Inbraken en verdacht gedrag: Herkennen, handelen en voorkomen

HERKENNEN
Planningscyclus inbrekers
Inbrekers staan niet opeens binnen, maar als het zover komt ben je eigenlijk al te laat. In korte tijd zal
de inbreker weer vertrokken zijn. Het is dus belangrijk om de inbreker eerder op te merken.
Inbrekers werken vaak volgens een vast patroon. Het kan je helpen om een inbreker te herkennen als
je kennis hebt van het gedrag van een inbreker en de planningscyclus kun je de inbreker herkennen.
VERKENNEN
Zichtbaar
Nog geen slachtoffers
Vaak is dit een langere
periode

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Markeren van het doel
Informatie verzamelen
Surveilleren
Planning
Verzamelen benodigdheden
Droog oefenen

UITVOEREN
Hoorbaar
Wel slachtoffers
Slechts enkele minuten

7.
8.

Uitvoering
Vlucht

Tijdens de verkenning is er in veel gevallen weliswaar nog geen misdrijf gepleegd, maar dit is wel de
periode dat de verdachte persoon ‘zichtbaar’ is en een inbraak nog voorkomen kan worden. Jij weet
wat in jouw buurt normaal gedrag is en je bent dus ook in staat om afwijkend gedrag te signaleren.

Werkwijze van inbrekers
· Er wordt een huis geselecteerd en ingeschat hoe men binnen kan komen
· Ze schatten in hoe snel ze kunnen wegkomen en of buurtbewoners opletten
· Ze verkennen de wijk lopen speurend of schijnbaar doelloos rond, kijken in de woning
· Soms bellen ze aan met een smoes om te kijken wat de reactie is
· Voelen aan deuren of ramen en/of lopen om huizen heen
· Verstoppen soms gereedschap of een hard voorwerp zoals een steen
Afwijkend gedrag
· Beweegt of bewegen zich in langzaam tempo door de wijk, doelloos aanwezig
· Rondhangen, verandering van looptempo, komt vaker op een plaats langs
· Onlogisch tijdstip, onlogische route, bijvoorbeeld door steegjes en brandgangen
· Verandert van looprichting wanneer een licht aangaat of als deze mensen ziet
· Kijkt veel om zich heen en achterom. Kijkt in auto’s of huizen, ontwijkt mensen
· Donker gekleed, of afwijkend (vaak te warm) gekleed.
· Voelt aan poorten e.d. of deze open of gesloten zijn, of telt woningen
· Is/zijn gefocust op de omgeving of een doel in plaats van op de activiteit of elkaar
· Bedekt of verschuilt het gezicht, of beweegt zich buiten het zicht of in het donker
· Uitstraling van de persoon wijkt af van de omgeving, transpireert, etc.
· Schrikreactie of een spraakwaterval bij aanspreken. Aanbellen met een vreemd verhaal
· Afwijkende voorwerpen bij zich
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HANDELEN
Wat je kunt doen bij een verdachte situatie (Signaleren)
Een vraag welke vaak gesteld wordt is de vraag wanneer gedrag nu eigen verdacht is. Deze vraagt is
soms lastig te beantwoorden en daarom kun je beter vaststellen of gedrag afwijkt van de norm, Bij
twijfel bel je 112. Als je je vergist hebt is dat niet erg. De politie zal altijd vragen wat de situatie is en
als de politie ter plaatse is behandelt deze een persoon altijd passend. Wees niet bang dat een
goedbedoelende passant door jouw toedoen in de boeien wordt geslagen. Bel altijd 112 en de politie
heeft voldoende expertise om m.b.v. jouw melding zelf een inschatting te maken. Zie je afwijkend
gedrag wat niet thuishoort in de wijk, bel dan 112! Maar er is meer dat je kunt doen.

Als er thuis iets gebeurd
Als je thuis bent op het moment dat er wordt ingebroken doe je er goed aan om niet de confrontatie
aan te gaan, maar je te laten horen, geluid te maken en te roepen dat je de politie hebt gebeld. De
inbreker zal dan vluchten, want hij wil niet gepakt worden. En als er midden in de nacht bij je aan de
deur word aangebeld doe je natuurlijk niet open, maar bel je direct 112.

Signalement
Schrijf dit op zodat je het niet vergeet, of benoem ze hardop als je met meerdere personen bent. Wat
de politie wil weten zijn in elk geval de meest opvallende kenmerken en bij voorkeur ook kenmerken
welke een dader niet kan achterlaten. Kleur van een jas of gezicht bedekkende kleding is prima om
door te geven, maar let bij voorkeur ook persoonlijkere kenmerken!
· Geslacht
· Leeftijd
Schatten, of een leeftijdscategorie zoals kind, tiener, jong volwassen, volwassen, senior
· Lengte van een persoon.
Handig om te weten is dat gemiddelde lengte voor volwassenen in Nederland ca 1.84 is voor
mannen, of 1.71 voor vrouwen. Als je dit weet kun je sneller inschatten of iemand ‘kort’,
‘gemiddeld’ of ‘lang’ is. Vergelijk de lengte van een persoon eventueel met je eigen lengte.
· Postuur
Slank, normaal, fors, etc.
· Haardracht en haarkleur
Kaal, kort, middellang, lang, snor, baard, haarkleur, etc.
· Huidskleur
Blank, getint, bruin, donker
· Kleding
kleur en soort, sportief, alledaags, formeel
· Opvallende kenmerken
Bril, pet, hoodie, rugzak/tas, bivakmuts, sjaal, handschoenen, tatoeages, piercings, pruik, etc.
· Vervoersmiddelen
Soort, merk, model, kleur en bij voorkeur een kenteken

Aanspreken
Zie je een verdachte persoon, spreek deze dan aan als je denkt dat dit veilig kan. Vraag of deze de
weg zoekt, of hulp nodig heeft. Als iemand ‘zoekend’ de wijk doorgaat dan is het echt niet gek als je
deze als behulpzame burger wilt helpen om de weg te vinden. Door het aanspreken kun je de reactie
van de persoon peilen en krijg je een nog beter beeld van het gedrag en kun je het signalement beter
in je opnemen. Doordat je met aanspreken doorgaans dichterbij komt zal je omschrijving van de
persoon ook nauwkeuriger zijn. Met aanspreken kun je mogelijk gerustgesteld worden.
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HANDELEN (vervolg)
Bel 112 (Alarmeren)
Als de persoon zich onrustig gedraagt of onduidelijke antwoorden geeft, bel dan zodra dit veilig kan
met 112. Ook als je een persoon niet hebt kunnen aanspreken bel je in verdachte situaties 112!
Afwijkend? Wees alert – Verdacht afwijkend? Bel direct!

Schakel hulp van buren in (Appen)
Het zou mooi zijn als de politie kunt blijven informeren over waar een verdachte persoon zich bevind.
Een hulpmiddel hierbij is om je melding te delen via de groepen of App van Buurtwacht Soest. Wees
in je melding aan Buurtwacht Soest zo volledig mogelijk en omschrijf de aanleiding, de locatie incl.
straatnaam en informatie over de persoon of personen, zoals het signalement of vervoersmiddel.
Geef aan dat de politie al is gebeld, want dat voorkomt vragen en het geeft anderen de overtuiging
dat er echt iets aan de hand is.

Plannen verstoren (Reageren)
Nadat je het signalement hebt doorgegeven is er misschien de mogelijkheid om de personen te
volgen of hun plannen te verstoren. Probeer dit samen te doen met buurtbewoners en doe het
alleen als het veilig is. Breng jezelf niet in gevaar. Door de plannen te verstoren kun je mogelijk een
diefstal of inbraak voorkomen en geef je een persoon geen gelegenheid om de plannen uit te voeren.

Samengevat
De werkwijze is samen te vatten als de SAAR methode. Voor het gebruik van de groepen van
Buurtwacht Soest stellen wij de daadwerkelijke melding aan 112 niet perse als voorwaarde om te
mogen melden, maar besef altijd: Zonder 112 – Ook geen politie! Bel dus altijd als je iets niet
vertrouwd.

S – Iemand Ontdekt een inbraak, ziet een verdacht(e) persoon, auto, situatie, ziet vernieling of
andere vormen van criminaliteit
A – Deze persoon belt 112
A – Alarmeert vervolgens de Buurtwacht deelnemers en meldt daarbij dat 112 gebeld is
R – Buurtbewoners worden geactiveerd om te helpen de situatie op te lossen of informatie te
leveren die helpt om de daders op te sporen of een inbraak of diefstal te voorkomen.

Het belang van tijdig melden
Onderstaand filmpje toont het belang van tijdig melden van een verdachte situatie:
https://www.youtube.com/watch?v=Xrx01mAOdWw
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VOORKOMEN
Sloten op deuren en ramen
Een goedgekeurd slot met SKG®-keurmerk met 2 of 3 sterren kan een inbreker met 3 tot 5 minuten
vertragen. Zorg ervoor dat je aan de voorkant van alle buitendeuren een goedgekeurd slot met SKG®keurmerk met sterren hebt. Dit geldt ook voor balkondeuren, garagedeuren en schuifpuien.
Controleer ook ramen, dakramen of lichtkoepels op de begane grond of 1e verdieping. Elk raam dat
open kan heeft een goedgekeurd slot met SKG®-keurmerk met sterren nodig.
SKG®-keurmerk
Niet alle sloten met een SKG®-keurmerk met sterren zijn goedgekeurd. Hieronder een aantal
goedgekeurde sloten.
Deursloten met bescherming
veiligheidsbeslag of anti-trek

Deursloten zonder bescherming
Cilinder ligt open

Deze sloten zijn goedgekeurd bij een
SKG®-keurmerk met 2 of 3 sterren op de
bescherming van de cilinder (eerste foto).
Of op de buitenkant van het slot, het
beslag (tweede foto).

Dit type slot is goedgekeurd als de
cilinder een SKG®-keurmerk met 3 sterren
heeft. Ook moet het SKG®-keurmerk met 2
of 3 sterren op het beslag staan.

1 Raamsluiting
met drukknop
Het slot heeft een SKG®keurmerk met 2 of 3 sterren op
het beslag nodig.

2 Raamsluitingen
met drukknop
Beide sloten hebben
een SKG®-keurmerk met
1 of meer sterren op het
beslag nodig.

Raamsluiting met bijzetslot
Heeft een raam
geen sluiting met sleutel?
Dan is een bijzetslot met
SKG®-keurmerk met
2 sterren nodig.
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VOORKOMEN (vervolg)
Onderschat het effect van hang en sluitwerk niet. Met SGK 3 sterren
zal een inbreker aanzienlijk meer werk hebben om binnen te komen
en deze zal in veel gevallen zijn poging staken. Maar ook als je geen
SGK gekeurde sloten hebt doe je er goed aan om de deur altijd met
het slot af te sluiten, zodat een inbreker je woning niet kan
binnenkomen door bijvoorbeeld te flipperen.

Anti-inbraakstrip, deurspion en kierstandhouder
Zorg voor een anti-inbraakstrip bij je voor- en achterdeur. Hierdoor kan er niet zomaar een breekijzer
of schroevendraaier tussen de deur en het kozijn worden gestoken.
Maak het jezelf makkelijk om te zien wie er voor je deur staat, met glas naast de deur of een
deurspion. Dit is een klein gaatje in de deur met een lens waar je doorheen kan kijken. Er zijn ook
digitale deurspionnen, waarbij je op een beeldscherm ziet wie er voor de deur staat. Ook een goed
gemonteerde kierstandhouder kan een hulpmiddel zijn om ongewenste gasten buiten te houden.

Verlichting
Een buitenlamp met bewegingssensor gaat aan zodra er iemand aankomt in het donker. Inbrekers
willen niet gezien worden en houden niet van veel licht. Zorg voor licht bij de voordeur, maar ook aan
de achterzijde van de woning of in de brandgang en/of vluchtroutes. Neem samen met je buren of
woningcorporatie maatregelen om te zorgen dat een inbreker niet ongezien kan komen en gaan. En
neem contact op met de gemeente als de openbare verlichting ontoereikend is.
In je woning kun je ervoor zorgen dat verlichting bijvoorbeeld met een tijdklok automatisch wordt
ingeschakeld als het donker wordt. Het valt dan minder op als je even niet thuis bent.

Alarminstallatie & camera’s
Inbrekers houden niet van geluid en een alarm zal inbrekers afschrikken, maar andere doeltreffende
methoden zijn het aanbrengen van grind rondom de woning of een hond. Camera’s zijn doeltreffend
mits deze van hoge kwaliteit zijn. Een nadeel is dat deze installaties doorgaans kostbaar zijn om te
installeren en als voordeliger alternatief kan goede verlichting ook een oplossing zijn.

De omgeving
Zorg ervoor dat kliko’s niet als opstapje gebruikt kunnen worden. Zorg er ook voor dat een ladder of
(tuin)gereedschap voor inbrekers onbereikbaar is en zet de ladder vast en sluit de schuur af. Hiermee
voorkom je dat een inbreker met jouw spullen toegang krijgt tot je woning. Spreek gerust ook je
buren erop aan als deze de ladder onbeheerd buiten bewaren en geen maatregelen hebben
genomen. Nog een aandachtspunt is zichtbaarheid, want inbrekers willen niet gezien worden. Zorg
voor een tuin zonder mogelijkheden om je te verschuilen en sluit vluchtroutes als het even kan af.

Politiekeurmerk
Schakel een Politiekeurmerk expert in en haal een PKVW-certificaat Beveiligde Woning. Dit bedrijf
onderzoekt samen met jou of je woning genoeg beveiligd is. Na eventuele aanpassingen krijg je een
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Meer informatie over het halen van een PKVW-certificaat.

Maak het ze niet te makkelijk
Onderstaand filmpje toont het belang van preventie:
https://www.youtube.com/watch?v=IlOZyerrV9I

