
Bestuurlijk trekker
Jorritsma is bestuurlijk trekker Woninginbraak. In deze functie 
wijst ze collega-burgemeesters op de urgentie van het pro-
bleem. “Wooninbraak is typisch een probleem dat je lokaal 
moet aanvliegen, in samenwerking met de politie, woningcor-
poraties en bewoners. Ik heb me als bestuurlijk trekker bereid 
verklaard om de problematiek nog beter op de kaart te zetten. 
Door te wijzen op de noodzaak van een aanpak en door collega-
gemeenten van elkaar te laten leren.” 

De oud-minister wil voorkomen dat iedere gemeente het wiel 
opnieuw gaat uitvinden. “Laten we elkaar inspireren met goede 
voorbeelden en vernieuwende inzichten.” Zij zou hiervoor graag 
de werkwijze van de Taskforce Overvalcriminaliteit kopiëren. 
“De Taskforce heeft bewezen dat je door goed samen te werken, 
prima resultaten kan boeken (een flinke daling van het aantal 
overvallen sinds de oprichting van de Taskforce, red.). Nu is het 
voor ons de kunst om deze beproefde methode in te zetten 
voor de aanpak van woninginbraken.”

Samenwerking
Volgens haar liggen er genoeg kansen voor een gezamenlijke 
aanpak. “Als iedere betrokken partij vanuit zijn eigen discipline 
maatregelen neemt, kunnen we elkaar versterken. Bijvoorbeeld 
door meer informatiedeling tussen de partners. Als de poli-
tie merkt dat de inbraken in een regio toenemen, kan zij een 
rechercheteam samenstellen dat gaat rechercheren op hotspot-
locaties. Gemeenten kunnen de analyses van politie vervolgens 
bundelen met hun eigen informatie over de betreffende wijken 
waar de inbraken plaatsvinden, zoals de kenmerken van de 
wijken en woningen.”

Maak gebruik van de Preventiemeter (www.politiekeurmerk.nl/
ccvpreventiemeter) om te zien hoeveel woningen in een wijk 
voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

‘De sleutel ligt 
op lokaal niveau’

De aanpak van woninginbraken is alleen succesvol als er op lokaal niveau draagkracht voor is. Dat stelt Annemarie Jorritsma, 
bestuurlijk trekker Woninginbraak. Volgens haar hebben gemeenten hierbij een belangrijke rol. “Maar de gemeente kan het 
niet alleen. Voor een effectieve aanpak moeten alle betrokken partijen de handen ineen slaan. Alleen met de inzet van politie, 
Openbaar Ministerie, woningcorporaties én burgers kunnen we een daling van het aantal woninginbraken realiseren.”

“Laten we elkaar inspireren met goede voorbeelden 

en vernieuwende inzichten.”

Uit een onderzoek van de VNG blijkt dat gemeenten het thema 
woninginbraken voor de komende jaren als meest urgente 
veiligheidsprobleem zien. Geen verrassing als je naar de lande-
lijke cijfers kijkt. Het aantal woninginbraken in Nederland is de 
afgelopen jaren sterk toegenomen. Een stijging die Jorritsma 
niet precies kan verklaren, al heeft ze wel een vermoeden. “Bij 
de meeste misdrijven zie je een golfbeweging. Begin deze eeuw 
was er nog sprake van een daling, maar de afgelopen jaren stij-
gen de inbraakcijfers weer. Daarnaast denk ik dat de crisis een 
rol speelt. Tot slot vrees ik dat het lage oplossingspercentage bij 
woninginbraken geen afschrikkende werking heeft.”

Wat Jorritsma opvalt en zorgen baart, is de jonge leeftijd van de 
nieuwe generatie inbrekers. “Woninginbraak is verworden tot 
een instapdelict. Voorheen begonnen jonge criminelen met het 
plegen van een winkeldiefstal en werkten zich langzaam op tot 
inbrekers. Nu zien we hele jonge kinderen zonder strafblad al 
inbraken plegen. Dat vind ik erg verontrustend.”

Impact
Als belangrijke reden om inbra-
ken een halt toe te roepen, 
noemt Jorritsma de enorme 
impact die het delict op slacht-
offers heeft. “Natuurlijk is het 
ook vervelend dat er spullen 
zijn gestolen. Maar daarnaast 
heb je de emotionele schade, 
die vaak veel groter is. Iemand 
is in jouw domein geweest, 
dat tast je veiligheidsgevoel 
aan. Niet voor niets noemen 
we woninginbraken één van de 
‘High Impact Crimes’, samen 
met overvallen en straatroven. 
Een inbraak gaat een hele 
buurt aan, want veel bewoners 
vragen zich af of hun huis als 
volgende aan beurt is.”
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“Zo breng je samen het probleem goed in beeld. Een beeld dat 
reactief gebruikt kan worden, om te bepalen op welke tijdstip-
pen en plaatsen de criminaliteit het meest voorkomt. Daar-
naast kun je het preventief inzetten, door te voorspellen waar 
nieuwe woninginbraken zullen plaatsvinden. Hierdoor kun je 
gericht extra maatregelen inzetten, zoals verscherpt toezicht en 
intensievere surveillance.” 

Als een inbreker aangehouden wordt, kan het Veiligheidshuis 
worden ingeschakeld. Jorritsma: “Zo is er de bekende top X 
aanpak, naar voorbeeld van de Amsterdamse Top 600 aanpak. 
Hierbij wordt persoonsgericht gewerkt en worden (jonge) 
daders van woninginbraken, overvallen en straatroven op de 
voet gevolgd door de partners van het Veiligheidshuis. Hierbij 
gaat niet alleen aandacht uit naar de daders, maar ook naar 
hun gezinsleden die in dit gedrag meegesleept kunnen worden, 
zoals jongere broertjes en zusjes.”

Een andere effectieve manier om inbraken te voorkomen, is het 
aanpakken van de afzetmarkt. “Zonder heler geen steler. Als er 
geen afzetmarkt is, kan een inbreker niets met zijn buit en zijn 
de gestolen goederen nagenoeg waardeloos. Voor de politie 
en de gemeente kan de strijd tegen woninginbraak, diefstal en 
overvallen niet zonder de aanpak van heling. Met het digitaal 
opkoopregister hebben we een goede troef in handen.” In dit 
register noteren opkopers de gegevens van particulieren van 
wie ze spullen kopen, zoals mobiele telefoons of juwelen. Door 
systemen aan elkaar te koppelen kan de opkoper meteen zien 
of een aangeboden artikel van diefstal afkomstig is en de poli-
tie krijgt hiervan automatisch een melding. Het systeem houdt 
illegale handel al bij de voordeur tegen. “Een dief of heler zal 
zich immers wel twee keer bedenken als hij weet dat hij en zijn 
spullen gecontroleerd worden.”

Bewoners betrekken
Een zeer belangrijke sleutel bij de aanpak van woninginbraken 
ligt in handen van bewoners. “Maak bewoners er bewust van 
dat de gelegenheid de dief maakt. Het gros van de woningin-
braken wordt gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Niet het 
soort woning maar de zichtbaarheid van de buit vormt de reden 
om in te breken. Door de bewoners kritisch te laten kijken naar 
hun woning, de omgeving van het huis en het eigen gedrag, 
kunnen ze een hoop ellende voorkomen.” Bewustwording 
creëer je volgens Jorritsma bijvoorbeeld door het organiseren 
van voorlichtingsavonden, preventieadvies of door een schouw 
in de wijk. “Tijdens zo’n schouw wijst een preventieadviseur 
bewoners op gevaarlijke situaties. Zo leer je buurtbewoners wat 
de zwakke plekken zijn waar inbrekers gebruik van maken.”

Opsporing met hulp bewoners
Niet alleen bij het voorkomen van inbraken, maar ook bij de 
opsporing kunnen burgers een belangrijke rol spelen. “In een 
groot aantal gemeenten zijn buurtpreventieteams actief. Die 
teams bestaan uit betrokken buurtbewoners die zich vrijwillig 
inzetten om tot een veiliger buurt te komen.” 

Een ander project waarbij burgers een rol spelen is Burgernet. 
“Dit is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente 
en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te 
bevorderen.” Hierbij wordt gebruikgemaakt van een telefonisch 
netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de 
gemeente. In het geval van een inbraak krijgen Burgernetdeel-
nemers een oproep via hun (mobiele) telefoon met het verzoek 
uit te kijken naar een persoon of voertuig. Op deze wijze kun-
nen ook verdachten van woninginbraken sneller opgespoord 
worden.”

Waaks
Jorritsma is zelf erg enthousiast over de preventieve maatregel 
Waaks. “Die is gericht op hondenbezitters die bij het uitlaten 
hun ogen en oren open houden. Wanneer de hondenbezitters 
iets verdachts signaleren, kunnen ze dat direct aan de politie 
doorgeven. Zo kunnen met minimale inspanningen ook wonin-
ginbraken voorkomen worden. De hondenbezitters lopen toch 
al buiten. Nu letten ze extra op in de buurt die zij als bewoner 
het beste kennen.”

Bewoners moeten volgens Jorritsma ook gewezen worden op de 
mogelijkheid om 112 te bellen als ze iets verdachts zien. “Men-
sen die iets zien dat gevoelsmatig niet in de haak is, schromen 
vaak om dit te melden aan de politie. Dat is jammer, want maar 
al te vaak blijkt dat juist die informatie de sleutel tot de oplos-
sing is. Een zeer groot deel van het aantal opgeloste misdrijven 
is te danken aan tips vanuit de bevolking. Snel alarm slaan, 
maakt de kans om inbrekers te pakken aanzienlijk groter. En dat 
is hard nodig, want het oplossingspercentage van woninginbra-
ken moet echt omhoog.”

politiekeurmerk veilig wonen

Bewoners hebben volgens Annemarie Jor-
ritsma baat bij het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen (PKVW). “Het PKVW houdt met alle 
aspecten van inbraak rekening. Dat gaat 
dus verder dan een paar goede sloten. 
Deze methode werkt aantoonbaar. Huizen 
en wijken met het PKVW-certificaat, 
hebben beduidend lagere inbraakcijfers. 
Van de woningen in mijn eigen gemeente 
Almere waar ingebroken is of een poging daartoe is gedaan, 
is ruim driekwart gebouwd voor 1998, het jaar waarin het 
PKVW is ingevoerd. Inbrekers weten dus waar ze makkelijk 
binnenkomen”, aldus de bestuurder.  Zij ziet hier een grote 
kans weggelegd voor preventie. “Voor koopwoningen zijn 
subsidieregelingen denkbaar om het PKVW in te voeren. 
Bewoners die het zich kunnen permitteren, kun je wijzen 
op het bestaan van het PKVW. Zelfs al breng je de woning 
niet op PKVW-niveau, zorg dan in ieder geval dat de meest 
belangrijke zaken worden aangepakt. Bij veel gemeenten 
kunnen bewoners terecht voor gratis preventieadvies. Het is 
belangrijk dat zij weten wat er allemaal mogelijk is.”
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De nieuwe handboeken van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) zijn gereed. An-
nemarie Jorritsma schreef het voorwoord. “Bij de samenstelling van dit handboek zijn 
zoveel mogelijk mensen uit het veld betrokken. Zo is een keurmerk ontstaan dat in 
deze tijd past en waar veel partijen achterstaan. Op verzoek van het brede werkveld is 
er een versoepeling in de eisen en de regeling ontstaan, die het goed beveiligen van de 
woning en de directe woonomgeving centraal stelt. Dit alles om te 
zorgen dat de dalende trend van het aantal woninginbraken ook de 
komende jaren doorzet. Ik ben ervan overtuigd dat het vernieuwde 
PKVW en dit praktijkgerichte handboek hieraan een structurele 
bijdrage kunnen leveren”, aldus Jorritsma.

De nieuwe PKVW handboeken 2015 vervangen de handboeken uit 
2011. Professionele partijen kunnen ze vanaf december 2014 gratis 
bestellen bij de webwinkel van het CCV (zolang de voorraad strekt). 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) toetst 
elke drie jaar de eisen en aanbevelingen van het Politiekeurmerk 
aan de huidige ontwikkelingen, bijvoorbeeld een nieuwe werkwijze 
van inbrekers (modus operandi).

nieuwe pkvw-handboeken 2015

Oproep Annemarie Jorritsma
Annemarie Jorritsma roept gemeente die goede tips hebben 
om inbraken te voorkomen, op om deze in te sturen. Dit kan 
via www.politiekeurmerk.nl/wintercampagne. Op deze website 
staat al een overzicht van preventieve maatregelen tegen  
woninginbraak. Aanvullingen zijn van harte welkom!


