
PLAN VAN AANPAK ‘VOETJESACTIE’ 
 
Inleiding 
In 2008 werden in de regio Haaglanden 6280 aangiften van diefstallen uit woning gedaan. Volgens 
Analyse en Research gaat het in zo’n 15% (= 942 aangiften) om insluipingen. Hieruit valt op te maken 
dat nog veel burgers zich kennelijk onvoldoende bewust zijn van het risico dat ze lopen wanneer 
ramen en deuren onbeheerd open laten: ongenode gasten hebben vrij toegang tot de woning of het 
bedrijf.   
 
Enkele politieregio’s haalden de publiciteit met acties waarbij de bewoners werden geconfronteerd met 
hun eigen gedrag en de risico’s daarvan. Agenten legden via open deuren, ramen en schuifpuien 
papieren voetafdrukken in huizen en schuurtjes met de tekst ‘Deze schoenafdruk had van een 
insluiper kunnen zijn…’ Zelfs op een avond in maart troffen collega’s in Kennemerland bij 28 woningen 
open ramen of deuren aan! Niet alleen de pers was positief over deze zogenaamde ‘voetjesacties’, 
ook de bewoners van de betrokken woningen reageerden (over het algemeen) positief. De acties 
zouden bovendien een dalend aantal aangiften tot gevolg hebben gehad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanwege dit succes faciliteren Bureau Communicatie en het Adviespunt Preventie en Veiligheid deze 
voetjesacties voor onze regio. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid droeg bij aan de 
financiering van de flyers. Dit plan van aanpak voorziet in de kaders voor de aanpak. Het gaat niet om 
grote capaciteitverslindende acties, maar korte prikacties die gekoppeld aan publiciteit de 
bewustwording van de burger moeten vergroten en de insluipingen moeten verminderen. Waakzaam 
en dienstbaar dus.  
 
Doelstellingen 
 Vergroten van het bewustwordingsbesef bij burgers dat insluipers gebruik maken van 

openstaande ramen en deuren 
 Verbeteren van het afsluitgedrag bij burgers 
 Terugdringen van het aantal diefstallen door insluiping tot minder dan 10% van het aantal 

aangiften diefstal uit woning 
 
Werkwijze 
 Duur en inzet: relatief korte prikactie (1-1½ uur) door een beperkt aantal geüniformeerde collega’s 

(1-2 medewerkers kan volstaan) in een wijk / buurt waarvan uit analyse blijkt dat er (relatief veel) 
insluipingen plaatsvinden.  
Inzet derden: Voor de prikactie kunnen, onder voorwaarden,  scholieren / studenten in het kader 
van hun maatschappelijke stage / stage veiligheidsopleidingen worden ingezet.: zie afzonderlijke 
toelichting. 

 Wandel door de wijk / buurt en kijk van welke woningen, schuren en/of garages ramen of deuren 
open staan. Kijk of er iemand in de ruimte aanwezig is (voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is). 
Er wordt NIET gecontroleerd of ramen en deuren op slot zijn.  

 Zorg er voor dat elke actie en de resultaten wordt gecommuniceerd in de briefings!  
 
Ramen en deuren op de begane grond of van bergingen en garages: 
 Na vaststelling dat een raam of deur open staat en de betreffende ruimte niet onder direct toezicht 

is, wordt een papieren ‘voetspoor’ achtergelaten op een plek die niet rechtstreeks vanaf openbaar 
gebied zichtbaar is. Hiermee wordt voorkomen dat er een ‘kruimelspoor’ voor een insluiper 
ontstaat.  



 In principe wordt de woning niet binnen gegaan. Mocht de situatie daar aanleiding toe geven dan 
kan dat natuurlijk wel op grond van de politietaak.  

 Na het achterlaten van het ‘voetspoor’ wordt contact gemaakt met de bewoner. Roep luid en 
duidelijk en vraag of er iemand in de woning, schuur of garage is. Bel aan wanneer er niet wordt 
gereageerd. Het kan zijn dat iemand boven of in de tuin aan het werk is. Geef voldoende tijd om te 
reageren. Blijkt dat iemand thuis is, leg dan het doel van de actie uit. Overhandig een 
korpsenveloppe met daarin de toelichtingsbrief en de preventiefolder ‘Voorkom een inbraak’.  

 Wordt niemand aangetroffen, sluit dan het raam of de deur en doe de korpsenveloppe in de 
brievenbus. Eventuele waardevolle goederen die in de woning, garage of schuur aanwezig zijn, 
blijven waar ze zijn. Aan zaakwaarneming wordt niet gedaan, tenzij sprake is van een inbraak (zie 
juridisch kader). De bewoner is namelijk zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de woning. 
Wellicht was het een bewuste keuze het raam of de deur open te laten.  

 
Ramen en deuren aan gemakkelijk opklimbare platte daken of balkons: 
 De woning, schuur of garage beklimmen via eenvoudig opklimbare platte danken of balkons 

omdat op de hoger gelegen etage(s) ramen of deuren openstaan, is niet toegestaan. In dit geval is 
het leggen van contact met de bewoner en een uitleg van de actie voldoende. 
Blijkt de bewoner niet thuis, dan wordt het ‘voetspoor’ en de enveloppe  door de brievenbus naar 
binnen gegooid. Schrijf op de voorzijde van de enveloppe een korte omschrijving van de 
aangetroffen situatie)  

 
Registratie en contact met de bewoner: 
 Vul op het registratieformulier het adres, de aangetroffen situatie bij de woning en de getroffen 

maatregelen in. Bel of mail de resultaten van de actie door naar de ploeg Persvoorlichting van 
Bureau Communicatie.   

 In de 2e week na de actiedag (de dag van constatering) volgt eventueel (telefonisch) contact met 
niet thuis getroffen bewoners met de vraag hoe de actie is ervaren en of er met de verstrekte 
informatie iets is gedaan. Deze optie vraagt om nadere afspraken en uitwerking binnen het 
bureau.  

 
Evaluatie 
Uit onderzoek is bekend dat algemene preventievoorlichting weinig zinvol is. Met confronterende 
acties proberen we dichter bij de burger te komen. Het verdient aanbeveling het effect van deze acties 
nader te onderzoeken. De resultaten van de eerste actie (aantal gecontroleerde woningen versus 
uitgereikte voetjes) in hotspots en de aangiften van daarvoor kunnen als nulmeting worden gezien. 
Vervolgens kan worden bekeken of de acties en communicatie effect hebben op het aantal aangiften 
diefstallen uit woning in het algemeen en insluipingen in het bijzonder. Ook is het interessant te kijken 
naar het effect op omliggende buurten. Is daar sprake van een stijging (mogelijk verschuivingseffect) 
of doet zich eveneens een daling voor (breder effect of gewoon algemeen dalende tendens). Met 
herhalingsacties is vast te stellen of het gedrag van de bewoners verbetert (aantal gecontroleerde 
woningen versus uitgereikte voetjes).  
Bureau Vrijwilligers kan hierbij desgewenst ondersteuning verlenen middels de inzet van een gerichte 
opdracht aan studenten (zgn. lappers).  
 
Gecombineerde activiteiten 
De voetjesactie kan op zichzelf staan, maar ook worden gecombineerd met het algemeen toezicht in 
de wijk/buurt, het werk van de wijkagent, de preventieactie ‘Mag ik even inbreken’ of de preventieve 
controle van woningen van vakantiemelders. De bovengenoemde werkwijze is identiek. Een enkel 
geplaatst voetje tijdens de reguliere surveillance hoeft natuurlijk niet te worden doorgegeven aan 
Bureau Communicatie.  
 
Inzet scholieren / studenten (maatschappelijke stages / stages veiligheidsopleidingen) 
Stringente voorwaarde is dat de studenten voor deze actie door middel van een hesje herkenbaar zijn 
en er voldoende toezicht is van geüniformeerd personeel. Op vier studenten is er tenminste één 
geüniformeerde begeleider. Vooraf worden de studenten gebrieft over de doelstelling en inhoud van 
de actie. Het door hen gewenste gedrag en houding is daarvan onderdeel. Als er van een pand ramen 
of deuren open worden aangetroffen onderneemt de student uitsluitend actie in het bijzijn van de 
geüniformeerde collega.  
 
Juridisch kader 



De wettelijke grond voor de voetjesactie wordt gevonden in artikel 2 van de Politiewet. In een tijd dat 
en op locaties waar woninginbraken met regelmaat voorkomen, er bovendien sprake is van een 
toenemend aantal aangiften en waar wij vaststellen dat ramen en/of deuren openstaan is het alleszins 
redelijk te controleren of er wellicht al sprake is van een strafbaar feit of de bewoner te confronteren 
met de risico’s van het eigen gedrag.  
 
Met het volgen van de bovengenoemde werkwijze is de nodige zorgvuldigheid ingebouwd. Aan 
zaakwaarneming (afsluiten van de woning) wordt niet gedaan. Zoals eerder gezegd kunnen 
onafgesloten ramen en deuren een bewuste keuze van de bewoner zijn, maar was die zich niet 
bewust van de risico’s. De politie hoeft dan niet zover te gaan dat kosten worden gemaakt voor 
maatregelen om de woning definitief af te sluiten met als gevolg een vraagstuk over de betaling.  
 
Andere regio’s gingen hier op gelijke wijze mee om. De werkwijze leidde niet tot schadeclaims. Dit 
kader is afgestemd met het OM en de korpsjuriste.  
 
Communicatie 
 
Intern:  
 Introductie: Brief aan bureauchefs, bericht op intranet / Korpskrant en mailing aan chefs 

Handhaving 
 Plan van aanpak ‘Voetjesactie’ publiceren op de site van het Adviespunt Preventie en Veiligheid 
 Beschikbaar stellen informatiebrief bewoner die collega’s aan de bewoners kunnen uitreiken als 

download via intranet  
 Beschikbaar stellen overzicht met tips die collega’s bewoners kunnen geven om insluiping en 

inbraak te voorkomen beschikbaar via intranet. 
 Beschikbaar stellen registratieformulier als download via intranet. 
 Bij de briefings collega’s informeren over de acties en de resultaten. 
 
Extern: 
 Informerend artikel op www.hoeveiligismijnwijk.nl en www.onzewijkveilig.nu. 
 Informatiepakket voor bewoner 
 Na iedere actie in regio maakt Bureau Communicatie een persbericht over actie, resultaten en 

preventietips 
 Optie: contact in een later stadium met niet thuis getroffen bewoners 
 
Randvoorwaarden 
 
Tijd 
De acties om insluiping te voorkomen kunnen het hele jaar worden uitgevoerd. De uitkomsten van 
analyse spelen een rol bij de planning. De meest voor de hand liggende periode is van het voorjaar tot 
en met het najaar. Deze periode geeft gezien het mooie weer en de hogere temperaturen het meeste 
aanleiding om ramen en deuren open te zetten.  
 
Capaciteit 
Afhankelijk van de gekozen vorm van uitvoering. Van een korte prikactie met een persbericht over de 
bevindingen wordt al veel signaalwerking verwacht. Efficiencywinst kan worden geboekt door de actie 
te combineren met andere inzet.  
 
Financiën 
De kosten van het papieren ‘voetspoor’ zijn voor rekening van het Adviespunt Preventie en Veiligheid. 
De folder ‘Voorkom een inbraak’ is voor rekening van Bureau Communicatie. Het (wijk)bureau dat de 
actie uitvoert, draagt de kosten van de enveloppe en de bewonersbrief die via intranet kan worden 
gedownload. 
 
Middelen 

 Papieren ‘Voetspoor’ > bestellen bij Adviespunt Preventie en Veiligheid 
 Enveloppe met logo > voorraad bureau 
 Bewonersbrief > als download via intranet 
 Folder ‘Een veilig gevoel in en om uw woning’ > bestellen via webwinkel intranet 
 Registratieformulier > als download via intranet 


