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Samenvatting 

Vanaf 2012 intensiveerden de politie en het ministerie van Veiligheid en 
Justitie, al snel ook samen met anderen, de aanpak van woninginbraken in 
Nederland. Kerngedachte daarbij was dat woninginbraken niet succesvol 
teruggedrongen konden worden zonder medewerking van de burger. Daarom 
vormde op die burger gerichte communicatie een belangrijk onderdeel van de 
aanpak: om hen zo te doordingen van het risico van woninginbraak én aan te 
zetten preventieve maatregelen te nemen.  
 
Maar welke effecten heeft die communicatie gehad? Zijn de beoogde 
veranderingen in bewustzijn en gedrag daadwerkelijk gerealiseerd? Zijn ook 
bijeffecten zichtbaar, zowel gewenste als ongewenste? En in hoeverre is de 
beoogde daling van het aantal woninginbraken daadwerkelijk gerealiseerd? 
 
Het voorliggende exploratieve onderzoek laat zien dat Nederlandse burgers 
tussen 2010 en 2015 via uiteenlopende kanalen en vanuit verschillende 
bronnen te maken hebben gekregen met een groeiend aantal berichten over 
woninginbraak. Het aantal burgers dat het inbraakrisico als groot inschat 
groeide. Hun veiligheidsbeleving in eigen buurt en huis liep tegelijk iets terug. 
Burgers vertoonden (wat) meer sociaal-preventief gedrag; techno-preventief 
gedrag nam, op een enkele uitzondering na, niet toe. Op al deze aspecten is 
een samenhang zichtbaar met de intensivering van de communicatie, vooral 
daar waar de nadruk daarin lag op het risico van woninginbraak. Niet 
uitgesloten kan worden dat de communicatie in specifieke situaties ook de 
subjectieve pakkans van daders heeft beïnvloed. Of burgers ook sneller 
verdachte situaties bij de politie zijn gaan melden, zoals werd beoogd, is door 
gebrek aan gegevens hierover niet duidelijk.  
 
De cijfers van politie en verzekeraars over de ontwikkeling van 
woninginbraken tonen een redelijk identiek beeld. Het aantal woninginbraken 
begint (eind) 2013 te dalen, in 2015 ligt het aantal ruwweg een derde lager 
dan in 2012. Burgers melden in slachtofferenquêtes desalniettemin vaker dan 
verwacht slachtoffer te zijn geworden van (met name poging tot) inbraak. Dit 
lijkt verklaard te kunnen worden uit de – als gevolg van de communicatie - 
toegenomen saillantie van woninginbraken. 
 
Daarmee doet zich het paradoxale verschijnsel voor dat de intensivering van 
de aanpak en de daarmee gepaard gaande communicatie leidde tot een 
vermindering van het feitelijk aantal woninginbraken, maar – deels - tot een 
tegenovergestelde ervaring bij burgers. 
 
Het onderzoek trekt enkele lessen en doet aanbevelingen voor de toekomst.   
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1 Inleiding 

Nadat het aantal woninginbraken in Nederland jarenlang was gedaald begon 
dit delict aan het eind van de ‘jaren nul’ weer aan een geleidelijke opmars. In 
antwoord hierop verstevigde eerst de politie haar aanpak, maar toen dat 
onvoldoende soelaas bood werd, mede op instigatie van de minister van 
Veiligheid en Justitie, de aanpak in 2013 verbreed en geïntensiveerd. Ook 
andere partijen (gemeenten, OM, bedrijfsleven) zetten de schouders onder het 
tegengaan van inbraken.  
 
Een kerngedachte was dat burgers een cruciale rol konden spelen in de 
aanpak: als zij zich meer bewust zouden zijn van de kans op inbraak en (mede 
daardoor) ook zelf meer preventieve maatregelen zouden nemen zou het 
optimale effect bereikt kunnen worden. Op de burger gerichte communicatie 
vormde daarom een belangrijk onderdeel van de aanpak.  
 
Eind 2013 lieten de door de politie geregistreerde woninginbraken een eerste 
voorzichtige daling zien, in 2014 gevolgd door een nog veel steviger afname. 
De aanpak leek dus aan te slaan. De Veiligheidsmonitor, waarmee wordt 
gemeten hoe burgers de veiligheid ervaren, liet echter een ander beeld zien. 
Het percentage burgers dat aangaf slachtoffer te zijn geworden van 
woninginbraak bleek ruwweg gelijk te zijn gebleven. En het aandeel burgers 
dat de kans om slachtoffer te worden als hoog inschatte was zelfs 
toegenomen. Een opvallend verschil dus met wat uit de politieregistratie bleek.  
 
Was de politie wellicht te optimistisch over de terugloop in het aantal 
inbraken? Overschatte de Veiligheidsmonitor het slachtofferschap? Of had de 
communicatie rond inbraken wellicht niet-vermoede bijeffecten, waardoor 
burgers bijvoorbeeld het beeld kregen dat woninginbraken alleen maar 
toenamen, terwijl deze de facto juist afnamen?  
 
Het voorliggende onderzoek omvat de bevindingen van een exploratief 
onderzoek naar precies die vragen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht 
van het ministerie van Veiligheid en Justitie, in de periode december 2015-
maart 2017. 
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2 Doel, vraagstelling en methode(n)  

2.1 Doel- en vraagstelling 

Zoals geschetst in de inleiding speelde communicatie in de aanpak van 
woninginbraken de afgelopen jaren een belangrijke rol. Het ging daarbij om 
communicatie gericht op burgers, met als doel hen meer te betrekken bij het 
tegengaan van woninginbraken. Burgers zouden zich daardoor meer bewust 
worden van het risico op inbraak, net als van hun eigen verantwoordelijkheid 
én mogelijkheden om inbraken tegen te gaan. Door zelf meer preventieve 
maatregelen te nemen bijvoorbeeld of door eerder de politie te waarschuwen 
bij verdachte situaties. Op deze manier zou het aantal woninginbraken kunnen 
worden verminderd, waardoor burgers zich uiteindelijk ook veiliger zouden 
weten en voelen.  
 
Er is nog weinig inzicht in de mate waarin de effecten van dergelijke 
preventiecommunicatie zich in de praktijk daadwerkelijk voordoen. Net als in 
de vraag of naast de gewenste effecten zich mogelijk ook ongewenste effecten 
voordoen. Kernvraag in het voorliggende onderzoek is dan ook of, hoe en in 
welke mate communicatie in de onderzoeksperiode heeft bijgedragen aan:  
 

• een toename van door burgers zelf genomen preventieve maatregelen 
tegen woninginbraken; 

• een toename van door burgers aan de politie doorgegeven verdachte 
situaties (waardoor de politie meer aanhoudingen op heterdaad van 
(poging tot) woninginbraak zou hebben kunnen verrichten; 

• een verhoging van de subjectieve pakkans bij potentiële daders van 
inbraak (waardoor zij mogelijk vaker hebben afgezien van (poging tot) 
woninginbraak); 

• een vermindering van het aantal woninginbraken; 
• een - uiteindelijk daarin resulterende- vermindering van het door 

burgers ervaren inbraakrisico en hun gevoelens van onveiligheid.  
 
Het onderzoek dient daarbij vanzelfsprekend aanknopingspunten op te leveren 
voor het beleid ten aanzien van woninginbraken in de toekomst. 

2.2 Methode 

De voorliggende studie betreft een exploratief onderzoek, aan de hand van 
beschikbare dataseries op landelijk niveau. Gebruik is gemaakt van de 
zogenaamde signature dish-methode, zoals beschreven door Farrell, Tseloni, & 
Tilley (2016). Deze methode biedt handvatten om op systematische wijze te 
bezien in hoeverre het wel of niet aannemelijk is dat bepaalde effecten zich al 
dan niet hebben voorgedaan. Dit onderzoek pretendeert dan ook niet meer 
dan dat: het laat zien in hoeverre in relevante landelijke dataseries patronen 
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zichtbaar zijn die het plausibel maken dat de met de communicatie beoogde 
effecten zich daadwerkelijk hebben voorgedaan. 
 
De werkwijze in het kort 
 
Een reconstructie is gemaakt van de beleidstheorie: de verzameling 
veronderstellingen die aan de aanpak ten grondslag ligt (Hoogerwerf, 1989). 
Vervolgens is bezien in hoeverre deze beleidstheorie inhoudelijk als valide kan 
worden gezien, vooral door de veronderstelde causale relaties te toetsen aan 
de wetenschappelijke literatuur. Op basis daarvan is de beleidstheorie waar 
nodig aangevuld. Een overzicht van de geraadpleegde literatuur is opgenomen 
achterin dit rapport. 
 
Dataseries zijn verzameld die zicht geven op de ontwikkeling van de 
belangrijkste elementen uit de beleidstheorie (met Nederland als gehanteerd 
aggregatieniveau) over (tenminste) de periode 2010-2015. Geformuleerd is 
welke patronen (‘signatures’) in de dataseries zichtbaar zouden moeten zijn 
wanneer de veronderstelde oorzaak-gevolg relaties zich daadwerkelijk hebben 
voorgedaan. 
 
Vervolgens is bezien in hoeverre deze patronen (‘signatures’) in de verzamelde 
data ook daadwerkelijk zichtbaar worden, meervoudig, consistent (wat ook 
betekent: zonder strijdige patronen) en zonder dat sprake is van mogelijke 
alternatieve verklaringen. Dit laatste is waar mogelijk ook getoetst bij 
inhoudelijk betrokkenen bij de aanpak. Ook zijn verschillende trends die in de 
data zichtbaar werden vergeleken met die in andere landen, om zo te kunnen 
bepalen in hoeverre de trend slechts een reflectie is van een bredere 
internationale trend. 
 
Op zoek naar bruikbare data 
 
Het onderzoek is goed beschouwd een onderzoek ex-post, waarbij we het dus 
zullen moeten doen met de data die nu nog beschikbaar zijn. Lang niet op alle 
relevante onderdelen bleken die data (eenvoudig) voorhanden. Zo is 
bijvoorbeeld geen administratie beschikbaar van de communicatie-
inspanningen die gedurende de onderzoeksperiode op diverse niveaus en door 
diverse actoren zijn ondernomen. Zo’n administratie bleek achteraf ook niet of 
nauwelijks meer op te bouwen. Met enige improvisatie zijn desalniettemin 
uiteindelijk bruikbare data verkregen die zicht geven op ontwikkeling van de 
meeste elementen van de (veronderstelde effecten van de) aanpak. Daarbij is 
gebruik gemaakt van de navolgende bronnen en onderzoeksmethoden: 
 
• De communicatie rond woninginbraken  
 

Om inzicht te krijgen in de communicatie rond woninginbraken zijn 
gesprekken gevoerd met enkele sleutelfiguren (zie het overzicht van 
gesprekspartners in Bijlage B), zijn beleidsdocumenten bestudeerd, is een 
websearch uitgevoerd naar verschijningsvormen van de communicatie-
uitingen en is tenslotte met behulp van social media-tool Coosto een 
inventarisatie gedaan van de berichtgeving in sociale en traditionele media 
in vaste perioden van de betreffende onderzoeksjaren. Op deze manier kon 
de ontwikkeling van de communicatie in kwalitatief als kwantitatief opzicht 
redelijk benaderd worden.  
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• Risicobewustzijn en veiligheidsgevoelens bij burgers. 
 

Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van deze onderwerpen in de 
onderzoeksperiode is gebruik gemaakt van de bestaande data op de 
betreffende items in de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM, 2010-2011) en 
de Veiligheidsmonitor (VM, 2012-2015). Op enkele onderdelen heeft het 
CBS op ons verzoek aanvullende omrekenfactoren aangeleverd, om de 
zogenaamde ‘methodebreuk’ tussen IVM en VM verantwoord te kunnen 
repareren.  

 
• Ontwikkeling van preventieve maatregelen. 
 

Hiervoor is wederom gebruik gemaakt van de gegevens van IVM en VM. 
Aanvullend is de trend in kaart gebracht in deelname aan relatief nieuwe 
vormen van burgerparticipatie bij (onder meer) woninginbraken, via 
literatuur, intercollegiaal contact met de auteurs van recent Nederlands 
onderzoek en met behulp van data van de stichting WhatsApp- 
Buurtpreventie (www.wabp.nl). Voor wat betreft de ontwikkeling van de 
meldingsbereidheid van burgers zouden gegevens met betrekking tot het 
aantal meldingen van verdachte situaties door burgers bij de 
politiemeldkamers zeer waardevol zijn. Tot op heden hebben wij dergelijke 
gegevens niet weten te verkrijgen. Wel verkregen wij gegevens over de 
ontwikkeling van de zogenaamde heterdaadratio in de onderzoeksjaren en 
hebben wij tevens enkele ‘second best indicatoren gebruikt, zoals de 
meldingsbereidheid van burgers, zoals gemeten in de Veiligheidsmonitor.  

 
• Subjectieve pakkans van potentiele inbrekers. 

 
Om een indruk te krijgen van de invloed van communicatie rond 
woninginbraken op de door potentiele daders gepercipieerde pakkans 
zouden interviews gehouden worden met (10) gedetineerde 
woninginbrekers. Om twee redenen werd hiervan afgezien. Voor DJI bleek 
het selecteren en aanzoeken van gesprekspartners in de beoogde periode 
lastig te regelen. Daarnaast leerde een gesprek met een collega-
onderzoeker die eerder vergelijkbare interviews had gedaan dat er toch 
fors moeten worden getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de zo 
verkregen informatie. Daarop is een andere, meer ‘samengestelde’ 
werkwijze gekozen: interviews met twee voormalige inbrekers die nu 
werkzaam zijn als preventie-adviseurs, een groepsgesprek met een tiental 
jongeren uit de (criminele) straatcultuur, aangevuld met enkele 
straatgesprekken met enkele jonge mannen waarvan uit betrouwbare bron 
bekend was dat zij zich (al dan niet in het recente verleden) aan 
woninginbraken schuldig maakten. Tenslotte is de ontwikkeling van het 
ophelderingspercentage over de onderzoeksperiode in kaart gebracht, als 
benadering van de ontwikkeling van de objectieve pakkans.  

 
• Prevalentie van inbraken. 

 
De ontwikkeling van de prevalentie van woninginbraken is in kaart gebracht 
aan de hand van drie verschillende bronnen en typen gegevens:  
• de geregistreerde criminaliteit, zoals bijgehouden door de politie en 

CBS; 
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• de door de verzekeraars ontvangen claims met betrekking tot 
woninginbraken (zoals bijgehouden door het Verbond van 
Verzekeraars in het CIS);  

• het zelf gerapporteerd slachtofferschap (zoals gemeten in IVM en VM).  
 
Ter controle van specifieke patronen is op onderdelen nog gebruik gemaakt 
van enkele andere databestanden, zoals de International Fear of Crime Trend 
Index (Eysink Smeets & Foekens, in progress) en van cijfers van 
Slachtofferhulp Nederland met betrekking tot de jaarlijks bij hen door de 
politie aangemelde slachtoffers van woninginbraak. 

2.3 Begeleidingscommissie 

Het onderzoek is uitgevoerd onder supervisie van een begeleidingscommissie 
onder voorzitterschap van prof. E. Das, hoogleraar Communicatie en 
Beïnvloeding aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De samenstelling van de 
begeleidingscommissie is opgenomen als bijlage A. In een vijftal 
bijeenkomsten dacht de begeleidingscommissie mee over de uitvoering van 
het onderzoek, de tussentijdse bevindingen en rapportage en stuurde deze 
waar nodig bij. 
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3 Het offensief tegen woninginbraken 
nader bezien 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 begon kort voor het aanbreken van het 
huidige decennium het aantal woninginbraken in Nederland na jaren van daling 
weer te stijgen. De aanpak van het delict werd geïntensiveerd, in eerste 
instantie met name door de politie. Toen in 2012 de geregistreerde 
criminaliteitscijfers over woninginbraak1 nog steeds geen verbetering lieten 
zien werd de aanpak, mede door toedoen van de minister van Veiligheid en 
Justitie, in 2013 verder geïntensiveerd. Meer inzet op preventie werd als 
cruciaal beschouwd voor het realiseren van de ambities, burgers zouden 
actiever moeten worden in het zelf nemen van preventiemaatregelen 
(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2013). Communicatie vormde daarom 
een belangrijk onderdeel van de gehanteerde strategie: daarmee werd via 
uiteenlopende middelen en via uiteenlopende kanalen burgers duidelijk 
gemaakt dat inbrekers actief zijn en dat zij daarom beter (ook zelf) 
maatregelen kunnen nemen. 

3.1 De beleidstheorie 

Aan de hand van interviews2 en beschikbare documentatie3 hebben wij de 
veronderstellingen op een rij gezet die (al dan niet expliciet) ten grondslag 
lagen aan de beoogde werking van de op burgers gerichte communicatie.  
 
Door burgers te wijzen op het risico van inbraak zouden zij zich meer bewust 
worden van de kans zelf slachtoffer te worden van inbraak. Dat zou burgers 
aansporen zelf maatregelen te nemen om inbraak te voorkomen. Door hen ook 
voorbeelden te geven van te nemen maatregelen zou het aantal door burgers 
genomen preventieve maatregelen toenemen, tevens zouden burgers vaker en 
sneller verdachte situaties aan de politie melden. Beide gedragsveranderingen 
zouden vervolgens bijdragen aan een vermindering van het aantal 
woninginbraken. Die vermindering zou op haar beurt weer tot gevolg hebben 
dat burgers zich veiliger zouden voelen. 

	
Uit de gesprekken komt naar voren dat de beleidstheorie die aan de aanpak 
ten grondslag ligt grotendeels impliciet is gebleven. Bij het ontwikkelen van de 
(geïntensiveerde) aanpak is ook slechts in beperkte mate gebruik gemaakt van 
wetenschappelijke inzichten op het gebied van gedragsbeïnvloeding (in het 
kader van de reductie van woninginbraak of anderszins). Wel lijken sommige 
aannamen die aan de aanpak ten grondslag liggen gedurende de looptijd mede 
op basis van wetenschappelijke inzichten te zijn geëvolueerd4.  

                                                   
1 Waaronder de politie overigens een viertal delicten rekent, die in het dagelijks spraakgebruik niet allemaal als 
woninginbraak worden gezien. Het gaat om diefstal uit de woning, al dan niet door middel van braak en al dan 
niet gevolgd door geweld. 
2 Zie voor een overzicht van gesprekspartners bijlage B 
3 Zie hiervoor het overzicht geraadpleegde literatuur achterin dit rapport 
4 Bijvoorbeeld waar het gaat om de effectiviteit van het louter wijzen van burgers op risico’s. 
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3.2 Wat zegt de literatuur? 

Gelet op het voorgaande zetten wij een aantal van de beschikbare 
wetenschappelijke inzichten nog eens kort op een rij, zowel waar het gaat om 
empirische bevindingen als om meer conceptuele inzichten. In Nederland, 
maar ook in een aantal andere Westerse landen, bestaat een decennialange 
traditie op het gebied van preventie van inbraak. Daarin is weliswaar het 
klassieke beeld zichtbaar dat er in de praktijk veel wordt uitgeprobeerd, maar 
slechts weinig wordt geëvalueerd. Toch is er in de afgelopen decennia een 
breed palet van inzichten opgebouwd waarvan gebruik kan worden gemaakt. 
Ook op het gebied van gedragsbeïnvloeding in meer brede zin is de laatste 
jaren veel voortgang geboekt (zie bijvoorbeeld Ariely, 2008; Prendergrast, 
Foley, Menne, & Isaac, 2008; Thaler & Sunstein, 2008; Tiemeijer, Thomas, & 
Prast, 2009) 
 
Pioniers 
 
Het werk van de zogenoemde commissie Roethof (1984) wordt door 
verschillende auteurs als een belangrijk keerpunt gezien in de ontwikkeling 
van het denken over criminaliteitsbestrijding in Nederland (zie bijv. Elffers & 
Bruinsma, 2012; Eysink Smeets & Van ’t Hof, 2011; Lammers, 2004; Noije, 
2012). Het werk van de commissie zette de toon voor wat later bekend zou 
worden als ‘integraal veiligheidsbeleid’. Nog vóór het baanbrekende rapport 
van de commissie uitkwam werden in Nederland echter al innovatieve 
projecten op het gebied van inbraakpreventie in samenwerking met de burger 
uitgevoerd.  
 
Het project in Hoogeveen bijvoorbeeld, waar begin jaren tachtig jaren met een 
combinatie van projectsurveillance van de politie en burgerparticipatie werd 
geprobeerd (onder meer) inbraken tegen te gaan. Met communicatie werd 
getracht burgers aan te zetten tot het treffen van preventieve maatregelen 
tegen inbraken. Het project was succesvol in het verminderen van inbraken, 
hoewel bij de evaluatie bleek dat burgers nauwelijks preventieve maatregelen 
hadden getroffen. Het mechanisme dat vermoedelijk verantwoordelijk was 
voor het effect was onverwacht: alleen al de introductie van het project werkte 
afschrikwekkend (Nuijten-Edelbroek, 1983). Laycock (1985, 1986) doet in 
Engeland in dezelfde periode een vergelijkbare ontdekking: de communicatie 
om burgers tot preventie aan te zetten draagt (ook) een effectieve boodschap 
aan potentiële inbrekers in zich: the residents here, so the message reads, are 
concerned about burglary and the risk of capture is therefore greater” 
(Laycock, 1985 p12). 
 
Preventie als booming business 
 
Na die eerste jaren en eerste experimenten werd preventie van criminaliteit 
een booming business. Een organisatie Voorkoming Misdrijven werd opgericht 
bij politie en ministerie van Justitie, die werkte onder de slogan Voorkoming 
Misdrijven is een zaak van de politie…en u! Burgerparticipatie avant la lettre 
dus, gericht op het nemen van preventieve maatregelen door burgers zelf. Uit 
Engeland werd het (Politie) Keurmerk Veilig Wonen overgenomen, waarmee 
(zeker) nieuwbouwwoningen veel beter bestand werden gemaakt tegen 
woninginbraak. Niet zonder succes. In landen waar preventieve maatregelen 
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rond woningen tegen woninginbraak gemeengoed zijn geworden – waaronder 
Nederland - is de prevalentie van inbraken een stuk lager dan in landen waar 
dat niet het geval is (Van Dijk, 2012). Ook anderen signaleren onmiskenbare 
effecten van – niet noodzakelijkerwijs door burgers zelf genomen - 
preventieve maatregelen op het aantal woninginbraken (zie bijv. G. Farrell, 
Tseloni, & Tilley, 2016; Graham Farrell, Tilley, Tseloni, & Mailley, 2008; 
Vollaard, Versteegh, & van den Brakel, 2009; Vollaard, 2009). Preventie wordt 
door diverse vooraanstaande criminologen inmiddels ook gezien als de 
belangrijkste verklaring voor de zogenoemde crime drop (Jan van Dijk, 2014; 
Graham Farrell et al., 2008; Graham Farrell, 2013; Van Dijk, Tseloni, & Farrell 
(reds), 2012) 

	
Mixed results met communicatie 
 
Dat preventie effectief is gebleken wil echter nog niet zeggen dat ook alle 
pogingen om burgers via (al dan niet massamediale) communicatie tot 
preventief gedrag aan te zetten succesvol zijn. Mazerolle (2003) komt in een 
overzichtsstudie tot de conclusie dat de effecten hiervan hooguit ‘gemengd’ 
zijn. Klein Haneveld, Boes, & Kop (2012) wijzen op het gebrek aan effect van 
(massamediale) preventiecampagnes. Zij verwachten wel effect van gerichte 
(doelgroep)specifieke communicatie. Soms wordt wel resultaat gevonden, 
maar dan op het niveau van kennis of gedragsintentie, niet op daadwerkelijke 
gedragsverandering (zie hiervoor ook de evaluatie van de Harm 
Alarmcampagne (TNS NIPO, 2015)).  
 
In een recente studie naar preventie van woninginbraken wijst Vollaard (2014) 
er op dat als burgers meer worden gewezen op het risico van inbraak (en op 
het belang van preventie) zij niet als ‘vanzelf’ wel de beoogde actie zullen 
ondernemen. De bevindingen van recente evaluatie van een politiële aanpak 
van woninginbraken onderstrepen dit: terwijl hier – via zeer gerichte 
communicatie-activiteiten – sterk was ingezet op het alerteren en activeren 
van burgers, was geen verhoging zichtbaar van de mate waarin zij zelf 
preventieve maatregelen namen (Terpstra & Dijk, 2014). Toch nam het aantal 
inbraken hier duidelijk af.  
 
Ook op het terrein van andere maatschappelijke risico’s laat onderzoek zien 
dat het benadrukken van het risico er zeker niet vanzelf toe leidt dat burgers 
hun gedrag bijstellen, soms zelfs integendeel (Ruiters, Kessel, Peters & Kok, 
2014). Die bevinding is voor veel mensen contra-intuïtief, waardoor de 
overtuiging dat het wél werkt weerbarstig is (Kok, 2016).  
 
Een combinatie van het aanspreken op het risico (het zogeheten fear appeal 
gecombineerd met het aangeven van handelingsperspectief) kán wel werken, 
maar alleen bij een dreiging die door mensen als hoog en ernstig wordt 
ervaren, terwijl daarbij een handelingsperspectief wordt aangereikt dat zij als 
geloofwaardig en haalbaar zien (Peters, Ruiter, & Kok, 2012, Ruiters, Kessel, 
Peters & Kok, 2014). Steeds duidelijker wordt echter dat er ook heel andere 
wegen zijn om gedrag effectief te beïnvloeden. Het tegenwoordig vaak 
genoemde nudging (Thaler & Sunstein, 2008) is daar slechts één van (Van 
Baaren & Voogt, 2015). 
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Communicatie van vele kanten  
 
De communicatie over (de aanpak van) inbraken die centraal staat in deze 
studie is in eerste instantie afkomstig van overheidsactoren (met name politie 
en gemeenten). Ook commerciële partijen (zoals verzekeraars) verzorgen 
dergelijke communicatie in toenemende mate5. Burgers horen echter niet 
alleen van deze partijen over inbraken, maar vernemen daarover ook via de 
media en – al dan niet in reactie daarop – van elkaar. Burgers hebben dus te 
maken met communicatie over woninginbraken uit vier clusters van bronnen 
(zie figuur 3.2.), waarbij ook van interactie-effecten sprake is. 

	
	

	
	

Fig. 3.2 De vier belangrijkste bronnen/routes waarlangs burgers - naast eigen waarneming - de 
afgelopen jaren informatie over inbraken kregen. 

	
De communicatie uit de verschillende bronnen kan elkaar versterken, maar 
ook verzwakken. Burgers vormen zich, veelal onbewust, een beeld van de 
(on)veiligheid in hun omgeving op basis van een scala aan bronnen. Wat zij 
van anderen daarover horen is op dat beeld ook van invloed (Innes, 2014). 
Daarbij is het niet zozeer de kwaliteit van de informatie, maar vooral de 
geloofwaardigheid van de bron die een belangrijke rol speelt (Eysink Smeets, 
Moors, & Baetens, 2011). Verschillende bronnen kunnen daarbij heel 
verschillende informatie geven over hetzelfde verschijnsel. Ruigrok, Gagestein, 
Slotboom, & Jacobi (2014) lieten bijvoorbeeld zien dat tussen 2007 en 2011 de 
media aanzienlijk meer over vermogenscriminaliteit (van jeugdigen) gingen 
berichten, terwijl die criminaliteit, gemeten naar het aantal geregistreerde 
verdachten, in die periode juist aanzienlijk afnam. Vooral in tabloids en 
digitale media namen de berichten sterk toe: het aantal berichten in 
kwaliteitsmedia volgde wel de reële criminaliteitsontwikkeling. 
 
Heterdaadkracht? 
 
Communicatie zou volgens sommige betrokkenen bij de aanpak ook moeten 
bijdragen aan de meldingsbereidheid van burgers bij verdachte situaties, 
waardoor de politie op hun aangeven daders op heterdaad kan aanhouden. Dit 
wordt wel aangeduid als het vergroten van de ‘heterdaadkracht’ van de politie 

                                                   
5 Zie bijvoorbeeld https://www.interpolis.nl/particulier/preventie/alleen-gewenst-bezoek-
ontvangen/paginas/default.aspx 



 

Effecten van communicatie bij de aanpak van inbraken  14 

(Baardewijk, Van Os, & Van den Brink, 2007). Nader onderzoek naar de 
voorwaarden waaronder dit met name effectief is, is ons vooralsnog niet 
bekend. 

	
Meer bekend over beslissingsgedrag van daders dan van burgers? 
 
Vollaard (2014) constateert dat onderzoek naar hoe burgers aangezet worden 
tot preventiegedrag nog relatief schaars is en “dat interventies effectiever en 
gerichter zijn in te zetten als duidelijk is wat preventiegedrag drijft en op 
welke punten precies de overheid een helpende hand kan bieden. Op dit 
terrein bestaat een lacune, simpelweg omdat er weinig onderzoek wordt 
gedaan naar inbraakpreventiegedrag. Het meeste onderzoek richt zich op 
inbrekers, niet op hoe bewoners preventiebeslissingen nemen.” (ibid. p6). Dat 
moge over vele aspecten van het gedrag van inbrekers wellicht zo zijn, maar 
niet ten aanzien van een aspect dat in het kader van dit onderzoek relevant is: 
de mate waarin communicatie rond de aanpak van inbraken ook de subjectieve 
pakkans van inbrekers beïnvloedt. Niet alleen de hiervoor aangehaalde 
onderzoeken van Laycock (1985) of  Nuijten-Edelbroek (1983) wijzen op zo’n 
effect, ook recentere onderzoeken bieden hiervoor aanwijzingen (Akkermans & 
Vollaard, 2015; Lub, 2016). Desalniettemin is onderzoek hiernaar nog schaars 
gebleven, zoals ook Schreijenberg, Van Schijndel, De Vaan, & Homburg (2011) 
constateerden. 

	
Effecten van preventie-communicatie op ervaren veiligheid  
 
Studies naar opinieonderzoek laten zien dat de onderwerpen waarover mensen 
zeggen zich zorgen te maken sterk worden bepaald door de thema’s waar op 
dat moment in de media over wordt bericht (McCombs, 2002; 2014). In dat 
kader wordt wel gesproken over de agenderende werking van media 
(McCombs, 2002; Scheufele & Tewksbury, 2007). Een vergelijkbaar effect is 
ook beschreven bij de risicoperceptie van mensen. Wanneer mensen, 
bijvoorbeeld door overheidscommunicatie of mediaberichtgeving, zich 
gemakkelijker een voorstelling van een bepaald incident kunnen maken, 
schatten zij het risico daarop aanzienlijk hoger in (Eysink Smeets, Moors, Van 
’t Hof, & Van Den Reek Vermeulen, 2010; Tversky & Kahneman, 1973). Zo’n 
verhoging van de risicoperceptie kan ook doorwerken in het veiligheidsgevoel: 
risicoperceptie blijkt immers een voorspeller van veiligheidsbeleving in 
affectieve zin (veiligheidsgevoel, angst voor criminaliteit) (Oppelaar & 
Wittebrood, 2006; Vanderveen, 2006).  
 
Langs deze weg is het dus denkbaar dat communicatie als bedoeld in dit 
onderzoek het tegenovergestelde effect sorteert van dat wat wordt beoogd: 
namelijk dat burgers zich uiteindelijk onveiliger voelen in plaats van veiliger 
en/of dat zij een negatievere perceptie krijgen van hun leefomgeving (Barthe, 
2006; Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 2013; Eijk, 2013; 
Eysink Smeets et al., 2011; Norris & Kaniasty, 1992). 
 
De mate waarin dit effect optreedt lijkt afhankelijk te zijn van de situatie 
waarin de maatregelen worden getroffen. De zogenoemde 
congruentiehypothese (Eysink Smeets & Meijer, 2013; Eysink Smeets et al., 
2011) stelt bijvoorbeeld dat daar waar burgers ‘buikpijn’ hebben (in de zin van 
een diep gevoeld probleembesef) van het probleem waarop de interventie of 
communicatie gericht is, de kans groot is dat de interventie hun 
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veiligheidsgevoel verbetert. Is deze ‘buikpijn’ er niet, dan bestaat juist de kans 
dat het hun veiligheidspercepties en -gevoel verslechtert. Onderzoek naar de 
werking van bijvoorbeeld Neighbourhood Watch-borden onderstreept ook het 
belang van congruentie tussen de boodschap en de context waarin deze 
geplaatst wordt. De borden bleken de veiligheidsbeleving zowel te kunnen 
versterken als juist te kunnen verslechteren, afhankelijk van de dominante 
boodschap op het bord (vooral gericht op het risico of op de gewenste norm) 
en het specifieke karakter van de buurt (Schultz & Tabanico, 2009). Dit is in 
lijn met de Focus Theory of Normative Conduct (Cialdini, Demaine, Sagarin, 
Barrett, & Winter, 2006; Cialdini, Kallgren, & Reno, 1991) die aangeeft hoe, 
afhankelijk van de context, de descriptieve norm (‘wat is’) dan wel de 
injunctieve norm (‘wat gewenst is’) die in de communicatie besloten ligt effect 
sorteert.  
 
Communicatie ook van invloed op gemeten prevalentie?  
 
De prevalentie van woninginbraken kan inzichtelijk gemaakt worden met 
gegevens uit verschillende bronnen. Met gegevens uit de politieregistratie 
bijvoorbeeld, de bij verzekeraars ingediende verzekeringsclaims (zoals 
verzameld door het Verbond van Verzekeraars) en het door burgers zelf 
gerapporteerde slachtofferschap (zoals gemeten in de Veiligheidsmonitor).  
Het is niet ondenkbaar dat deze bronnen zelf ook weer door de (communicatie 
over de) aanpak zelf beïnvloed kunnen worden.  
 
Tiemeijer (2006, 2008) en anderen hebben er bijvoorbeeld op gewezen dat, 
mede door de zogenaamde availability heuristic (Tversky & Kahneman, 1973), 
(communicatie)campagnes kunnen leiden tot een overschatting van problemen 
die in surveys worden gemeten. Dat kan zijn doordat respondenten door de 
toegenomen aandacht voor een probleem dat probleem bewuster zijn gaan 
waarnemen, maar ook doordat respondenten door verschillende mechanismen 
- we gaan hier later in dit rapport dieper op in – anders gaan antwoorden. 
 
Onderzoek laat ook zien dat de registratie door de politie beïnvloed kan 
worden door politieke druk of beleidsmatige prioriteiten. Eterno & Silverman 
(2012; Eterno, Verma, & Silverman, 2014) constateren dat de dalende 
criminaliteitscijfers in New York mede kunnen worden toegeschreven aan de 
toenemende politieke druk op de politie om ‘goede’ cijfers te laten zien. In 
Engeland verloren de politiecijfers hun status van ‘goedgekeurde 
overheidsstatistieken’ nadat er te veel twijfels waren gerezen over hun 
betrouwbaarheid. Ook hier speelde de door de politie ervaren druk een 
belangrijke rol (UK Statistics Authority, 2014). Nap (2012, 2014) wees er op 
dat ook de Nederlandse politie de verleiding soms niet kan weerstaan cijfers 
‘iets mooier te maken dan zij zijn’.  
 
Egelkamp (2002) laat zien hoe beleids- of maatschappelijke prioriteiten op de 
politieregistraties ook de andere kant uit kunnen doorwerken. Zij schetst hoe 
kort voor de eeuwwisseling als gevolg van de maatschappelijke en bestuurlijke 
discussie over geweld in de samenleving de politie langzaam maar zeker een 
incident sneller kwalificeerde als geweld, terwijl ook de druk om daarvan een 
aangifte op te nemen toenam. Haar studie laat zien dat de toename van 
geregistreerde geweldcriminaliteit in die periode evenzeer aan een veranderde 
registratiebereidheid van de politie kan worden toegeschreven als aan een 
feitelijke verandering in het veld.  
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3.3 Verwachte patronen 

Op basis van de hiervoor beschreven beleidstheorie, gecombineerd met de 
geschetste bevindingen uit de literatuur kan een aantal patronen geformuleerd 
worden die wij in de data over de onderzoeksperiode verwachten aan te 
treffen.  
 

Voor wat betreft de communicatie 
 

1. Vanaf 2010 neemt het aantal berichten van landelijke en lokale 
overheid rond woninginbraken geleidelijk toe. 

2. Vanaf 2013 laat het aantal berichten een extra groei zien. 
3. De communicatie heeft zowel het karakter van communicatie over het 

risico van inbraak als communicatie over het handelingsperspectief. 
4. De overheidscommunicatie wordt gevolgd door communicatie van 

andere partijen: private partijen, media, en burgers zelf. 
5. De toename in berichtgeving van media is groter bij digitale en 

populaire media dan bij de kwaliteitsmedia. 
 

Voor wat betreft de bewustwording/risicoperceptie en veiligheidsbeleving 
van de burger 

 
6. In de risicoperceptie van de burger is een toename zichtbaar die 

gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de communicatie; 
7. Met een toename van risicoperceptie is ook een toename van het 

gevoel van onveiligheid zichtbaar. 
 

Met betrekking tot de preventieve inspanningen van de burger 
 

8. Bij een toename van communicatie is slechts een beperkte toename 
zichtbaar van door burgers getroffen preventieve inspanningen. 

9. Bij een toename van communicatie is een toename zichtbaar van 
meldingsbereidheid van burgers aan de politie.  

 
Met betrekking tot de subjectieve pakkans van daders 

 
10. Bij een toename van communicatie is tijdelijk een toename van de 

subjectieve pakkans van potentiele daders zichtbaar.  
 

Met betrekking tot de gemeten prevalentie van woninginbraken 
 

11. Waar sprake is van sterke intensivering van de prioriteit voor 
woninginbraken is tegelijk een relatieve toename van de 
geregistreerde woninginbraken zichtbaar (ten opzichte van andere 
bronnen). Dit is vooral zichtbaar bij ‘poging tot inbraak’. 

12. Bij een verhoogde saillantie van het fenomeen woninginbraak bij de 
burger is een relatieve toename van het zelf-gerapporteerd 
slachtofferschap zichtbaar (ten opzichte van andere bronnen). Ook dit 
is vooral zichtbaar bij ‘poging tot inbraak’. 
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3.4 Leeswijzer 

In de navolgende hoofdstukken brengen wij in kaart welke ontwikkelingen in 
de onderzoeksperiode op de belangrijkste elementen van de beleidstheorie. 
Achtereenvolgens schetsen wij daarom de ontwikkeling over de periode 2010-
2015 van: 
 

• De communicatie (hoofdstuk 4) 
• De risicoperceptie en veiligheidsbeleving (hoofdstuk 5) 
• Preventieve maatregelen van burgers (hoofdstuk 6) 
• De subjectieve pakkans van potentiële inbrekers (hoofdstuk 7) 
• De prevalentie van woninginbraken (hoofdstuk 8) 

 
Deze hoofdstukken kennen elk een standaard opbouw:  

 
• een korte verdieping van de op het betreffende onderdeel gebruikte 

methode en bronnen; 
• een schets van de gevonden ontwikkelingen; 
• een tussentijdse conclusie. 

 
Ten slotte brengen wij de ontwikkelingen op de verschillende elementen met 
elkaar in verband en bezien wij in hoeverre de in de voorgaande paragraaf 
geschetste patronen overtuigend en consistent zichtbaar zijn (hoofdstuk 9). 
Vervolgens trekken wij op basis daarvan conclusies, gevolgd door 
aanbevelingen voor verder onderzoek en beleid (hoofdstuk 10).  
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4 De communicatie over woninginbraak 

In dit hoofdstuk schetsen wij de ontwikkeling van de op burgers gerichte 
communicatie rond de aanpak van woninginbraken over de periode 2010-
2015. Daarbij hanteren wij het in hoofdstuk 2 beschreven onderscheid in vier 
verschillende groepen actoren: overheid, media, private partijen en burgers.  
 
Eerst geven wij een korte kwalitatieve beschrijving van de communicatie door 
deze verschillende groepen (par. 4.2). Daarna reconstrueren wij ook de 
ontwikkeling in de intensiteit van de communicatie over de onderzoeksperiode 
aan de hand van een verdiepende, meer kwantitatieve analyse van: 
 

• publiekscampagnes van de Rijksoverheid (paragraaf 4.3.) 
• communicatie van alle partijen op social media (4.4.) 
• berichtgeving in de media (par. 4.5.) 

 
Tenslotte maken we de balans op: wat is de hoofdlijn van de communicatie 
over woninginbraken in de onderzoeksperiode, in zowel kwalitatief als 
kwantitatief opzicht (par. 4.6.)? 

4.1 Methode en bronnen 

Wij hebben de communicatie rond woninginbraken - en van de gedachten 
daarachter - over de periode 2010-2015 gereconstrueerd aan de hand van: 
 

• interviews met sleutelfiguren uit zowel overheid als bedrijfsleven6;  
• beleidsstukken, communicatieplannen en evaluatierapporten; 
• een internetsearch naar relevante communicatie-uitingen; 
• een inventarisatie - met behulp van social media tool Coosto - van het 

berichtenverkeer en de mediaberichtgeving over woninginbraken in 
specifieke perioden in de onderzoeksperiode. Hierop zijn vervolgens 
diverse analyses uitgevoerd om zicht te krijgen op de ontwikkeling 
van de communicatie, bezien naar typen boodschappen en 
communicatie door de verschillende actoren. 

4.2 Aard van de communicatie 

De politie was als een van de eerste spelers actief met frequente 
communicatie met burgers rond woninginbraken, zeker nadat begin 2012 voor 
de aanpak van woninginbraken een landelijke projectorganisatie was 
opgetuigd. De communicatie vond overwegend plaats op lokaal niveau, vaak 
door wijkagenten en basisteams. Zij gebruikten daarbij uiteenlopende 
middelen, zoals tweets, waarschuwende lichtkranten op toegangswegen tot 

                                                   
6 Zie voor een overzicht van gesprekspartners bijlage A 
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gebieden waar sprake was van frequente inbraken, voorlichting op scholen en 
tal van (andere) manieren om het risico van inbraak en de mogelijkheid daar 
wat aan te doen onder de aandacht van burgers te brengen. Burgers werden 
ook gemaand bij verdachte omstandigheden sneller de politie te bellen, zodat 
de ‘heterdaadkracht’ bij inbraken zou worden verhoogd.  
 
In 2013 wordt, om meer eenheid te brengen in de communicatie, centraal een 
aantal tools beschikbaar gesteld aan politiemensen, zoals letterlijke teksten 
voor tweets, lichtkranten, of ‘besmettingsbrieven’ (brieven die worden 
verspreid onder omwonenden van een woning waarin recent is ingebroken), 
tips voor effectieve surveillance, ‘witte voetjes’ (briefjes die de politie kan 
achterlaten op plaatsen waar ramen of deuren open stonden), et cetera.  
 
Overheid: gemeenten 
 
Vanaf 2013 worden ook gemeenten actiever met communicatie over 
woninginbraak7. De inventarisatie via internet levert een breed palet aan 
initiatieven op, van het werken met voorlichtingspakketten op scholen tot 
tweets van gebiedsmanagers, van het – zoals ook al genoemd bij de politie – 
plaatsen van lichtkranten die burgers waarschuwen voor het risico op inbraak 
tot het stimuleren van BuurtWhatsapp-groepen of het van deur- tot-deur 
voorlichten van burgers over wat zij kunnen doen om inbraak te voorkomen.   
 
De communicatieactiviteiten worden op lokaal niveau veelal uitgevoerd in 
samenwerking met de politie. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid biedt gemeenten desgewenst voorlichtingsmateriaal, het ministerie 
van Veiligheid en Justitie biedt gemeenten aansluiting aan op de door dat 
ministerie geïnitieerde publiekscampagnes (zie hierna).  
 
Overheid: ministerie van Veiligheid en Justitie 
 
Zeker vanaf 2013 wordt zichtbaar dat het ministerie een sterke aanjagende en 
ondersteunende rol neemt bij de aanpak van (en communicatie over) 
woninginbraken, zoals ook moge blijken uit de Tweede Kamerbrieven van april 
en november van dat jaar. Het ministerie trekt in de onderzoeksperiode met 
regelmaat aandacht voor (de aanpak van) woninginbraken in de media, onder 
meer door presentaties en fotomomenten van de minister rond het thema, 
vaak in samenwerking met andere partijen, zoals de politie en partijen uit het 
bedrijfsleven. Ook organiseert het ministerie in samenwerking met het CCV 
sinds 2012 rond 10 oktober (‘week 41’) de Week van de Veiligheid. Doel van 
deze week is de publiek-private samenwerking te bevorderen in het nemen 
van preventieve maatregelen tegen woninginbraak, fietsendiefstal, straatroof 
en overvallen. Ondernemers en gemeenten worden gestimuleerd om samen 
met burgers acties te ondernemen. Dat gebeurt bijvoorbeeld met workshops 
die door het CCV worden georganiseerd voor professionals en bewoners. De 
week vindt bewust in week 41 plaats, als ook het Donkere Dagen Offensief8 
start. Het ministerie voert in de periode 2010-2015 tevens een aantal 
publiciteitscampagnes die gaan over inbraakpreventie en/of anderszins aan 

                                                   
7 Zeker na het – in samenwerking met de VNG georganiseerde - overleg tussen minister van Veiligheid en 
Justitie en burgemeesters in het najaar van 2013. Extra middelen werden vrijgemaakt voor de acht gemeenten 
met het hoogste aantal inbraken, in 2014 nog eens gevolgd door middelen voor de 50 hoogst scorende 
gemeenten. 
8 Het Donkere Dagen Offensief startte op initiatief van de Rijksoverheid in 2010. Het komt neer op extra 
inspanning door gemeente en politie om woninginbraken, overvallen en straatroven tegen te gaan. Gemeente 
en politie zijn in grote mate vrij om daar naar eigen inzicht vorm aan te geven. 
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(sociale) veiligheid gerelateerde onderwerpen, waarover in paragraaf 4.3. 
meer. 
 
Private partijen 
 
Deels in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie gaan ook 
partijen uit het bedrijfsleven communiceren over de aanpak van 
woninginbraken. Beveiligingsorganisaties bijvoorbeeld, maar ook verzekeraars. 
Het Verbond van Verzekeraars brengt vanaf 2013 jaarlijks de Risicomonitor 
Woninginbraken uit, waarin de ontwikkeling van inbraakclaims bij de 
verzekeraars inzichtelijk wordt gemaakt. Maar ook diverse individuele 
verzekeraars zetten in op gedragsbeïnvloeding van haar verzekerden. 
Interpolis bijvoorbeeld wijst in eerste instantie met – steeds gerichtere - 
communicatie op het risico van woninginbraak en hoe dat risico kan worden 
verminderd. Later begint deze verzekeraar te experimenteren met verfijndere 
vormen van gedragsbeïnvloeding, om verzekerden via nudging tot 
inbraakveiliger gedrag te brengen9. Enkele beveiligingsbedrijven en een 
reclamebureau richten de Stichting Inbraakpreventieweken op. De Stichting 
genereert onder meer publiciteit door onderzoek uit te voeren dat de pijnlijke 
gevolgen van woninginbraken duidelijk maakt, de bevindingen worden 
vervolgens via de media breed gedeeld. 
 
Media 
 
Criminaliteit vormt voor de media van oudsher een dankbaar onderwerp. Over 
inbraken wordt in de onderzoeksperiode dan ook actief bericht, zowel door de 
meer bekende media als door een groot aantal zeer lokale, ‘kleine’ media. In 
paragraaf 4.3. en 4.4. schetsen wij de ontwikkeling die de berichtgeving van 
de media in de onderzoeksperiode doormaakt. 
 
Burgers   
 
Burgers spreken onderling over onderwerpen die zij op dat moment belangrijk 
vinden. Ongetwijfeld dus ook over woninginbraken, op momenten dat dat 
onderwerp voor hen saillant is. Zicht krijgen op de ontwikkeling van die 
gesprekken – in zowel aard als frequentie - is niet eenvoudig. Een analyse van 
het discours onder burgers over woninginbraken tijdens de onderzoeksperiode 
hebben wij niet kunnen vinden. Wat in de buurt komt van zo’n analyse, maar 
dan in journalistieke vorm, is het NRC Buurtonderzoek. Het NRC voerde in de 
jaren 1994, 1998, 2002, 2012 en 2015 een grootschalig onderzoek uit onder 
de bevolking van Nederlandse buurten. In 2015 omvatte dat bijvoorbeeld 380 
interviews, verspreid over 30 buurten in Nederland. Het onderzoek levert 
steeds een tijdsbeeld op van de manier waarop bewoners het leven in de buurt 
ervaren, met hun zorgen. In de onderzoeken die dit millennium zijn gehouden 
komt woninginbraak alleen in 2002 expliciet aan de orde, in 2012 of 2015 
wordt woninginbraak in het geheel niet genoemd.  
 
Naar een kwantitatieve benadering van de communicatie 
 
In het voorgaande schetsten wij de communicatie door de diverse actoren in 
meer kwalitatieve zin. In de navolgende paragrafen bezien we de 

                                                   
9 Bijvoorbeeld door klanten domotics aan te bieden, waarmee zij óók eenvoudiger aan preventie kunnen doen. 
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communicatie in meer kwantitatief opzicht. Daarbij passeren achtereenvolgens 
de revue: 
 

• publiekscampagnes van de rijksoverheid (par. 4.3); 
• berichten op social media (par. 4.4); 
• berichtgeving in de media (par. 4.5). 

4.3 Publiekscampagnes 

De Rijksoverheid voert van tijd tot tijd campagnes om bepaalde boodschappen 
rond veiligheid aan de burger kenbaar te maken. In 2010 is dat bijvoorbeeld 
de campagne ‘Meer veiligheid op straat’, vooral gericht op (de aanpak van) 
geweldsincidenten, in 2011 gevolgd door de campagne ‘Overvallen’.  
 
Burgernet 
 
In 2013 start de Rijksoverheid de campagne Burgernet. De centrale boodschap 
is: “Zo doe je zelf iets aan de veiligheid in jouw buurt.” Het nieuwsbericht dat 
de toenmalige minister Ivo Opstelten bij de start van de campagne uitstuurt, 
meldt dat het de bedoeling is Burgernet in te zetten bij ‘dringende zaken’ 
waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is, bijvoorbeeld na een inbraak, 
een beroving of bij een vermissing. De campagne wordt van 6 september tot 
en met 6 oktober 2013 gevoerd op radio en (nationale) televisie. Daarna wordt 
hij nog tot 10 november voortgezet op regionale zenders.  
 
Harm Alarm 
  
In november 2014 start het ministerie van Veiligheid en Justitie de campagne 
‘Preventie’. De campagne is een uitvloeisel van de aanpak High Impact Crimes, 
waarmee de minister van Veiligheid en Justitie zich ten doel stelt (onder meer) 
het aantal inbraken terug te dringen tot maximaal 65.000 in 201710. De 
centrale boodschap van de campagne is ‘Maak het ze niet te makkelijk’. Met 
‘ze’ worden verschillende dadergroepen bedoeld, zoals – al naar gelang het 
specifieke onderwerp van de uiting - inbrekers, straatrovers, et cetera. In de 
campagne staat ‘Harm Alarm’ centraal, een animatie van een oranje zwaailicht 
die ‘op een luchtige manier’ tips geeft om te voorkomen dat je het slachtoffer 
wordt van criminaliteit.’ (Van den Berg et al., 2016: p. 93). 
 
Uitgangspunt van het ministerie is ‘een offensief preventiebeleid’, gericht op 
maatregelen die de kans voor burgers verkleint om met criminaliteit in 
aanraking te komen en die de medewerking van burgers en ondernemers 
vergroot. De eind 2014 gestarte preventiecampagne streeft in dit licht de 
volgende doelen na11: 

	
• Beïnvloeding van de houding van de burger: doel is dat burgers zich 

mede verantwoordelijk gaan voelen voor de veiligheid van henzelf en hun 

                                                   
10

  Brief aan de Tweede Kamer van 15 april 2013. 
11

 Nota Preventiethemacampagne, directie voorlichting, redactie en communicatieadvies, september 2013 
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eigendommen. Dus: het beschermen van mijn eigendommen is ook mijn 
eigen verantwoordelijkheid, ik kan daar een belangrijke rol bij spelen. 

• Versterking van preventiegedrag: de campagne roept burgers op 
maatregelen te nemen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van 
criminaliteit. Er is dus altijd sprake van een handelingsperspectief in de 
vorm van concrete preventie-activiteiten: ‘doe ramen en deuren op slot’, 
‘wijzig regelmatig wachtwoorden’, etc.  

 
Intensiteit 
 
Gemiddeld over de jaren heen wordt per campagne ongeveer 600.000 euro 
uitgegeven aan ‘mediabestedingen’. Het bereik wordt uitgedrukt in zogeheten 
GRP’s, ofwel het Gross Rating Point, wat staat voor 1% kijk- of luisterdichtheid 
binnen de doelgroep12. Aan de Harm Alarm-campagne Preventie Woninginbraak 
werd een aanzienlijk lager bedrag uitgegeven, in 2014 zo’n 290.000 euro. De 
inzet was in dat jaar voor wat betreft communicatie op televisie 620 GRP’s en 
op de radio 700 GRPS’s, in 2015 gevolgd door nog eens 850 GRP’s op televisie 
en 1.200 GRP’s op de radio (zie onderstaande grafiek)13. Voor beide 
campagnes was er naast inzet op televisie en radio ook online inzet: bannering 
op Smartphones en posts op Facebook, online video, search etc. De 
tijdsplanning van de campagne kent een kleine overlap met de periode waarin 
de Veiligheids-monitor werd afgenomen, namelijk gedurende de laatste twee 
weken van november (week 47 en 48)14.  
 

	
Tabel 4.1.1. Kengetallen bereik via radio en televisie van preventiecampagne 2014 en 2015

15
 

4.4 Social media  

Door de grote hoeveelheid actoren en berichten op Twitter - en de sterke 
responsiviteit van het medium op mediahypes - is Twitter bij uitstek geschikt 
om vanuit een kwantitatief perspectief naar de trends in communicatie over 
woninginbraak te kijken. De ervaring leert dat de meest relevante berichten 

                                                   
12

 Eén GRP betekent dus dat 1% van de doelgroep de boodschap heeft gezien of gehoord. Dat kan overigens 
iemand zijn die de boodschap al eerder hoorde of zag: sommigen zien of horen de boodschap misschien wel tien 
keer. Daarom kunnen GRP’s gemakkelijk groter dan 100 zijn.   
13 2015 bedroeg het budget € 319.900 voor woninginbraak winter en € 56.000 woninginbraak zomer, tezamen € 
375.900 in 2015. 
14

 De overlap is beperkt: de periode waarin de Veiligheidsmonitor werd ingevuld veel langer, namelijk van 8 
augustus in 2014 respectievelijk 6 augustus in 2015. Daardoor zal de meerderheid van de respondenten de 
vragen al hebben ingevuld voordat de campagne startte. Ten tweede is het aantal GRP’s in die eerste weken 
niet erg hoog, met name doordat de radiocampagne dan nog niet van start is gegaan.  
15

 Gegevens zoals medio 2016 verstrekt door afd. Mediainkoop van de Dienst Publiek en Communicatie van het 
ministerie van AZ.  
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die in andere (nieuws)media vrijwel gepubliceerd worden altijd ook verschijnen 
op Twitter. Daarom kan het medium worden gebruikt als een proxy voor de 
bredere ontwikkeling van de communicatie over een bepaald onderwerp. 

4.4.1 Ontwikkeling aantal berichten 

We kijken allereerst naar de ontwikkeling van het totaalaantal berichten dat 
gedurende de periode 2010-2015 is verstuurd over (de aanpak van) inbraak. 
In figuur 4.4.1 zetten we de totale hoeveelheid berichten over woninginbraak 
op Twitter af tegen de ontwikkeling van het medium als geheel (de grijze lijn). 
Deze ontwikkeling is geïndexeerd weergegeven op de rechter y-as (waarbij 
index 2010 = 1). 
 
Duidelijk is zichtbaar dat gedurende de gehele onderzoeksperiode sprake is 
van een groei van het absolute aantal berichten op Twitter over 
woninginbraak, met uitzondering van het jaar 2014, wanneer de groei tijdelijk 
stagneert. Doordat het totaalaantal berichten op Twitter in dat jaar sterk 
begint af te nemen, is in 2014 wel nog steeds sprake van een relatieve groei.  

	

	
 

Figuur 4.4.1 – Aantal Twitter berichten per dag over woninginbraak (y-as links), afgezet tegen 
de ontwikkeling van het aantal berichten op Twitter als geheel (y-as rechts, index 2010 = 1). 

4.4.2 Risico- versus copingcommunicatie 

Het aantal berichten zegt nog niets over de inhoud van de berichtgeving. 
Daarom is een analyse gemaakt van de inhoud van de berichten, waarbij 
bezien is in hoeverre berichten het karakter hebben van risico- of 
copingcommunicatie.  
 
Onder risicocommunicatie verstaan we alle berichten die expliciet wijzen op 
een (al dan niet toegenomen) risico op inbraak, zónder dat daar een 
handelingsperspectief bij wordt benoemd. Onder copingcommunicatie verstaan 
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we berichtgeving waarin juist dat handelingsperspectief op de voorgrond 
staat16.  
 
In de betreffende meetperioden van 2010 tot 2015 noteerden wij in totaal 
13.603 tweets met risicocommunicatie en 7.586 berichten met 
copingcommunicatie rond woninginbraken. De berichten behelzen dus bijna 
tweemaal zo vaak risico- als copingcommunicatie.  
 
Beide vormen laten gedurende de onderzoeksperiode een relatief gestage 
groei zien: van enkele berichten per dag in 2010 tot vele tientallen berichten 
per dag in 2015, met voor risicocommunicatie een opmerkelijke piek in 2013.  

	
	

	
	
Figuur 4.4.2 – Aantal risico- en copinggerelateerde berichten op Twitter gemiddeld per dag (y-
as links), ten opzichte van de (geïndexeerde) ontwikkeling van het medium Twitter (y-as 
rechts, 2010=1) 

4.4.3 Uiteenlopende actoren 

Berichten over woninginbraak gedurende de onderzoeksperiode waren 
afkomstig van 9.350 verschillende actoren. Om te kunnen bezien in hoeverre 
zij verschillen in aard of frequentie van hun berichten deelden wij – deels 
geautomatiseerd, deels handmatig – een selectie van bijna 1.500 van deze 
actoren in de categorieën politie, gemeenten, burgernet en buurtpreventie, 
commerciële partijen, media, en burgers17. 
 
Met name de media en politie blijken goed vertegenwoordigd. Actoren vanuit 
de politie betreffen vooral basisteams en – met name - wijkagenten. Media-
actoren bestaan uit zowel bekende als minder bekende – vaak zeer lokale - 
nieuwsmedia.18  

                                                   
16 In bijlage C staat uitgebreid beschreven wat de hierbij gebruikte zoekstrings zijn en hoe de selectie tot stand 
is gekomen. 
17 Voor een uitgebreide beschrijving van de methode die hiervoor is gebruikt, zie bijlage C.  
18 Op Twitter is er sprake van een grote groep zeer lokale nieuwsaccounts, die nieuws uit andere bronnen 
doorzetten. Dit verklaart het grote aantal media-accounts. 



 

Effecten van communicatie bij de aanpak van inbraken  25 

 

4.4.4 Risico- versus copingcommunicatie 

In 2013 is een sterke toename te zien van risicocommunicatie door de politie, 
de aandacht van de media blijft toenemen, (ook) de risicoberichtgeving door 
de lokale overheid laat een eenmalige piek laat zien. Daarna is sprake van een 
terugval van risicocommunicatie door politie en lokale overheid, terwijl bij de 
media de stijging wel doorzet. Zie grafiek 4.4.4. 
 

 
 

Figuur 4.4.4 – Risicocommunicatie, in gemiddeld aantal berichten per dag, per categorie 

 
Bij de – in absolute zin aanzienlijk minder omvangrijke – copingcommunicatie 
is een ander beeld zichtbaar. Hier is sprake van een geleidelijke toename tot 
2014, waarna het aantal berichten afneemt of stabiliseert, behoudens bij de 
commerciële partijen, waar de stijging zich nog doorzet. Zie figuur 4.4.5. 
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Figuur 4.4.5 – Copingcommunicatie, aantal berichten per dag, per categorie 

4.5 Mediaberichtgeving  

In deze paragraaf kijken we naar de artikelen die in bladen en/of online zijn 
verschenen. Navolgende grafiek 4.5.1 geeft inzicht in de totale hoeveelheid 
berichten over inbraken in nieuwsmedia, afgezet tegen de ontwikkeling van 
het totaalaantal nieuwsberichten van nieuwsmedia.  
 

	
	
	
Figuur 4.5.1 – Aantal artikelen over inbraak vanuit nieuwsmedia per dag ten opzichte van het 
totaalaantal artikelen in nieuwsmedia (geïndexeerd, index 2010-1, rechter y-as). 

Als we alleen naar de absolute cijfers kijken, dan vinden we een piek in 2012, 
gevolgd door twee jaren van daling, waarna in 2015 het aantal berichten over 
woninginbraak weer stijgt. In grote lijn volgt deze ontwikkeling echter het 
totaalaantal berichten in onze inventarisatie. 



 

Effecten van communicatie bij de aanpak van inbraken  27 

 
Het aantal risicogerelateerde berichten in de media vertoont een zigzag-
stijging tot aan het jaar 2013. Daarna zet een daling in. Het aantal 
copinggerelateerde berichten stijgt gestaag tot 2014, om vervolgens ook te 
dalen. Zie onderstaande figuur 4.5.1. 
 

 
	
Figuur 4.3.2 – Risico- en copingcommunicatie per dag in de nieuwsmedia 

 
Veel risico-gerelateerde berichten gaan over meldingen van inbraken, zoals 
het onderstaande bericht in ‘de Gelderlander’ van 11 augustus 2010:  
 

 
BEUNINGEN - De gemeente Beuningen wordt geteisterd door een flink aantal inbraken in de 
maanden juni en juli. In totaal 42 keer wisten inbrekers binnen te dringen in een woning of 
bedrijf. De meeste keren (34) gebeurde dat in de dorpskern Beuningen. Het is ruim een 
verdubbeling van het aantal inbraken ten opzichte van 2009. Toen werden in juni en juli 
zestien kraken gezet. Afgelopen weekend was het weer raak. Drie inbraken op zaterdagnacht. 
Een vierde poging werd verijdeld, waarbij zondagavond de politie een 30-jarige verdachte uit 
Gemert kon aanhouden. De 42 zaken van juni en juli zijn niet opgelost. Een 
politiewoordvoerder meldt dat de meeste onderzoeken nog lopen. De inbrekers maken volgens 
de politie voornamelijk gebruik van de 'Bulgaarse methode'. Daarbij wordt de cilinder van een 
slot afgebroken, of er wordt een gaatje geboord in het slot.” 
 

 
Een voorbeeld van copingcommunicatie vinden we op dichtbij.nl op 30 
december 2015: 
 
 
“AMSTELVEEN - De Stichting Belklus Amstelveen heeft in 2015 bijgedragen aan het 
verbeteren van de woonveiligheid. Dat gebeurde door het plaatsen van rookmelders en het 
installeren van raamboompjes, deurspionnen en deurkierstandhouders. Ruim 500 woningen in 
Amstelveen zijn in het afgelopen jaar voorzien van de genoemde veiligheidsinstrumenten. Dat 
gebeurde in het kader van projecten die de gemeente Amstelveen in 2015 startte om de 
brandveiligheid en inbraakveiligheid te verbeteren. “ 
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4.6 Conclusie communicatie 

Een stijgend aantal inbraken noopte de politie meer werk te gaan maken van 
de aanpak van woninginbraken en daar – via communicatie – ook de burger bij 
te betrekken. In 2013 komen ook diverse andere overheidspartners op stoom, 
waardoor de op de burger gerichte communicatie intensiveert. Aanvankelijk 
ligt de nadruk vooral op risicocommunicatie, waarin vooral in 2013 van een 
opvallende piek sprake is. Deze piek is zichtbaar in meerdere kanalen, het 
meest geprononceerd in twitterberichten van de politie. Mede onder invloed 
van inzichten uit de wetenschap schuift de communicatie van overheidspartijen 
op richting coping-georiënteerde communicatie. Ook in de mediaberichtgeving 
wordt het verschil tussen risico-georiënteerde en coping-georiënteerde 
berichten na 2013 (wat) kleiner. Twee publiekscampagnes van de 
Rijksoverheid op landelijk niveau richten vanaf 2013 daarnaast de aandacht op 
de eigen omgeving van burgers: de eigen buurt, het eigen huis. 
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5 Veiligheidspercepties van burgers 

De in het voorgaande hoofdstuk beschreven communicatie had ten doel 
burgers meer bewust te maken van het inbraakrisico en hen aan te zetten tot 
(preventieve) actie. In dit hoofdstuk bezien wij het eerste deel daarvan: de 
ontwikkeling van het risicobewustzijn. Ook bezien wij in hoeverre andere 
aspecten van de veiligheidsbeleving zijn veranderd. Op eventuele 
veranderingen in de door burgers zelf ondernomen actie gaan wij vervolgens 
in hoofdstuk 6 in. 

5.1 Gebruikte bronnen 

Als proxy voor de bewustwording van de burger gebruiken we de inschatting 
van burgers van de kans om slachtoffer te worden van inbraak, zoals jaarlijks 
gemeten in de (Integrale) Veiligheidsmonitor (VM). Burgers lijken in het 
algemeen een vrij realistische inschatting te hebben van de kans om 
slachtoffer te worden van een delict als woninginbraak (Van Dijk, 2005; 
Swaray, 2007). Vollaard & Salm (2014) vonden wel dat die inschatting bij een 
verhuizing enige tijd minder realistisch kan zijn, maar gemiddeld genomen zou 
de risico-inschatting van burgers in lijn moeten liggen met het actuele risico.  
 
Om zicht te krijgen op het veiligheidsgevoel gebruiken we eerst de ‘klassieke’ 
items uit de (I)VM met betrekking tot het veiligheidsgevoel in het algemeen 
resp. die in de eigen buurt. Het is uit overwegingen van betrouwbaarheid 
echter onverstandig om alleen deze indicatoren te gebruiken om een beeld te 
construeren van (de ontwikkeling van) de veiligheidsbeleving (Vanderveen, 
2006). Daarom bezien we ook hoe het beeld van burgers van de criminaliteit 
in de eigen buurt zich heeft ontwikkeld en bezien we enkele vormen van 
vermijdingsgedrag. Zo brengen we dus de ontwikkeling van veiligheidsbeleving 
in kaart in cognitief, affectief en conatief opzicht (Ferraro & Grange, 1987). 

5.2 Ingeschatte kans op woninginbraak 

Het percentage respondenten dat de kans op woninginbraak als (zeer) hoog 
inschat laat over de onderzoeksperiode een min of meer ‘gekartelde’ stijging 
zien, met het hoogste punt in 2013. In 2015 is sprake van een stabilisatie.  
 
De risicoperceptie bij woninginbraken ligt – afgezet tegen de feitelijke 
prevalentie - hoog ten opzichte van twee andere veel voorkomende delicten: 
mishandeling en zakkenrollerij. In 2015 bijvoorbeeld is het aantal 
geregistreerde woninginbraken (64.660) niet veel hoger dan het aantal 
mishandelingen (56.660), de risico-inschatting ten aanzien van 
woninginbraken ligt echter viermaal zo hoog. En terwijl het aantal 
geregistreerde zakkenrollerijen op minder dan de helft van het aantal inbraken 
ligt, ligt het ingeschatte risico op globaal een derde.  
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Figuur 5.3. Gepercipieerde kans op slachtofferschap 2010-2015. Bron: IVM 2010-2011 en VM 
2012-201519 

5.3 Andere aspecten van veiligheidsbeleving  

5.3.1 Perceptie criminaliteitsontwikkeling in eigen buurt 

Vanaf 2012 wordt in de jaarlijkse Veiligheidsmonitor respondenten ook 
gevraagd hoe zij de criminaliteit en criminaliteitsontwikkeling in hun eigen 
buurt bezien: is er sprake van veel of weinig criminaliteit en is deze de laatste 
jaren toe- of afgenomen? In de periode 2012-2015 oordelen respondenten op 
beide aspecten in 2013 het meest negatief. Het beeld van de veiligheid in de 
eigen buurt wordt in dat jaar (wat) minder, om zich vervolgens weer te 
herstellen20. 

5.3.2 Onveiligheidsgevoelens   

Het percentage mensen dat aangeeft zich ‘wel eens’ onveilig te voelen 
vertoont over de onderzoeksperiode een langzaam dalende trend, van 39 
procent in 2010 tot 35,6 procent in 201521 (zie figuur 5.3.1.). De daling wordt 
in 2013 even onderbroken door een stabilisatie. Het aandeel dat zegt zich 

                                                   
19 Ingeschatte kans op slachtofferschap woninginbraak (kans (heel) groot) significant gestegen in 2011 ten opzichte van 
2010 (Bron: IVM 2011), in 2013 ten opzichte van 2012 (Bron: VM 2013)  in 2014 ten opzichte van 2012 (bron: VM 2014) 
en in 2015 ten opzichte van 2012 (Bron: VM 2015). Significante daling in 2014 ten opzichte van 2013 (Bron: VM 2014). 
VM 2016 laat inmiddels overigens ook significante daling zien van 2016 op 2015.  
Zakkenrollerij significant gestegen in 2013 ten opzichte van 2012 (Bron: VM 2013) en significant gedaald in 2014 ten 
opzichte van 2013 (Bron: VM 2014). 
20 In beide gevallen (veel criminaliteit en toegenomen) is de stijging in 2013 t.o.v. 2012 significant (VM 2013), net ais de 
daling in 2014 t.o.v. 2013 significant (VM 2014). Beoordeling criminaliteitsontwikkeling (toegenomen) significant gedaald 
in 2015 t.o.v. 2014 en in 2015 t.o.v. 2012 (VM 2015). 
21 Daling onveiligheidsgevoelens algemeen (wel eens) is significant in 2011 ten opzichte van 2010 (Bron: IVM 2011), 
2014 ten opzichte van 2013 (Bron: VM 2014) en in 2015 ten opzichte van 2012 (Bron: VM 2015). 
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‘vaak’ onveilig te voelen is veel kleiner, net onder de 2 procent. Ook hier laat 
2013 op het eerste gezicht het hoogste niveau zien (1,9%), het verschil met 
2012 is statistisch gezien echter niet significant. 

	

	
	

 
Figuur 5.3.1. Percentage respondenten dat zich ‘wel; eens’ of ‘vaak’ onveilig voelt, Bron: IVM 
2010-2011, VM 2012-2015 
 
Onveiligheidsgevoelens ‘eigen buurt’  
 
Gemiddeld genomen geven respondenten in de (I)VM aan in hun eigen buurt 
minder onveiligheidsgevoelens te ervaren dan ‘in het algemeen’. Het niveau en 
de ontwikkeling is zichtbaar gemaakt in onderstaande figuur 5.3.2. In 
tegenstelling tot de algemene onveiligheidsgevoelens – die in de 
onderzoeksperiode langzaam daalden - is hier sprake van een stabiel patroon, 
met een kleine – maar significante - verslechtering in 201322. 

	

                                                   
22Onveiligheidsgevoelens	eigen	buurt:	(percentage	‘wel	eens’)	is	significant	gestegen	in	2013	ten	opzichte	van	2012	(Bron:	VM	2013).	
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Figuur 5.3.2. Onveiligheidsgevoelens in eigen woonbuurt Nederland, 2010-2015. Bron: IVM 2010-2011 
en VM 2012-2015. 

5.3.3 Vermijdingsgedrag 

De (IV)VM brengt ook in kaart in welke mate burgers ‘s avonds de deur niet 
opendoen omdat men het niet veilig vindt, of waarin men in de eigen buurt 
omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden.  
 
De groep die zegt uit veiligheidsoverwegingen ’s avonds of ’s nachts (vaak) 
niet open te doen is aanzienlijk groter dan de groep die zegt om te rijden of 
om te lopen (zie figuur 5.3.3). Maar vooral valt op dat de twee vormen van 
vermijdingsgedrag een tegengestelde ontwikkeling laten zien: terwijl het 
aandeel respondenten dat zegt om te rijden of om te lopen gelijk blijft of 
daalt23, stijgt het aandeel dat zegt vanwege onveiligheid niet open te doen. 
Dat aandeel ligt in 2013 en verder significant hoger dan in 2012.24 
 

                                                   
23 De data suggereren een daling, deze is statistisch echter niet significant 
24 “s avonds of ’s nachts niet open doen vanwege onveiligheid in 2013 ten opzichte van 2012 significant gestegen (Bron: 
VM 2013),  in 2014 t.o.v. 2012 (VM 2014) en in 2015 ten opzichte van 2012 (Bron: VM 2015). 
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Fig. 5.3.3. Twee vormen van vermijdingsgedrag, periode 2010-2015. Percentage respondenten 
dat aangeeft ‘komt vaak voor’. Bron: IVM 2010-2011, VM 2012-2015 

5.4 Conclusies veiligheidspercepties 

De inschatting van burgers van de kans om slachtoffer te worden van 
woninginbraak is sedert 2010 (licht) verhoogd, het meest prominent in 2013. 
De risico-inschatting is relatief hoog ten opzichte van die bij enkele andere 
delicten en – we nemen alvast een voorschot op de bevindingen in hoofdstuk 8 
- gaat in 2013 en verder deels in tegen de ontwikkeling van de prevalentie van 
woninginbraken. De beoogde bewustwording van burgers komt uit de cijfers 
dus zeker naar voren.  
 
Niet alleen het ingeschatte risico van woninginbraak toont een (lichte) 
verhoging (een verhoging die vooral in 2013 zichtbaar is), ook op andere 
veiligheidspercepties is (met name rond datzelfde jaar) enige achteruitgang 
zichtbaar. Die achteruitgang is vooral zichtbaar in veiligheidspercepties met 
betrekking tot eigen huis en buurt. 
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6 Preventiemaatregelen van burgers  

De beleidstheorie gaat ervanuit, dat de combinatie van bewustwording van 
burgers en het aanreiken van handelingsperspectief ertoe leidt dat burgers zelf 
meer preventief gedrag gaan vertonen. In dit hoofdstuk bezien wij aan de 
hand van de beschikbare indicatoren de ontwikkeling van dat preventief 
gedrag van burgers en gaan wij na in hoeverre die ontwikkeling overeenkomt 
met de verwachte patronen. 

6.1 Gebruikte bronnen 

Om een beeld te vormen van de ontwikkeling van preventieve maatregelen in 
en om het huis hebben wij allereerst gebruik gemaakt van gegevens uit de 
IVM en VM 2010 – 2015. Hierin wordt aan respondenten gevraagd in hoeverre 
bij hen sprake is van preventieve maatregelen, verdeeld in ‘sociale’ en 
‘fysieke’ maatregelen25. Aanvullend is geput uit de evaluatie van de ‘Harm 
Alarm-campagne (TNS NIPO, 2015) 
 
Deze bronnen brengen echter alleen de maatregelen in kaart die we de 
‘klassieke’ preventiemaatregelen zou kunnen noemen, zoals het aanbrengen 
van hang- en sluitwerk, rolluiken of verlichting bijvoorbeeld. In de afgelopen 
jaren hebben zich echter ook andere manieren aangediend waarmee burgers 
bij kunnen dragen aan (bijvoorbeeld) preventie van inbraken. Van der Land et 
al (2014) onderscheidden zeven typen van burgerparticipatie op het terrein 
van veiligheid, waarvan meerdere ook voor de preventie van woninginbraken 
hun toepassing vinden. Akkermans & Vollaard (2015) vonden bij één zo’n 
vorm van burgerparticipatie (de buurt-WhatsApp groep) inderdaad een 
substantieel effect op de prevalentie van inbraken. Wij namen daarom ook de 
ontwikkeling van Buurt WhatsApp groepen in de onderzoeksperiode mee. Ook 
brachten wij – aan de hand van recente publicaties - de ontwikkeling van 
deelname aan enigszins vergelijkbare initiatieven in kaart.  
 
De communicatie rond inbraken beoogt ook burgers aan te zetten om 
verdachte situaties sneller aan de politie te melden. Helaas zijn wij er niet in 
geslaagd om van de politie gegevens te verkrijgen met betrekking tot de 
ontwikkeling van dergelijke meldingen. Als second best bezien we daarom 
twee andere indicatoren: 
• De heterdaadratio bij aangehouden verdachten van woninginbraak, die de 

verhouding uitdrukt tussen op heterdaad aangehouden verdachten (wat 

                                                   
25

 Deze indicatoren zijn niet geheel vrij van kritiek. Zo deden Roorda, Buysse, & Soomeren (2015) op basis van 
dezelfde gegevens een analyse van de samenhang tussen het treffen van preventieve maatregelen door burgers 
en het slachtofferschap van woninginbraak. Hoewel zij op basis van ander onderzoek (zie ook paragraaf 3.2.) 
constateerden dat preventieve maatregelen wel degelijk een effect kunnen hebben op woninginbraken troffen 
zij in hun analyse geen samenhang aan tussen de aanwezigheid van preventiemiddelen en het slachtofferschap 
van woninginbraak. Zij constateren echter dat methodologische tekortkomingen in de opzet van de huidige VM 
daar mogelijk debet aan zijn. Gelet op de aard van deze tekortkomingen hoeven deze het gebruik van de 
indicatoren in ons onderzoek echter niet in de weg te staan.  
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vaak, maar niet altijd op melding van burgers zal zijn) en de op basis van 
nader onderzoek aangehouden verdachten. 

• De meldingsbereidheid ten aanzien van (poging tot) woninginbraak van de 
burger, zoals gemeten in de (I)VM.  

6.2  De ‘klassieke’ preventiemaatregelen 

6.2.1 Sociaal-preventieve maatregelen volgens de (I)VM 

De (I)VM vraagt in de rubriek sociaal-preventieve maatregelen naar twee 
typen maatregelen relevant kunnen zijn voor het voorkomen van 
woninginbraak. Het gaat daarbij om de mate waarin respondenten ’s avonds 
bij hun afwezigheid het licht laten branden en de mate waarin zij waardevolle 
spullen thuislaten (om diefstal of beroving te voorkomen)26.  
 
Het aandeel mensen dat ’s avonds het licht laat branden als er niemand thuis 
is tussen 2012 en 2015 elk jaar licht toegenomen (zie figuur 6.2.1.)27. De 
toename is vanaf 2013 groter dan ervoor. De beweging bij de andere indicator 
is – na een kleine toename van 2012 op 2013 – vanaf 2013 juist de andere 
kant uit28. Vanaf 2013 is daarmee sprake van een (lichte) toename van 
sociaal-preventief gedrag dat in verband kan worden gebracht met 
woninginbraken.  

	

	
 

Figuur 6.2.1. Ontwikkeling Sociaal-preventief gedrag 2010-2015. Bron: IVM 2010-2011 en VM 
2012 2015. 

                                                   
26 Bij de laatste vraag is de link met woninginbraak eigenlijk omgekeerd: om inbraak te voorkomen is het 
immers juist gewenst om waardevolle spullen niét thuis te laten.  
27 Significant gestegen in 2014 ten opzichte van 2013 en 2012 (Bron: VM 2014) en in 2015 ten opzichte van 
2012 (Bron: VM 2015).  
28 Significant gestegen in 2013 ten opzichte van 2012 (Bron: VM 2013) en significant gedaald in 2014 ten 
opzichte van 2013 (Bron: VM 2014).  
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6.2.2  Fysieke maatregelen volgens de (I)VM  

In deze categorie vraagt de (I)VM naar vier aspecten die relevant kunnen zijn 
voor woninginbraak, namelijk of in het eigen huis sprake is van: 
 

• extra veiligheidssloten/grendels,  
• buitenverlichting,  
• rolluiken en/of  
• een alarminstallatie. 

	
Figuur 6.2.2. laat zien in welke mate deze techno-preventieve voorzieningen 
aanwezig zijn in de woning. Buitenverlichting en extra sloten of grendels 
blijken door de jaren heen de meest toegepaste maatregelen. (Rol)luiken voor 
ramen/deuren en alarminstallaties komen in mindere mate voor. Vooral wordt 
echter zichtbaar dat er over de gehele onderzoeksperiode weinig beweging zit 
in het voorkomen van de diverse maatregelen. Wanneer we kijken naar de 
ontwikkeling vanaf 2013 – het jaar dat in de communicatie immers zo’n 
sleutelpositie vervulde en waarin tot nu toe zoveel indicatoren beweging laten 
zien - zien we op drie van de vier factoren geen significante veranderin. Over 
een wat langere periode bezien zien we eerder een daling dan een stijging.29 
Alleen waar het gaat om de aanwezigheid van rolluiken is – in 2015 - sprake 
van een kleine (en significante) toename. 
 

 
 

Figuur 6.2.2. Aanwezigheid techno-preventieve voorzieningen. Bron: IVM (2010-2011) en VM 
(2012-2015). 

6.2.3 Evaluatie Harm Alarm-campagne 

De evaluatie van de Harm Alarm-campagne van het ministerie van Veiligheid 
en Justitie geeft aan dat na de campagne in 2014 zowel de gemeten kennis 

                                                   
29 Een significante daling voor buitenverlichting In 2013 en 2014 t.o.v. 2012 (VM 2013, VM 2014). In 2014 een 
significante daling voor extra veiligheidssloten t.o.v. 2012. (VM 2014). In 2015 een significante daling voor extra 
veiligheidssloten t.o.v. 2012 (VM 2015). 
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over inbraakpreventie, de gedragsintenties als (enig) gedrag van burgers zich 
in de gewenste richting hadden bewogen30. Na afloop van de campagne werd 
meer kennis gemeten bij burgers over het handelingsperspectief om inbraken 
te voorkomen, zoals over het belang van goed hang- en sluitwerk, het op slot 
doen van de deur, het aanzetten van het alarm of het dichtdoen van de ramen.  
Waar het gaat om daadwerkelijke verandering van gedrag constateren de 
onderzoekers dat het aandeel respondenten dat de deur daadwerkelijk op slot 
zegt te doen stijgt (van 81 naar 86%), net als het aandeel van mensen dat 
zegt de ramen sluiten (stijgt van 66 naar 75%)(TNS NIPO, 2015).  

6.2.4 De ‘klassieke’ maatregelen overziend 

De resultaten laten een lichte verbetering zien van (het door burgers 
opgegeven) sociaal-preventief gedrag. Dat geldt nog eens te meer als ook de – 
in het vorige hoofdstuk beschreven – ontwikkeling op de indicator ‘’s avonds 
uit veiligheidsoverwegingen de deur niet meer opendoen’ wordt meegewogen. 
Dit is immers niet alleen een indicator van (on)veiligheidsgevoel, maar ook 
van preventief gedrag. Waar de lichte verbeteringen zichtbaar zijn laten deze 
zich vooral in 2013 en 2014 zien. Op het gebied van techno-preventieve 
maatregelen is nauwelijks verandering zichtbaar, met uitzondering van een 
kleine toename van rolluiken in 2015. 

6.3 Meldingsbereidheid 

De Veiligheidsmonitor laat zien dat de meldingsbereidheid van burgers om 
melding te doen van een poging tot inbraak in 2013 en 2014 iets is gestegen 
(zie tabel 6.3.), terwijl deze in dezelfde periode voor voltooide inbraken juist 
de andere kant uit lijkt te hebben bewogen. Het gaat hier echter om de 
bereidheid tot melden wanneer men zélf slachtoffer van een (poging tot) 
inbraak is geworden. 
 

Index meldingsbereidheid 2012-2015 
(2012=100) 

2012 2013 2014 2015 

Poging tot woninginbraak 100 103 104 99 
Woninginbraak 100 99 97 98 
(Poging tot) woninginbraak 100 101 100 99 

	
Tabel 6.3. Indexcijfers (2012=100) mate waarin burgers (pogingen tot) woninginbraak naar eigen 
zeggen gemeld hebben bij de politie, voor pogingen tot woninginbraak, woninginbraak en beide 
categorieën bij elkaar. 2012-2015. Bron: Criminaliteit en Rechtshandhaving 2015.  

Over het feitelijk meldgedrag van burgers bij verdachte situaties (die op 
inbraak zouden kunnen wijzen) hebben wij, zoals aangegeven in hoofdstuk 2 - 
vooralsnog van de politie geen gegevens kunnen verkrijgen. Wel hebben wij de 
gegevens van de politie over de ontwikkeling van de zogenaamde 
heterdaadratio kunnen inzien (de verhouding tussen het aantal op heterdaad 
versus na onderzoek aangehouden verdachten). Deze verandert van 2012 op 
2013, maar dan wel in het nadeel van de heterdaadaanhoudingen. De cijfers 
lijken daarmee eerder te wijzen op intensivering van de opsporing dan op 

                                                   
30 Zowel ‘tijdens’ als ‘kort na’ de campagne gemeten (TNS NIPO, 2015) 
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versterking van het meldgedrag van burgers. Al met al beschikken wij 
vooralsnog niet over aanwijzingen dat de meldingsbereidheid en het 
meldgedrag van burgers – en daarmee de zogenaamde ‘heterdaadkracht’ - 
substantieel zijn toegenomen.  

6.4 Deelname aan Burgernet, Buurtpreventie 
en BuurtWhatsapp  

Tenslotte hebben wij gekeken naar de deelname aan relatief nieuwe 
instrumenten als Burgernet, Buurtpreventie en Buurt WhatsApp. Zijn burgers 
wellicht vooral daar actiever geworden?  
 
Burgernet 
 
Een nog niet gepubliceerde studie naar deelname van burgers aan Burgernet 
laat zien dat die deelname tussen 2010 en 2015 een explosieve groei kent. 
(Flight & Eysink Smeets, 2016). Bezien aan de hand van het aantal 
deelnemende buurten vindt die groei vooral plaats tussen 2011 en 2013 Zoals 
beschreven in hoofdstuk 4 werd in (oktober-november) 2013 ook een 
publiciteitscampagne gehouden ter stimulering van Burgernetdeelname.  
 
De studie laat ook zien dat de deelname van burgers vooral samenhangt met 
(structuur, cultuur en werkwijze van) de politie in de regio (met hogere 
resultaten in regio’s die zich al langer met burgerparticipatie bezighouden), 
niet of nauwelijks met het lokale criminaliteitspatroon en slechts heel licht met 
de mate waarin Burgernetberichten betrekking hebben op woninginbraak. 
Woninginbraken worden door burgers nauwelijks genoemd als een drijfveer om 
deel te (blijven) nemen aan Burgernet. (Eysink Smeets et al., 2016; Eysink 
Smeets & Schram, 2016; Flight & Eysink Smeets, 2016). Daarmee lijkt van 
een directe relatie tussen de (intensivering van de) communicatie rond 
woninginbraken en de deelname aan Burgernet niet op voorhand sprake. 

	

	
	
Figuur 6.4. Aantal aan Burgernet deelnemende buurten in Nederland, periode 2008-2014. Ontleend 
aan Flight & Eysink Smeets (2016) 
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6.4.1 Buurtpreventie 

Een recente studie naar het fenomeen buurtpreventie in Nederland (Lub, 
2016) laat zien dat begin 2015 in zo’n 40% van de Nederlandse gemeenten 
buurtpreventiegroepen actief waren: groepen burgers die, op uiteenlopende 
manieren, een extra oogje in het zeil houden in hun buurt. De 
buurtpreventieteams ontlenen hun bestaansrecht relatief frequent aan 
woninginbraak. In de 124 gemeenten die Lub hierover informatie konden 
verschaffen waren zo’n 660 groepen actief. Kijkend naar het jaar waarin in een 
gemeente de eerste buurtpreventiegroep wordt opgericht is vooral vanaf 2012 
sprake van een grote groei, met een piek in 2013 (zie onderstaande figuur 
6.4.1.).  
 

	
	
Fig. 6.4.1. Gemeenten waarin eerste buurtpreventiegroep wordt opgericht, in aantallen per 
oprichtingsjaar. Ontleend aan Lub (2016)31. 

6.4.2 Buurt WhatsApp 

De Buurt WhatsAppgroep is lid van de extended family van 
Buurtpreventieteams. Buurtbewoners vormen, al dan niet daartoe 
gestimuleerd door gemeente of politie een WhatsAppgroep, om daarmee 
elkaar (en de politie) te attenderen op verdachte situaties. De organisatie 
WhatsApp Buurtpreventie meldt medio 2016 op haar website32 dat zich op dat 
moment 3.800 WhatsApp-groepen bij deze organisatie aangesloten hebben, 
verspreid over heel Nederland. De organisatie is medio 2015 opgericht. Figuur 
6.4.2. laat zien dat de aanwas vooral plaatshad in 2016, buiten de 
onderzoeksperiode derhalve33. Let echter op: het gaat hier om het moment 

                                                   
31 Met dank aan Vasco Lub, die ons de cijfers voor de grafiek beschikbaar stelde 
32 www.wabp.nl, laatstelijk geraadpleegd op 25 juni 2016. 
33 In maart meldt wabp.nl dat zich inmiddels 6.600 groepen hebben aangesloten, afkomstig uit (vooral) 
Nederland en (minder) België. Daarmee zou het aantal aangesloten groepen zich in minder dan een jaar tijd 
bijna hebben verdubbeld. www.wabp.nl. Laatstelijk geraadpleegd op 21 maart 2017. 
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van aansluiting bij de organisatie Whatsapp Buurtpreventie, aangenomen mag 
worden dat de feitelijke start van de groep vóór dat moment ligt, niet bekend 
is hoeveel. 
 

 
 
Figuur 6.4.1. Aantal bij wabp.nl aangesloten WhatsApp Buurtpreventiegroepen, per maand, 
periode 1 juni 2015-1 juli 2015. Figuur aangeleverd door wabp.nl 

6.5 De preventieve maatregelen overziend 

Op de ‘klassieke’ indicatoren voor preventief gedrag is in de 
onderzoeksperiode in het sociaal-preventieve gedrag een lichte verbetering 
zichtbaar, met name vanaf 2013. Van een toename van techno-preventieve 
maatregelen is, een kleine uitzondering daargelaten, geen sprake. 
 
Of burgers bij het zien van verdachte situaties vaker de politie waarschuwen 
blijft door het ontbreken van politiecijfers hierover in nevelen gehuld. Wel is –
de deelname van burgers gegroeid aan groepen of instrumenten waarmee zij 
gevraagd (Burgernet) of ongevraagd (Buurtpreventie, Buurt WhatsApp) uit 
kunnen kijken naar (onder meer) verdachte situaties. Bij de groei van 
Buurtpreventie- groepen is een directe relatie met de intensivering van de 
(communicatie rond) de inbraakaanpak niet onwaarschijnlijk.  

	
Uit politiecijfers blijkt dat na 2013 naar verhouding eerder minder dan meer 
verdachten op heterdaad aangehouden. Vooralsnog is er dus geen reden om 
aan te nemen dat door actievere burgers uiteindelijk ook de ‘heterdaadkracht’ 
bij woninginbraken is toegenomen 
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7 De subjectieve pakkans van daders  

In de gehanteerde beleidstheorie rond de communicatie van woninginbraken 
heeft een mogelijke doorwerking van communicatie op de subjectieve pakkans 
van daders vooralsnog geen prominente plek. In hoofdstuk 3 lieten wij zien 
dat met deze mogelijkheid wel rekening moet worden gehouden. Vandaar dat 
wij in dit hoofdstuk zicht proberen te krijgen op de ontwikkeling van de 
subjectieve pakkans van (potentiële) woninginbrekers gedurende de 
onderzoeksperiode. Dat blijkt echter geen eenvoudige opgave.  

7.1 Bronnen en methode 

‘De’ inbreker bestaat niet. De literatuur maakt onderscheid in verschillende 
typen inbrekers, met een verschillend aandeel in het totale aantal inbraken en 
verschillen op het vlak van de ervaren pakkans. We volgen hier de indeling 
van Mesu & Van Nobelen (2012), die voor Nederland vier categorieën 
onderscheiden: de gelegenheidsinbreker, de professionele inbreker, de 
inbrekersbende en de rondtrekkende dadergroep. Zij volgen daarbij de 
aanname van Van den Handel, Nauta, Van Soomeren & Van Amersfoort (2009) 
dat in Nederland zo’n 80 procent van de woninginbraken wordt gepleegd door 
de gelegenheidsinbrekers; de overige 20 procent zou toe te schrijven zijn aan 
professionele inbrekers en bendes. Daarom hebben wij ervoor gekozen ons in 
dit onderzoek vooral te focussen op de (subjectieve pakkans van) 
gelegenheidsinbrekers34. 
 
Het interviewen van gedetineerde woninginbrekers om zo zicht te krijgen op 
de (ontwikkeling van de) door hen ervaren pakkans bleek uiteindelijk niet goed 
mogelijk (zie hoofdstuk 2). Daarom spraken wij met twee gewezen inbrekers 
die nu in inbraakpreventie actief zijn. Ook hielden wij een groepsgesprek en 
enkele individuele gesprekken met in totaal 12 jongeren uit de grootstedelijke 
straatcultuur waarvan bekend was dat meerderen van hen zich ook aan 
inbraken hadden bezondigd. Allen jongens of jonge mannen, uit twee steden 
uit de G4.  

	
Omdat de ontwikkeling van de subjectieve pakkans niet los kan worden gezien 
van de ontwikkeling van de objectieve pakkans (zie bijvoorbeeld (Klein 
Haneveld et al., 2012) hebben we tenslotte ook de ontwikkeling van het 

                                                   
34 Tijdens het onderzoek gaf de landelijk Projectleider HIC van de politie aan te betwijfelen of deze uit 2009 
stammende ‘omzet-verdeling’ tussen gelegenheids- en meer professionele woninginbrekers heden ten dage nog 
opgeld doen. Hij ziet veel aanwijzingen in het praktijkveld dat deze verhouding fors verschoven is, vooral in de 
richting van rondtrekkende dadergroepen. 
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zogenaamde ophelderingspercentage bezien, op basis van cijfers van CBS en 
politie.  

7.2 Ervaringsdeskundigen aan het woord 

7.2.1 De inschatting van ex-inbrekers 

De voormalige inbrekers menen dat een aantal communicatie-uitingen op 
plekken waar men mogelijk wil inbreken wel een afschrikwekkend effect 
hebben op inbrekers. Op gelegenheidsinbrekers dan, zo benadrukt één van 
hen die in zijn inbraakperiode zelf verslaafd was (en zichzelf daarmee niet als 
gelegenheidsinbreker zag): “als je net als ik onder druk staat om snel te 
scoren denk je daar verder niet over na”. Zo menen beide dat een bord in een 
straat die waarschuwt voor een WhatsAppgroep wel enig afschrikwekkend 
effect zal hebben. Zeker in de beginperiode, als de aankondiging nog relatief 
nieuw is en afgewacht moet worden of de kans om ontdekt te worden in zo’n 
straat of buurt werkelijk hoger is. Eén van de voormalige inbrekers wijst in dit 
licht op het (gebrek aan) effect van de bordjes Attentie Buurtpreventie die nog 
in veel buurten in Nederland hangen: daarvan is – soms alleen al door de staat 
van de bordjes – voor veel mensen duidelijk dat het niets (meer) om het lijf 
heeft. Als het dus ooit al afschrikwekkend effect had is dat inmiddels wel 
verdwenen. Het gaat in hun ogen vooral om de geloofwaardigheid: denk je dat 
de waarschuwing voor extra aandacht of een specifieke maatregel enige 
inhoud heeft of niet? Beiden kunnen niet inschatten in hoeverre de algemene 
toename van de communicatie over woninginbraken ook een meer algemeen 
effect op de ervaren pakkans bij met name gelegenheidsinbrekers heeft of 
heeft gehad. 

7.2.2 Inschattingen uit de straatcultuur 

De jongeren uit de straatcultuur geven geen blijk de afgelopen paar jaar 
voorzichtiger te zijn geworden vanwege een gevoel dat de pakkans is 
toegenomen. Integendeel: uitzonderingen daargelaten zeggen zij juist een erg 
lage pakkans te ervaren en zien zij inbraken als de eenvoudigste manier om 
snel aan extra geld te komen: in hun woorden is een woninginbraak erg 
gemakkelijk, is de pakkans laag en, mochten ze een keer tóch gepakt worden, 
zijn de sancties dat evenzeer. Dat er de afgelopen jaren meer over 
woninginbraak gecommuniceerd is zijn de jongeren waarmee wij spraken zich 
niet erg bewust. Desgevraagd kennen de meesten desalniettemin wel ‘wat’ van 
de uitingen die daarbij worden gebruikt. Ziet men deze uitingen in een buurt, 
dan bepaalt ook volgens deze jongeren de geloofwaardigheid van dié uiting op 
dié plaats of zij zich er wat van aan zullen trekken of niet. Waarbij zij niet snel 
onder de indruk lijken te zijn en zij aantekenen dat je bepaalde uitingen 
‘overal’ ziet: dat is in hun ogen ‘te gemakkelijk’ en daardoor niet 
geloofwaardig35.  
 

                                                   
35 Na afloop van het groepsgesprek lopen een paar jongeren met de interviewer mee naar buiten. Ze wijzen op 
een bordje ‘hier waak ik’ op het gebouw waar het gesprek plaatshad. “Dat is nou zo’n voorbeeld”, zeggen ze: 
“we weten toch allemaal dat hier geen hond is. En zo gaat het nou met veel van dat soort boodschappen”.  
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7.2.3 De gesprekken overziend 

Het beeld dat uit de gesprekken oprijst is dat de intensievere (communicatie 
rond de) aanpak van woninginbraken in de afgelopen jaren vermoedelijk niet 
heeft geleid tot een algemene perceptie van verhoogde pakkans. Wel zou er 
sprake kunnen zijn geweest van situationele effecten: door specifieke uitingen 
die op dát moment en dié tijd en plaats een afschrikwekkende werking hebben 
gehad. ‘Geloofwaardigheid’ in de ogen van de potentiele inbreker is daarbij 
een centraal begrip.   

7.3 Ophelderingspercentage 

Als proxy voor de ontwikkeling van de objectieve pakkans nemen we allereerst 
het ophelderingspercentage voor woninginbraken. Dat doen we niet zonder 
schroom: zowel bij de validiteit als betrouwbaarheid van deze indicator zijn in 
het recente verleden immers de nodige kanttekeningen geplaatst. In een 
studie van Smit, van Tulder, & Meijer (2003), recenter ook in een studie van 
de Inspectie Veiligheid en Justitie, (2013) wordt deze indicator als 
onvoldoende betrouwbaar gekwalificeerd. Deze studies richtten zich echter op 
het algemene ophelderingspercentage, niet op dat percentage specifiek voor 
woninginbraken. Inmiddels voerde de Inspectie Veiligheid en Justitie (2016) 
een studie uit naar precies dat percentage. Deze studie concludeert dat het 
ophelderingspercentage voor (poging tot) woninginbraken wel voldoende 
betrouwbaar kan worden geacht. Het ophelderingspercentage drukt het 
aandeel geregistreerde delicten uit waarvoor tenminste één dader bekend is.36  
 
Er zijn echter meerdere termen en indicatoren in omloop die ongeveer 
hetzelfde meten. Zo wordt ook gesproken over ‘opsporingspercentage’ , 
‘pakkans’37 of ‘opgeloste’38 misdrijven. Steeds weer met een wat andere 
operationalisering en dientengevolge ook weer net andere cijfers. In deze 
paragraaf bezien wij de twee ‘klassieke’ indicatoren van het 
ophelderingspercentage en de zogenaamde verdachtenratio39, zoals gegeven 
door het CBS.  
 
Beide indicatoren laten een daling zien, maar met een wat verschillend 
patroon. De verdachtenratio blijft eerst stabiel, vertoont een piekje in 2013, 
om daarna een daling in te zetten. Het ophelderingspercentage blijkt over de 
gehele periode langzaam te dalen, nog eens extra in 2015. Zie grafiek 7.3. 
 

                                                   
36 De politie hanteert daarbij als criterium dat de verdachte moet zijn gehoord. Of de verdachte daarbij ook 
bekend heeft doet niet ter zake (Inspectie Veiligheid en Justitie, 2016) 
37 berekend op basis van “het aantal afgehandelde verdachten, afgezet tegen het aantal misdrijven” (Politie, 
2014, p9) 
38 “Een misdrijf wordt beschouwd als opgelost wanneer een verdachte samen met het strafdossier aan het OM is 
aangeleverd ter vervolging. Een misdrijf is opgehelderd wanneer een verdachte is gehoord. Niet alle gehoorde 
verdachten worden vervolgens ook aangeleverd aan het OM. Het tellen van opgehelderde misdrijven levert dan 
ook hogere aantallen op dan telling van opgeloste misdrijven38.” (Inspectie Veiligheid en Justitie, 2016, p. 8).  
39 Geregistreerde diefstal/inbraak uit woning gedeeld door geregistreerd aantal verdachten, maal 100. 
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Fig. 7.3. Ontwikkeling verdachtenratio en ophelderingspercentage woninginbraken 2010-2015. 
Bron: CBS Statline. 
 
Verschillende gesprekspartners suggereren voor deze ontwikkeling – en met 
name voor de daling van het ophelderingspercentage in 2015 – verschillende 
verklaringen. Meerdere van hen wijzen op de reorganisatie van de politie: juist 
in 2015 werden veel veranderingen doorgevoerd en dus ‘voelbaar’; zoals de 
invoering van de basisteams, nieuwe personele invulling van sleutelposities en 
verschuivingen van recherchetaken. Dat zou de focus bij de politie op 
woninginbraken hebben verminderd, mogelijk versterkt door de al in gang 
gezette daling van het aantal woninginbraken, wat mensen wellicht het gevoel 
gaf ‘er al te zijn’. Anderen wijzen op de - vooral theoretische - mogelijkheid 
dat ‘makkelijker’ op te sporen en te vervolgen daders inmiddels minder actief 
zijn geworden, waardoor ‘lastiger’ aan te pakken daders zijn overgebleven. Of 
op de mogelijkheid dat inbraken als het ware ‘meeliften’ op het 
insluitingseffect van daders voor andere delicten. De Landelijk Projectleider 
HIC van de politie wijst op het tekortschieten van het CBS-
ophelderingspercentage als indicator voor de politieprestaties: de door de 
politie zelf gehanteerde operationalisering en berekening zou een stabiel beeld 
geven, met een tijdelijke toename in 2014. 
 
Veel mogelijke verklaringen dus voor één en hetzelfde verschijnsel van het 
teruglopende percentage. Nader onderzoek is nodig om hierover onderbouwder 
uitspraken te kunnen doen. Dat laat echter onverlet dat wij geen overtuigende 
aanwijzingen hebben aangetroffen dat de objectieve pakkans in de 
onderzoeksperiode substantieel is toegenomen.  

7.4 De pakkans overziend 

Onze bevindingen wijzen niet in de richting van een breed, ‘algemeen’ effect van de 
intensivering van de (communicatie over de) aanpak van woninginbraken op de 
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door potentiele inbrekers ervaren pakkans. Wel kan sprake zijn geweest van een 
situationeel afschrikkende werking. Een werking dus die zich op een specifieke 
locatie kan voordoen, afhankelijk ook van tijd en plaats. Dat is ook in lijn met de 
bevindingen van Akkermans & Vollaard (2016) en zeker Lub (2016). De laatste 
postuleert op basis van zijn onderzoek bijvoorbeeld dat buurtpreventie een 
afschrikwekkende werking heeft wanneer dit plaatsheeft met voldoende massa in 
een wijk met een relatief hoge status. Lub wijst er ook op dat het effect zich vooral 
in de beginfase voordoet, daarna “raken criminelen erop ingesteld en vlakt dit 
effect mogelijk af” (Lub, 2016, p91). Ook in onze bevindingen komt dit ‘slijtage’-
effect van de subjectieve pakkans naar voren.  
 
Het is verleidelijk aan de hand van het afgenomen ophelderingspercentage te 
veronderstellen dat de objectieve pakkans in ieder geval is afgenomen. Wat de 
daling van het ophelderingspercentage in de hand heeft gewerkt is op basis van de 
ons thans beschikbare gegevens lastig te duiden, dat de objectieve pakkans 
daadwerkelijk is gedaald kunnen wij op basis van de beschikbare gegevens dan ook 
niet met zekerheid zeggen. Dat de objectieve pakkans substantieel en structureel is 
gestégen lijkt op basis van de beschikbare gegevens echter niet aannemelijk.  
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8 Prevalentie van inbraken 

In de voorgaande hoofdstukken hebben wij beschreven hoe communicatie in 
de jaren 2010-2015 is ingezet om burgers meer bewust te maken van het 
inbraakrisico en van hun handelingsperspectief. We lieten zien hoe hun 
risicoperceptie en veiligheidsgevoel rond inbraken zich heeft ontwikkeld en in 
welke mate zij vaker het beoogde preventief gedrag gingen vertonen. We 
bezagen ook in hoeverre aannemelijk is dat de subjectieve pakkans van 
potentiële inbrekers in die periode is toegenomen. Dan komen we in dit 
hoofdstuk bij de hamvraag: in hoeverre is dat ook gepaard gegaan met een 
reductie van woninginbraken?  

8.1 Bronnen en methode 

Er zijn verschillende bronnen beschikbaar die een beeld van de prevalentie van 
woninginbraken over de onderzoeksperiode geven. Elk van die bronnen heeft 
zijn eigen sterkten, zwakten en beperkingen. Vandaar dat we meerdere 
bronnen gebruiken om die ontwikkeling in kaart brengen. Dit biedt immers de 
mogelijkheid tot ‘triangulatie’ oftewel driehoeksmeting: door de combinatie 
van bronnen die elk op een eigen wijze een beeld geven van de ontwikkeling 
van inbraken ontstaat een beeld dat de feitelijke situatie in het veld het beste 
benadert. Wij maken hiervoor gebruik van: 
 

• De door de politie geregistreerde criminaliteit (par. 8.2.) 
• De door de verzekeraars geregistreerde inbraakclaims (par.8.3.) 
• Door burgers zelf gerapporteerd slachtofferschap (par. 8.4.) 

 
Vanwege het uiteenlopende karakter van de verschillende bronnen gaan wij bij 
de bespreking van elk van de bronnen eerst dieper op het karakter, de 
sterkten en zwakten van die bron in. Daarna laten we zien welke ontwikkeling 
van woninginbraken uit de betreffende bron naar voren komt.  
 
Ten slotte maken we de balans op: wat is op basis van de combinatie van 
bronnen te zeggen over de prevalentie van woninginbraken (paragraaf 8.6.)? 

8.2 Geregistreerde criminaliteit 

Als eerste bron gebruiken we de door de politie geregistreerde criminaliteit, 
zoals bijgehouden door het CBS.40 Deze cijfers hebben betrekking op 
(pogingen tot) woninginbraak die door burgers zijn bemerkt, bij de politie zijn 
aangegeven en vervolgens ook door de politie als zodanig zijn geregistreerd. 
De politie hanteert daarbij een bredere definitie van het begrip ‘woninginbraak’ 

                                                   
40 Door ons verkregen via CBS Statline. 
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dan in de ‘volksmond’ wordt gebezigd: het omvat namelijk ook diefstal uit de 
woning zonder dat daarbij sprake is van braak.41 
 
De Inspectie Veiligheid en Justitie (2013) betitelt de door de politie 
bijgehouden aangiftecijfers als redelijk valide en betrouwbaar. Tenminste, 
waar het gaat om het door burgers aangegeven deel van de delicten. Er blijft 
sprake van een zogenaamd ‘dark number’ van niet-aangegeven (en 
geregistreerde) inbraken. Veranderingen in de aangiftebereidheid van de 
burger hebben zo invloed op de ontwikkeling van de geregistreerde 
woninginbraken, zonder dat dat een reflectie vormt van een verandering van 
het aantal inbraken in het praktijkveld. Daarom hebben we ook bezien wat 
bekend is van die bereidheid in de afgelopen jaren. 
 
Aangifte- en registratiebereidheid  
 
De VM en IVM vragen respondenten naar de mate waarin zij daadwerkelijk 
aangifte hebben gedaan van delicten waarvan zij het slachtoffer werden. De 
resultaten daarvan worden in de (I)VM gepresenteerd onder het kopje 
‘aangiftebereidheid’. Wij zijn echter van mening dat de betreffende vraag niet 
alleen de aangiftebereidheid meet, maar ook de registratiebereidheid van de 
politie. Of aangifte van een delict is opgenomen is immers niet alleen 
afhankelijk van hun eigen bereidheid om aangifte te doen, maar ook van de 
bereidheid (en de mogelijkheid) van de politie deze aangifte op te nemen. 

8.2.1 Ontwikkeling in absolute aantallen 

Het aantal geregistreerde woninginbraken stijgt tussen 2010 en 2012 (met 
11,4 procent), de stijging is het sterkst in 201142. In 2013 zet een voorzichtige 
daling in, gevolgd door een stevige daling in 201443 en een alweer minder 
stevige in 201544. Al met al laten de cijfers van 2015 een daling van bijna 30 
procent45 zien ten opzichte van 2012. De grootste ‘winst’ wordt daarbij 
geboekt in 2014. 

	

                                                   
41 De politie verstaat onder woninginbraak de delicten (met daarachter de betreffende code uit het 
bedrijfsprocessensysteem BVH) gekwalificeerde diefstal in/uit woning (A20); niet-gekwalificeerde diefstal in/uit 
woning (A30); gekwalificeerde diefstal in/uit woning gevolgd door geweld (B20); niet-gekwalificeerde diefstal 
in/uit woning gevolgd door geweld (B30). Zogenaamde woningovervallen worden niet tot woninginbraak 
gerekend (BVH code B72). 
42 Met 7,8 procent ten opzichte van 2010. 
43 Met -18,8 procent t.o.v. 2012 
44 Met -9,2 procent t.o.v. 2014. 
45 29,6 procent 
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Figuur 8.2.1. Geregistreerd slachtofferschap (poging tot) woninginbraak, Nederland, 2010-
2015. In absolute aantallen (Y-as links) resp. Per 100 inwoners en 100 huishoudens (Y-as 
rechts). Bron: CBS Statline 

Uit grafiek 8.2.1. wordt zichtbaar dat de ontwikkeling van de woninginbraken 
wat vlakkere curven laat zien wanneer wordt gecorrigeerd voor de 
ontwikkeling van het aantal huishoudens of (nog meer) voor het aantal 
inwoners. 

8.2.2 Ontwikkeling verhouding poging/voltooid delict 

De gegevens zoals gepresenteerd in de voorgaande paragraaf hebben 
betrekking op (poging tot) woninginbraak: de pogingen en voltooide delicten 
derhalve bij elkaar opgeteld. Om zicht te krijgen op effecten van de aanpak is 
het onderscheid tussen ‘pogingen’ en ‘geslaagde inbraken’ echter wel van 
belang. Zo is het denkbaar dat wanneer burgers meer preventieve 
maatregelen nemen – waardoor inbraak wordt bemoeilijkt – meer inbraken in 
een poging blijven steken. Het aantal pogingen neemt dan relatief toe, het 
aantal geslaagde delicten af.  
 
Grafiek 8.2.2. toont de ontwikkeling van het aantal pogingen als percentage 
van het totaal aan geregistreerde (pogingen tot) woninginbraken. Tussen 2011 
en 2014 neemt het aandeel pogingen licht toe (van 27 tot 31 procent), vooral 
in 2013.  
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Fig. 8.2.2. Geregistreerde pogingen tot woninginbraak als percentage van het aantal 
geregistreerde (pogingen tot) woninginbraak. Bron: jaarcijfers politie46.  

8.2.3 Ontwikkeling aangiftebereidheid 

De aangiftebereidheid bij woninginbraken ligt van oudsher relatief hoog ten 
opzichte van die bij andere veelvoorkomende delicten. De meldingsbereidheid 
van burgers is hoger dan de aangiftebereidheid, burgers zijn daarnaast bij 
geslaagde woninginbraken meer geneigd tot melden of het doen van aangifte 
dan bij pogingen. De bereidheid is echter niet in elk jaar gelijk: over de 
periode 2012-201547 kent de (meldings-en) aangiftebereidheid voor 
woninginbraken – globaal genomen een piek in 2013 en loopt vervolgens 
langzaam terug. 

	
Melding- en aangiftebereidheid 2012-2015 2012 2013 2014 2015 
      
Melding (poging tot) woninginbraak 100 101 100 98 
 poging tot woninginbraak 100 103 104 99 
 woninginbraak 100 99 97 98 
      
Aangifte (poging tot) woninginbraak 100 102 99 96 
 poging tot woninginbraak 100 106 104 99 
 woninginbraak 100 99 98 96 

 

Tabel 9.2.4. Mate waarin burgers zeggen een poging tot woninginbraak of woninginbraak te 
hebben gemeld bij de politie of daarvan ook aangifte te hebben gedaan. Periode 2012-2015 
Geïndexeerd (2012=100). Bron: Criminaliteit en Rechtshandhaving 2014 en VM 2015.  

	

                                                   
46 Het CBS maakt bij de geregistreerde woninginbraken op CBS-Statline geen onderscheid tussen ‘poging tot’ en 
een ‘voltooid delict’. 
47 Om onderzoekstechnische redenen konden wij op basis van de ons beschikbare data alleen een bruikbare 
reeks construeren van de ontwikkeling van de aangiftebereidheid tussen 2012 en 2015.  
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8.2.4 Ontwikkeling registratiebereidheid 

In het onderzoeksontwerp is niet voorzien in gericht onderzoek naar de 
ontwikkeling van registratiebereidheid (en de achterliggende wijze van 
administreren) van de politie. De voormalig projectleider HIC van de politie 
wijst erop dat vanaf 2013 voor alle eenheden geleidelijk een relatief eenvoudig 
standaard-aangifteformulier is ingevoerd. Dit zou tot enige veranderingen in 
het registratieproces hebben kunnen leiden. Tijdens ons onderzoek krijgen wij 
ook enkele signalen uit de politieorganisatie dat de hoge prioriteit voor 
woninginbraken rond 2013 ertoe zou leiden dat bepaalde aangiften sneller als 
(met name poging tot) woninginbraak werden geregistreerd. Vanaf 2015 zou 
de verminderde urgentie binnen de organisatie tot een omgekeerde beweging 
kunnen hebben geleid. Deze signalen overstijgen echter niet het anekdotisch 
niveau en zijn daarmee onvoldoende om een verandering in registratiegedrag 
te constateren. De in vorige paragraaf beschreven patronen in de ontwikkeling 
in meldings- en aangiftebereidheid48 zijn echter wel consistent met een tijdelijk 
licht verhoogde registratiebereidheid van de politie in (vooral) 2013 en 2014. 
In 2013 constateerde de Inspectie Veiligheid en Justitie overigens dat de 
geregistreerde criminaliteitscijfers van de politie voldoende betrouwbaar 
kunnen worden geacht, in 2016 herhaalde de Inspectie dat nog eens, na het 
eerder genoemde onderzoek naar de politieregistratie van de zogenaamde 
HIC-delicten, waar woninginbraken toe behoren (Inspectie Veiligheid en 
Justitie, 2013, 2016). 

8.2.5 Tussentijdse conclusie geregistreerde woninginbraken 

De geregistreerde woninginbraken zijn tussen 2010 en 2012 gestegen met 
tussen de 9 en 11 procent49. Vanaf 2013 zet een voorzichtige daling in, 
gevolgd door een forse daling in (vooral) 2014 en 2015. In 2015 ligt het aantal 
geregistreerde inbraken 22-24 procent lager dan in 2010. 
 
De ontwikkeling van geregistreerde woninginbraken wordt mede beïnvloed 
door de ontwikkeling in aangiftebereidheid van het publiek, een indicator 
waarin impliciet ook de registratiebereidheid van de politie ligt besloten. Deze 
‘piekt’ in 2013 en neemt daarna af. Wanneer wij voor die aangifte- (en 
registratie)bereidheid corrigeren zou de daling in 2013 nog iets 
geprononceerder zijn geweest, de daling in de jaren daarna wordt dan echter 
wat minder groot. 
 
De politie registreert meer voltooide delicten dan pogingen tot inbraak. Tussen 
2011 en 2014 stijgt het aandeel van pogingen in het geheel van geregistreerde 
woninginbraken wel licht. De helft van deze stijging kan verklaard door 
veranderingen in de aangifte (c.q. registratie-) bereidheid. Dat geldt zeker ook 
in 2013, waar deze bereidheid bij poging tot woninginbraak een piek kent.  

                                                   
48 Die, zoals eerdere aangegeven, op de manier waarop deze wordt gemeten ook een reflectie is van de 
registratiebereidheid van de politie 
49 Afhankelijk van de gebruikte indicator: absolute aantallen c.q. per 100 huishoudens/inwoners 
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8.3 Inbraakclaims bij verzekeraars 

Jaarlijks geeft het Verbond van Verzekeraars de zogenoemde Risicomonitor 
Woninginbraken uit. Hierin wordt een beeld gegeven van de in het 
voorafgaande jaar door de gezamenlijke verzekeraars ontvangen schadeclaims 
ten gevolge van (poging tot) woninginbraak. Dit beeld is relatief globaal, 
daarom heeft het Verbond ons op verzoek een aantal achterliggende data uit 
de zogenaamde CIS-database verstrekt50.  

8.3.1 Karakter, sterkten en zwakten van deze cijfers 

De cijfers van de verzekeraars kennen vergelijkbare beperkingen als de cijfers 
over de door de politie geregistreerde criminaliteit. Allereerst hebben deze 
gegevens slechts betrekking op (poging tot) woninginbraak bij huishoudens of 
in huizen die zijn verzekerd via een inboedel- of opstalverzekering51. Inbraken 
bij huishoudens of in woningen die niet zijn verzekerd komen dus niet in de 
statistieken van de verzekeraars terecht. Voor het beoordelen van de 
(ontwikkeling van de) inbraakclaims is dus ook (de ontwikkeling van de) 
penetratiegraad van belang. Daarnaast geldt, min of meer vergelijkbaar met 
de door de politie geregistreerde inbraken, dat een (poging tot) inbraak door 
een verzekerde opgemerkt én geclaimd moet zijn. Gegevens over de 
‘claimbereidheid’ (waardoor de verhouding zichtbaar wordt tussen de 
daadwerkelijk gepleegde (poging tot) woninginbraak en de geregistreerde 
inbraakclaims) zijn echter niet beschikbaar. Tenslotte betreffen de gegevens 
de claims van de meeste, maar niet álle verzekeraars. Onderzoekers van het 
Verbond benadrukken dan ook dat de gegevens vooral gebruikt kunnen 
worden de trend in de ontwikkeling van de claims te bepalen en minder waar 
het gaat om de absolute aantallen. 

8.3.2 De inbrakenclaims 2010 – 2015 

Het aantal door de verzekeraars geregistreerde claims blijft tussen 2010 en 
2011 stabiel, stijgt in 2012 vervolgens fors (met bijna 18%), om vanaf 2013 
weer te gaan dalen. In 2015 ligt het aantal claims ruim 35% lager dan in 
2012. Het jaar 2014 gaf daarbij de grootste daling te zien (zie figuur 8.3.2.). 
Bezien naar aantallen per 100 inwoners is een aanzienlijk vlakkere curve 
zichtbaar: het inwonertal van Nederland groeide in deze periode immers ook. 

	

                                                   
50 Wij hebben de nadrukkelijke afspraak met het verbond gemaakt dat deze cijfers niet gepubliceerd zullen 
worden dan na overleg met hen hierover. 
51 . Schade aan het huis door inbraak wordt gedekt door de opstalverzekering, terwijl diefstal van spullen na 
een inbraak wordt gedekt door de inboedelverzekering. 



 

Effecten van communicatie bij de aanpak van inbraken  52 

	
	
Figuur 8.3.2. Particuliere inbraakclaims Nederland, 2010-2015. Bron: CIS database (cijfers per 100 
inwoners en huishoudens herbewerkt). Linker Y-as absolute aantallen, rechter Y-as aantallen per 100 
inwoners c.q. huishoudens. 
	

8.3.3 Stijging en daling in ‘golven’  

Gedetailleerder kijkend naar de ontwikkeling in de tijd wordt zichtbaar dat 
vanaf december 2011 sprake is van zes maanden van explosieve stijging van 
het aantal inbraakclaims (met stijgingspercentages van meer dan 20% ten 
opzichte van dezelfde maand een jaar eerder), gevolgd door nog een halfjaar 
van (een minder sterke) stijging.  
 
In 2013 volgt een jaar van lichte verbetering, die rond de jaarwisseling steeds 
meer vaart. Medio 2014 dalen de aantallen claims net zo hard als deze in 2011 
stegen. In 2015 verliest de daling steeds verder vaart, om eind 2015 langzaam 
weer om te slaan in een stijging. Zie tabel 8.3.3. 
 

 
 

Tabel 8.3.3. Procentuele verschillen inbrakenclaims per maand vergeleken met dezelfde maand het jaar 
daarvoor. Bron: CIS database (herbewerkte cijfers). Stijging 0-10% aangegeven in licht rood, >10% 
donkerrood, daling 0-10% lichtgroen, >10% donkergroen. 
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8.3.4 Penetratiegraad en claimbereidheid 

De penetratiegraad van de inboedel- en opstalverzekeringen is in de periode 
2010-2014 vrijwel gelijk gebleven52 (opgave van het verbond van 
Verzekeraars; data van 2015 zijn niet beschikbaar). Deze kan de ontwikkeling 
in claims derhalve niet verklaren. Over (veranderingen in) de claimbereidheid 
van verzekerden zijn over de onderzoeksperiode geen gegevens bekend53. 

	
De penetratiegraad van de verzekeringen mag dan geen verschil maken bij de 
beoordeling van de verzekeringsclaims in de verschillende jaren van de 
onderzoeksperiode, het cijfer is wél van invloed bij het maken van 
vergelijkingen tussen gebieden. In sociaaleconomisch zwakkere wijken is – 
vanwege het aandeel huurwoningen versus koopwoningen – niet alleen de 
penetratiegraad van opstalverzekeringen lager, ook de penetratiegraad van 
inboedelverzekeringen blijft hier achter54 Het zogenaamde dark number is in 
deze wijken dus groter (Verbond van Verzekeraars, 2015, Schram c.s., 2015). 

8.3.5 Tussentijdse conclusie verkeringsclaims 

De cijfers van de verzekeraars wijzen op een forse toename van het aantal 
woninginbraken in 2012, waarna een daling inzet. Die daling is eerst beperkt, 
maar krijgt in 2014 grote vaart. Eind 2015 is vervolgens weer een omslag 
zichtbaar en beginnen de claims weer wat te stijgen. De ontwikkelingen laten 
zich vooralsnog niet verklaren door veranderingen in penetratiegraad of 
claimbereidheid van de verzekerden. De trend in de verzekeraarscijfers is 
globaal vergelijkbaar met die in de politiecijfers, op punten zijn ook verschillen 
zichtbaar. Daarop komen wij aan het eind van dit hoofdstuk nog terug. 

8.4 Zelfgerapporteerd slachtofferschap 

Bezagen wij in het voorgaande wat de administraties van twee belangrijke 
instituties over woninginbraken zeggen, in deze paragraaf bezien we wat 
burgers zelf over het voorkomen van inbraken te zeggen hebben. Daarvoor 
gebruiken we allereerst de data van IVM (2010-2011) en VM (2012 e.v.).  
 
Sterkten en zwakten van deze bron 
 
Een groot voordeel van de cijfers uit de slachtofferenquêtes is dat zij direct 
zijn gebaseerd op de ervaringen van burgers zelf en dus niet vertekend 
worden door de tussenstap van aangifte doen of een claim indienen. In 
principe zouden deze cijfers dus geen last moeten hebben van een dark 
number. Het is daarom verleidelijk de data over het slachtofferschap van 

                                                   
52 De penetratiegraad ligt voor de inboedelverzekering een stuk hoger dan voor de opstalverzekering. 
Inboedelverzekeringen zijn voor alle huishoudens relevant, opstalverzekeringen alleen voor huizenbezitters. De 
penetratiegraad van opstalverzekeringen is dan ook vooral bij de hogere inkomens hoog (Verzekerd van Cijfers, 
2015).  
53 Om een claim te kunnen indienen zijn verzekerden bij de (meeste) verzekeraars verplicht eerst aangifte te 
doen bij de politie. De politiecijfers zouden derhalve ook in ieder geval alle gevallen moeten bevatten waarvoor 
mensen een claim bij hun verzekeraar hebben ingediend 
54 Gezinsinkomens lager dan 1000 netto per maand hebben bijvoorbeeld een penetratiegraad in 2014 van 86,3% voor 
inboedelverzekeringen en 24,6% voor opstalverzekeringen. Huishoudens bestaande uit alleenstaanden <35 jaar hebben 
penetratiegraad in 2014 van 85,6% voor inboedelverzekering en 20,3% voor opstalverzekering.  
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inbraken uit de VM en IVM ‘absoluut’ te nemen. Waarom zouden mensen 
immers onwaarheden vertellen als hen gevraagd wordt of zij het afgelopen 
jaar slachtoffer van woninginbraak zijn geworden? 

	
Dat het niet zo simpel ligt moge allereerst blijken uit het feit dat de gegevens 
uit IVM en VM voor vrijwel dezelfde onderwerpen nogal eens verschillende 
waarden opleveren. Dat komt allereerst doordat beide onderzoeken een wat 
verschillende methode gebruiken, waardoor tussen 2012 en 2013 een 
zogenaamde ‘methodebreuk’ in de data optreedt. Via ingewikkelde statistische 
methoden kunnen dat soort methodebreuken hersteld worden, waarbij 
zogenaamde omrekenfactoren worden ontwikkeld, zodat de gegevens uit het 
ene en het andere onderzoek toch met elkaar vergeleken kunnen worden.  

	
Maar ook los van die methodebreuken moeten de data uit de 
slachtofferenquêtes met de nodige voorzichtigheid worden bezien. 
Ogenschijnlijk ‘harde’ data uit slachtofferenquêtes blijken als gevolg van 
verschillende, deels sociaalpsychologische, mechanismen, toch een aanzienlijk 
vertekend beeld te kunnen geven. Studies als die van Elffers & Averdijk (2007, 
2012) hebben daar een mooi licht op geworpen.  
 
Zij onderzochten in Amsterdam in hoeverre door burgers in de VM gemeld 
slachtofferschap55 daadwerkelijk ook in de politieadministratie terug te vinden 
was. Zij werkten echter ook in de omgekeerde richting: in hoeverre werden 
delicten waarvan mensen daadwerkelijk aangifte hadden gedaan, uiteindelijk 
door hen ook (correct) in de slachtofferenquête gemeld? Zij kwamen tot de 
bevinding dat 48% van de door politie geregistreerde delicten door 
respondenten niet werd gemeld in de slachtofferenquête. Maar ze 
constateerden ook dat een belangrijk deel van de door respondenten 
opgegeven delicten strikt genomen niet correct was: het delict was in een 
eerder tijdvak gepleegd dan waarnaar werd gevraagd (een effect dat wel wordt 
aangeduid als ‘forward telescoping’) of omdat het een delict betrof waarvan 
niet zijzelf, maar een familielid slachtoffer was geworden. Zie de veelzeggende 
bevindingen in tabel 8.4 hieronder. 

	
Figuur 8.4 Tabel uit Elffers & Averdijk, 2012, p102). 
 
	
De bevindingen van Elffers & Averdijk manen tot voorzichtigheid: zij 
signaleren immers “major flaws in both data sources for the measurement of 
crime” (Elffers & Averdijk, 2012, p92.). De onderzoekers wijzen er daarbij op 

                                                   
55 Waarvan zij ook zeiden daadwerkelijk aangifte te hebben gedaan 
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dat eerdere onderzoekers tot vergelijkbare bevindingen kwamen (Schneider et 
al, 1978; Steinmetz en Docter-Schamhardt, 1992).  
 
Ook buiten de criminologische discipline is veel onderzoek gedaan naar de 
validiteit en betrouwbaarheid van opinieonderzoek en ander grootschalig 
onderzoek onder de bevolking. Daaruit komt naar voren dat naarmate de 
vraag concreter is (zoals bij de vraag naar slachtofferschap) de kans groter is 
dat de bevindingen een valide en betrouwbare weergave bieden. 
Desalniettemin kunnen de resultaten toch sterk vertekend worden, 
bijvoorbeeld als de saillantie van het onderwerp kort voor de 
onderzoeksperiode is veranderd, zoals door een schokkende gebeurtenis of 
een voorlichtingscampagne (zie bijv. McCombs, 2002; Scheufele & Tewksbury, 
2007; Tiemeijer, 2006, 2008). Daarom ook richtten wij ons bij het in kaart 
brengen van de communicatie rond woninginbraken steeds op de periode kort 
voor de afname van de (I)VM. 

8.4.1 Slachtofferschap  

Figuur 8.4.1 toont het zelfgerapporteerd slachtofferschap van woninginbraken 
over de onderzoeksperiode op basis van de (I)VM. In 2011 geven meermensen 
aan slachtoffer van (poging tot) woninginbraak zijn geworden56 dan in 2010. 
De twee jaren erna vertonen in de grafiek als het ware weer een 
kartelpatroon, vanaf 2013 gevolgd door een daling.57 
 
In de slachtofferenquête wordt aanzienlijk vaker melding gemaakt van poging 
tot woninginbraak dan van een geslaagde woninginbraak. Gedurende de 
onderzoeksperiode neemt het aandeel van de pogingen in het totaal 
slachtofferschap van (poging) tot inbraak nog iets verder toe; mede omdat het 
gerapporteerd slachtofferschap van poging tot woninginbraak na 2012 
significant toeneemt58.  

	

                                                   
56 Slachtofferschap woninginbraken 2011 significant gestegen t.o.v. 2010 (bron: IVM 2011).  
57 De daling is in 2015 nog (net) niet significant t.o.v. 2012. De daling zet zich echter in 2016 met eenzelfde 
snelheid door, in dat jaar blijkt het verschil met 2012 wel significant, zowel waar het gaat om (poging tot) 
woninginbraak als om alleen geslaagde woninginbraken (VM 2016). Bij pogingen tot inbraak is ook dan nog niet 
van een significante daling sprake (Bron: VM 2016) 
58 Poging tot woninginbraak significant gestegen van 2012-2013 en 2012-2014 (VM 2015) en van 2012-2015 
(VM 2015) 
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Figuur 8.4.1. Percentage respondenten dat aangeeft in het voorafgaande jaar slachtoffer te zijn 
geworden van (poging tot) woninginbraak. Nederland, 2010-2015. Bron: IVM 2010-2011 en VM 2012-
2015 

8.4.2 Zelfgerapporteerde delicten 

De (Integrale) Veiligheidsmonitor vraagt niet alleen of mensen slachtoffer zijn 
geworden van woninginbraak, maar, zo dat het geval is, ook ‘hoe vaak’. Op 
basis hiervan kan het aantal delicten per 100 inwoners worden berekend, zoals 
weergegeven in onderstaande figuur 8.4.2.  
 

 
 
Figuur 8.4.2. Zelfgerapporteerd slachtofferschap van (poging tot) woninginbraak, in aantallen delicten 
per 100 inwoners. Nederland, 2010-2015. Bron: IVM 2010-2011 en VM 2012-2015 
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Opvallend is de ogenschijnlijk sterke stijging in het aantal delicten in 201159, 
gevolgd door de sterke daling in 201260. In de jaren erna vormt 2013 het 
hoogste punt, met daarna een lichte, geleidelijke daling61. 

8.4.3 Conclusie zelfgerapporteerd slachtofferschap 

Het zelfgerapporteerd slachtofferschap van woninginbraak laat voor wat 
betreft woninginbraak een piek zien in 2011 en een tweede, wat lagere piek in 
2013. Daarna is sprake van een gestage daling die het zelfgerapporteerd 
slachtofferschap in 2015 uiteindelijk net onder het niveau van 2010 brengt. 
Afhankelijk van de gebruikte indicator (aantal slachtoffers of aantal 
gerapporteerde delicten per 100 inwoners) is dit patroon minder of meer 
geprononceerd.  
 
De reductie van het aantal slachtoffers komt louter door de teruggang van de 
geslaagde inbraken: hierop is in 2015 ook voor het eerst een verbetering 
zichtbaar ten opzichte van 2010. In 2015 rapporteren burgers in de VM echter 
nog steeds iets meer pogingen dan in 2010. Om uit te sluiten dat de 
ontwikkeling tussen 2010 en 2015 vertekend wordt door methodologische 
issues (zie voetnoot 59) bezien we ook alleen de ontwikkeling tussen 2012 en 
2015. Daar wordt een reductie zichtbaar van een kleine 10%, terwijl het 
slachtofferschap van poging tot inbraak in deze periode juist (iets) toeneemt.  
 
Ook de (I)VM wijst dus op een reductie van (pogingen tot) woninginbraak. De 
omvang daarvan ligt echter aanzienlijk lager dan die in de cijfers van politie en 
verzekeraars: die wijzen immers over dezelfde periode – afhankelijk van de 
gebruikte indicator - op een verbetering van bijna 30% (politie) of 35% 
(verzekeraars).  

8.5 Politiecijfers, verzekeringsclaims en 
slachtofferschap gecombineerd  

In deze paragraaf bezien we welk beeld ontstaat wanneer we de trends ten 
aanzien van woninginbraak uit de verschillende bronnen met elkaar vergelijken 
en combineren. Dat vergelijken en combineren is overigens minder eenvoudig 
dan het lijkt. Daar liggen twee redenen aan ten grondslag. 
 
 
 
 

                                                   
59 zowel bij (pogingen tot) woninginbraak als poging tot woninginbraak is de stijging t.o.v. 2010 significant  
60 Zoals aangegeven zijn de data over 2010 en 2011 afkomstig uit de IVM, de data van 2012 en verder uit de 
VM. Gebruik is gemaakt van de door het CBS versterkte omrekenfactoren om de data vergelijkbaar te maken. 
De vragenlijst van de IVM en VM zijn wezenlijk anders. Zo vraagt de IVM of er wel eens een poging tot inbraak 
in de woning is gedaan zónder dat er iets gestolen is’, later ‘of er wel eens iets is gestolen uit de woning’ 
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2011). De VM vraagt of er wel eens ‘in uw woning is ingebroken of een 
poging daartoe is gedaan’. Diefstal uit de woning zonder dat er daarbij sprake is van braak komt hier dus niet 
meer expliciet aan de orde(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015). Omdat de lading van de gemeten 
delicten/concepten substantieel anders is houden wij er rekening dat omrekenfactoren hier tekortschieten.  
61 Net als bij het zelfgerapporteerd slachtofferschap is den daling in 2015 nog (net) niet significant, de daling 
zet zich echter met eenzelfde snelheid door in 2016. Dan blijkt ook dat waar het gaat om ondervonden delicten 
per 100 inwoners sprake is van een significante daling t.o.v. 2012, bij zowel inbraak als (pogingen tot) inbraak 
significant. Bij pogingen tot inbraak is ook dan nog niet van een significante daling sprake (Bron: VM 2016) 
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Verschillen in definiëring  
 
De definiëring of operationalisering van het begrip woninginbraak verschilt in 
elke bron. De politie hanteert een breed begrip, waarin ook diefstal uit de 
woning zonder braak is begrepen. De verzekeraars kennen in hun databestand 
voor inbraak geen aparte code, maar gebruiken een selectie van een aantal 
kenmerken (typen verzekering, type schade) om tot een benadering van het 
aantal woninginbraken te komen. De Veiligheidsmonitoren gebruiken in 2010 
en 2011 een andere vraagstelling dan in de periode 2012-2015: in de eerste 
periode wordt naar poging tot inbraak en naar diefstal uit de woning gevraagd, 
in de tweede alleen naar woninginbraak.  
 
Verschillen in tijdsframe 
 
De drie bronnen hebben weliswaar op het eerste gezicht betrekking op 
hetzelfde jaar, maar de registraties van politie en verzekeraars zien dan op 
een klassiek kalenderjaar, terwijl het jaar waarop de Veiligheidsmonitoren 
betrekking hebben ruwweg het laatste kwartaal van het voorgaande jaar en de 
eerste drie kwartalen van het ‘genoemde’ jaar omvat62. Omdat in het laatste 
kwartaal normaal gesproken relatief veel inbraken worden gepleegd is dit niet 
zonder consequenties bij het vergelijken van de diverse cijfers. 
 

8.5.1 De trends uit de drie bronnen gecombineerd 

Alle drie gebruikte bronnen wijzen erop dat het aantal woninginbraken in 
Nederland in 2015 lager is dan in 2010. Die reductie blijkt vooral te zitten in 
een afname van geslaagde inbraken, de cijfers voor pogingen tot 
woninginbraak zijn in de verschillende bronnen minder afgenomen.  
 
Wanneer zet de daling in?  
 
Bij politie en verzekeraars zet de daling voorzichtig in in 2013, gevolgd door 
een veel forsere reductie in 2014. In de slachtoffercijfers zet de daling zich pas 
in 2014 in, maar vermoedelijk ligt hieraan het hiervoor genoemde verschil in 
tijdsframe ten grondslag: de cijfers van verzekeraars en politie laten vooral in 
de laatste maanden van 2013 een daling zien, deze periode rekent de 
Veiligheidsmonitor onder 2014. Daarmee is het plausibel dat de daling 
inderdaad eind 2013 inzet. 
 
De omvang van de daling  
 
De bronnen laten een verschillend beeld laten zien in de omvang van de 
daling. De cijfers van de verzekeraars en politie wijzen op een aanzienlijk 
grotere verbetering dan het zelf gerapporteerd slachtofferschap te zien geeft. 
Bezien vanaf 2012 (waarin bij politie en verzekeraars het aantal geregistreerde 
inbraken op een hoogtepunt is) scheelt dat ruim een factor 3. In 2015 wijzen 
alle drie bronnen wel weer een op een redelijk gelijke daling. Daarbij moet 

                                                   
62

 In de (Integrale) Veiligheidsmonitor wordt respondenten gevraagd in hoeverre zij in de voorafgaande 12 
maanden het slachtoffer zijn geworden van een inbraak. Omdat het veldwerk steeds in het najaar is uitgevoerd 
loopt de periode waarnaar gevraagd dus strikt genomen van het voorafgaande najaar tot het lopende najaar.  
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worden meegewogen dat de verzekeraarscijfers aan het eind van dat jaar 
alweer een stijging laten zien, door de verschillen in tijdsframe kan deze de 
Veiligheidsmonitor 2015 nog maar beperkt zijn meegenomen.  
 
Er is vanaf 2012 in de trends dus vooral een verschil te zien in de cijfers van 
politie en verzekeraars enerzijds en de slachtoffercijfers in 2013 en 2014 
anderzijds. Dit zijn precies de jaren waar als gevolg van de communicatie de 
saillantie van woninginbraken bij burgers vooral is toegenomen. Hier lijkt dus 
zichtbaar te worden dat die verhoogde saillantie zich óók vertaald in een 
verhoogd zelfgerapporteerd slachtofferschap63.  
 
Het lijkt daarmee plausibel dat de ontwikkeling van de cijfers van politie en 
verzekeraars een betrouwbaardere weergave vormen van de ontwikkeling van 
de inbraken in 2013 en 2014 dan de slachtoffercijfers. Dit betekent dat vanaf 
2012 inderdaad sprake is van een substantiële reductie van het aantal 
inbraken. 
 
Verhouding pogingen/voltooide inbraken 
 
De politie ziet - bij een dalend totaalaantal woninginbraken - het aandeel van 
‘pogingen’ langzaam toenemen. Wat betekent dat het aantal aangiften voor 
voltooide delicten wat sneller daalt dan die voor pogingen. Met name in 2013 
neemt het gewicht van pogingen in het geheel (wat) toe, tot ruim een derde 
van het totaal. In de Veiligheidsmonitoren rapporteren burgers echter 
aanzienlijk meer pogingen dan voltooide delicten, het slachtofferschap hiervan 
blijft – tegen alle verdere trends in – in 2013 en 2014 groeien. Hiermee wordt 
het verwachte patroon zichtbaar dat een verhoogde saillantie van 
woninginbraken zich vertaalt in een relatieve toename van het (gemeten) 
aantal pogingen tot woninginbraak.  
 
Verschillen in de eerste jaren? 
 
Opvallende verschillen zijn zichtbaar in de eerste jaren van de 
onderzoeksperiode. In 2011 is volgens de politiecijfers sprake van een stijging 
van het aantal (pogingen tot) woninginbraak ten opzichte van 2010. De IVM 
geeft eenzelfde beeld. De verzekeraarscijfers wijzen echter op een stabilisatie. 
Niet duidelijk is waar dit verschil op zou kunnen berusten. In 2012 zet de 
stijging in de politiecijfers zich gelijkmatig door, de verzekeraarscijfers nemen 
veel sterker toe, terwijl de (I)VM juist een stevige daling aangeeft. Het andere 
tijdsframe van de (I)VM kan dit verschil niet verklaren.  
 
Wellicht dat de verklaring voor de ontwikkeling in de slachtoffercijfers gezocht 
moet worden in methodologische issues: 2012 is immesr het jaar van de 
overgang van VM op IVM. Kan het zijn dat de ontwikkelde omrekenfactoren 
wel valide zijn op de belangrijkste ‘grote’ items uit de slachtofferenquête, 
maar minder op items uit subthema’s, zoals de onderhavige? Wij sluiten dat 
niet uit. 
 
Daarmee is de vraag echter nog niet beantwoord waarom de cijfers van de 
verzekeraars in 2012 aanzienlijk sterker stijgen dan bij de politie. Wanneer 
niet naar de ontwikkeling van de absolute aantallen wordt gekeken, maar naar 

                                                   
63 Dat wordt nog eens bevestigd doordat de relatieve toename zich vooral laat zien bij pogingen tot 
woninginbraak. Zie hierna. 
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de ontwikkeling per 100 inwoners, dan worden de verschillen tussen 
politiecijfers en die van de verzekeraars echter minder pregnant, zoals grafiek 
8.5.1. laat zien. Daarin wordt zichtbaar dat de ontwikkeling van die cijfers 
over de gehele periode een aanzienlijke mate van samenhang vertoont. Die 
samenhang wordt wellicht zelfs nog wat groter wanneer we aannemen dat de 
verzekeraarsclaims minder ‘pogingen tot’ woninginbraak zullen bevatten dan 
de politiecijfers: verwacht mag immers worden dat pogingen met weinig 
schade niet snel tot een verzekeringsclaim zullen leiden. Het zijn wederom 
vooral de slachtoffercijfers die afwijken64 en met name in 2013 en 2014 een 
trend laten zien die afwijkt van die in de andere twee reeksen. 
 
 
 

 
 

 
Figuur 8.5.1. Indexcijfers zelfgerapporteerd slachtofferschap, geregistreerd slachtofferschap en 
particuliere inbrakenclaims (2012=100). Bron: VM 2012-2015, CBS Statline en CIS Database 
(herbewerkte cijfers). 
 
Structurele datamassage niet plausibel 
 
Het was geen expliciete vraag in dit onderzoek, maar wij menen dit toch niet 
onvermeld te kunnen laten: de cijfers laten zien dat het minder plausibel is dat 
de cijfers door de politie op meer dan incidentele schaal zijn ‘gemasseerd’ om 
zo de gewenste resultaten te produceren. Daarvoor zijn de trends te 
samenhangend en de wél bestaande verschillen te verklaarbaar.  
 
 

		
	

                                                   
64 Waarbij wij, om eventuele vervuiling door methodologische verschillen uit te sluiten, nu alleen de geheel 
vergelijkbare cijfers vanaf 2012 hebben gebruikt  
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9 Alles overziend 

In dit hoofdstuk maken we de balans op. We zetten daarvoor eerst de 
belangrijkste bevindingen nog eens op een rij. Vervolgens bezien we in 
hoeverre de in hoofdstuk 3 geformuleerde verwachte patronen in die 
bevindingen consistent en overtuigend zichtbaar zijn en trekken daaruit 
conclusies. We sluiten af met een beschouwing van de resultaten, met hun 
mogelijk implicaties voor onderzoek en beleid. 

9.1 De bevindingen in het kort  

Een stijgend aantal inbraken aan het begin van dit decennium noopte politie 
en ministerie van Veiligheid en Justitie vanaf 2012 meer werk te gaan maken 
van de aanpak van woninginbraken. Een belangrijke rol daarin was voorzien 
voor op de burger gerichte communicatie: daarmee zou de burger bewust(er) 
worden gemaakt van de kans op inbraak en aangezet worden actiever te 
worden bij het voorkomen daarvan.  
 
Intensieve communicatie, met 2013 als centraal jaar 
 
In 2013 komt de aanpak goed op stoom, wat zich ook uit in de ontwikkeling 
van de berichtgeving over woninginbraken in de (social) media. Over de 
periode 2010-2015 neemt het aantal berichten over woninginbraak gestaag 
toe, maar het jaar 2013 laat in meerdere opzichten een piek zien, zeker waar 
het gaat om berichten die burgers op het risico van inbraak wijzen. Het meest 
geprononceerd is dit zichtbaar in Twitterberichten van de politie. Na 2013 
verschuiven overheidspartijen het accent in de communicatie wat meer naar 
het bieden van handelingsperspectief aan burgers. Media blijven wel vooral 
risico-georiënteerde berichten bieden, ook commerciële partijen gaan nu meer 
over woninginbraken communiceren. Landelijk worden in het najaar van 2013 
respectievelijk 2014/2015 twee publiekscampagnes gehouden die de aandacht 
richten op de veiligheid van burgers in hun eigen omgeving: de eigen buurt, 
het eigen huis. De bevindingen ten aanzien van de ontwikkeling van de 
communicatie zijn overwegend consistent met de aan het begin van dit 
onderzoek geformuleerde verwachte patronen.  
 
Risicobewustzijn vergroot, veiligheidsbeleving huis en in buurt iets minder   
 
Gedurende de onderzoeksperiode worden burgers zich inderdaad bewuster van 
de kans op inbraak: het percentage burgers dat de kans op woninginbraak als 
(zeer) groot inschat neemt immers min of meer gestaag toe. Ook hier wordt 
weer een piek zichtbaar in 2013: precies het jaar waarin ook de risico-gerichte 
communicatie een piek vertoont. Het duurt tot 2015 voordat de trends in 
gepercipieerd en feitelijk inbraakrisico weer gelijk met elkaar opgaan. Waar de 
risicoperceptie stijgt gaat ook de veiligheidsbeleving van burgers op enkele 
andere aspecten (licht) achteruit, een verschijnsel dat wederom in 2013 extra 
zichtbaar is. Het betreft hier vooral aspecten van de veiligheidsbeleving in de 
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eigen buurt en het eigen huis, precies de domeinen dus waar het om gaat bij 
woninginbraak en waarop ook de vanaf 2013 geïntensiveerde communicatie-
inspanningen waren gericht. Ook op dit punt zijn de bevindingen consistent 
met de verwachte patronen. 
 
Enige toename van (vooral sociaal-) preventief gedrag 
 
In het sociaal-preventief gedrag van burgers (lichten aandoen als men 
weggaat, kostbare spullen al dan niet thuis achterlaten) is een kleine 
verbetering zichtbaar, met wederom in 2013 een wat grotere versnelling. Op 
een enkele uitzondering na is geen verbetering zichtbaar in de toepassing van 
techno-preventieve maatregelen (zoals betere sloten, een alarminstallatie, 
aanbrengen van verlichting). De bevindingen zijn consistent met de verwachte 
patronen. 
 
Geen aanwijzingen voor toename ‘heterdaadkracht’  
 
De communicatie rond woninginbraken had mede ten doel burgers te 
stimuleren bij het zien van verdachte situaties vaker de politie waarschuwen. 
Of hiervan in de onderzoeksperiode sprake is blijft door het ontbreken van 
cijfers hierover vooralsnog in nevelen gehuld.  
 
Wel is de deelname van burgers gegroeid aan groepen of instrumenten 
waarmee zij gevraagd of ongevraagd uitkijken naar (onder meer) verdachte 
situaties, zoals Burgernet, Buurtpreventie, BuurtWhatsApp. Bij de toename 
van Buurtpreventiegroepen is een relatie met de intensivering van de aanpak 
van woninginbraken zeker niet uit te sluiten. Ook hier is weer een piek 
zichtbaar in 2013. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat door actievere 
medewerking van burgers ook de zogenaamde ‘heterdaadkracht’ bij 
woninginbraken is toegenomen.  
 
Situationeel enige invloed van communicatie op subjectieve pakkans daders? 
 
Op burgers gerichte communicatie rond de aanpak van woninginbraak kan ook 
een afschrikkende werking hebben op potentiele daders. Gesprekken met 
enkele ex-inbrekers en jongeren uit de straatcultuur geven geen aanleiding te 
veronderstellen dat de communicatie rond woninginbraken de subjectieve 
pakkans van potentiele inbrekers substantieel heeft verhoogd. Wel kan in 
specifieke situaties van zo’n effect sprake zijn geweest. Een werking dus die 
afhankelijk is van plaats, tijd, doelgroep. En die zich mogelijk vooral in de 
beginperiode voordoet, maar daarna ‘slijt’.  
 
Het ophelderingspercentage bij woninginbraak – dat een beeld kan geven van 
de objectieve pakkans - is overigens over de onderzoeksperiode afgenomen, 
waarbij met name in 2015 een grote teruggang zichtbaar is. Gelet op het feit 
dat deze indicator niet onomstreden is – en omdat uiteenlopende verklaringen 
voor deze afname mogelijk zijn - is voorzichtigheid met het trekken van 
conclusies hieruit wel op zijn plaats. Het opsporingspercentage zou naar 
opgave van de politie bijvoorbeeld ook niet zijn afgenomen.  
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Aantal woninginbraken gedaald. Maar ook in de ogen van het publiek? 
 
De politiecijfers, de cijfers van het Verbond voor Verzekeraars én de 
(Integrale) Veiligheidsmonitor laten unaniem zien dat het aantal 
woninginbraken in Nederland in 2015 lager is dan in 2010. Het aantal inbraken 
neemt in de eerste twee jaar van de onderzoeksperiode toe, de daling zet zich 
vooral in aan het eind van 2013. Vooral geslaagde inbraken zijn afgenomen, 
de ‘pogingen tot’ wat minder. De daling van de politiecijfers en de cijfers van 
de verzekeraars vertonen – in omvang en tempo – grote overeenkomsten. Het 
gerapporteerd slachtofferschap niet: niet alleen beweegt deze zich in 2013 
tegen de trend in (en blijft daar in 2014 ver bij achter), de totale reductie ligt 
hier ruwweg een factor 3 lager. De bevindingen zijn ook op dit onderdeel 
consistent met de verwachte patronen.  
 
Geconstateerde trends geen reflectie van internationale trend 
 
Om uit te sluiten dat de gevonden trends en patronen louter een reflectie zijn 
van bredere internationale trends heeft een korte vergelijking plaatsgehad met 
de trends in ons omringende landen. Daaruit blijkt dat de gevonden trends en 
patronen op meerdere punten – en met name in 2013 – opvallend afwijken 
van die in ons omringende landen65. Daarmee is het niet plausibel dat zij het 
gevolg zijn van een brede internationale trend. 

9.2 Conclusies 

Sinds de intensivering van de aanpak van woninginbraken medio 2013 is het 
aantal woninginbraken in Nederland substantieel verminderd. Dat is de eerste 
conclusie van dit onderzoek66. Dat deze substantiële vermindering, zoals in het 
recente verleden nog weleens is geopperd, verklaard kan worden uit – al dan 
niet uit strategische overwegingen ingegeven – veranderingen in de wijze van 
administreren is op basis van onze bevindingen niet plausibel. 
 
Communicatie gericht op de burger vormde een belangrijk onderdeel van de 
aanpak. Die communicatie moest een aantal effecten sorteren. Allereerst 
diende de communicatie te resulteren in een significante toename van door 
burgers zelf genomen preventieve maatregelen tegen woninginbraken. Die 
toename is – zij het beperkt - zichtbaar op het gebied van eenvoudige, 
sociaal-preventieve maatregelen (zoals ’s avonds het licht aanlaten, 
kostbaarheden al dan niet thuislaten). Van een toename op het gebied van 
techno-preventieve maatregelen is niet of nauwelijks sprake. Als burgers dus 
hun gedrag al aanpasten gebeurde dat in de vorm van kleine, nauwelijks tijd, 
geld of moeite kostende aanpassingen. De afgelopen jaren werkten burgers 
ook in toenemende mate mee aan initiatieven als Burgernet, BuurtWhatsapp- 
of Buurtpreventiegroepen. Het is plausibel dat de groei van met name 
Buurtpreventiegroepen ten dele aan de communicatie rond woninginbraken 
kan worden toegeschreven.  
 

                                                   
65 Zie voor de belangrijkste vergelijkingen op dit gebied bijlage E.  
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Dat de communicatie geleid heeft tot een toename van door burgers aan de 
politie doorgegeven verdachte situaties, waardoor meer aanhoudingen op 
heterdaad van (poging tot) woninginbraak zijn verricht kan op dit moment niet 
worden gezegd. Deels ontbreken hiervoor essentiële data, deels wijzen de 
gegevens die wél beschikbaar zijn in een andere richting. 
 
Het lijkt niet waarschijnlijk dat de communicatie heeft geleid tot een algemene 
verhoging van de subjectieve pakkans bij potentiële daders, waardoor zij vaker 
hebben afgezien van (poging tot) woninginbraak. Wel moet er mee rekening 
worden gehouden dat dit effect zich in specifieke situaties heeft voorgedaan 
(en nog voordoet). 
 
Het is ten slotte zeer plausibel dat de communicatie heeft bijdragen aan een 
verhoging van het door burgers ervaren inbraakrisico en gevoelens van 
onveiligheid. De beschikbare data wijzen consistent in dezelfde richting als 
door de theorie werd voorspeld: burgers zijn zich niet alleen meer bewust 
geworden van het risico van woninginbraak, maar ook is sprake van een 
opvallende samenhang tussen de communicatie, de toegenomen 
risicoperceptie en een (beperkte) achteruitgang van de veiligheidsbeleving in 
eigen buurt en huis. De saillantie van woninginbraken bij burgers is 
toegenomen, wat kan verklaren dat het door burgers zelf gerapporteerd 
slachtofferschap aanzienlijk minder is afgenomen dan de cijfers bij politie en 
verzekeraars zouden doen vermoeden.  
 
Daarmee doet zich het paradoxale verschijnsel voor dat de intensivering van 
de aanpak en de daarmee gepaard gaande communicatie leidde tot een 
vermindering van het feitelijk aantal woninginbraken, maar – in ieder geval 
ten dele - tot een tegenovergestelde ervaring bij burgers.  

9.3 Discussie en aanbevelingen 

Het onderhavige onderzoek was nadrukkelijk een exploratief onderzoek, op 
basis van een aantal relatief eenvoudig te verwerven – en te verwerken – 
gegevens op landelijk niveau. Desalniettemin levert het onderzoek een rijk en 
vooral zeer consistent beeld op.  
 
Natuurlijk heeft een dergelijk onderzoek ook zijn beperkingen. Zo doen de 
inzichten uit de literatuur verwachten dat de doorwerking van de 
communicatie zich in verschillende contexten en in verschillende segmenten 
van de bevolking in verschillende mate heeft voorgedaan. Binnen de scope van 
dit exploratieve onderzoek kan dat slechts worden vermoed, nader onderzoek 
zal hier licht op moeten werpen.  
 
Een vergelijkbare beperking laat zich voelen wanneer we op zoek gaan naar de 
preciéze verklaring voor de substantiële afname van de woninginbraken. Dát 
de intensivering van de aanpak geleid heeft tot die afname van 
woninginbraken lijkt immers plausibel, maar wat dan het werkzame 
bestanddeel daarvan is geweest blijft ongewis. Ten eerste richtte dit 
onderzoek zich louter op de communicatie rond de aanpak, zodat allerlei 
andere interventies (zoals op het gebied van repressie) niet zijn bestudeerd. 
Maar ook van de bestanddelen die wél onderwerp van deze studie waren kan 
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niet worden gezegd in elke mate zij hebben bijgedragen aan de 
geconstateerde daling van inbraken. Als burgers hun (sociaal-preventief) 
gedrag een ‘beetje’ aanpassen, is dat dan voldoende om effect te hebben op 
het aantal woninginbraken? Als potentiele inbrekers alleen op specifieke 
plekken (en tijdelijk) een hogere pakkans ervaren, is dat dan ook op 
macroniveau zichtbaar in de aantallen inbraken? Dat blijft raden: op basis van 
het voorliggende onderzoek is dat niet te zeggen.  
 
Over de beschikbaarheid en verkrijgbaarheid van gegevens 
 
Het voorgaande wordt nog eens versterkt doordat op enkele belangrijke 
elementen van de aanpak de gegevensbronnen en data tekortschieten om een 
accuraat beeld van bepaalde ontwikkelingen te vormen. Dat geldt allereerst 
het preventief gedrag van burgers. De Veiligheidsmonitor vraagt burgers naar 
maatregelen die we maar vormen van ‘klassiek’ preventiegedrag hebben 
genoemd. Maar de afgelopen jaren heeft de activiteit van burgers op 
veiligheidsgebied, mede door de intrede van nieuwe technologie, een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt. De vraag laat zich stellen of de items uit de VM nu 
nog wel een valide indicator voor het individuele preventiegedrag vormen. 
 
In aansluiting daarop moet ons van het hart dat het ons bevreemd dat als 
burgers op zo grote schaal worden aangemoedigd verdachte situaties aan de 
politie te melden, vervolgens kennelijk niet wordt bijgehouden of dat melden 
daarmee ook echt toeneemt. Om helemaal nog maar niet te spreken over de 
vraag of dat melden vervolgens ook resultaat heeft. Wij zijn natuurlijk geen 
meldkamerdeskundigen, maar het moet toch relatief eenvoudig zijn hiervoor 
een bruikbare code in de GMS-programmatuur toe te voegen.   
 
Ons onderzoek leerde ons echter dat ook gegevens die wél verzameld worden 
niet eenvoudig te verkrijgen zijn en zéker niet te verkrijgen zijn op een 
consistente, eenvoudige wijze. Wij merkten dat – terwijl de politie de burger 
zoveel medewerking bij de bestrijding van woninginbraken vraagt – de politie 
waar het gaat om de cijfers over die woninginbraken de kaarten graag strak 
aan de borst houdt. Het was lastig om cijfers over (de aanpak van) 
woninginbraken van de politie los te krijgen, ook wanneer dat slechts 
macrocijfers over hoofdlijnen van de ontwikkeling betrof.   
 
Over de wenselijkheid van evidence based werken 
 
De constatering waarmee wij de conclusies in de voorgaande paragraaf 
afsloten was dat de geïntensiveerde aanpak en de daarmee gepaard gaande 
communicatie een min of meer paradoxaal effect heeft gehad: terwijl het 
feitelijk aantal woninginbraken fors daalde (bedoeld om de burger meer 
veiligheid te bieden), had die burger deels een tegenovergestelde ervaring. De 
vraag of dat gewenst of verantwoord is lijkt ons deels een politieke keuze, 
daar gaan wij dus op deze plaats aan voorbij. De vraag of het ook anders had 
gekund lijkt ons hier echter wel op zijn plaats. En met ‘de wijsheid van 
achteraf’ zijn wij van mening dat die vraag bevestigend beantwoord moet 
worden.  
 
Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven is bij de aanvankelijke ontwikkeling van de 
(intensievere) aanpak immers maar op beperkte schaal gebruik gemaakt van 
de op dat moment beschikbare wetenschappelijke inzichten. Anders gezegd: 
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de beleidstheorie die aan de aanpak ten grondslag lag was maar in beperkte 
mate evidence based. Natuurlijk, voor een deel is de aanpak min of meer 
‘organisch gegroeid’ - zoals dat in de hedendaagse praktijk vaak gaat - en is 
het ook niet de vrucht van de inspanningen van één actor, maar van een min 
of meer fluïde netwerk van meerdere actoren. En ‘onderweg’ wordt die aanpak 
dan weer bijgesteld aan de hand van inzichten die zich op dat moment 
aandienen. Wat ook nu is gebeurd, zoals wij uit diverse interviews begrijpen.  
 
De vraag laat zich echter stellen of bijvoorbeeld het moment van de 
intensivering van de aanpak, waarbij ook aanzienlijke extra middelen werden 
vrijgemaakt, niet een aangewezen gelegenheid was geweest om een moment 
te nemen om – systematisch maar kort, bijvoorbeeld op de manier waarop de 
Nationale Politie tegenwoordig werkt met snelle kennismobilisaties – 
rekenschap te geven van de laatste inzichten uit de wetenschap. Dat had dan 
wellicht al eerder kunnen leiden tot een minder op risico gerichte 
communicatie, net als op een vorm van communicatie die meer recht deed aan 
verschillende contexten en publieksgroepen. Naar onze inschatting had dat de 
balans tussen gewenste en ongewenste effecten kunnen optimaliseren, 
waardoor negatieve effecten van de communicatie op de veiligheidsbeleving 
van burgers naar verwachting kleiner had kunnen blijven.  
 
Een belangrijke leerpunt dat uit ons onderzoek kan worden afgeleid is dus om 
toch dat moment te nemen om de beleidstheorie onder de aanpak meer 
evidence based te maken. Dat geldt zeker bij een weerbarstig onderwerp als 
gedragsbeïnvloeding. Benadrukte hoogleraar Toegepaste Psychologie Gerjo 
Kok bij zijn afscheidsrede niet dat enkele decennia onderzoek naar 
gedragsbeïnvloeding aangeven ”dat theorie-arme interventies slechts bij toeval 
resultaat laten zien“ (Kok, 2016)? 
 
Over het belang van meer precisie bij het werken aan criminaliteitspreventie  
 
In lijn met het voorgaande onderstrepen zowel de theoretische noties als de 
empirische bevindingen uit ons onderzoek nog eens het belang van een 
grote(re) precisie bij het aanzetten van burgers tot preventief handelen. De 
bevindingen in ons onderzoek zijn immers in lijn met de theoretische inzichten 
met betrekking tot het belang van congruentie tussen de gebruikte 
communicatie en de context waarbinnen deze communicatie wordt verzorgd. 
Eén en dezelfde boodschap kan zo in verschillende contexten een precies 
tegenovergesteld effect sorteren. Of geen helemaal geen effect, wat minstens 
zo vervelend is. Het louter wijzen op de ernst en het risico van woninginbraak 
lijkt daarbij in de meeste omstandigheden geen wijze strategie, op zijn minst 
dient dan de combinatie te worden gemaakt met het bieden van een 
handelingsperspectief. Maar dan nog dient de precieze boodschap en de wijze 
waarop deze wordt gecommuniceerd goed afgestemd te worden op context en 
doelgroep. Dat vraagt dus om communicatie op maat, waarbij steeds goed 
moet worden bezien wat voor déze doelgroep, in déze context en op dit tijdstip 
het juiste effect oplevert. Een one size fits all-benadering, die we ook nu nog 
veel in het praktijkveld waarnemen, is gedoemd te mislukken. 
 
Nader onderzoek 
 
Om tot een optimale precisering te komen is nader onderzoek zeker gewenst. 
Naar de contexten bijvoorbeeld die in Nederland om een verschillende 
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benadering vragen. Wij gaan ervanuit dat alleen al secundaire analyses van 
VM-data – waarbij de lijn van het onderhavige onderzoek wordt voortgezet – 
daarop veel licht zal kunnen werpen. Naar de mate ook waarin (en 
voorwaarden waaronder) de communicatie gericht op burgers ook leidt tot een 
verhoging van de subjectieve pakkans. Of naar de mate waarin communicatie 
daadwerkelijk leidt tot meer melding van verdachte situaties bij burgers. Maar 
bovenal is meer inzicht nodig in de (aard en werkzaamheid van) kleine 
gedragsveranderingen die burgers – deels individueel, deels in al dan niet 
georganiseerde samenwerking met andere burgers – doorvoeren om 
onveiligheid eventueel het hoofd te bieden, net als in de manier waarop die 
gedragsveranderingen dan op een goede manier ‘gevoed’ kunnen worden. Wie 
zijn daarin – en op welke manier – belangrijke actoren? Heeft het lokale 
discours bijvoorbeeld ook kenmerken die wijzen op een vruchtbare 
ontwikkeling van het gedrag van burgers of die juist wijzen op de 
(ongewenste) tegenovergestelde richting? Met die kennis kan de overheid – 
net als elk van haar maatschappelijke partners - weer een volgende stap 
zetten in het ontwikkelen van preventiecommunicatie die het verschil maakt. 
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Bijlage C Verantwoording media-analyse  

In deze bijlage beschrijven we de gebruikte methoden en bronnen om de 
communicatie tussen personen over inbraken (via Twitter) en die vanuit 
traditionele media, zoals kranten, bladen en (online) nieuwsmedia te 
analyseren. 
 
Twitter is een volledig transparant sociaal medium dat zich zich goed leent 
voor analyse. Het is ook een sociaal medium met een nieuwsfunctie en wordt 
veel door partijen en personen gebruikt om mediacampagnes te voeren. 
Bijvoorbeeld over inbraakpreventie. Naast een analyse op Twitter voerden we 
een analyse uit onder vrijwel alle Nederlandstalige nieuwssites. Hieronder 
vallen onder andere alle bekende landelijke, regionale en lokale dagbladen, 
maar ook de bekende vakbladen en nieuwssites worden hierin meegenomen.  
 
Op basis van een eerste verkenning is een zoek- en analysestrategie opgesteld 
om de ontwikkeling van de communicatie (hoeveelheid en aard) rond de 
aanpak van woninginbraken in kaart te brengen. Daarbij maken we een 
onderscheid tussen verschillende typen communicatie en typen actoren. 

Typen communicatie 

In de analyse van berichtgeving op Twitter en in de nieuwsmedia richten we 
ons op drie typen communicatie: 
 
Algemene communicatie over inbraak: 
Berichtgeving waarin inbraak aan bod komt, in brede zin. 
 
Risicocommunicatie:  
Alle uitingen waarin het risico op woninginbraak aan bod komt. Bijvoorbeeld 
door verslag te doen van een poging tot inbraak, door te wijzen op acties van 
de politie of door de aandacht te vestigen op de inbraakcijfers. 
 
Copingcommunicatie:  
Copingcommunicatie omvat berichten over woninginbraak, waarin een 
concreet handelingsperspectief wordt gegeven om het risico op inbraak te 
verkleinen, bijvoorbeeld door het nemen van preventieve maatregelen. 
Natuurlijk communiceren de berichten, door alleen al aandacht te vragen voor 
woninginbraak (tenminste impliciet) ook over het risico. Het essentiële 
criterium is hier echter het handelingsperspectief. Een voorbeeld van 
copingcommunicatie door de Leidse politie op Twitter:   
 
“Dure fietsen, de grasmaaiers en gereedschap staan vaak in de schuur. Check 
als u weggaat of de schuurdeur op slot is. Voorkom #inbraak. ”. 
 
Voor deze driedeling is gekozen om zodoende ook in te kunnen gaan op de 
aard van de berichtgeving, zonder te verdrinken in een veelheid aan sub 
thema’s die met het onderwerp ‘inbraak’ gemoeid kunnen zijn.  
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Zoals beschreven in hoofdstuk 3 is de verwachting dat ‘risicocommunicatie’ en 
‘coping-communicatie’ verschillend zullen doorwerken op risicoperceptie, 
onveiligheidsgevoelens en preventief gedrag. In de analyse ligt dan ook de 
nadruk op deze twee typen communicatie. Uiteindelijk bouwen we het corpus 
(de set berichtgeving) op door met een zorgvuldig samengestelde 
zoekopdracht Twitter en nieuwsmedia te doorzoeken. Hieronder behandelen 
we de manier waarop deze zoekopdrachten zijn samengesteld. 
 
Zoekopdrachten  
Vanwege het beperkte aantal woorden waar een Tweet uit bestaat, is het 
relatief goed mogelijk een doeltreffende zoekopdracht op te stellen, zonder 
veel ruis (berichtgeving die niet ter zake doet). Woorden staan in 
Twitterberichten altijd relatief dicht bij elkaar, wat het zeer waarschijnlijk 
maakt dat er een relatie is tussen verschillende termen in de zoekopdracht.  
 
Bij nieuwsberichten – het tweede type berichtgeving dat we hebben 
onderzocht – is dit lang niet altijd het geval. Vaak is er bovendien sprake van 
samengestelde berichten (één nieuwsbericht waarin meerdere actualiteiten 
aan bod komen), hetgeen ruis oplevert. Om dit effect te ondervangen is aan 
de zoekopdrachten die zijn toegepast op online nieuwsmedia de term “NEAR” 
toegevoegd. Hierdoor worden alleen resultaten meegenomen waarbij de 
verschillende zoektermen binnen 10 woorden van elkaar genoemd worden. 
Daarnaast zijn de zoekopdrachten voor nieuwsmedia meer specifiek 
toegespitst op risicocommunicatie of inbraakpreventie, om verdere ruis te 
voorkomen. 
 
De zoekopdrachten zijn iteratief tot stand gekomen. Dat wil zeggen dat er 
telkens enkele woorden aan de zoekopdracht zijn toegevoegd of verwijderd, 
om zo de opbrengst steeds verder toe te spitsen op de hoofdthema’s 
‘risicocommunicatie’ en ‘risico + coping-communicatie’. Hieronder zijn de 
zoekopdrachten per type communicatie en medium te vinden: 
 
Zoekopdrachten Twitter: 

 
Risicogericht: 
(*inbraken* OR inbraak) (poging* OR gemeent* OR risico OR gevaar 
OR toename OR "meer gevallen" OR stijgend OR aantal* OR cijfers OR 
"niet veilig" OR onveilig) OR inbraakcijfers OR inbraakgolf -auto* -
*overval* -gedaald -camera -slot* -*preventie* -skg -voorkom* -
*strip -maatregel* -sluitwerk -(*licht* NEAR aan) -"licht aan" -
waardevol -bewoond -cylinder -((deur* OR raam OR ramen) slot) -
voorkominbraak -zetinbrekersinhetlicht -harmalarm -"harm alarm" -
"pas op" -inbraakbeveiliging -daalt -dalen* -gedaald67 

  
Coping: 
(*inbraken* OR inbraak) (camera* OR slot* OR *preventie* OR skg 
OR voorkom* OR *strip OR maatregel* OR sluitwerk OR (*licht* NEAR 
aan) OR "licht aan" OR waardevol OR bewoond OR cylinder OR ((deur* 
OR (raam OR ramen)) slot)) OR voorkominbraak OR 
zetinbrekersinhetlicht OR inbraakpreventie OR harmalarm OR "harm 
alarm" OR inbraakbeveiliging -auto* -*overval* 

                                                   
67 Een * (wildcard) betekent dat er om het even welk voor- of achtervoegsel bij het gekozen woord kan staan. 
Een spatie betekent de Boolean AND tenzij er het woord OR staat. Een – betekent de Boolean NOT. 
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Inbraken: 
*inbraken OR *inbraak* - auto* -*overval* 

 
Zoekopdrachten nieuwsmedia 
 

Risicogericht: 
((*inbraken* OR inbraak*) NEAR (gemeent* OR kans OR risico OR 
gevaar OR toename OR toenemen OR "meer gevallen" OR stijgend OR 
stijging OR aantal* OR cijfers OR "niet veilig" OR onveilig)) OR 
inbraakcijfers OR inbraakgolf -auto* -*overval* -gedaald -*cyber* -
*preventie* -voorkom* -maatregel* 

  
Coping: 
(*inbraken* OR inbraak) NEAR (voorkom* OR *preventie* OR 
maatregel*) OR voorkominbraak OR zetinbrekersinhetlicht OR 
harmalarm OR "harm alarm" OR inbraakbeveiliging -auto* -*overval* 

  
Inbraken: 
*inbraken OR *inbraak* - auto* -*overval* -hack* 

Twitter - typen actoren 

Naast verschillende typen berichtgeving, maken we bij Twitter ook een 
onderscheid tussen de typen afzenders. Daarbij maken we gebruik van de 
volgende categorieën:  
 

• Gemeenten, burgernet en buurtpreventie 
• Politie 
• Private partijen (commercieel) 
• Media 
• Burgers 

	
Het navolgende stroomdiagram visualiseert de stappen waarmee 1.476 
actoren in de bovenstaande vijf categorieën zijn gecategoriseerd. 
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Diagram 1 - stappen in het coderingsproces van actoren 

We lopen de stappen in diagram 1 kort door:  
 

1. De 400 meest actieve actoren op het gebied van copingcommunicatie 
en de 400 meest actieve actoren op het gebied van 
risicocommunicatie worden handmatig ingedeeld in een van de vijf 
categorieën. 

2. Met een aantal gestandaardiseerde zoektermen (zoals GEM, 
gemeente, POL of politie) worden de gebruikersnamen van de overige 
actoren doorzocht. Hiermee wordt een deel van de overige actoren 
geautomatiseerd gecodeerd. Voor beide sets worden dezelfde 
zoektermen gebruikt. 

3. In de laatste stap zijn beide gecategoriseerde datasets met elkaar 
‘gesynchroniseerd’. Daarmee zijn in beide datasets dezelfde actoren 
gecategoriseerd. 

	
De resultaten van het bovenstaande coderingsproces worden besproken in de 
inhoudelijke rapportage. 
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Onderzoeksperiodes afgestemd op meetmomenten (I)VM 

In dit onderzoek richten we ons onder meer op het verband tussen 
communicatie, risicoperceptie en preventief gedrag. Omdat we voor cijfers 
over het gepercipieerde risico op inbraak gebruikmaken van cijfers van de 
(Integrale) Veiligheidsmonitor (IVM/VM), stemmen we de onderzoeksperiodes 
op de meetmomenten van deze monitors op elkaar af.  
 
In de onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de periodes waarin 
burgers werden gevraagd de IVM/VM in te vullen en de periodes van analyse 
die we hebben gebruikt voor de online analyse. Ieder jaar hebben we een 
periode van tweeënhalve maand onderzocht. De periode start telkens één 
maand voor de start van het meetmoment van de IVM/VM en loopt door tot 
halverwege de periode van invullen. 
 

Jaartal Meetmomenten IVM/VM Online analyseperiode 

2010 15 sep – 31 dec 2010. 15 aug tot 31 okt 2010 

IVM 2011 15 aug – 30 nov 2011. 15 juli tot 30 sept 2011 

VM 2012 2 aug – 30 nov 2012 (deel CBS). 
1 sep – dec 2012 (deel I&O Research 
later begonnen en met vertraging). 

2 juli tot 15 sept 2012 

VM 2013 8 aug – 30 nov 2013. 8 juli tot 25 sept 2013 

VM 2014 8 aug – 30 nov 2014  8 juli tot 25 sept 2014 

VM 2015 6 aug – 30 nov 2015. 6 juli tot 23 sept 2015 

Tabel 4.1.1. Meetmomenten IVM/VM versus analyseperiode communicatie 
 
 

	
 



 

Effecten van communicatie bij de aanpak van inbraken  79 

Bijlage D Voorbeeldberichten Twitter  

Voorbeelden van berichten politie:  
 

• Politie Rotterdam: “Barendrecht - Politie houdt drie jongens aan voor 
(poging) inbraak http://t.co/1eTiz1QoKK” 

• Politie Amsterdam: “2 mannen zijn aangehouden voor poging tot 
inbraak in woningen aan de Kwintsheulstraat en de Louis 
Couperusstraat. http://t.co/Eu4aaCz7KT” 

• Politie Nederland: “Wat kunt u doen om de kans op #inbraak te 
verkleinen? Zie onze video's met preventietips: 
https://t.co/I2akUK7uHH” 

• Politie Overijssel: “Op vakantie? Zorg dat huis er bewoond uitziet 
(tijdschakelaar op verlichting, post uit bus) en dat buren opletten 
#woninginbraken” 

• Politie Leiden: “Dure fietsen, de grasmaaiers en gereedschap staan 
vaak in de schuur. Check als u weggaat of de schuurdeur op slot is. 
Voorkom #inbraak. ^JP” 

• Politie Den Haag: “Doortastend optreden van buurtbewoner en 
agenten voorkomt reeks van woninginbraken: http://t.co/RtZyBn8ooc” 

• Politie Hollands-Midden: “Reeuwijk - Alerte getuige voorkomt inbraak 
http://t.co/Wyi5bguh”.  

 
Voorbeelden van berichten gemeenten: 
 

• Gemeente Zwolle: “De vakantieperiode is bij uitstek een tijd waarin 
inbrekers actief zijn! Voorkom een inbraak. Kijk op 
http://t.co/pSkMfBDwt9 voor tips.” 

• Gemeente Helmond: “In de #zomervakantie slaan veel #inbrekers 
toe. Kijk voor tips om een inbraak te voorkomen op 
http://t.co/J47UEq0WgT” 

• Gemeente Alkmaar: “Heeft u het buurtpreventieteam woninginbraken 
al gezien? http://t.co/TS74dWQbED #alkmaarveilig” 

• Slachtofferhulp: “De vakanties gaan beginnen, fijn! Maar hoe laat jij 
jouw huis achter? https://t.co/3PcaMC5p9d #preventie #inbraak” 
 

Voorbeelden van berichten Burgernet en Buurtpreventie:  
 

• Buurtpreventie Hendrik-Ido-Ambacht: “Wij vertellen over het 
voorkomen van misdrijven als fietsendiefstal, autodiefstal, 
zakkenrollerij of inbraken. http://t.co/8XlF0va9bp”  

• Buurtpreventie Drunen: “De buurtpreventie Drunen is zeer actief bezig 
de inwoners van Drunen te voorzien van tips om een inbraak te 
voorkomen.” 

• Burgernet Noord-Holland: “Actie:  Poging inbraak woning LINDELAAN, 
1405AH Bussum. Tussen vr.19/7 12u en do.1/8 11u. Getuige of 
informatie? http://t.co/jLzP4s2SYm” 

• Burgernet Hollands-Midden: “Poging inbraak Havikshorst,2317AL,in 
Leiden.Signalement:vrouw,blond haar,hoofddoek,lange jurk,blauwe 
ogen,veel make-up. Tips? Bel nu 112” 
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Voorbeelden van berichten media:  

 

	
• RTV Oost: “Drietal aangehouden na poging tot inbraak bij cafetaria in 

Enschede http://t.co/CLrJiDhVNB #rtvoost” 
• AT5: “Het aantal inbraken in Amsterdam is in het eerste half jaar 

schrikbarend gestegen. http://t.co/FDVFRSeYMS”\ 
• NRC Handelsblad: “Het aantal woninginbraken is vorig jaar gestegen 

naar bijna negentigduizend, zevenduizend meer dan in 2010 
http://t.co/2OnCJJoD” (2012) 

• NOS: “Aantal inbraken fors gestegen http://nos.nl/artikel/485590-
aantal-inbraken-fors-gestegen.html”  

• BNR Nieuwsradio: “Inbraken per gemeente in kaart. Koploper:'t 
Brabantse Alphen-Chaam #bnralacarte @esrinederland 
http://t.co/D4boFlZXgZ http://t.co/bGQDO6lIqR” (2015) 

• RTV Oost: “Inbraken per gemeente: grootste kans inbraak in 
Enschede - http://t.co/zUuTpUwEmP” (2013)  

• RTV Noord Holland: “Huizenaren beginnen buurtpreventievereniging 
na inbrakengolf. Ze zijn het helemaal zat http://t.co/hRbx48LIt8” 

• RTV Drenthe: “'Zelf maatregelen nemen tegen woninginbraken' 
http://t.co/WOlgGHDvFK” 

• De Gelderlander: “Extra snoeien bij school Vossenhol om inbraken te 
voorkomen: GROESBEEK - Flink snoeien moet voorkomen dat... 
http://t.co/95jQKlU2Nw” 

• 112 Groningen: “RT @polgroningen: Veel bewoners deel #groningen 
tevreden over preventieactie woninginbraken.  
http://t.co/5RXKfmijmu” 

• Omroep West: “Oplettende bewoner voorkomt inbraken in Wateringse 
Veld in Den Haag http://t.co/q8u2fwZc3B”  

• Omroep Gelderland: “Oplettende getuige voorkomt inbraak in Ede 
http://t.co/YXORznc8VH” 

• Brabants Dagblad: “Alerte getuige voorkomt inbraak in Den Dungen; 
inbreker aangehouden http://t.co/mn1RJcGlfo >bd.nl #BD” 
 

Voorbeelden van berichten commerciële partijen 
 

•  K9 beveiliging: “Door inzet van Beveiligers/Hondengeleiders 
voorkomt u onnodige vernieling en/of inbraak aan uw gebouw of 
terrein 5” 

• Multisafe: “Verwijder de sleuteltjes uit raamboompjes om inbraak via 
gaatjeboren of  openen na inslaan glas te voorkomen 
http://t.co/vADJLIV5cy” 

• Nationale Nederlanden: “Aantal #woninginbraken in de zomer 
gedaald: Preventiecampagnes lijken effect te hebben! 
http://t.co/Kghi0Uq5h9 http://t.co/e9mpwlpBCl” 
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Bijlage E Internationale vergelijkingen 

Om te bezien in hoeverre de geconstateerde trends specifiek zijn voor de 
Nederlandse situatie dan wel een reflectie vormen van bredere internationale 
trends zijn de bevindingen op relevante onderdelen (en waar mogelijk) afgezet 
tegen de trends die zichtbaar zijn in een aantal ons omringende landen. In 
deze bijlage enkele van de kernbevindingen daaruit. 

Geregistreerde woninginbraken  

In onderstaande grafiek E1 de ontwikkeling van het geregistreerd 
slachtofferschap in enkele naburige landen over de onderzoeksperiode. Over 
de gehele periode bezien vertoont de ontwikkeling in Nederland 
overeenkomsten met die in Engeland & Wales en België. In Nederland valt 
echter de relatief sterke daling in Nederland vanaf 2013 op. 
 

 
 
Figuur E1: geregistreerde woninginbraken per 100 inwoners in Nederland, Duitsland, België, Zweden, 
Engeland & Wales. Bronnen: zie voetnoot68 
 
 

                                                   
68CBS Statline - Bundesministerium des Innern (2016). Polizeiliche Kriminalstatistik 2015. Berlin: Bundesministerium des 
Innern - DRI/BIPOL - Politiële criminaliteitsstatistieken. Geraadpleegd via 
http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/interactief/tabel-per-politiezone/ op 30-3-2017 - 
Kriminalstatistik, Rättsstatistisk årsbok and Statistisk årsbok. Geraadpleegd via https://www.bra.se/bra/bra-in-
english/home/crime-and-statistics/crime-statistics/reported-offences.html op 30-3-2017 - Police recorded crime, Home 
Office. Geraadpleegd via 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/crimeinenglandandwalesappendixtable
s op 30-3-2017 
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Zelfgerapporteerd slachtofferschap 

Figuur E2 geeft de ontwikkeling van het zelfgerapporteerd slachtofferschap in 
vier omringende landen, waaronder twee van de landen waarover wij ook over 
het geregistreerd aantal woninginbraken beschikten (Zweden, Engeland 
&Wales). De ontwikkeling in Nederland lijkt op die in Zweden, waar echter – 
zeker vanaf 2012 – een minder geprononceerde daling van het geregistreerd 
aantal woninginbraken zichtbaar is. Tot en met 2012 lijkt de trend in 
Nederland ook op die in Engeland en Wales, in 2013 vertonen de trends in 
beide landen echter een tegenovergesteld beeld, terwijl de ontwikkeling van de 
geregistreerde woninginbraken in die periode ruwweg gelijk verloopt. 
 

 
 
Figuur E2 zelfgerapporteerd slachtofferschap in Nederland, Zweden, Engeland & Wales, Frankrijk, 
periode 2010-2015. Bronnen: IVM en VM; Swedish Crime Survey; Crime Survey for England & Wales; 
Cadre de Vie et Securité over de betreffende jaren.  

Veiligheidspercepties 

De International Fear of Crime Trend Index69 (Eysink Smeets & Foekens, in 
print) laat voor diverse Noord- en West Europese landen een kleine toename 
zien rond 2013. Nadere analyse laat zien dat deze toename vooral verklaard 
wordt door een toename van de indicator ‘criminaliteit als probleem voor het 
land’ (bijvoorbeeld in België, Frankrijk, Duitsland). Incidenteel is op 
indicatoren die in het kader van het voorliggende onderzoek zijn bezien een 
patroon zichtbaar als in Nederland, zoals in worry about burglary (in Engeland 
& Wales) of op veiligheidsgevoel in eigen buurt (Frankrijk en Engeland & 
Wales70). Al met al is in de jaren van de onderzoeksperiode echter geen brede 
internationale trend waarneembaar die de in Nederland waargenomen 
patronen zouden kunnen verklaren.  

                                                   
69 De Index omvat een groot aantal indicatoren, verdeeld over vijf clusters: criminaliteit als ervaren probleem; 
inschatting van de criminaliteitsontwikkeling; inschatting van de slachtofferkans; onveiligheidsgevoelens; 
vermijdingsgedrag. 
70 In deze landen is wel sprake van een verschillende manier van operationaliseren en meten van dit concept.  
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