
Niet opdringen, 
maar overtuigen

Praktijkvoorbeeld studentenaanpak 
preventie woninginbraken

Student Tahir Lourens en zijn ‘partner in crime’ Saskia Viet brachten in beeld waarom studenten makkelijk slachtoffer worden 
van inbraak. Zij bereikten in korte tijd duizenden studenten met hun humorrijke filmpjes via een nieuwe Facebook community. 
Nu kunnen studentensteden deze ideeën inzetten voor hun eigen campagnes.
 
 

“In opdracht van het CCV lanceerden wij een campagne, met 
het CCV op de achtergrond, gericht op studenten over inbraak 
in studentenhuizen. Veel studenten beseffen niet, hoe simpel 
het kan zijn voor een inbreker om hun studentenhuis binnen te 
dringen en hun waardevolle spullen mee te nemen. Sommige 
studenten kennen dit risico wel, maar zijn naar mijn mening 
gewoon nonchalant,” zegt Tahir Lourens, het gezicht van de 
campagne op de Facebook community Studenten tegen inbraak 
Het CCV koos er bewust voor om op de achtergrond te blijven, 
zodat het ook echt een campagne voor en door studenten zou 
worden.

Tijdens de Groningse introductieperiode ‘de Keiweek’ hebben 
Tahir en pas afgestudeerde filmmaker Saskia Viet uitgaande 
studenten gevraagd welke waardevolle spullen zij thuis hebben 
en of deze goed opgeborgen zijn. Vervolgens heeft dit duo een 
filmpje gemaakt van de opgenomen beelden. Dit filmpje werd 
op een nieuwe Facebook community Studenten tegen inbraak 
gelanceerd. Naast deze beelden produceerden zij ook verschil-
lende andere filmpjes met als doel studenten te overtuigen hun 
gedrag te veranderen. 

Lourens blikt terug: “Als ik me verplaats in mijn medestuden-
ten, dan merk ik koppigheid. Je kunt niet zomaar tegen een 
student zeggen: doe je deur altijd op slot. Vaak, als anderen hen 
iets willen opleggen, werkt dat namelijk averechts. Ik sprak veel 
studenten tijdens het maken van de filmpjes. Zij waren zich 
bewust van de risico’s van het niet op slot doen van hun kamer 
of huis, maar deden hier weinig tot niets mee. Zolang zij niet 
met de situatie geconfronteerd worden, zullen zij hun gedrag 
niet veranderen. Wij hebben dus geprobeerd via een andere weg 
studenten te overtuigen om toch iets oplettender te zijn op dit 
gebied. Dit door humoristische en korte filmpjes te maken die 
het gewenste gedrag op een leuke en grappige manier laten 
zien. 

Omdat ik nog zelf student ben, heb ik mijn studentennet-
werk gebruikt om de filmpjes te delen op social media. Als de 
studenten het leuk genoeg vinden, zullen zij het delen en zelf 
beetje bij beetje hun gedrag aanpassen.”

Sequel
Er werd niet alleen het gewenste gedrag van de studenten ver-
filmd, maar ook de verschillende manieren waarop een inbreker 
opereert. Lourens: “De filmpjes hebben wij in een vorm van 
een sequel gemaakt met als hoofdboodschap deur of raam op 
slot doen. Wij lieten in het eerste filmpje zien hoe studenten 
tegenover inbraak in studentenhuizen staan. Daarna verfilm-
den we hoe simpel het is om in een studentenhuis in te breken. 
Mensen schrokken toen wel even, wat ik best grappig vond. 
Na deze eerste twee films gericht op bewustwording, hebben 
wij vier vervolgfilmpjes gemaakt. Daarbij worden verschillende 
inbraakmethodes toegelicht: hengelen, inbreken tijdens een 
studentenfeest, door een openstaand raam gaan en flipperen. 
Ik deed dan een inbreker na, maar had geen succes bij mijn 
inbraakpogingen.”

Interview Tahir Lourens
student en junior communicatie-adviseur in opleiding

‘Ik deed een inbreker na’

Simpel inbreken in studentenhuis
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Pilot Facebook Community
In 2,5 maand zonder
promotie 76 page likes
door studenten

Bereik (foto)posts: 100-650

4 filmpjes geplaatst,
nog 2 te gaan

Bereik 2de film: 8.998

Bewustwording Kennis Voorkeur Overtuiging

Studentenaanpak woninginbraak

Onderling waarschuwen
De community Studenten tegen inbraak hoopt op een veran-
dering van het gedrag van studenten. De gemaakte filmpjes 
zijn nu ook voor gemeenten, politie en andere organisaties 
beschikbaar om te gebruiken bij voorlichting aan studenten. 
Lourens: “Woninginbraken in Nederland zijn op zichzelf al een 
probleem. Het maakt inbrekers niet uit of het studentenhuizen 
zijn of niet. Jaarlijks zijn er heel veel mensen dus ook studenten 
slachtoffer van een woninginbraak. Als wij studenten in hun 
studieperiode kunnen overtuigen, waarom het zo belangrijk is 
om hier rekening mee te houden, verandert hun gedrag hopelijk 
op termijn. Wij hopen dat studenten dan elkaar onderling gaan 
waarschuwen over woninginbraken in studentenhuizen en hoe 
zij ervoor kunnen zorgen dat dit zo min mogelijk gebeurt. Het 
zou heel jammer zijn als jouw laptop gestolen wordt, terwijl je 
morgen jouw scriptie moet inleveren.”

Als laatste tip geeft Lourens: “Wees altijd alert. Sommige in-
brekers kunnen de vriend van jouw eigen huisgenoot zijn. Niet 
iedereen is betrouwbaar, dus zorg dat je waardevolle spullen 
goed opgeborgen zijn en je kamerdeur op slot is.”

Inbreker kan vriend van huisgenoot zijn

https://www.youtube.com/user/hetccv
http://www.hetccv.nl/dossiers/woninginbraak/achtergrondinformatie

