

ment aan de Harvard-universiteit in Massachusetts, USA. 
102 Kotter J.P., Leading Change, Boston USA, 1996, Harvard Business School Press, ISBN 0-87584-747-1. 
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politieagenten niet zonder werk zitten. Door dit duwtje wordt ingezien dat het helemaal niet zoveel werk 

is en wordt de noodzaak aangegeven. Draagvlak creëren bij andere gemeenten en bij de 

woningcorporaties is niet altijd even gemakkelijk en per locatie heel verschillend. Dit zal een continu 

proces zijn. 

 

15.6.6 Stap 6: Korte termijnresultaten genereren 
In IJsselmonde waren de eerste voorlichtingsbijeenkomsten succesvol; ze werden goed bezocht en 

bezoekers gaven aan er echt wat aan te hebben. Bleek een misdrijf te zijn voorkomen doordat ouderen 

maatregelen hadden genomen die zij hadden meegekregen bij een voorlichtingsbijeenkomst dan werd 

dat in de media gecommuniceerd met een link naar het programma Senioren & Veiligheid. Ook werden 

projecten met het aanbieden van gratis kierstandhouders of een gesubsidieerde deurspion gekoppeld 

aan de voorlichting. Successen werden intern en  extern gecommuniceerd waardoor er ook meer vraag 

kwam naar de voorlichting. Wijkagenten uit andere Eenheden van de politie toonden belangstelling en 

hebben op eigen initiatief voor hun werkgebied het programma overgenomen. Dit proces werd 

herhaald in gebieden waar wijkagenten samen met hun netwerkpartners een voorlichting gaven. Door 

de eerste voorlichting goed weg te zetten kwamen er vanzelf meer aanvragen. Een wijkagent in 

Dordrecht die na een voorlichting dertien nieuwe aanvragen [kreeg is een goed voorbeeld van het 

genereren van een korte termijnresultaat.  

 

15.6.7 Stap 7: Consolideren en in beweging blijven 
Ook na het behalen van de eerste korte termijnsuccessen is het noodzakelijk het urgentiebesef hoog te 

houden. Eerstens is aan de hand van de reacties van de bezoekers de voorlichting bijgeschaafd tot dat 

wat het nu is; een goed en compleet verhaal. Maar dat wil niet zeggen dat er geen verbeteringen meer 

mogelijk zijn. Dat geldt ook voor de wijze van organiseren en welke netwerkpartners er betrokken worden 

bij het voorlichtingsprogramma. Wijkagenten die enthousiast aan de slag gaan worden ondersteund en 

zijn ambassadeur van het programma. Ambtenaren en politiemensen zullen in beweging moeten blijven 

of in beweging worden gezet. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het CCV bekijken momenteel 

hoe zij landelijke ondersteuning kunnen gaan bieden aan dit programma. 

 

15.6.8 Stap 8:  Het verankeren van de veranderingen in de organisatiecultuur 
De verankering bij de politie zit hem in het onderbrengen van het programma Senioren & Veiligheid onder 

de SGBO high impact crimes. Op deze wijze is het programma in de hele politie Eenheid Rotterdam 

uitgerold en moeten de wijkteams van de politie er mee aan de slag. Een zelfde soort verankering zien 

we in de gemeente Rotterdam. Politiek gezien is het programma Senioren & Veiligheid verankerd doordat 

hiermee genoemde motie is afgedaan. Bij de uitvoerende ambtenaren is het programma door de 

directie Veiligheid verankerd, ondersteund door de stadsmarinier high impact crimes. Hier zit echter, 

zowel bij de politie als bij de gemeente, een spanningsveld omdat het zo top-down geïmplementeerd 

wordt terwijl het programma bottum-up is ontstaan. Top-down implementatie wordt niet altijd direct 

geaccepteerd of uitgevoerd; daar bestaat vaak een zekere weerstand tegen van de uitvoerenden. Bij 

nadere bestudering van het materiaal wordt zichtbaar dat het vanuit de behoefte van de wijk is ontstaan 

en ontwikkeld is  op de werkvloer en dan wordt men wel enthousiast. 

 

Stap 8 kan overigens niet los worden gezien van de eerdere stappen in dit model. Op papier zit het 

programma Senioren & Veiligheid in stap 8 voor de deelgemeente IJsselmonde. Een groot aantal 

wijkteams van de politie en verschillende (deel)gemeenten zijn nog bij stap 1 of halverwege het proces. 
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16.  Conclusies  

 

 

Met de getrokken conclusies in dit hoofdstuk zijn tevens de deelvragen uit paragraaf 2.2. beantwoord. 

De conclusies zijn in het blauw weergegeven, gevolgd door een korte toelichting. 

 

 

16.1 Conclusies 
 

Er is geen eenduidige definitie voor het begrip senior.  

De diverse instanties gebruiken zelfs een verschillende leeftijdsgrens. Ook diverse onderzoeken die er zijn 

geweest rond ouderen gaan uit van verschillende leeftijdsgrenzen. Het CBS hanteert 65-plus, terwijl 

anderen uitgaan van 55-plus of een andere leeftijdsgrens. In absolute aantallen scheelt dat nogal. Er zijn 

2,8 miljoen 65-plussers in Nederland, telt men de 55-plussers hierbij op dat zijn er 4,1 miljoen senioren. De 

politie houdt in de politiecijfers niet specifiek de leeftijd van de slachtoffers bij, met uitzondering van de 

woningovervallen. Hierbij is de grens gesteld op 55-plus omdat dat de leeftijdsgrens is om voor een 

seniorenwoning in aanmerking te komen. De vraag mag gesteld worden of deze leeftijdsgrens nog 

actueel is daar de levensverwachting van inwoners van Nederlanders stijgt, zij langer moeten werken en 

geacht worden langer zelfstandig te moeten zijn. 65-plus lijkt dan een reëlere optie. Bovendien voorkomt 

het verwarring: wordt een woningoverval gericht op de weekopbrengst van een 63-jarige ondernemer 

gezien als een overval op een senior of een ondernemer? 

 

Voor de meeste misdrijven zijn senioren minder vaak het slachtoffer dan niet-senioren.  

Dit heeft deels te maken met risicomijdend gedrag. Zij komen minder of op andere tijdstippen op 

‘gevaarlijke’ plaatsen zodat de kans op slachtofferschap kleiner is. Ouderen zijn vaker thuis wat mogelijk 

een oorzaak is dat er minder wordt ingebroken bij senioren. Ouderen zijn wel iets vaker het slachtoffer 

van zakkenrollerij en eenvoudige diefstallen op publieke plekken zoals winkelcentra omdat zij daar wel 

veelvuldig komen. Toch bestaat het beeld bij ouderen dat zij vaker het slachtoffer zijn van misdrijven. Het 

is echter een mythe dat slachtoffers van straatroven vooral oudere vrouwen zijn. Slechts 6% van de 

slachtoffers van een straatroof is een 65-plusser. Onder andere door hun leeftijd zijn ouderen wel 

kwetsbaarder voor bepaalde misrijven. 

 

Ouderen zijn kwetsbaarder voor bepaalde misdrijven dan jongeren. Dit is vooral het geval bij babbeltrucs 

en woningovervallen.  

Dat zijn zij vooral als zij zich niet veilig in hun eigen buurt voelen, of omdat zij grote onveiligheidsgevoelens 

hebben. Zij zijn ook omdat zij zich minder goed kunnen weren tegen agressie, mogelijk fysieke en mentaal 

beperkt zijn en vaak afhankelijker van anderen zijn. Daarnaast zijn ouderen opgegroeid met gastvrijheid 

en behulpzaamheid. Dat maakt hen kwetsbaarder voor bepaalde misdrijven zoals babbeltrucs en 

woningovervallen. Deze komen dan ook (verhoudingsgewijs) vaker tot veel vaker voor bij senioren. Uit 

aangiftecijfers van de politie blijkt dat van een Omdat Nederland vergrijst bestaat de kans dat deze 

misdrijven gaan toenemen, er zijn hierdoor immers meer potentiële slachtoffers. 

 

Hoewel het totale aantal woningovervallen daalt neemt het aandeel woningovervallen in het totale 

aantal overvallen toe. Nog sterker neemt het aantal woningovervallen op senioren toe, vooral op 65-

plussers. Verhoudingsgewijs is een senior dus vaker het slachtoffer van een woningoverval. 

Uit het cijferonderzoek blijkt dat het totale aantal woningovervallen zowel in Nederland als in de Eenheid 

Rotterdam afneemt. Het aantal woningovervallen neemt echter minder af dan die op de overige 

objecten. Op het totale aantal woningovervallen komt de woningoverval verhoudingsgewijs steeds 

vaker voor. Het aantal woningovervallen op 55-plussers varieert zowel in Nederland is in de Eenheid 

Rotterdam; in de laatste vijf jaar is geen duidelijke toe- of afname te zien. Er is wel een stijgende trendlijn. 

Dat betekent dat in het totale woningovervallen de senior procentueel gezien wel vaker slachtoffer was. 

Een andere opvallend stijgend percentage is het aandeel 65-plussers dat slachtoffer wordt van een 

woningoverval.  

 

Het aantal gepleegde babbeltrucs is, in tegenstelling tot andere misdrijven, onbekend. Hier zijn geen 

exacte cijfers van bekend en de aangiftebereidheid is laag. Uit aangiften blijkt wel dat vooral senioren 

het slachtoffer zijn van babbeltrucs. Opvallend is het grote aantal hoogbejaarde slachtoffers. 

Van babbeltrucs zijn geen exacte cijfers bekend en deze zijn ook niet eenvoudig te destilleren uit de 

politiecijfers. Dit heeft te maken met het feit dat een babbeltruc geen zelfstandig misdrijf is maar een 

modus operandi voor diverse delicten. Uit de berichten in de media blijkt echter dat de babbeltruc vaak 

voorkomt en uit telefonische onderzoeken blijkt dat slechts een klein deel hiervan aangifte doet. Vaak 

doet men geen aangifte uit schaamte. Dit in tegenstelling tot woningovervallen waarvan de slachtoffers 
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bijna altijd aangifte doen. Uit onderzoek van politiestudenten over meerdere jaren blijkt het aantal 

babbeltrucs toe te nemen. Uit aangiftecijfers van de politie Eenheid Rotterdam en van de voormalige 

politieregio’s Zuid-Holland Zuid en Utrecht blijkt dat het overgrootste deel van de slachtoffers senior is. 

Opvallend is het grote aandeel hoogbejaarde (80-plus) slachtoffers.    

 

Het oplossingspercentage van babbeltruc is zeer laag. Er is te weinig kennis over het fenomeen én over 

de daders c.q. dadergroepen die vaak landelijk werken. De opsporing van deze misdrijven wordt niet of 

te weinig landelijk gecoördineerd. 

Het oplossingspercentage van woningovervallen op senioren is stijgend en relatief hoog, zij het niet zo 

hoog als een woningoverval op een niet-senior of een overval op een ander object. Het 

oplossingspercentage van babbeltrucs is echter laag. In Zuid-Holland Zuid en in de Eenheid Rotterdam 

zijn voor gepleegde babbeltrucs een aantal leden van Roma-families aangehouden. Deze bleken in het 

hele land zich schuldig te maken aan babbeltrucs, winkeldiefstal en zakkenrollerij. Dit fenomeen wordt 

mobiel banditisme genoemd en is voor de politie moeilijk aan te pakken. Er is een tekort aan kennis van 

het fenomeen en de aanpak gebeurt te weinig landelijk. Het zijn overigens niet alleen Roma’s die zich 

aan babbeltrucs schuldig maken. 

 

De babbeltruc die gepleegd wordt bij een woning is inmiddels gelijkgesteld met een woninginbraak en 

daardoor benoemd tot high impact crime. Niet iedere politieagent is daar (voldoende) van op de 

hoogte. De babbeltruc op straat behoort niet tot de benoemde high impact crimes maar heeft wel een 

zeer grote impact op de oudere slachtoffers. 

Overvallen zijn benoemd tot high impact crime, zo ook een woningoverval. Babbeltrucs, zowel gepleegd 

in een woning als op straat, hebben echter ook vaak een zeer grote impact, zeker als het slachtoffer  

ouder is. Een babbeltruc gepleegd in een woning valt onder woningcriminaliteit en wordt in de prioritering 

op gelijke voet gesteld met een woninginbraak. Hierdoor valt dit ook onder de high impact crimes. Dit is 

echter nog niet tot iedere politieagent doorgedrongen. De babbeltruc op straat heeft ook vaak een zeer 

grote impact voor oudere slachtoffers. Deze vallen echter formeel dus niet onder de high impact crimes. 

Daders van babbeltrucs in een woning zijn echter ook vaak de daders van de babbeltrucs op straat en 

van zakkenrollerij waarbij ook vaak een afleidingsmanoeuvre wordt gebruikt. Het afkijken van de pincode 

over de schouders van potentiële slachtoffers is tevens een activiteit van deze dadergroepen. 

 

Preventie wordt gezien als de sleutel is om het aantal high impact crimes nog verder te laten dalen. 

Omdat preventie lange tijd geen politietaak meer was ontbreekt echter bij veel politieagenten de nodige 

kennis hierover. 

De professionals op veiligheidsgebied delen deze mening. In tijden van bezuiniging mag het echter niet 

te veel geld kosten. Anderzijds maakt men zich wel zorgen over het toenemende aantal babbeltrucs en 

woningovervallen op senioren, hoewel bij die laatste de kans zeer gering is. De angst voor een 

woningoverval, een babbeltruc en andere misdrijven onder ouderen is er echter wel  degelijk, mogelijk 

gevoed door berichten in de media. Preventie behoort inmiddels weer tot de kerntaken van de politie. 

In de Eenheid Rotterdam is preventie een belangrijke poot van het SGBO high impact crimes. Omdat 

preventie gedurende meer dan tien jaar geen politietaak was ontbreekt de parate kennis hierover bij 

veel oudere politieagenten. Jonge politieagenten zijn helemaal niet grootgebracht met preventie.    

 

Het programma Senioren & Veiligheid zoals dat uitgevoerd wordt in Rotterdam-IJsselmonde is een goed  

voorbeeld van preventie en hoe integraal wordt samengewerkt tussen de partners.  

Gerichte en op ouderen afgestemde preventieve voorlichting kan volgens de professionals er zeker toe 

bijdragen dat ouderen weerbaarder worden waardoor een vorm van gedragsverandering ontstaat 

onder de senioren. We leven niet meer in de tijd van het touwtje uit de brievenbus en dat iedereen die 

aan de deur kwam was te vertrouwen. Ouderen moeten hier dus alert op worden gemaakt en moeten 

hun gedrag hierop aanpassen. Op deze wijze kunnen babbeltrucs en woningovervallen voorkomen 

worden. De kunst is dan wel om de ouderen op de juiste manier te bereiken, dat wil zeggen zonder dat 

hen angst aangepraat wordt. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat ouderen hun huis niet meer uit durven 

en in een sociaal isolement terecht komen. Tijdens een interactieve voorlichtingsbijeenkomst Senioren & 

Veiligheid behandelt de wijkagent een breed scala van veiligheidsaspecten specifiek gericht op 

ouderen. Hierbij komen ook de babbeltruc en de woningoverval uitgebreid aan bod, zonder dat de 

nadruk op deze misdrijven komt te liggen. Daarbij wordt een duidelijk beeld van de problematiek 

geschetst en in het juiste reliëf gezet. De (deel)gemeente organiseert de bijeenkomst, communiceert, 

faciliteert en ondersteunt. Ouderenorganisaties en woningcorporaties zijn betrokken en die kunnen zogen 

voor stimulatie van sociale controle en participatie in de wijk.  
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Woningcorporaties zijn terughoudend in het nemen van fysieke maatregelen om babbeltrucs en 

woningovervallen tegen te gaan.  

Relatief eenvoudige aanpassingen als een kierstandhouder en/of een digitale deurspion zijn al snel teveel 

gevraagd terwijl dit probate middelen zijn om deze misdrijven te voorkomen. Dat dit daadwerkelijk werkt 

blijkt uit het verhaal van een 83-jarige vrouw uit IJsselmonde die door deze maatregelen een babbeltruc 

heeft weten te voorkomen. 

 

Het preventieve programma Senioren & Veiligheid werkt. Ouderen worden alerter en weten misdrijven te 

voorkomen. 

Uit de reacties van bezoekers van dit preventieve programma Senioren & Veiligheid blijkt dat ouderen 

de voorlichting waarderen en hier ook echt wat aan hebben. Zij geven aan op een aantal punten anders 

te gaan handelen. De 83-jarige vrouw uit de vorige alinea is hier een sprekend voorbeeld van. Al heel 

wat ouderen hebben met een subsidieregeling de digitale deurspion aangeschaft of gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid een gratis kierstandhouder te ontvangen. Een 75-jarige man herkende een 

babbeltruc bij zijn buurvrouw en wist één van de daders aan te houden. 

 

Inmiddels is het programma geïmplementeerd in de hele Eenheid Rotterdam en wordt dit door 

wijkagenten uitgevoerd of gaat dit in de loop van 2014 en 2015 uitgevoerd worden. De politiek in de 

gemeente Rotterdam en vaak ook daarbuiten staat er achter. Ook elders uit het land is er belangstelling 

en wijkagenten buiten de Eenheid Rotterdam hebben het programma op eigen initiatief overgenomen.  

 

Het preventieve programma Senioren & Veiligheid zal er de komende jaren mede aan bijdragen om het 

aantal babbeltrucs en woningovervallen op senioren terug te dringen. De in de probleemstelling 

genoemde 25% reductie zal voor de woningovervallen een realistische doelstelling zijn die binnen de 

genoemde tijd haalbaar is. Omdat bij de babbeltrucs de aantallen niet bekend zijn wordt het lastig hier 

een percentage aan te hangen voor wat betreft de cijfers. De babbeltrucs worden in de Eenheid 

Rotterdam pas sinds 1 juli 2013 in een apart bestand bijgehouden. Dit bestand is echter nog niet zuiver 

genoeg. Over anderhalf jaar zal dit bestand zuiverder worden door betere analyse maar ook omdat ‘de 

babbeltruc’ beter tussen de oren van de diender zal komen te zitten waardoor er eenduidiger 

geregistreerd gaat worden. Het aantal aangiftes zal hierdoor stijgen. Ook door de 

voorlichtingsbijeenkomsten bestaat de reële mogelijkheid dat het aantal meldingen en aangiften 

behoorlijk gaat stijgen. Eén van de aspecten van het programma Senioren & Veiligheid is namelijk om de 

aangiftebereidheid te vergroten. Bij de Voorlichtingsestafette Senioren in Amsterdam steeg het aantal 

aangiften van babbeltrucs in 2011 met 300%103.  

 

  

                                                             
103 Klomp M. van de, Klein Haneveld R en Kop N., Babbeltrucs bij diefstal uit woning - onderzoeksrapport, Apeldoorn, 

2014, Politieacademie. 
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17.  Aanbevelingen 

 

Uit de getrokken conclusies van hoofdstuk 16 komen een aantal aanbevelingen voort. Deze 

aanbevelingen zijn voor de overzichtelijkheid onderverdeeld in aanbevelingen over de aanpak van 

woningovervallen op senioren, de aanpak van  babbeltrucs en aanbevelingen voor wat betreft 

preventie en het programma Senioren & Veiligheid. Na een korte toelichting zijn de aanbevelingen 

puntsgewijs weergegeven in de kleur blauw. 

 

 

17.1 Aanbevelingen aanpak woningovervallen op senioren 
 

De aanpak in de opsporing van woningovervallen gaat goed; het oplossingspercentage stijgt. Wel zal 

nog eens kritisch moeten worden gekeken naar de leeftijdsgrens van 55 jaar voor een (woning)overval 

op een senior. Dat past niet meer in de huidige tijd van actieve 50-plussers, de steeds hogere 

leeftijdsverwachting, de daaraan gekoppelde vergrijzing en het feit dat we steeds langer moeten blijven 

werken.  

 

 Het is aan te bevelen om de leeftijdsgrens voor de woningoverval op te trekken naar 65-plus, de 

leeftijdsgrens die bijvoorbeeld ook het CBS gebruikt.  

 

 Voor de politiesystemen zal dan de code F55 moeten wijzigen in F65 

 

Dit voorkomt tevens de verwarring als er een woningoverval wordt gepleegd op een ondernemer of 

crimineel in de leeftijdscategorie 55-64 jaar. Er ontstaat hierdoor een zuiverder beeld van een 

woningoverval op ouderen. In de cijfers van de Eenheid Rotterdam is immers over de afgelopen vijf jaar 

een flinke verschuiving te zien van het aandeel 65-plussers in het aantal woningovervallen op senioren.   

 

 

17.2 Aanbevelingen aanpak babbeltrucs 
 

Landelijk wordt er in het jaar 2014 veel aandacht besteed aan de babbeltrucs gepleegd op ouderen. 

Dit blijkt onder andere aan de wekelijkse aandacht die het televisieprogramma Opsporing Verzocht 

hieraan besteed. Omdat de inhoud van dit programma onder de verantwoordelijkheid van politie en 

justitie valt blijkt hieruit dat het fenomeen babbeltrucs daar op de kaart staat. Maar wat ook duidelijk is 

geworden is dat de babbeltruc een veelvoorkomend feit is dat veel maatschappelijke onrust 

veroorzaakt, maar dat de omvang van het probleem onbekend is. Dit onderzoek toont aan dat vooral 

(hoog)bejaarden het slachtoffer zijn maar dat de aangiftebereidheid laag is.  Het grote dark number van 

de babbeltrucs heeft te maken met deze lage aangiftebereidheid maar ook door de verschillende 

manieren van registreren in de politiesystemen omdat de babbeltruc geen losstaand feit is maar een 

modus operandi voor diverse feiten. Daarnaast hebben nog te veel politieagenten het idee dat een 

babbeltruc een zogenaamde eenvoudige diefstal is. Hoewel bij het vaststellen van de prioriteiten van 

de nationale politie de babbeltruc in de woning is gelijkgesteld met een woninginbraak, een high impact 

crime dus, zijn veel politieagenten op straat, maar ook bij de recherche, hier niet van op de hoogte.  

Een babbeltruc gepleegd buiten de woning valt hier echter weer niet onder. Er is nog geen eenduidige 

definitie van babbeltruc. Dit leidt voor wat betreft de babbeltrucs tot de volgende aanbevelingen: 

 

 Er zal een eenduidige definitie moeten komen van de babbeltruc. De term babbeltruc, die 

eigenlijk te mild is, moet wel worden gehandhaafd omdat deze veelvuldig gebruikt wordt in  de 

media en in de politieorganisatie. 

 

 In opdracht van de overheid zal een groot landelijk onderzoek naar de omvang van babbeltrucs 

moeten gaan plaatsvinden. Een degelijk uitgevoerd onderzoek kan de omvang naar het 

fenomeen duiden. De tot op heden uitgevoerde telefonische en opinieonderzoeken geven hier 

onvoldoende duidelijkheid op. 

 

 Het is aan te bevelen om dit onderzoek gepaard te latengaan met een landelijke campagne 

om de aangiftebereidheid te vergroten. Door helder te maken dat de aanpak van babbeltrucs 

grote prioriteit heeft bij de politie en dat een oudere zich niet hoeft te schamen om babbeltrucs 

te melden bij de politie zal de aangiftebereidheid vergroot worden. Hierdoor ontstaat ook in de 

politiecijfers een duidelijker beeld van het aantal babbeltrucs, de opsporing zal hierdoor ook 

vergemakkelijkt worden omdat meer aangiftes een duidelijker beeld van de plegers van 
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babbeltrucs en hun werkwijzen zal gaan geven.  Door landelijke en lokaal aandacht te besteden 

aan de babbeltruc zal er naar verwachting ook  meer aangifte worden gedaan omdat de 

slachtoffers het delict eerder herkennen. 

 

 Binnen de politie moeten babbeltrucs beter worden geregistreerd. Dit kan door middel van een 

duidelijke werkinstructie of format. Ten eerste moet het dan voor iedere politieambtenaar 

duidelijk zijn dat de babbeltruc geen eenvoudige diefstal is maar een meer gekwalificeerd 

delict. Omdat het een modus operandi is en geen aparte delictsvorm zou het in de 

politiesystemen eenduidig weggeschreven kunnen worden onder de maatschappelijke klasse 

“Diefstal uit woning” bij een babbeltruc aan de deur. Voor de babbeltruc op straat is deze wat 

ingewikkelder. De maatschappelijke klasse “Oplichting” dekt niet altijd de lading omdat er bij 

oplichting van uit wordt gegaan dat het slachtoffer zelf goederen afgeeft of gegevens ter 

beschikking stelt. Als de dader zelf de goederen, bijvoorbeeld de bankpas, wegneemt dan valt 

het juridisch niet onder oplichting. Het ontfutselen van de bijbehorende pincode kan dan wel 

weer onder oplichting vallen. 

 

 In aanvulling op de vorige aanbeveling is het ook van belang om op beleidsniveau met het 

Openbaar Ministerie afspraken te maken over de aanpak van babbeltrucs en onder welke 

strafrechtelijk artikelen de diverse babbeltrucs in juridische zin vallen. 

 

 Daarnaast zal bij het registreren in de politiesystemen naast de juiste maatschappelijke klassen 

altijd de modus operandi moeten worden ingevuld. Daarbij moet duidelijk het afleiden van het 

slachtoffer en de babbeltruc/smoes moeten worden aangegeven.  

 

 Omdat de babbeltruc in de woning gelijk is gesteld met een woninginbraak betekent dit dat 

hiervoor dezelfde aanpak zou moeten zijn zoals nu ook gebeurt bij een woninginbraak. De 

aanbeveling is dan ook dat de politie na een melding altijd naar het plaats delict gaat. Daar 

wordt ter plaatse de aangifte opgenomen. De politie doet altijd een buurtonderzoek en laat de 

forensische opsporing ter plaatse komen voor sporenonderzoek. De politieagent moet er wel 

rekening mee houden dat (hoog)bejaarde slachtoffers kwetsbaarder zijn en dat het delict een 

(zeer) grote impact op het slachtoffer kan hebben. De impact zal vaak groter zijn dan een 

woninginbraak omdat het slachtoffer met de dader is geconfronteerd en/of de schaamte over 

het voorval. Nazorg door bijvoorbeeld de wijkpolitie en het aanbieden van slachtofferhulp is om 

die redenen dan ook belangrijk.  

 

 De babbeltruc die op straat wordt gepleegd zou echter ook onder de high impact crimes moeten 

vallen. Ook hiervan zijn ouderen vaak het slachtoffer en de impact en materiële schade zijn 

dikwijls groot. Daarbij komt nog dat deze babbeltrucs op straat, vaak in combinatie met een 

vlekkentruc, een kaartentruc, een wisseltruc of zakkenrollerij, worden vaak door dezelfde daders 

gepleegd als de babbeltrucs in de woning worden gepleegd. 

 

 Zonder te willen stigmatiseren is gebleken dat het overgrote deel van de in de Eenheid Rotterdam 

aangehouden verdachten behoren tot een Roma-familie in Nederland of zeer nauwe banden 

hebben met een Roma-familie. De werkwijzen komen hierbij overeen met het zogenaamde 

mobiel banditisme. Om dit te kunnen aanpakken is een vergaande landelijke samenwerking 

benodigd. Beter nog zou het zijn om tot een landelijke coördinatie en aanpak te komen. Het is 

daarom aan te bevelen dat elk misdrijf met de modus operandi van babbeltruc zowel regionaal 

als landelijk wordt geregistreerd en geanalyseerd. Zo kunnen eerder verbanden worden gelegd 

en komen dadergroepen in beeld. Ook als er verdachten van babbeltrucs worden 

aangehouden zal de recherche moeten bekijken of signalementen en werkwijzen 

overeenkomen met andere in het land gepleegde babbeltrucs. 

 

 Nog beter zou het zijn als er een landelijk team komt dat het mobiel banditisme aan gaat pakken. 

Aangehouden verdachten van babbeltrucs worden, indien zij in aanmerking komen voor 

mobielbanditisme, door dit team afgehandeld. De lokale oplichter die zich voordoet als 

glazenwasser of schoorsteenveger wordt uiteraard gewoon door de plaatselijke politie 

afgehandeld.  
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17.3 Aanbevelingen preventie en Senioren & Veiligheid 
 

Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat preventieve voorlichting echt werkt. Dit bevestigt de mening van 

minister Opstelten en de professionals op veiligheidsgebied dat preventie de sleutel is in het terugbrengen 

van de high impact crimes. Deze vlieger gaat in ieder geval op voor de voorlichting Senioren & Veiligheid 

en het voorkomen van babbeltrucs. In deze voorlichting lijkt de balans gevonden te zijn om ouderen 

alerter en weerbaarder te maken zodat zij een gedragsverandering ondergaan, zonder dat daarbij angst 

gecreëerd wordt. Omdat een woningoverval vaak ook start met aanbellen en een smoes kan deze 

gedragsverandering er ook toe leiden dat woningovervallen voorkomen worden.  

 

 Een eerste belangrijke aanbeveling is dan ook dat het programma Senioren & Veiligheid verder 

uitgerold gaat worden, zowel binnen de Eenheid Rotterdam als daarbuiten.  

 

 Het in Rotterdam-IJsselmonde ontwikkelde programma kan daarbij als basis dienen. Hoe meer 

senioren de voorlichting volgen hoe beter! Dit programma werkt voor wat betreft het beoogde 

resultaat maar ook voor wat betreft de integrale aanpak. 

 

 Op een goedkope wijze kan met relatief weinig werk voor alle partners kan een grote groep 

senioren worden bereikt met dit voorlichtingsprogramma. Uiteraard is enige aanpassing op de 

locatie mogelijk en zelfs aanbevelenswaardig. Er kan dan ingespeeld worden op de lokale 

actualiteit en infrastructuur wat de presentatie dichter bij de bezoekers brengt. 

 

 De integraliteit in dezen is belangrijk; ook gemeenten, ouderenorganisaties en bijvoorbeeld 

woningcorporaties en verzorgingsinstellingen laten hiermee zien dat de veiligheid van ouderen 

bij hen ook prioriteit heeft. 

 

 Het is tevens aanbevelenswaardig dat de wijkagent de presentatie doet, of in ieder geval bij de 

voorlichting aanwezig is. De voorkeur gaat uit naar minimaal één keer per jaar in zijn of haar 

eigen gebied. Naar behoefte en samenstelling van de bevolking kan dit meer zijn. Ouderen 

nemen aan wat een geüniformeerde politieagent vertelt omdat de politie voor die 

bevolkingsgroep als een autoriteit geldt. De wijkagent kan tevens de vragen van zijn 

wijkbewoners beantwoorden en voelen wat er onder de bewoners leeft. 

 

 Bij de uitrol dient er zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van wijkagenten met enige 

affiniteit met het onderwerp in casu de ouderen. Senioren dienen immers anders benaderd te 

worden dan de jeugd. Een oudere waardeert het ook als er voor hem de tijd wordt genomen en 

naar hem of haar geluisterd wordt. 

 

 Omdat preventie een lange tijd geen politietaak was moeten politieagenten dit weer aangeleerd 

worden. Oudere agenten kunnen hierin opgefrist worden, jongere collega’s moeten de 

mogelijkheid krijgen dit aan te leren. Hierbij kan gedacht worden aan het spreken voor groepen 

of het leren presenteren. Maar ook wat het effect van preventie is. Veel jonge collega’s houden 

zich liever bezig met het vangen van boeven of directe hulpverlening en zijn zich onvoldoende 

bewust wat preventie kan betekenen. 

 

 In navolging hierop strekt het de aanbeveling dat de Politieacademie preventie als vak gaat 

aanbieden in de basispolitieopleiding en mogelijk in aanvullende opleidingen. 

 

 De politie zal tevens zorg moeten dragen voor voldoende preventiemateriaal. Dat gaat verder 

dan alleen brochures. Er wordt in het kader van de aanpak van de high impact crimes al gewerkt 

aan het in gezamenlijkheid met partners aanbieden van technische hulpmiddelen (zoals in dit 

geval de deurspion en de kierstandhouder). Daar moet optimaal gebruik van worden gemaakt. 

Onder preventiemateriaal wordt in dezen ook verstaan de technische mogelijkheden om 

bijvoorbeeld presentaties te kunnen verzorgen.   
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Relatief eenvoudige fysieke maatregelen zoals de kierstandhouder en de digitale deurspion helpen om 

ongewenst bezoek buiten de deur te houden. Bij juist gebruik zijn dit zeer probate middelen om 

babbeltrucs en woningovervallen op senioren te voorkomen. Het behoort niet tot de taken van de politie 

deze fysieke maatregelen te financieren. Dat zal vooral moeten of kunnen gebeuren door gemeenten, 

woningcorporaties, ouderenbonden en bewoners zelf, of een combinatie hiervan. De politie kan hier 

echter wel in adviseren en/of deze middelen promoten. 

 

 Het is dan ook aan te bevelen dat zoveel mogelijk senioren een kierstandhouder en/of een 

digitale deurspion ontvangen. Woningcorporaties en gemeenten, mogelijk ook de landelijke 

overheid, kunnen hierin een grote rol hebben om deze middelen gratis of tegen zeer sterk 

gereduceerd tarief aan te bieden en te monteren. 

 

 Na montage zal aan de ouderen ook een goede gebruiksinstructie moeten worden gegeven.  

 

 Dit kan in combinatie met andere instructies hoe om te gaan met de eigen veiligheid. Hierin 

kunnen ouderenbonden, welzijnsinstellingen en woningcorporaties een rol spelen. 

 

 Een mogelijkheid kan zijn dat deze fysieke middelen en instructies aan iedere (nieuwe) 65-

plusser te geven in combinatie met de brochure Senioren & Veiligheid van het CCV.   

 

In de praktijk is gebleken dat deze fysieke maatregelen echt helpen. Als veel woningen hiervan voorzien 

worden zal er ook een preventieve werking van uitgaan. Dat zal in ieder geval gelden voor de digitale 

deurspion; deze is van de buitenzijde van de woning goed herkenbaar en veel uitvoeringen kunnen een 

foto of filmpje maken van diegenen die voor de deur staan. Voor wat betreft de kierstandhouder zit er 

nog wel een hobbel in de weg bij woningcorporaties die specifiek seniorenwoningen verhuren en bij de 

zorginstellingen. Zij zijn momenteel nog van mening dat kierstandhouders de hulpverlening ernstig in de 

weg kunnen zitten als deze als extra slot worden gebruikt.  
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Bijlage 5 – Interview Stadsmarinier high impact crimes 

 

 
Interview 1:  Corine Duitman.  

Stadsmarinier High Impact Crimes van de gemeente Rotterdam. 
 

 

Wat houdt uw functie, in het kort, in? 

De functie stadsmarinier bestaat nu 12 jaar in de gemeente Rotterdam. De stadsmarinier heeft mandaat 

hebt en valt direct onder de burgemeester. Daardoor kan de stadsmarinier dingen loswrikken. Of, zoals 

een collega stadsmarinier het benoemde: je hoeft niet door vijftien hoepels te springen om zaken voor 

elkaar te krijgen. Als je dingen signaleert of constateert, of er zijn zaken die in de bureaucratie vastlopen, 

dan kan de stadsmarinier er voor zorgen dat het weer los komt. Dat is niet altijd met een breekijzer, vooral 

niet eigenlijk, maar meer als smeerolie. Dat gebeurt met de vraag: hoe kan je partijen beter met elkaar 

laten samenwerken? De stadsmarinier moet dus scherp en alert zijn of het proces ergens vast loopt en 

vervolgens ook snel kunnen schakelen. Het voordeel is dat de stadmarinier niet onderaan in de 

organisatie hoeft te beginnen. Als hij het nodig vindt zit hij meteen met de directeur om tafel. En werkt 

het dan nog niet dan heeft de stadsmarinier altijd nog de burgemeester die achter hem staat en die hij 

kan inschakelen om echt die doorzettingsmacht te organiseren. Buiten de stadsmariniers die aan een 

bepaald probleemgebied gekoppeld zijn heeft de gemeente Rotterdam ook een stadsmarinier voor de 

aanpak van de high impact crimes. Sinds kort vervul ik die functie, daarvoor heeft Jur Verbeek dit een 

aantal jaren gedaan. 

 

Wat zijn de high impact crimes waar u zich mee bezig houdt? 

In eerste instantie waren dit voor Rotterdam de straatroven en de overvallen en de aanpak hiervan. Dit 

is nu uitgebreid naar de woninginbraken. Dat zijn de thema’s voor de stadsmarinier high impact crimes 

en dit komt overeen met de landelijke aanpak zoals door minister Opstelten ingezet is. 

 

Hoe werkt u samen met het SGBO104 High Impact Crimes van de politie Eenheid Rotterdam? 

De samenwerking is bijzonder goed te noemen en gaat op verschillende manieren. De belangrijkste is 

dat ik om de week overleg heb met mijn projectteam en daar zit vanuit het SGBO van de politie 

commissaris Jan Hoogstraten in. Belangrijk is dat dit om de week is: Je zit veel bij elkaar en dan niet om te 

vergaderen, want wat mij betreft moet er minder vergaderd worden, maar wel om elkaar op de hoogte 

te houden. Hoe loopt het nu? Waar gaat het mis?  Hoe staat het met de cijfers? Hoe staat het met de 

operatie? Waar loop je tegen aan? Dat is de formele lijn binnen het projectteam. Daarnaast heb ik 

dagelijks contact met diverse leden van het SGBO en bespreken we de zaken waar we tegen aan lopen 

en lossen die op. 

 

Wat is de rol van de stadsmarinier en de (deel)gemeente in de aanpak van de high impact crimes? 

De andere stadsmariniers werken voor de gemeente Rotterdam en de deelgemeenten binnen de 

gemeente Rotterdam. Aan mijn functie zitten echter ook regionale aspecten omdat ik ook vanuit het 

ministerie subsidie krijg om de high impact crimes aan te pakken en daar te focussen waar de problemen 

zitten. En dat is in Rotterdam maar zeker ook in de andere gebieden in de regio. En dat betekent dat ik 

ook moet samenwerken met de andere gemeenten. Daar zie je ook wel verschillen, maar er zijn gelukkig 

gemeenten die het probleem onderkennen, daarmee aan de slag gaan en daar ook hulp bij kunnen 

gebruiken. Ze weten mij daarin te vinden. De deelgemeenten vind ik in deze fase lastig omdat zij niet zo 

heel lang meer bestaan105. Hierdoor zijn de deelgemeenten momenteel terughoudend in het oppakken 

van nieuwe dingen omdat zij nu nog niet weten wie het stokje overneemt. Dat is vervelend omdat in een 

aantal gebieden in deelgemeenten de afgelopen vijf jaar steeds te zien is dat tijdens de donkere dagen 

het aantal woninginbraken hoog is en dan moet je nu aan de slag. En het mag geen reden zijn om nu 

niets te doen omdat je niet weet wie in maart het stokje overneemt. Ik vind wel dat we nu al moeten 

nadenken over hoe nu verder. Dat is best een lastige opgave want het werkt blijft. 

 

 

  

                                                             
104 De politie Eenheid Rotterdam, voorheen de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond werkt voor de aanpak van de high 

impact crimes met een zogenaamde Staf Grootschalig Bijzonder Optreden (SGBO). 
105 De deelgemeenten in de gemeente Rotterdam houden formeel op te bestaan per 19 maart 2014. 
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Bijlage 5 – Interview Stadsmarinier high impact crimes (vervolg) 

 

 

De aanpak van de high impact crimes loopt nu al enkele jaren. Hebben de deelgemeenten hierin hun 

rol voldoende opgepakt? 

Zonder deelgemeenten te willen noemen zijn er positieve en negatieve ontwikkelingen. Er zijn 

deelgemeenten die heel voortvarend aan de slag zijn gegaan met het VIP-pen en uitreiken van HIT-

brieven106, of die, voor wat de woninginbraken betreft, gestart zijn met focusaanpak107 en met veel 

partijen aan tafel zitten om een integrale aanpak hierop te doen. Maar er zijn ook deelgemeenten die 

nog een duwtje in de rug nodig hebben.  Die zijn nu net begonnen of die echt nog aan de slag moeten. 

Maar daarbij moet ik aantekenen dat er ook wel verschillen zijn in problematiek in de verschillende 

deelgemeenten. 

 

Wie spelen er nog meer een rol, of zouden een rol kunnen spelen, in de aanpak van de high impact 

crimes? 

Met name de woningcorporaties moeten een belangrijkere rol gaan spelen, dat kan in preventieve 

maatregelen maar ook door sociaal investeren. Maar ook de reclassering heeft een hele belangrijke taak 

in de bestrijding van de high impact crimes. Als we kijken naar de aanpak van overvallers zien we nu een 

daling in de cijfers van het aantal overvallen met 30%, een heel mooi resultaat. De hele intensieve inzet 

van de reclassering heeft hierin zeker een rol gespeeld. Maar ook de Raad voor de Kinderbescherming 

en Bureau Jeugdzorg kunnen hierin een rol spelen. Als ik kijk naar de woninginbraken denk ik ook aan de 

verzekeringsmaatschappijen. In hoeverre kunnen die een grotere rol gaan spelen? Als er bij iemand voor 

de derde keer wordt ingebroken en hij heeft zijn lesje nog niet geleerd en geen preventieve maatregelen 

genomen maar hij kan wel iedere keer bij de verzekering de schade vergoed krijgen, waar houdt het 

dan op? Moet je daar als verzekeringsmaatschappij ook niet anders in staan? In de regio zijn we 

overigens ook erg innovatief bezig en we werken hierbij goed samen met allerlei particuliere bedrijven 

die meedenken en die komen met innovatieve oplossingen. Ik ben wel voor al deze technische snufjes 

al moet je er wel goed over nadenken welk doel het dient omdat het vaak forse geldinvesteringen vergt. 

Maar als het helpt om aan de voorkant van het probleem te komen ben ik wel erg voor innovatie. Slimme 

apparatuur die ons kan helpen en vooral preventief kan worden ingezet. Preventie is in veel gevallen de 

sleutel. 

 

Waarom zijn de high impact crimes beperkt tot overvallen, straatroven en woninginbraken en is er ook 

niet gekeken naar de slachtoffercategorie? Een babbeltruc of zakkenrollerij gepleegd op een oudere 

dame heeft vaak meer impact op het slachtoffer dan een straatroof waarbij de ene jongere de ander 

een mobieltje afhandig maakt. 

Dat is een hele goede vraag. Ik ben niet bij de start geweest van de aanpak van de high impact crimes. 

Vaak is het wel zo dat de benoemde high impact crimes straatroof, overval en woninginbraak op alle 

leeftijdscategorieën over het algemeen een grote impact hebben. Daarbinnen zou het misschien wel 

goed zijn om nog verder te prioriteren op leeftijd of welke feiten meer impact hebben op een bepaalde 

leeftijdscategorie. Dat zou absoluut het verder onderzoeken waard zijn. 

 

Zijn bij u de cijfers bekend van het aantal misdrijven op ouderen/senioren en/of weet u dat bepaalde 

misdrijven verhoudingsgewijs vaker voorkomen bij senioren?  

Nee, die cijfers zijn mij niet bekend en worden volgens mij ook niet specifiek bijgehouden. Ik ken wel de 

algemene cijfers van de high impact crimes maar niet die op die specifieke doelgroep. Ik ben er wel 

benieuwd naar. Ik denk niet dat het percentage heel hoog is op het totaal maar wel dat de impact 

enorm is. En dat de oudere meer angst heeft om slachtoffer te worden. Het is vaak zo dat misdrijven 

gepleegd op ouderen de krant halen en dat de oudere denkt: wie kan ik nog vertrouwen? Ik snap dat 

heel erg en die impact is echt enorm. En het kunnen er dan misschien in aantallen niet veel zijn, maar 

wat mij betreft doen die aantallen er dan niet toe. We moeten ons niet alleen door cijfers laten leiden. 

We doen het qua cijfers misschien heel goed als we tien straatroven van een mobieltje op een jongere 

oplossen, maar als we kijken naar de capaciteit en inzet zie ik liever dat we één zaak met een hele hoge 

impact oplossen dan tien zaken met een mindere hoge impact. 

 

                                                             
106 Vanuit het SGBO High Impact Crimes zijn in de politie Eenheid Rotterdam ruim 600 personen aangewezen als 

High Impact Target of HIT-klant. Dit zijn personen die recent veroordeeld zijn voor één of meerdere high impact 

crimes. Van deze personen is uit analyse gebleken dat er gevaar voor recidive is. Deze personen hebben vanuit de 

burgemeester een zogenaamde startbrief (HIT-brief) ontvangen waarin staat dat zij in de gaten worden gehouden 

door diverse instanties maar waarin ook de mogelijkheid wordt geboden voor scholing of werk. VIP staat voor Very 

Important Person, in dit geval in negatieve zin, maar ook voor Very Irritating Police omdat met name de politie veel 

contact zoekt met deze personen en zij dat over het algemeen als zeer irritant ervaren. 
107 De focusgebieden zijn gebieden waar verhoudingsgewijs veel wordt ingebroken. De focusaanpak behelst een 

integrale aanpak, onder regie van de (deel)gemeente waarbij alle partijen extra inzet plegen en extra maatregelen 

nemen met als doel het aantal inbraken omlaag te brengen. 
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Hoe kan het aantal misdrijven op senioren (het beste) worden teruggedrongen? 

Hier ligt echt de sleutel bij preventie. De kunst hierin is om de ouderen te kunnen  bereiken, maar ook om 

hen op de juiste manier te bereiken. Dus zonder dat ze heel bang worden en hun huis niet meer uit durven 

of in een sociaal isolement komen. 

Dus door het stimuleren van sociale controle en participatie in de wijk, het meeleven met elkaar.  En 

speciaal gericht op senioren hen informeren wat ze zelf voor maatregelen kunnen nemen om niet het 

slachtoffer te worden. Die combinatie kan heel erg effectief kan zijn. 
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Interview 2:  Norbert Swaneveld  
Dagelijks bestuurder van de deelgemeente IJsselmonde te Rotterdam,  

Portefeuillehouder Veiligheid, Economie, Sport, Recreatie en Communicatie. 

 

 

Wat houdt uw functie, in het kort, in?  

Mijn functie kan je uitleggen als die van wethouder. Amsterdam kent nu nog stadskwartieren en 

Rotterdam de deelgemeenten. Rotterdam is verdeeld in veertien deelgemeenten en IJsselmonde is hier 

één van met een kleine 60.000 inwoners. Een voorzitter en de portefeuillehouders vormen het dagelijks 

bestuur, vergelijkbaar met een burgemeester en wethouders maar wel onder de vlag van de gemeente 

Rotterdam.  

 

In de deelgemeente IJsselmonde wonen relatief veel senioren. Kunt u aangeven hoeveel? 

In deze deelgemeente wonen in totaal 17.285 personen van 55 jaar en ouder. Meer specifiek: In de wijk 

Beverwaard zijn dit er 2350, in Groot-IJsselmonde 9323, in Lombardijen 4112 en in Oud-IJsselmonde 1500. 

Dit houdt dus in dat bijna een derde van het aantal inwoners 55-plus is. 

 

Hoe staat het volgens u met de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de oudere inwoners van de 

deelgemeente IJsselmonde? 

Op dit moment is dat een lastige. In 2014 krijgen we weer de Veiligheidsindex108 waarin de objectieve en 

de subjectieve veiligheid wordt gemeten. Als we kijken naar de Veiligheidsindex van twee jaar geleden, 

toen waren we in IJsselmonde onderuit gegaan voor wat betreft de veiligheidsbeleving. Voor deze 

Veiligheidsindex geldt dat 1/3 bestaat uit de objectieve cijfers, de aangiften bij de politie en voor 2/3 uit 

de veiligheidsbeleving en het gevoel van de inwoners. Op dit moment wordt de Veiligheidsindex 

gemeten dus het antwoord op de vraag moet ik even schuldig blijven. Ik ga er wel vanuit dat dit in ieder 

geval stabiel is gebleven door alle acties die we onder andere samen met de politie preventief op 

veiligheid hebben ingezet. Wellicht zijn inwoners van IJsselmonde zich iets veiliger gaan voelen. Maar het 

kan zomaar gebeuren dat iemand om de hoek van straat slachtoffer wordt van een woningoverval, dan 

zingt dat al heel snel rond in de buurt en dan gaan mensen zich onveilig voelen. Ik hoop in ieder geval 

dat mensen, zeker subjectief gezien, zich veiliger zijn gaan voelen, objectief gezien is de gemeente 

Rotterdam in ieder geval een stuk veiliger geworden als ik de cijfers mag geloven die de burgemeester 

onlangs heeft gepresenteerd. Ik weet alleen niet of in de veiligheidsindex ook gemeten wordt op 

leeftijdscategorie en of hiermee dus ook de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de oudere inwoner 

zichtbaar wordt109. 

 

Van welke misdrijven wordt de senior in IJsselmonde in uw optiek relatief vaak het slachtoffer? 

Ik verwachtte dat dit woninginbraken, babbeltrucs, straatroven en woningovervallen zijn. Dus in ieder 

geval de high impact crimes waar we momenteel vol op inzetten en waarvan de senior ook hierin vaker 

het slachtoffer is. Inmiddels heb ik uit de voorlichtingen die de politie heeft gegeven aan senioren in 

IJsselmonde begrepen dat jongeren vaker het slachtoffer zijn van een straatroof dan ouderen. Naar mijn 

idee komen babbeltrucs op senioren zeer regelmatig voor in IJsselmonde en de afgelopen tijd zijn mijn 

collega’s en ik ook nog wel eens bij slachtoffers geweest van een woningoverval op een senior. Dat zijn 

dan wel zaken die meteen breed worden uitgemeten in de media. Dus misschien is het ook wel de 

beleving van de senioren, maar ook die van mij, dat bepaalde misdrijven vaker voorkomen bij ouderen. 

De rol van de media is wel een interessante, want waarom berichten zij vaak over misdrijven op ouderen? 

Komt dat omdat senioren de krant nog lezen? Of vinden we het zielig? Of pikken ze alleen die 

persberichten er uit? Ik denk wel dat een beroving op een oudere gevoelsmatig zwaarder of zieliger 

wordt gezien dan een beroving op een jongere.  

 

U bezoekt vanuit uw functie vaak oudere bewoners die het slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. 

Kunt u zeggen wat de impact is op deze bevolkingsgroep?  

Ik kan zeggen dat de impact op de oudere bewoners enorm groot is. Mensen houden er slapeloze 

nachten aan over en verliezen het vertrouwen in andere mensen. Dat doet mij echt wat en ik vind het 

wel belangrijk hier aandacht aan te geven. Wij komen langs met een bloemetje en een praatje maar 

vaak doe je het daar niet mee af. Je ziet dat mensen door het misdrijf gaan verhuizen omdat zij zich niet 

meer veilig voelen in hun eigen woning. Dat zijn dan wel de extreme gevallen. Maar je ziet ook dat 

mensen niet meer de straat op durven als het gaat schemeren. Ouderen kennen al heel veel eenzaam- 

                                                             
108 Sinds 2001 meet de gemeente Rotterdam de veiligheid. Deze tweejaarlijkse indexering is gebaseerd op cijfers 

van politie en gemeente én de beleving van 14.000 Rotterdammers. Hun mening telt voor tweederde mee in deze 

Veiligheidsindex. 
109 Blijkens de Veiligheidsindex 2012 is hier niet op gemeten. 
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heid en als dit er nog eens bovenop komt dan zijn die mensen dubbel slachtoffer en dat vind ik schrijnend.  

Als we kijken naar de bevolkingssamenstelling dan zien we dat wij vergrijzen. Ouderen kunnen dus relatief 

gezien vaker het slachtoffer worden van misdrijven. Ouderen zijn ook vaak onachtzaam in die zin dat zij 

nog uit een periode komen dat ze een luisterend oor hebben en een vriendelijk woord al veel doet bij 

deze mensen. Met name bij babbeltrucs maken de daders hier misbruik van en de senior verliest het 

vertrouwen in de medemens. En dat is erg. 

 

Wat kan de deelgemeente IJsselmonde betekenen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de 

oudere inwoner te vergroten? 

Wij zetten onze communicatiemiddelen in zoals het IJsselmonde Magazine maar ook op de 

deelgemeentepagina in het huis-aan-huisblad “De Havenloods”, dat wekelijks wordt verspreid, geven 

we regelmatig preventieve tips en trucs met betrekking tot veiligheid in algemene zin maar ook richting 

senioren om zo de mensen te wijzen op de mogelijke gevaren van babbeltrucs, woningovervallen en 

woninginbraken. Binnenkort verschijnt er vanuit de deelgemeente een veiligheidsboekje waar ook 

handige tips in staan maar ook de gegevens van partners die hierin een rol spelen. Hiermee geven we 

de inwoners een naslagwerk, zowel om na te lezen als om snel een telefoonnummer te kunnen vinden 

op het gebied van veiligheid. En in IJsselmonde heeft de politie in samenwerking met de deelgemeente 

IJsselmonde en andere partners inmiddels een keer of twintig de voorlichting Senioren en Veiligheid 

gegeven en hierbij hebben we al heel wat inwoners kunnen bereiken. Hiermee gaan we ook in 2014 

door.      

 

Wie kunnen of moeten er, naast de politie en de (deel)gemeente, nog meer een rol in spelen om de 

veiligheid en het veiligheidsgevoel van met name de oudere inwoner te vergroten? 

IJsselmonde heeft als eerste in Nederland een eigen wijkbrandweerman. De politie heeft ook van hem 

al handig gebruik gemaakt om brandveiligheidstips, specifiek gericht op senioren, te verwerken in de 

voorlichting Senioren en Veiligheid. Maar hij gaat natuurlijk ook zelfstandig te werk op het gebied van 

brandveiligheid. De dienst Stadstoezicht kan hier ook een rol in spelen. Zij zijn namelijk ook de ogen en 

oren van de gemeente Rotterdam als zij op straat rondlopen. Zij waren ook aanwezig bij de 

voorlichtingen Senioren en Veiligheid maar naar mijn inzien hebben zij hun rol daarin niet opgepakt 

waardoor hun rol nihil werd. We moeten nog een paar slimme verbindingen maken met Stadstoezicht 

want zij lopen wel op straat. Als zij verdachte situaties zien moeten zij die leren herkennen en dan ook 

veel sneller schakelen. Ook vind ik dat woningcorporaties hun rol beter op moeten gaan pakken. In de 

presentatie spreekt de politie over veiliger hang- en sluitwerk maar de woningcorporaties willen hier niet 

op investeren. Je ziet wat voor impact deze misdrijven op mensen hebben. Ouderen hebben vaak een 

smalle beurs terwijl het wel zou helpen als hun woning op politiekeurmerk gebracht zou worden of in ieder 

geval voorzien zou worden van beter hang- en sluitwerk. Ik denk dat de woningcorporaties daar ook een 

morele plicht in hebben. Als je wilt dan is er altijd wel geld te vinden en dit hoort gewoon onderdeel te 

zijn van veilig wonen. Een kierstandhouder en/of een digitale deurspion zou gewoon standaard in het 

pakket moeten zitten vind ik als portefeuillehouder veiligheid. Je hoort dit integraal op te pakken en ook 

integraal aan te bieden. We hebben een aantal keren de digitale deurspion kunnen aanbieden waarbij 

de woningcorporatie 1/3 deel betaalde en de deelgemeente 1/3 deel zodat voor de bewoner ook 1/3 

deel overbleef. We merken op de voorlichtingsbijeenkomsten dat er veel belangstelling is voor dit middel 

en als de bewoner slechts een derde deel zelf hoeft te betalen dan is die stap veel sneller gezet. Maar 

wat mij betreft zou dit veel vaker moeten gebeuren.    

 

Vorig jaar, 22 februari 2012, heeft de ANBO110 een voorlichtingsavond gegeven op verzoek van de 

deelgemeente IJsselmonde. Wat was hiervoor de reden?  

De reden was dat in de periode daarvoor een aantal senioren het slachtoffer waren geworden van 

babbeltrucs en woningovervallen. Daarnaast zagen wij als deelgemeente een landelijke en regionale 

stijging van deze misdrijven. Dat was voor mij en voor Luuk Wilson, de voorzitter van de deelgemeente 

IJsselmonde, reden om hier aandacht aan te geven, mede ook gezien het feit dat er in IJsselmonde veel 

senioren woonachtig zijn. En dat zijn natuurlijk ook onze kiezers. Dit wilden wij doen met een preventieve 

voorlichting. We zijn toen op zoek gegaan naar wie dat zou kunnen verzorgen. Dat hebben we uitgezet 

bij de toenmalige veiligheidscoördinator en die kwam uit bij de ANBO.   

 

In eerste instantie was de politie daarbij niet betrokken. Wat was daar de reden van? 

Het is destijds ambtelijk uitgezet en ik weet niet wat de reden er van is geweest om de politie er niet bij te 

betrekken. Wij als deelgemeente werken juist goed samen met de politie en ik vind de integraliteit in 

dezen ook zeer belangrijk. Wij hebben bij het uitzetten duidelijk aangeven dat ook de politie en stadstoe- 

 

                                                             
110 ANBO: Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. 
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zicht uitgenodigd moesten worden en er een rol in moesten spelen maar een eigenwijze ambtenaar 

heeft dit kennelijk pas enkele dagen voor de voorlichting gedaan.   

 

Hoe heeft u deze voorlichtingsavond destijds ervaren? 

Er was een goede groep bezoekers en burgemeester Aboutaleb deed de aftrap. Het schrijnende was 

dat op dat moment enkele straten verderop in Kreekhuizen111 een 81-jarige man in zijn woning werd 

overvallen. Maar de voorlichting zelf vond ik niet goed, die was gewoon slecht. De voorlichting was 

rommelig, de presentatrice haalde zaken door elkaar en de presentatie kwam niet over. Ook had ik het 

idee dat de mensen angst aangepraat werd. Direct na afloop heb ik dan ook met jou en Joop van der 

Waal112 gesproken en gezegd dat dit niet is wat wij willen. Jullie gaven toen aan dat jullie dat beter 

konden en ook al eerder hadden gedaan. Zo is het balletje gaan rollen tot wat het nu is.  

 

In de deelgemeente IJsselmonde loopt nu het programma Senioren & Veiligheid, een samenwerkings-

verband tussen deelgemeente en politie en andere partners.  Wat is de meerwaarde dat de deel-

gemeente samen met de politie voorlichting geeft? 

Achteraf is het goed geweest dat de ANBO het die avond verknald heeft. Want dan had het niet zoals 

het nu is op tafel gelegen. Na die avond hebben wij als deelgemeente gevraagd of jullie de presentatie 

voor jullie rekening wilden nemen. Joop en jij hebben de presentatie in de loop van de tijd steeds een 

beetje bijgeschaafd en is het geworden tot wat het nu is. Gebleken is dat de expertise van de politie 

onmisbaar is. En wat ik ook zo goed vind is dat  jullie de presentatie op maat maakten. Iedere keer stond 

de juiste datum er in en jullie hebben diverse keren foto’s uit de directe omgeving gebruikt. Het is geen 

algemeen praatje, jullie hebben geen algemene sollicitatiebrief geschreven. Het was zo zeer 

herkenbaar.  De deelgemeente is zeer gefocust op haar eigen gebied voor wat betreft de problematiek. 

De integraliteit, de samenwerking tussen politie, deelgemeente en andere partners is ook zeer 

gebiedsgericht. Dat is een meerwaarde, je gebied kennen en weten wat er speelt en dan integraal 

aanpakken. Daarbij is dit een mooie gelegenheid voor de wijkagent om zich te presenteren in de wijk 

zodat de bewoners ook de wijkagent leren kennen als ze die al niet kenden. Het is goed dat de politie 

zich ook zo in de wijk laat zien. 

 

 

  

                                                             
111 Kreekhuizen is één van de wijken in de deelgemeente IJsselmonde. 
112 Joop van der Waal, inspecteur van politie. 
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Interview 3: Joop van der Waal 
Districtelijk Operationeel Commandant SGBO high impact crimes van het district 

Feijenoord-Ridderster van de politie Eenheid Rotterdam. 

 

 

Wat houdt uw functie, in het kort, in?  

Ieder politiedistrict binnen de Eenheid Rotterdam heeft een Districtelijk Operationeel Commandant 

(DOC) voor het SGBO113 high impact crimes. De aanpak van de zogenaamde high impact crimes heeft 

zeer hoge prioriteit bij de politie. Om dat effectief te kunnen doen wordt er gewerkt vanuit een SGBO-

structuur. De staf van dit SGBO bepaalt hierin het beleid en de DOC vertaalt dit beleid naar de werkvloer. 

Andersom brengt de DOC signalen die komen vanaf de werkvloer weer terug naar boven, naar de 

leiding van het SGBO.  

 

Wat zijn de high impact crimes die vallen onder het SGBO high impact crimes? 

Landelijk is bepaald dat dit de overvallen, de straatroven en de woninginbraken zijn. Dit zijn over het 

algemeen feiten die een grote impact op de slachtoffers hebben. Enkele jaren geleden is het toenmalige 

politieregiokorps Rotterdam-Rijnmond al gestart met eerst de aanpak van overvallen. Later zijn daar ook 

de straatroven en woninginbraken bij gekomen. 

 

Waarom wordt er binnen de politie Eenheid Rotterdam gewerkt met een SGBO-structuur voor de aanpak 

van de high impact crimes?  

Omdat dit een belangrijk thema is. Alle processen binnen de politie moeten hieraan meewerken en 

daarom is voor deze structuur gekozen. Op deze wijze wordt het binnen de hele eenheid onder de 

aandacht gebracht en kunnen ook zaken geregeld worden. Het moet gewoon uitgevoerd worden. De 

SGBO heeft het mandaat van de Eenheidsleiding en is verantwoordelijk voor de operationele 

afhandeling.  De staf binnen het SGBO houdt op deze wijze ook het overzicht. Enerzijds stuurt zij centraal 

aan, anderzijds houdt zij ook middels een helicopterview ook zicht op de resultaten.  

 

Wat is de rol van de politie in de aanpak van de high impact crimes? 

Het SGBO high impact crimes geeft binnen de politie Eenheid Rotterdam uitvoering aan de ruim honderd 

maatregelen uit het Actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit114 zoals door de minister van 

Veiligheid en Justitie bepaald is. Dit is inmiddels uitgebreid naar alle high impact crimes. Een SGBO is een 

zogenaamd knoppenmodel. In dit geval betreft dat de knoppen handhaving, opsporing, informatie, 

preventie/netwerken, bestuur en communicatie. Het is duidelijk dat de handhaving voor een groot deel 

bij de politie ligt, maar ook bij stadstoezicht. Opsporing en informatievoorziening zijn ook knoppen die bij 

de politie thuis horen. Preventie is in dit model ook voor een  groot deel een politietaak omdat de politie 

hieromtrent veel expertise in huis zou moeten hebben. Preventie is echter een lange tijd geen politietaak 

geweest, dus veel politiemensen weten niet meer hoe dit moet. De expertise van de politie zit hem dus 

vooral in hoe misdrijven worden gepleegd en hoe daders en dadergroepen te werk gaan. Om dit te 

vertalen naar goed preventief advies is een heel ander verhaal. Het SGBO is echter ook een 

ketenaanpak waarbij ook de politiek, de gemeenten en anderen een rol in spelen of zouden moeten 

spelen. Samen met de gemeenten heeft de politie hierin een aanjagende rol en houdt het overzicht. 

 

Wie spelen er nog meer een rol, of zouden een rol kunnen spelen, in de aanpak van de high impact 

crimes? 

Voor straatroven en overvallen is dat in ieder geval de deelgemeente voor wat betreft een veilig 

openbaar gebied. Voor overvallen daarnaast ook de ondernemers; ook zij moeten zoveel mogelijk 

maatregelen nemen om een overval te voorkomen. Voor woninginbraken speelt de deelgemeente 

eveneens een belangrijke rol. Maar ook particuliere woningbezitters, verenigingen van eigenaren en, niet 

in de laatste plaats, de woningcorporaties spelen een rol of zouden die moeten spelen. 

Woningcorporaties hebben vaak geen geld beschikbaar. En als er geen geld is om te investeren dan 

zullen de focusgebieden, dat zijn gebieden waar relatief veel wordt ingebroken en waar vanuit het SGBO 

high impact crimes extra inzet op wordt gepleegd, blijven bestaan zolang er geen fysieke maatregelen 

worden genomen. Het is natuurlijk ook niet zo dat er helemaal niets gebeurt, maar er wordt een gat in 

de lucht gesprongen als €30.000 mag worden geïnvesteerd, terwijl dat in het grote geheel slechts een 

druppel op de gloeiende plaat is. Dan gaat het om een extra lantaarnpaal, het snoeien van de achter- 

 

                                                             
113 SGBO: Staf Grootschalig Bijzonder Optreden. 
114 Aboutaleb A., Meerman J.J., Grinten L.J.H.M. van der, Rooij, A.P.R van, Heeres F.J., Hillenaar H.M.P., Sakkers A.B. 

en Groothuizen M.C.J., Actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit, z.pl., januari 2011, Ministerie van 

Veiligheid en Justitie. 
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paden of één blok huizen beveiligen volgens het politiekeurmerk. Dat zijn kleine projecten die eigenlijk 

geen zoden aan de dijk zetten. Er is behoefte aan structurele maatregelen. 

 

Wat kunnen andere instanties concreet doen om ouderen te beschermen voor bijvoorbeeld babbeltrucs 

en woningovervallen? 

De woningcorporaties of de zorginstellingen zouden met nieuwe bewoners van een serviceflat en met 

bijvoorbeeld hun kinderen, afspraken kunnen maken op het gebied van veiligheid. Kinderen hebben dus 

ook een zorgplicht voor hun ouders. Dan doel ik op het hele pakket, een soort van huisregels als het ware. 

Met afspraken over de financiën, het scheiden van rekeningen, geen grote geldbedragen in huis 

hebben, enzovoort. Maar ook dat de bewoner niet zomaar de deur opendoet. Bied hierbij een 

kierstandhouder aan en leg uit hoe deze werkt. Ook de terugkeer van de vaste huismeesters, die de 

bewoners en de omgeving kent zou een goede zijn. Maar die moet wel goed gekwalificeerd zijn en 

vreemden kunnen aanspreken. Dat geldt ook voor huizen en instellingen waar een receptie zit. Ook die 

mensen achter de balie moeten mensen kunnen aanspreken. Ik zie dat veel complexen compleet open 

instellingen zijn. Je loopt er zo naar binnen of anders ben je zo binnen. Als dat voor mij geldt, geldt dit 

zeker ook voor personen die niet veel goeds in de zin hebben. Ouderenbonden kunnen ook een rol 

spelen omdat zij een goede toegang hebben tot deze doelgroep. Maar dan moeten ze er wel verstand 

van hebben. In Rotterdam hebben we een slechte ervaring gehad met een voorlichting verzorgd door 

de ANBO115. De dame die de voorlichting gaf had geen verstand van zaken waardoor de presentatie 

meer kwaad dan goed deed116. 

 

Waarom zijn de high impact crimes beperkt tot sec de overvallen, straatroven, woninginbraken en is er 

niet ook gekeken naar de slachtoffercategorie? Een  misdrijf op een oudere kan, hoewel dit misdrijf 

misschien niet onder de high impact crimes vallen, wel een enorme impact hebben op het slachtoffer.  

Dat heeft er deels mee te maken dat bijvoorbeeld een babbeltruc moeilijk weg te schrijven is in de 

politiesystemen. Daardoor wordt een babbeltruc vaak verkeerd weggeschreven. Dit geldt ook voor 

andere informatie die voor het SGBO van belang zijn. Als die verkeerd wordt wegeschreven door de 

politieagent dan komt die informatie moeilijk of helemaal niet uit de systemen. Daarnaast denk ik dat het 

te maken heeft met een cultuuromslag binnen de politie. Dat hebben we ook gezien met de aanpak 

van huiselijk geweld. In het verleden, als de politie bij een huiselijk geweldzaak te maken kreeg er werd 

gezegd: “Ze zal het wel verdiend hebben”. Nu is de aanpak heel anders. Met babbeltrucs is het misschien 

net zo. Als oma haar portemonnee kwijt was werd er gedacht dat ze waarschijnlijk wel aan het 

dementeren was. Nu zie je dat er zelfs bij het televisieprogramma Opsporing Verzocht regelmatig 

aandacht wordt besteed aan babbeltrucs. Binnen de politie Eenheid Rotterdam vallen babbeltrucs bij 

een woning nu onder woningcriminaliteit en dus onder de high impact crimes. Ik weet echter niet of dat 

al ingebed is bij anderen. Een babbeltruc wordt namelijk nog steeds niet goed weggeschreven in het 

politiecomputersysteem. 

 

Zijn bij u de cijfers bekend van het aantal misdrijven op ouderen/senioren en/of weet u dat bepaalde 

misdrijven verhoudingsgewijs vaker voorkomen bij senioren?  

De politiesystemen zijn hier niet specifiek op ingericht, maar je kan wel zoekvragen laten uitvoeren waarbij 

aangevers boven een bepaalde leeftijd voor een misdrijf uit het computersysteem wordt gefilterd. 

Daarna zouden de uitkomsten dan nog geanalyseerd moeten worden. Voor de woningovervallen wordt 

dit overigens al wel gedaan vanuit DRIO117. Voor woningovervallen geldt landelijk dat ongeveer 30% van 

de woningovervallen plaats vindt op senioren. Dat zijn er dan ongeveer 200 per jaar. De laatste jaren is 

gebleken dat het aantal overvallen op ouderen nog steeds aan het toenemen is. Ook babbeltrucs 

komen vaak voor bij ouderen. De exacte cijfers weet ik niet, maar de oudere bewoners van dit land 

leven nog in goed vertrouwen. Ze zijn nog van de tijd van het touwtje uit de voordeur. Daarnaast zijn 

ouderen vaak eenzaam en een vriendelijk woord of een praatje is altijd welkom. En daar wordt misbruik 

van gemaakt.   Cijfers zijn ook een lastige. De politie beschikt over de aangiftecijfers. Maar soms staat 

een incident meerdere malen vermeld. De eerste keer als de politie de melding krijgt, de tweede keer 

als er aangifte wordt gedaan en een derde keer als er nazorg gepleegd wordt. En dan kan het 

verwarrend zijn want dan zijn er voor één incident drie CBS118-registraties. Andere instanties maken dan 

van die gegevens gebruik en dan zijn het ineens drie incidenten. De CBS-cijfers verschillen hierdoor nog 

wel eens van de politiecijfers! 

 

 

                                                             
115 ANBO: Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. 
116 Zie ook Bijlage 6, het interview met Norbert Swaneveld, dagelijks bestuurder van de deelgemeente IJsselmonde. 
117 DRIO: Dienst Regionale Informatie Organisatie, een onderdeel van de politie. 
118 CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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Ook is het zo dat, zeker in het geval van babbeltrucs, de aangiftebereidheid laag is. Dat bleek vorig jaar 

ook bij een serie babbeltrucs in Rotterdam-IJsselmonde waarbij de daders een taart aanboden. Eén 

slachtoffer deed aangifte en de zaak is door de politie opgelost. Maar toen wij andere bewoners in 

IJsselmonde gingen benaderen bleken de daders meerdere slachtoffers te hebben gemaakt. Deze 

ouderen hadden echter geen aangifte gedaan. Mogelijk is dit omdat zij zich schamen en het zelfs niet 

aan hun kinderen willen vertellen. 

 

Hoe kan het aantal misdrijven op senioren (het beste) worden teruggedrongen? 

Dit zal vooral in de preventie zitten. Hiermee is een gedragsverandering mogelijk. Ouderen moeten zich 

bewust worden dat het niet meer is zoals vroeger. Dit kan door voorlichting speciaal gericht op ouderen. 

Het zou mooi zijn als iedere senior een digitale deurspion en een kierstandhouder aangeboden wordt. 

Als zij die goed gebruiken zal dit zeker bijdragen aan een afname van het aantal babbeltrucs en 

woningovervallen op senioren. 

 

Preventie is, volgens minister Opstelten, een sleutel tot het verder terugdringen van het aantal high impact 

crimes119. Ik heb begrepen dat preventie jarenlang een ondergeschoven kindje is geweest bij de politie. 

Wat kunt u daarover vertellen?  

Preventie is lange tijd een politietaak geweest. Ieder district had een preventiecoördinator en er 

gebeurde in die tijd een hoop op dat vlak. Begin van deze eeuw moest de politie terug naar haar 

kerntaken en dat was vooral: boeven vangen. Een deel van het werk dat de politie ook deed, waaronder 

preventie, kon niet meer worden gedaan of werd aan andere partijen overgedragen. Boeven vangen is 

wel belangrijk, maar het is ook noodzakelijk om aan de voorkant van het probleem te komen en er voor 

te zorgen dat boeven de misdrijven niet gaan plegen. Langzaam kwam dat besef terug bij de 

politiebazen. Toen het SGBO high impact crimes kwam werd preventie weer een belangrijk onderdeel 

en nu zie je dit dus weer terugkomen. 

  

 

 

  

                                                             
119 Bron: brief van minister Opstelten aan de Tweede Kamer, d.d. 15 april 2013, kenmerk 369297. 
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Interview 4: Lilian Tieman (LT) en Freek Hermes (FH)  

Projectleiders van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)  

 

 

Wat is uw rol/functie binnen het CCV? 

LT: Ik ben projectleider woninginbraken en het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is ons instrument. Dat 

beheren wij en ontwikkelen wij doorlopend. 

 

FH: Ik ben tijdelijk projectleider woningovervallen met als doel het aantal woningovervallen terug te 

dringen en dan specifiek op 55-plussers. Ik ben tevens trendanalist. Vanaf november 2013 tot in ieder 

geval maart 2014 vervul ik deze functie voor een collega die met zwangerschapsverlof is.    

 

Wat doet het CCV op het gebied van Senioren & Veiligheid?  

LT: Ik heb vanuit het CCV ook die training gegeven. Het ministerie werkt in dezen ook samen met de 

ANBO120  en Unie KBO121, de brancheorganisaties voor senioren die ook apart worden gefinancierd vanuit 

het ministerie om hun eigen voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen en ook voor de voorlichtingssessies. 

Deze voorlichters zouden dan ook weer bij de mensen thuis kunnen komen om de kierstandhouder of de 

digitale deurspion te bevestigen.  Eigenlijk hebben wij als CCV de laatste jaren veel geïnvesteerd om 

voorlichtingsbijeenkomsten te faciliteren. Wij hebben er voor gezorgd dat de brochures er goed uitzien, 

dat de kierstandhouders aangeboden worden als trigger om naar de bijeenkomsten te gaan en we zien 

nu dat het langzaam in het land opgepikt gaat worden. Wij zijn natuurlijk een centrum voor 

criminaliteitspreventie en veiligheid dus wij zitten vooral aan de voorkant en daar waar mogelijk zoeken 

wij publiek-private samenwerking. Daartoe zijn wij opgericht. De senioren zijn sinds enkele jaren een 

aparte doelgroep hoewel wij eigenlijk geen apart doelgroepenbeleid hebben. Maar binnen enkele 

criminaliteitsvormen zijn deze groepen wel oververtegenwoordigd (als slachtoffer) en dan heb ik het over 

woningovervallen en babbeltrucs aan huis. Dus vandaar dat we daar een uitzondering voor maken en 

daar wel wat voor hebben qua voorlichting en qua aanpak. 

 

FH: Als ik kijk naar mijn project, woningovervallen: we hebben een aanbod voor gemeenten als het gaat 

om het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst en het aanbieden van kierstandhouders. Vaak 

komen op die algemene bijeenkomsten ook veel senioren en op die manier worden ouderen ook 

voorgelicht. Van voor mijn tijd weet ik dat medewerkers van ouderenbonden zijn getraind om voorlichting 

te kunnen geven aan hun leden. Ouderenbonden komen soms bij ons op de lijn als ze dingen willen 

organiseren en voor het hele proces, van voorbereiding tot evaluatie, hebben wij dan ook een 

stappenplan klaar liggen. Zij kunnen dan zo’n bijeenkomst zelf organiseren, of samen met de wijkagent 

en/of andere partijen. 

 

LT: Ik heb vanuit het CCV ook die training gegeven. Het ministerie werkt in dezen ook samen met de 

ANBO en Unie KBO, de brancheorganisaties voor senioren die ook apart worden gefinancierd vanuit het 

ministerie om hun eigen voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen en ook voor de voorlichtingssessies. Deze 

voorlichters zouden dan ook weer bij de mensen thuis kunnen komen om de kierstandhouder of de 

digitale deurspion te bevestigen. Eigenlijk hebben wij als CCV de laatste jaren veel geïnvesteerd om 

voorlichtingsbijeenkomsten te faciliteren. Wij hebben er voor gezorgd dat de brochures er goed uitzien, 

dat de kierstandhouders aangeboden worden als trigger om naar de bijeenkomsten te gaan en we zien 

nu dat het langzaam in het land opgepikt gaat worden.   

 

Weet u welke projecten m.b.t. onderwerp er in het land zijn, of recent zijn geweest? 

LT: In Amsterdam zijn voorlichtingsestafettes over babbeltrucs waar de bezoekers met toneelstukjes 

worden voorgelicht. Ook loopt in Amsterdam een pilot met slachtoffers aan het woord. In veel regio’s is 

er een week van de veiligheid of een week tegen de inbraken. Er is project “Eén dag niet” waarbij het 

streven is om één dag inbraakvrij te houden. Ik zie ook een opkomst in het land van projecten als Waaks122 

en Buurtpreventieteams123. Er wordt ongelofelijk veel in het land gedaan. Maar of dit ook structureel en 

voor de lange termijn is, en dát de burger echt zelfredzamer wordt, die uitkomsten hebben wij niet en de 

                                                             
120 ANBO: Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. 
121 Unie KBO: Unie Katholieke Bond van Ouderen. 
122 Waaks is een samenwerkingsverband van politie, gemeente en hondenbezitters om de veiligheid in de wijk te 

verhogen en criminaliteit tegen te gaan (bron: www.politie.nl). 
123 Buurtpreventieteams bestaan uit bewoners van een buurt die samenwerken met politie, gemeente en andere 

instellingen met als inzet de criminaliteit en overlast terug te dringen in de eigen buurt. Dit doen zij door herkenbaar in 

de eigen buurt te surveilleren en zaken die ze tegen komen direct te melden aan de instanties. 

http://www.politie.nl/
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wetenschap overigens ook niet. Veel projecten zijn overigens algemeen en niet specifiek op senioren 

gericht. Het blijft echter een integraal verhaal met preventie, repressie en nazorg. Maar dus ook nazorg 

van delinquenten, want we weten vaak heel goed wie de daders zijn en die hebben weer jongere 

broertjes. Dus we kijken naar het hele pakket. Dus ik ben zeker voor preventieve bewonersvoorlichting in 

combinatie met nazorg van delinquenten in combinatie met hardware voor beveiliging in combinatie 

met preventieteams. 

 

Een persoon van 55-plus is dus daadwerkelijk vaker het slachtoffer van bepaalde misdrijven? Zijn hier 

cijfers over bekend en is hier een toename in te zien? 

LT: Voor woningovervallen wordt gewerkt met verschillende categorieën waarbij de midden categorie 

de grootste is namelijk ondernemers en senioren, en dat ben je al vanaf 55-plus. Dan zie je de laatste 

groep relatief veel naar voren komen als het gaat om woningovervallen. 

 

FH: In 2012 zien we een toename van het aantal overvallen op senioren. Het totale aantal 

woningovervallen nam in aantal af; het aantal overvallen op senioren nam echter toe. Daardoor is ook 

het percentage woningovervallen op senioren behoorlijk toegenomen. Er is ook een onderzoek 

uitgevoerd door IPOL124. Daaruit blijkt dat verhoudingsgewijs, als je kijkt naar het aantal huishoudens, de 

kans groter is om slachtoffer te worden van een woningoverval als je 65-plusser bent dan als je 65-minner 

bent. Dat was in 2011 nog niet het geval, toen lag die kans ongeveer gelijk. Die omslag is per 2012 het 

geval en lijkt zich door te zetten in 2013. De landelijke overvalcoördinator van de politie levert het CCV 

maandelijks cijfers aan van de overvallen waarbij ook de 55-plussers zijn uitgesplitst en als het jaar voorbij 

is worden die cijfers ook openbaar gemaakt. Het onderzoek van IPOL hanteert echter weer 65-plus als 

senior dus daar zitten wel verschillen in. Als trendanalist heb ik ook veel onderzoeken gelezen. Uit een 

onderzoek van het bureau Beke125 naar het slachtofferschap van 65-plussers bleek over het algemeen 

dat 65-plussers minder vaak het slachtoffer zijn van diverse criminaliteitsvormen behalve als het gaat om 

zakkenrollerij. Nu zijn daar de woningovervallen bijgekomen. Dus voor bijna alle criminaliteitsvormen zijn 

ouderen minder vaak slachtoffer, maar het heeft wel meer impact. Ouderen trekken zich het meer aan, 

maar ze voelen zich niet onveiliger dan jongeren. Dat is dan ook wel weer een interessante bevinding. 

Misschien is het risicoperceptie anders, dat ze denken dat ze een hoger risico lopen. 

 

Zijn ouderen kwetsbaarder voor bepaalde misdrijven? 

LT: Ik heb met veel ouderen gesproken en wat mij is opgevallen dat ouderen een andere mentaliteit 

hebben voor wat betreft het openen van een deur. Vroeger deed je dat gewoon en kon je iedereen 

binnen laten. Dan krijg je verhalen van “het regende en ik kon die arme collectant toch niet buiten laten 

staan”. Of verhalen van de nieuwe buren en de dame in kwestie wordt binnengelaten voor een kopje 

thee en laat dan de voordeur open  staan voor een handlanger die de bovenverdieping leeghaalt. Ik 

denk dat dat meer bij een oudere hoort omdat die de aandacht waardeert en ook zo opgevoed is. Dat 

is anders bij een druk gezin dat daar vaak helemaal geen tijd voor heeft. Dus een stukje mentaliteit, maar 

ouderen worden ook gewoon “getarget”. Als je het over woningovervallen en –inbraken hebt dan zie je 

soms van die sleutelkluisjes bij de deur en dan zie je ook dat daar af en toe hulp of een zorgdienst komt. 

Ik denk dat die ouderen ook door criminelen in de gaten gehouden worden.  

 

Op welke wijze kan het aantal misdrijven op senioren het beste worden teruggedrongen? 

LT: De weerbaarheid van senioren blijft naar voren komen. Ze moeten minder goedgelovig worden maar 

ook hun buren waarschuwen als ze zelf een babbeltruc meegemaakt hebben die succesvol afgeweerd 

is. Dat ze dan niet de deur dicht doen maar de buren gaan informeren wat er gebeurd is. Dan heb ik het 

hier nog over ouderen die goed bij de tijd zijn. Het vergroten van die weerbaarheid zit hem dan vooral in 

preventie. 

 

FH: Ik wil hier graag op aanvullen dat gemeenten maar ook zeker woningcorporaties hun rol moeten 

gaan oppakken als het gaat om het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Want dat voorkomt gewoon 

woninginbraken en met de kierstandhouder soms ook woningovervallen en babbeltrucs. 

 

LT: Voor die woningcorporaties geldt in ieder geval dat bij nieuwbouw en renovatie en het wisselen van 

huurder het zo zou moeten zijn. Het instrument PKVW blijven we hierbij onder de aandacht brengen. Het 

probleem is wel vaak geld, of eigenlijk het gebrek aan geld en daar stokt het.  

                                                             
124 De dienst IPOL is een onderdeel van de landelijke eenheid van de politie, voorheen vallend onder het Korps 

Landelijke Politiediensten (KLPD) die zich bezig houdt met het analyseren en uitwisselen van informatie zowel 

nationaal als internationaal. 
125 Van Veen, M., Kuppens, J.,Van der Rijt, P., Van Dijk, T. en Ferwerda, H., Een gemakkelijke prooi - Een onderzoek 

naar slachtofferschap van 65-plussers, Hilversum/Arnhem, 2011, Intomart GfK/Bureau Beke,  ISBN 978-90-75116-71-7. 
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Wat is volgens u hierin de taak van de overheid, de politie en/of anderen?  

LT: De rol van de woningcorporaties hebben we al benoemd, maar daar is het gebrek aan geld vaak 

een probleem. Daarom kijken we ook wat er in samenwerking met gemeenten mogelijk is waarbij 

sommige gemeenten subsidie aanbieden en dat gaat in de ene gemeente beter dan in de andere. In 

Utrecht loopt dit al vrij lang en geeft de gemeente er voldoende aandacht aan. Het gaat op deze wijze 

beter dan in andere gemeenten waar het vaak projectmatig is omdat ze aan het einde van het jaar nog 

wat geld over hebben. We kijken ook naar de fysieke omgeving. Is er bijvoorbeeld voldoende verlichting 

om eventuele daders goed te zien. Zijn er donkere hoekjes. Maar ook of er zicht is op je auto, op een 

fietsenstalling. Wonen boven winkels. De afgelopen jaren hebben we daar in Nederland wel slagen in 

gemaakt, mede door het politiekeurmerk en CPTED126-achtige constructies. Waar we ook mee bezig zijn 

is om mensen te leren kijken door de ogen van een crimineel naar hun eigen woning of wijk. Dat laatste 

zien wij in opkomst zijn en de mensen vinden het ook leuk. En dat helpt.     

Maar we voeren ook gesprekken  op departementaal niveau om de inbraakwerendheid niet uit de 

wetgeving te halen en dit niet aan marktpartijen over te laten.   

 

Ondanks alle maatregelen zien we landelijk wel een toename in het aantal woninginbraken. Totaal 

91.000 in het jaar 2012. 

LT: Dat aantal is dan wel inclusief het aantal pogingen en we zien dat vooral het aantal pogingen 

toeneemt. Rotterdam en Amsterdam gaan hier niet heel goed. Het is lastig om dat aantal naar beneden 

te krijgen maar als CCV zien wij meer in structurele aanpak dan in projectmatige zoals we de laatste jaren 

te veel gezien hebben.  Het is namelijk geen projectmatig probleem. Ik zie grote verschillen als ik kijk naar 

het aantal woningovervallen. Dat zijn er verhoudingsgewijs veel minder, enkele honderden per jaar en 

daar wordt heel veel inzet op gepleegd en mankracht op ingezet. Ik hoor dat bij sommige 

woningovervallen na afloop wel vijf partijen zoals slachtofferhulp, burgemeester, de wijkagent en noem 

maar op langs komen. En bij woninginbraken hoor ik van slachtoffers dat ze weken hebben gewacht en 

dat er niemand kwam. Dat is ook het verschil in omvang. Bij 91.000 inbraken heb je ook niet die mensen 

om de nazorg te kunnen bieden.       

 

Nu ouderen in de toekomst meer op zichzelf zijn aangewezen, omdat zij langer thuis blijven wonen zal 

de kans op sociale controle op deze doelgroep verminderen. Deelt u deze stelling? 

LT: Ik vermoed van wel. Ik denk dat er een hele grote groep in Nederland is die niet het vangnet heeft 

waar de politiek en de professionals op hopen. Als ook thuiszorg zich moet terug trekken en instellingen 

moeten sluiten dan is voor deze mensen en op die leeftijd niet meer automatisch iets te creëren wat hun 

vangnet en sociale controle zou moeten worden. Dat baart ons wel zorgen. Waar ik mij ook zorgen over 

maak is het aantal ouderen die psychische zorg nodig heeft maar tegenwoordig niet meer naar een 

instelling gaat maar langer in de wijk blijven wonen. Ik verwacht dat het slachtofferschap op die 

categorie behoorlijk gaat toenemen omdat niet alleen de leeftijd een rol speelt maar ook een 

verstandelijke handicap. Om deze groep weerbaarder te maken is een heel ander verhaal. Maar ook 

wat we van buren en omwonenden mogen verwachten. 

 

Hoe kunnen wij deze doelgroep beter beschermen en wie moet daar stappen in ondernemen? 

FH: Dat kan door een netwerk om die doelgroep heen te creëren. Dat kan door een modern middel als 

WhatsApp127 waarmee zij elkaar kunnen waarschuwen, maar veel ouderen zullen dat niet hebben. Die 

persoon kan vaak zelf niet het netwerk creëren maar dat kan wel het buurtwerk, de woningcorporatie 

en bijvoorbeeld de politie doen.  

 

LT: Maar de vraag is wel: Hoe reëel is dat in tijden van bezuiniging. Al deze partijen hebben minder 

mensen in de wijk. Er zijn zeven miljoen woningen in Nederland en we kunnen geen diender voor elke 

seniorenwoning zetten. Ik vind dat wel een uitdaging want alle onderzoeken tonen aan dat het jaren 

50/60-gedachtegoed van elkaar in de gaten houden ver te zoeken is. Ergens hoop ik dat een klassieker 

als een complexbeheerder van een woningcorporatie weer terug kan komen. Dat is naar verhouding 

helemaal niet zo’n dure investering voor iemand die in zijn complex wist waar de ouderen wonen en 

waar een hogere zorgbehoefte is. Die mensen deden altijd goed werk en waren ook aanspreekpunt 

voor onder andere de politie.   

 

 

                                                             
126 CPTED: Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), ook bekend als Veilig Ontwerp en Beheer. Door 

veilig ontwerp en beheer van vooral de bebouwde omgeving kan crimineel gedrag beperkt worden. Een veilig 

ontworpen omgeving kan de potentiële dader dusdanig beïnvloeden dat hij afziet van zijn criminele daad. 
127 WhatsApp: Een applicatie op een mobiele telefoon waarmee tekstberichten en foto’s snel naar anderen kan 

worden verzonden. Dat kan een bericht naar één persoon zijn maar ook naar een groep personen. 
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Interview 5: Jozette Aldenhoven 
Projectleider veiligheid, ouderenadvisering en lokale belangen van de Unie KBO.  

 

 

Waar staat de Unie KBO voor?   

De Unie KBO staat voor Unie van Katholieke Bonden van Ouderen en is met ruim 200.000 leden de 

grootste seniorenorganisatie van Nederland. De Unie bestaat uit 550 lokale afdelingen. De vereniging 

biedt naast belangenbehartiging ook opleidings- en ontspanningsactiviteiten. De Unie KBO werkt op 

allerlei fronten samen met diverse maatschappelijke en commerciële organisaties maar zou nergens zijn 

zonder de inzet van de vele vrijwilligers. De Unie KBO wordt door vele partijen en overheidsinstanties 

gehoord en is vaak een gesprekspartner op seniorengebied.  

 

Wat is uw rol/functie binnen de Unie KBO?  

Mijn rol binnen de Unie KBO is projectleider veiligheid, ouderenadvisering en lokale belangen. Eén van 

de belangrijkste doelstellingen van onze organisatie is voorwaarden te scheppen zodat senioren 

volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen. Ouderen hebben namelijk recht op 

een fijne en veilige plek om te wonen. Als projectleider coördineer ik landelijk de informatievoorziening 

en trainingen voor vrijwilligers over veiligheid, lokale belangenbehartiging en ouderenadvisering. Ik zorg 

voor landelijke bekendheid en bekendheid onder de KBO-achterban. Daarnaast  ben ik intern 

aanspreekpunt voor vragen over de implementatie van projecten bij de KBO-achterban. 

 

Wat doet de Unie KBO voor senioren op het gebied van veiligheid? 

Eén van de vele projecten waar de Unie KBO zich mee bezighoudt is Integrale Veiligheid. Een integrale 

veiligheidsregeling aan huis draagt bij tot het veiliger maken van de directe woonomgeving en tot het 

vergroten van de zelfstandigheid. Wij werken met het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), brandweer en politie  samen aan preventieve 

maatregelen ter voorkoming van woningovervallen, vallen, brand, inbraak en de babbeltruc. Dit doen 

wij door huisbezoeken en groepsvoorlichting omdat die direct bijdragen bij om mensen in een veilige 

omgeving te laten wonen. Hierbij besteden wij dan vooral aandacht aan preventie met betrekking tot 

vallen, brand, inbraak, babbeltruc en woningoverval. De veiligheid in huis dus. 

 

Kunt u mij zeggen hoe zo’n huisbezoek of groepsvoorlichting in zijn werk gaat? 

Vanuit de plaatselijke afdelingen bemerkten wij dat er behoefte was aan voorlichting. De plaatselijke 

afdelingen organiseren groepsbijeenkomsten over allerlei onderwerpen die ouderen aangaan, dus ook 

op het gebied van veiligheid in huis. We merkten echter wel dat we hiermee lang niet iedereen konden 

bereiken. Naar die bijeenkomsten komen mensen die echt geïnteresseerd zijn in het onderwerp, of die 

gewoon voor de gezelligheid komen en die dan toch de boodschap meekrijgen. Na afloop krijgt de 

bezoeker een brochure met checklist mee zodat zij zelf kunnen kijken wat zij nog kunnen veranderen om 

het veiliger in hun woning te maken. Maar je hebt ook mensen die thuis blijven en niet naar 

groepsbijeenkomsten gaan. Voor die groep hebben we huisbezoeken bedacht. Via een vragenlijst met 

de genoemde vijf thema’s worden mensen vooraf bevraagd op hun gedrag en veiligheidsmaatregelen. 

Bij het huisbezoek worden deze thema’s nog eens doorlopen en krijgen zij bijvoorbeeld een 

kierstandhouder zodat er echt een verandering kan plaatsvinden. Naar aanleiding van de publicatie 

over dit onderwerp in het ledenblad zijn inmiddels meer dan 300 huisbezoeken afgelegd. De adviseurs, 

vrijwilligers, die namens de Unie KBO de huisbezoeken afleggen zijn getraind volgens een programma 

dat samen met het CCV is opgesteld. Diezelfde vrijwilligers geven ook voorlichting op de 

groepsbijeenkomsten. Overigens wil ik nog opmerken dat de voorlichtingen gericht zijn op senioren, maar 

kinderen of kleinkinderen zijn van harte welkom zodat zij de ouderen ook kunnen helpen bij eventueel te 

nemen maatregelen. Ik denk ook dat het voor iedere oudere weer iets anders werkt. Voor de één werkt 

voorlichting, voor de ander een huisbezoek. En weer iemand anders heeft genoeg aan een brochure. 

 

Worden er in de regio Rotterdam door de Unie KBO momenteel voorlichtingen gegeven op het gebied 

van veiligheid?  

Drie voorlichtingsbijeenkomsten zijn er gegeven over veiligheid. Dit is in ieder geval gecommuniceerd via 

de eigen nieuwsbrief van de KBO-afdeling en een uitnodiging naar andere ouderenbonden, die dan zelf 

hun achterban kunnen uitnodigen. Het is toegankelijk voor alle senioren, maar ook kinderen en 

mantelzorgers van senioren. Hoe deze bijeenkomsten verder verlopen zijn weet ik niet, dat is aan de 

plaatselijke bond. Voor 2014 staan er twee gepland.   

 

 

  



 
84 x 

Bijlage 9 – Interview Projectleider Unie KBO (vervolg) 

 

 

Werken de lokale afdelingen van de Unie KBO bij deze voorlichtingen en/of huisbezoeken samen met 

de gemeenten, de politie en/of andere instanties? 

Vaak wordt er een wijkagent gevraagd om de bijeenkomst bij te wonen, maar dit is lokaal afhankelijk. In 

sommige gevallen komt de aanvraag al via een gemeente binnen en zoeken wij een voorlichter uit hun 

regio om de voorlichting te kunnen geven. 

 

Krijgt de Unie KBO voldoende ondersteuning van de politie hierbij? Ik vraag u dit omdat op 16 oktober 

2011 uw organisatie in de persoon van P. Zoglmann, operationeel manager, een brandbrief gestuurd naar 

minister Opstelten.  Hierin werd onder andere gesteld dat voorlichting aan senioren zijn vruchten afwerpt 

maar dat de organisatie en het contact zoeken met de plaatselijke politie tijdrovend en kostbaar is. Ook 

werd gevraagd wat de inspanningen van politie en justitie op dit vlak zijn. Daarnaast werd gepleit voor 

een portefeuillehouder Senioren en Veiligheid binnen de Raad van Hoofdcommissarissen. Dus de vraag 

is tweeledig: Wat was het antwoord van de minister op deze brief? En, inmiddels  ruim twee jaar verder, 

hoe staat het er nu voor met voorlichtingen en de samenwerking met politie en justitie? 

Het ministerie heeft met ons contact opgenomen. Dat heeft geleid tot meerdere contactmomenten en 

afspraken. Meerdere departementen, onderdelen van het ministerie, het CCV, slachtofferhulp, politie en 

ouderenorganisaties zijn er nu bij betrokken. Er is een vervolgafspraak om in 2014 opnieuw een ‘integrale’ 

benadering te kiezen. Aandacht voor senioren en veiligheid in Burgernet acties. 

 

Voelt een oudere zich veilig in huis en op straat? 

Ouderen voelen zich onveiliger naarmate leeftijd vordert128. Het overgrote deel van de ouderen, namelijk 

83%, voelt zich ’s avonds op straat in hun buurt veilig; 17% voelt zich niet veilig. Gecontroleerd voor de 

samenstelling van de steekproef tijdens de verschillende waarnemingen blijkt dat 6% van de mannen en 

vrouwen op 71-jarige leeftijd zich in 2000 onveilig voelt. Zoals uit de literatuur bekend is, zijn er verschillen 

naar sekse en leeftijd. De resultaten van regressieanalyse geven aan dat 92% van de mannen zich veilig 

voelt tegen 80% van de vrouwen, gecontroleerd voor leeftijd en jaar van waarneming. Er zijn grote 

leeftijdsverschillen (OR voor het lineaire effect = .94 per jaar); de schatting is dat 92% van de 55-jarige 

ouderen zich veilig voelt tegen 67% van de ouderen van 90 jaar. 

 

Is een persoon van 55-plus vaker het slachtoffer van een misdrijf of is dit een suggestie? En zo ja: Van 

welke misdrijven is de 55-plusser relatief vaker het slachtoffer? 

Het aantal overvallen met geweld op 55-plussers nam in 2013 met twaalf procent af volgens de website 

van het televisieprogramma Knevel & Van den Brink129. Ouderen zijn veel minder vaak slachtoffer van 

geweld dan andere volwassenen. Bij geen enkele vorm van criminaliteit lopen ouderen (65-plus) een 

verhoogd risico op slachtofferschap. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Een gemakkelijke prooi. Een onderzoek 

naar slachtofferschap van 65-plussers’ van Bureau Beke130. 

 

Zijn er bij u cijfers bekend van misdrijven gepleegd tegen ouderen en is hier een toename of een afname 

te zien? 

Hoewel exacte cijfers over de babbeltrucs niet bekend zijn wordt er zeker niet altijd aangifte van gedaan 

door schaamte, of omdat het de oudere onbekendheid is dat er ‘gebabbeld’ is of om andere redenen. 

Er zijn geen exacte cijfers bekend over diefstal in verzorgingshuizen door bijvoorbeeld verzorgenden. Dit 

wordt niet geregistreerd op leeftijd van het slachtoffer en de plaats en ook hier wordt niet altijd aangifte 

van gedaan. Minister Opstelten antwoordde op Kamervragen in 2012: Ernstige misdrijven tegen ouderen 

komen regelmatig voor, doch niet kan worden gezegd dat ze ‘schering en inslag’ zijn. Uit de mij bekende 

cijfers met betrekking tot overvallen blijkt dat het totale aantal woningovervallen weliswaar daalt, maar 

dat het aantal overvallen op senioren stijgt. In de eerste 8 maanden van 2012 hebben 110 overvallen op 

senioren plaatsgevonden (in dezelfde periode in 2011 waren dat er 98)131. 

 

  

                                                             
128 Tilburg, Prof. Dr. T.G. van, Gevoelens van sociale onveiligheid onder ouderen,  LASA-rapport 2009, Amsterdam, 

2010, VU Medisch Centrum -A85 Longitudinal Aging Study Amsterdam.  
129 http://www.eo.nl/tv/knevelenvandenbrink/artikel-detail/minder-inbraken-en-overvallen-afgelopen-jaar/ 
130 
http://nicis.platform31.nl/Wat_doen_wij:152225/Verspreiding/Docbank/Veiligheid/Sociale_veiligheid/Onveiligheidsge

voelens/Ouderen_minder_vaak_slachtoffer_van_geweld_dan_gedacht 
131 Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, d.d. 

16 oktober 2012, kenmerk 309568. 

http://www.eo.nl/tv/knevelenvandenbrink/artikel-detail/minder-inbraken-en-overvallen-afgelopen-jaar/
http://nicis.platform31.nl/Wat_doen_wij:152225/Verspreiding/Docbank/Veiligheid/Sociale_veiligheid/Onveiligheidsgevoelens/Ouderen_minder_vaak_slachtoffer_van_geweld_dan_gedacht
http://nicis.platform31.nl/Wat_doen_wij:152225/Verspreiding/Docbank/Veiligheid/Sociale_veiligheid/Onveiligheidsgevoelens/Ouderen_minder_vaak_slachtoffer_van_geweld_dan_gedacht
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Hoe komt het volgens u dat senioren extra kwetsbaar zijn voor bepaalde misdrijven? 

Ouderen nemen vaak minder preventieve maatregelen en zij zijn dus een makkelijke prooi. Daders 

vermoeden dat er geld te halen is en ouderen zijn fysiek en emotioneel kwetsbaar. Ouderen zijn vaak 

goed van vertrouwen, zij zijn dienstbaar en stammen uit een andere generatie. Zij zijn hierdoor minder 

alert op de foute bedoelingen van de dader. 

 

In 2006 heeft het Nationaal Fonds Ouderenhulp door onderzoeksbureau Motivaction een onderzoek laten 

uitvoeren door waaruit bleek dat er in Nederland jaarlijks sprake is van 125.000 pogingen om ouderen 

aan de deur op te lichten (babbeltrucs) en dat dit lukt in 1 op de 5 gevallen. U noemt deze aantallen ook 

op uw website. Is dit nog steeds actueel? 

Eigenlijk vraagt dit nog meer onderzoek. De impact van babbeltrucs is namelijk groot voor ouderen. 

Hierdoor ontstaat er ook een toename onveiligheid gevoelens. Exacte cijfers zijn moeilijk te noemen, 

omdat lang niet iedereen aangifte doet of herkent dat men in een babbeltruc is gelopen. Uit het 

genoemde onderzoek van Bureau Beke blijkt dat senioren worden niet vaker of minder vaak slachtoffer 

worden van oneerlijke handelspraktijken. Maar geldt dat ook voor de welbekende ‘babbeltrucs’? 

Bovenkerk et al. (2003) concluderen dat er duidelijke aanwijzingen zijn voor een toename van het aantal 

senioren slachtoffers van babbeltrucs132. Zij baseren die conclusie evenwel voornamelijk op anekdotisch 

bronmateriaal. In grootschalige landelijke veiligheidsonderzoeken als de Politiemonitor Bevolking en 

Integrale Veiligheidsmonitor wordt geen bijzondere aandacht geschonken aan delictsvormen waar met 

name ouderen mee te maken kunnen krijgen. Er zijn dan ook geen gegevens bekend over babbeltrucs, 

anders dan een handvol spontaan door respondenten gegeven opmerkingen hierover bij vragen naar 

‘overig slachtofferschap’. 

 

Uit het door Motvaction gehouden onderzoek in 2006 bleek ook dat slechts 12% van de ouderen aangifte 

van een babbeltruc of oplichting doet bij de politie. Een kwart van de ondervraagden vindt aangifte doen 

niet de moeite waard, 10% gaf aan te verwachten dat de politie toch niets met deze aangiftes doet. Bijna 

25% van de ouderen vertelt het zelfs aan niemand. Wat vindt u hiervan? 

Als een oudere slachtoffer wordt van een babbeltruc worden mensen vaak  bang en ze schamen zich 

ook. Of vinden ze dat ze dom zijn geweest. Mensen zien het zelf ook niet zo snel als een babbeltruc. Pas 

als we ze die filmpjes laten zien herkennen ze dat wel maar niet onder de term babbeltruc. Wat ook veel 

gebeurt is dat eerst een bankpas wordt gestolen bij een babbeltruc en dat het slachtoffer daarna wordt 

opgebeld door een zogenaamde medewerker van de bank die de pincode vraag om bijvoorbeeld de 

bankpas te kunnen blokkeren. Dan schamen de mensen zich echt heel erg. Ik denk dat dit één van de 

redenen is waarom er weinig aangifte wordt gedaan. En het overkomt iedereen, dat is het rare. Wij 

hebben bedacht om een soort van babbelalert te maken. Slachtoffers zouden dan buren een 

waarschuwingsbericht kunnen geven via de telefoon. Veel ouderen hebben toch een mobiele telefoon 

of een speciale seniorenmobiele telefoon. Maar het werkt ook als een spraakbericht naar een gewone  

telefoon. De Unie KBO heeft dit  idee ook bij het Ministerie neergelegd. Mogelijk kan dit ook via Burgernet 

gerealiseerd worden. 

  

Op welke wijze kan volgens u het aantal misdrijven op senioren het beste worden teruggedrongen? 

Voorlichting en preventie zijn hierin denk ik heel belangrijk. Veel zit in gedragsverandering. We leven niet 

meer in de rijd van het touwtje uit de brievenbus en een loper om alle deuren open te kunnen maken. 

Ouderen hebben de tijd nog meegemaakt dat dit wel kon en dat iedereen die aan de deur kwam 

gewoon was te vertrouwen. Ouderen moeten hier dus alert op worden gemaakt en moeten hun gedrag 

hierop aanpassen. Dus niet zomaar die voordeur opendoen als er wordt aangebeld. Onze voorlichters 

zijn zelf ook ouderen die weten wat er leeft. Ik heb zeker niet het gevoel dat zij de doelgroep bang maken.  

Die gedragsverandering, dat is eigenlijk wat zij de hele tijd benadrukken; je bent zelf ‘in charge’. Er zijn 

geloof ik zo’n 700 woningovervallen per jaar en 200 daarvan zijn op 65-plussers. Dus eigenlijk is het een 

heel klein percentage, maar de impact is wel erg groot. Maar een woningovervallen begint toch vaak 

doordat er iemand aanbelt en het slachtoffer gewoon de deur open doet. Dan kan het goed gebruik 

maken van een kierstandhouder helpen. Of gewoon na zeven uur de deur niet meer open te doen. En 

als ze iets niet vertrouwt, dat zeggen we ook wel, bel dan meteen 112. Maar ook een luikje in je deur is 

echt ideaal. Die hadden we vroeger ook en dan hoef je de deur niet open te doen. Je kan er doorheen 

kijken maar je kunt er ook wat door aangeven. Ik denk wel dat ouderen mondiger worden en dat ze niet 

zo snel meer opendoen. Ze zijn relatief vaker thuis dus ze zullen ook meer aan de beveiliging doen en 

oudere mensen gaan vaak toch dichter bij elkaar wonen. En ik denk dat dat meer gaat verplaatsen naar 

woningen achteraf, dat je daar meer bang moet zijn voor woningovervallen of wat dan ook dan in een 

woonwijk. 

                                                             
132 Bovenkerk F., Beuningen A. van, Beuningen J. en Hogewind W., Geweldscriminaliteit tegen ouderen, Utrecht. 

2003, Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen - Politie& Wetenschap - Uitgeverij Kerckebosch bv. 
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Ouderen lezen wel vaak die huis-aan-huis bladen. Een berichtje daarin kan ook bijdragen aan de 

preventie. De Unie KBO wil graag doorgaan met voorlichting aan senioren. Hierbij zou ik ook graag zien 

dat ouderenmishandeling en financiële uitbuiting (door naasten) mee willen nemen in het project. Een 

voordeel van deze combinatie van onderwerpen is dat het allemaal te maken heeft met het 

onderwerp ‘veilig thuis’. Daarnaast is het zo dat ouderen misschien niet zo snel geneigd zijn om naar 

een bijeenkomst over bijvoorbeeld ouderenmishandeling te gaan omdat daar een taboe op rust. Maar 

in combinatie met andere thema’s kunnen deze onderwerpen wel bespreekbaar gemaakt worden. 
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 Weekkrant “De Havenloods” – 28 augustus 2013 

 
 

                 “Het Zuiden” – 28 augustus 2013 
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  “Stadskrant” – 4 december 2013 

 

 Weekkrant “De Havenloods” – 5 maart 2014 
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