Inbraken en verdacht gedrag: Meld afwijkend gedrag

MELD AFWIJKEND GEDRAG
De inbreker
Inbrekers staan niet opeens binnen, maar als het zover komt zonder dat je ze daarvoor hebt
opgemerkt ben je eigenlijk al te laat. In korte tijd zal de inbreker alweer vertrokken zijn. Het is dus
belangrijk om de inbreker op te merken als deze nog bezig is met
‘verkennen’. Let op gedrag dat afwijkt van de norm in de buurt.

Verdacht afwijkend
Inbrekers werken vaak volgens een vast patroon. Dit kan helpen om
een inbreker te herkennen. Wel goed om te vermelden is dat er
zeker niet één bepaald stereotype inbreker is. Elke inbreker heeft
zijn eigen achtergrond en redenen om te gaan inbreken. Door
andersom te denken kun je hen wel herkennen, want als de
inbreker niet stereotype is, maar je ervan uitgaat dat de gewone
burgers hun gedrag doorgaans wel wensen aan te passen aan hun
omgeving, dan kun je dus veronderstellen dat zij die het gedrag van
een buurt niet kennen hiervan dus zullen afwijken. Als je dit weet zal de inbreker je sneller opvallen.
Afwijkend? Wees alert – Verdacht afwijkend? Bel direct!

Afwijkend gedrag
Opeens zie je iemand, maar dat doet hij daar? Volgens mij heb ik hem eerder ook al zien rondlopen,
maar waarom is hij hier nu alweer? En waarom loopt hij nu opeens weg? Wat doet hij eigenlijk in
deze buurt? Daarom in onze aparte notitie ‘Herkennen, handelen en voorkomen’ meer voorbeelden.
Probeer je te verplaatsen in de werkwijze van de inbreker. Deze concentreert zich op een doel. Waar
de meeste mensen vaak ‘van A naar B’ gaan, heeft de inbreker de bestemming misschien al wel
gevonden, maar is zich nog aan het voorbereiden. Dit zorgt ervoor dat zijn gedrag twijfelend,
doelloos of onlogisch overkomt. Het advies is om je onderbuikgevoel niet weg te drukken, maar
afwijkend gedrag te melden.

Bel 112 en alarmeer de buurt
Een verdacht afwijkende situatie meld je direct via 112! Zorg ervoor dat je hierbij een locatie en
signalement kunt doorgeven. Let op de meest opvallende kenmerken van de persoon. Misschien heb
je aanvullende informatie zoals een vervoersmiddel of een kenteken, vergeet dan vooral niet om die
te noteren en bel direct 112!
Je kunt je bereik uitbreiden door ook buren te informeren via de Buurtwacht Soest groepen. Wees in
je melding zo volledig mogelijk en omschrijf de aanleiding, de locatie en informatie over de persoon.
Geef aan dat de politie al is gebeld. Misschien kun je samen met buurtbewoners erop uit te gaan en
de persoon aanspreken. Doe dit alleen als dit veilig kan.
Een volledigere uitwerking, en informatie over preventie?
Lees onze notitie ‘Herkennen, handelen en voorkomen’

