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Samenvatting 

In de eerste zes maanden van 2017 zijn er door de politie 234 (pogingen tot) woninginbraak 
geregistreerd. Alle slachtoffers van een woninginbraak worden persoonlijk benaderd voor een gratis 
preventieadvies en beveiligingstips. Buren worden uitgenodigd middels een brief. Mensen kunnen ook 
zelf een verzoek doen voor een preventieadvies. Met deze evaluatie wordt nagegaan wat het effect is 
van de gratis preventieadviezen. 
 
249 preventieadviezen in het eerste halfjaar van 20 17 
In het eerste halfjaar van 2017 hebben 249 personen een preventieadvies gehad. Deze mensen 
kregen het verzoek om een korte vragenlijst in te vullen. 163 mensen hebben de vragenlijst ingevuld; 
een hoge respons van 67%. Naast de vragenlijst wordt er ook gebruik gemaakt van politiecijfers en de 
adressenlijst uitgifte Politiekeurmerk Veilig Wonen.  
 
Meeste preventieadviezen in Noord en Rosmalen zuid  
De meeste preventieadviezen zijn aangevraagd door inwoners uit de wijken Noord en Rosmalen zuid. 
De meeste woninginbraken zijn geregistreerd in West en Noord. De verhouding preventieadviezen en 
aantal woninginbraken verschilt per wijk.  
Daarnaast valt het op dat hoe hoger de leeftijd van inwoners, hoe meer zij gebruik maken van het 
preventieadvies. Van alle afspraken wordt 80% gemaakt door inwoners met een koopwoning.   
 
(Poging tot) woninginbraak in de buurt belangrijkst e reden voor preventieadvies  
Iets meer dan de helft van de respondenten geeft als reden voor een preventieadvies, dat er bij de 
buren of in de buurt (veel) wordt ingebroken. Verder zijn relatief veel mensen gewezen op de 
mogelijkheid van het preventieadvies door de Bossche Buurttent. Bij De Bossche Buurttent wordt het 
overgrote deel van de afspraken gemaakt.  
 
Preventieadvies en preventieadviseur worden positie f beoordeeld  
Respondenten zijn met name positief over de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de 
preventieadviseur. Zo vinden bijna alle respondenten dat de preventieadviseur voldoende tijd nam 
voor het advies, dat ze aan hem/haar alle vragen konden stellen en dat het gemakkelijk was om een 
afspraak te maken. 
 
60% van de mensen heeft het advies (deels) opgevolg d 
In totaal heeft zo’n 60% van de mensen het advies van de preventieadviseur (deels) opgevolgd. 
Daarvan heeft 18% het advies helemaal opgevolgd. Verder is 30% nog van plan om het advies (deels) 
op te volgen. Het valt op dat mensen met een koopwoning het advies vaker opvolgen dan mensen 
met een huurwoning. Mensen met een huurwoning volgen het advies vaker niet op, vooral vanwege 
kosten van de beoogde maatregelen.  
 
Meest uitgevoerde maatregel sinds het preventieadvi es: sleutels binnen van het slot 
Alle respondenten doen de deur op slot als zij (even) niet thuis zijn. 9 op de 10 mensen deden dit al, 1 
op de 10 doet dit sinds het preventieadvies. Het grootste effect heeft het advies op de sleutels binnen 
van het slot halen (16%) en het voorkomen van inklimming (14%). Sinds het preventieadvies sluit 11% 
van de respondenten alle ramen als zij niet thuis zijn.  
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Geen aanvragen keurmerk PKVW in eerste halfjaar 201 7 
11 personen die in de eerste zes maanden van 2017 een adviesgesprek hebben gehad, beschikken 
over het certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen. Zij waren echter al in het bezit van dit keurmerk 
voordat het adviesgesprek plaatsvond.  
 
Zo’n 20% voelt zich vaak of soms onveilig in hun ei gen huis 
De meerderheid voelt zich zelden of nooit onveilig in hun eigen huis. 16% voelt zich er soms onveilig 
en 3% voelt zich vaak onveilig. Respondenten van 50 jaar en ouder voelen zich het vaakst onveilig in 
hun eigen huis.  
 
Ongeveer 60% voelt zich veiliger door opgedane kenn is  
Ongeveer 60% van de respondenten voelt zich veiliger, doordat zij door het advies beter weten hoe zij 
woninginbraak zelf kunnen voorkomen. Door aanpassingen te hebben gedaan aan hun woning, voelt 
de helft zich veiliger. Mensen tussen de 50 en 64 jaar voelen zich veiliger door de opgedane kennis en 
door aanpassingen aan hun woning dan mensen in andere leeftijdsgroepen.  
 
Bij een koopwoning voelt men zich veiliger door won ingaanpassingen 
Mensen met een huurwoning voelen zich veiliger door de opgedane kennis, dan mensen met een 
koopwoning. Terwijl mensen met een koopwoning zich veiliger voelen door de aanpassingen die zij 
hebben gedaan aan hun woning om inbraak te voorkomen. 
 
Helft respondenten acht kans klein dat zij zelf sla chtoffer worden van woninginbraak  
Aan de mensen is gevraagd: hoe groot denkt u dat de kans is dat u in de komende 12 maanden zelf 
slachtoffer wordt van inbraak in uw woning? De helft van de respondenten acht deze kans klein. 
Slechts vier procent acht deze kans groot.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

De kans op woninginbraak neemt sterk af wanneer een woning voldoet een het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen (PKVW). Inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch kunnen gratis preventieadvies en 
beveiligingstips krijgen. Een speciaal opgeleide preventieadviseur gaat bij mensen thuis langs. Deze 
vertelt welke maatregelen mensen kunnen nemen om hun woning veiliger te maken. In totaal werken 
er vier preventieadviseurs voor de gemeente. 
 
Alle slachtoffers van een woninginbraak worden persoonlijk benaderd voor een preventieadvies. 
Buren worden middels een brief in de aangiftemap van het buurtonderzoek uitgenodigd. Ook kunnen 
mensen zich aanmelden voor een afspraak met een preventieadviseur via de Bossche Buurttent of via 
de gemeentelijke website.  
 
Met deze evaluatie wordt nagegaan wat het effect is van de gratis preventieadviezen. 
 
1.2 Inhoud 

In de evaluatie komen de volgende (onderzoeks)vragen aan bod: 
1. Hoeveel preventieadviezen vinden er jaarlijks plaats? 
2. Wie kregen er een preventieadvies? (bv. slachtoffer inbraak, verschillen naar woonwijk, 

koop/huur, wijze van aanvraag/aanbieden preventieadvies) 
3. Hoe beoordelen mensen het bezoek van de preventieadviseur?  

a. Wat vond men van het advies? Wat het advies bruikbaar? 
b. Heeft het bezoek van de preventieadviseur invloed gehad op de veiligheidsgevoelens? 
c. Heeft het bezoek van de preventieadviseur gezorgd voor gedragsverandering? (bijv. het 

afsluiten van ramen/deuren)  
4. Hoeveel mensen hebben aanpassingen aan hun woning aangebracht naar aanleiding van het 

preventieadvies?  
a. Is het advies deels of volledig opgevolgd? 

i. Wie volgen het preventieadvies op? (bv. slachtoffer inbraak, verschillen naar woonwijk, 
koop/huur, wijze van aanvraag/aanbieden preventieadvies) 

b. Hoeveel mensen zijn van plan om alsnog het advies (deels) op te volgen? 
c. Nee; waarom volgt men het advies niet (deels) op? 

5. Hoeveel mensen hebben het Politiekeurmerk Veilig Wonen aangevraagd? 
 
1.3 Aanpak 

De preventieadviseurs hebben in de eerste helft van 2017 alle formulieren verzameld die zij invullen 
voor een preventieadvies. De personen die in die periode een preventieadvies hebben gehad, zijn 
benaderd voor het onderzoek. Het gaat hierbij om 249 personen.  
 
De respondenten kregen middels een brief het verzoek een korte vragenlijst in te vullen. Met de 
inlogcode uit de brief konden zij op internet een digitale vragenlijst invullen. Personen die de 
vragenlijst niet op internet konden of wilden invullen, konden gebruik maken van een papieren 
vragenlijst die met de brief werd meegestuurd. Deze konden zij gratis terugsturen met de bijgevoegde 
antwoordenvelop. Na twee weken is er een herinneringsbrief gestuurd. Na vier weken zijn mensen die 
de vragenlijst nog niet hadden ingevuld, gebeld om de vragenlijst telefonisch af te nemen. Dit is 
gedaan door studenten van het Koning Willem l College. Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat 163 
personen de vragenlijst hebben ingevuld; een hoge respons van 67%.  
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Naast de vragenlijst wordt er gebruik gemaakt van politiecijfers en de adressenlijst uitgifte 
Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
 
1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 biedt inzicht in het aantal (pogingen tot) woninginbraak in de gemeente ’s-
Hertogenbosch. Ook wordt beschreven in welke wijken het meest wordt ingebroken. Hoofdstuk 3 gaat 
in op de preventieadviezen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal adviezen, de aanleiding ervan, het 
oordeel van de aanvragers over het advies en de preventieadviseur en de effecten van het 
preventieadvies, Hoofdstuk 4 legt de focus op de veiligheidsbeleving van mensen, die een 
preventieadvies hebben ontvangen.  
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2. Woninginbraak 

2.1 Trends in woninginbraken 

In 2016 waren er 471 (pogingen tot) woninginbraak in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit betekent 
6,8 woninginbraken per 1.000 woningen. Bij 157 gevallen ging het om een poging tot woninginbraak 
en bij 314 gevallen om een ‘voltooide’ woninginbraak. In 2016 waren er 17% minder woninginbraken 
dan in 2015. Ten opzichte van 2013 is er sprake van een afname van 39%. 
 
Tabel 1: Aantal misdrijven van diefstal/inbraak woning in de gemeente ’s-Hertogenbosch  

 2013 2014 2015 2016 

(Pogingen tot) woninginbraak 774 617 568 471 
− Pogingen tot woninginbraak 235 186 210 157 
− Voltooide woninginbraak 539 431 358 314 

− % voltooide woninginbraak 69,6% 69,9% 63,0% 66,7% 

Bron: Informatiemodel Nederlandse Politie (INP-model) 
 
2.2 Woninginbraken in de eerste helft van 2017 

In de eerste zes maanden van 2017 zijn er door de politie 234 (pogingen tot) woninginbraak 
geregistreerd. Er is sprake van een afname van tien procent vergeleken met dezelfde periode vorig 
jaar. In de eerste helft van 2017 vonden de meeste woninginbraken plaats in de wijken West en 
Noord. Dit zijn ook de twee grootste wijken binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. Relatief gezien 
was het aantal woninginbraken het hoogst in Nuland, de Binnenstad, Graafsepoort en Muntel/Vliert 
(ca. 2 woninginbraken per 1.000 woningen in de eerste zes maanden van 2017). 
 
Afbeelding 1: Aantal woninginbraken per wijk in de periode januari 2017 tot en met juni 2017 

 
Bron: Informatiemodel Nederlandse Politie (INP-model) 
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2.3 Politiekeurmerk Veilig Wonen 

De kans op woninginbraak neemt sterk af wanneer een woning voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen (PKVW). In 2016 is het aantal gecertificeerde woningen toegenomen met 93 woningen, tot 
2.700 woningen op 1 januari 2017. In de eerste helft van 2017 zijn er zeven woningen met een 
certificaat PKVW bijgekomen.  
 
11 personen die in de eerste zes maanden van 2017 een adviesgesprek hebben gehad, beschikken 
over het certificaat PKVW. Zij waren echter al in het bezit van het keurmerk voordat het adviesgesprek 
plaatsvond. Naar aanleiding van het adviesgesprek heeft tot 30 augustus 2017 niemand het certificaat 
PKVW aangevraagd. Dit heeft mogelijk deels te maken met de doorlooptijd tussen de aanvraag en het 
toekennen van het certificaat. Ook de kosten die hieraan verbonden zijn spelen een rol.  
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3. Preventieadviezen 

Inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch kunnen gratis preventieadvies en beveiligingstips 
krijgen. Een speciaal opgeleide preventieadviseur gaat bij mensen thuis langs. Deze vertelt welke 
maatregelen mensen kunnen nemen om hun woning veiliger te maken. In totaal werken er vier 
preventieadviseurs voor de gemeente. Men kan bij twee PKVW bedrijven tien procent korting krijgen 
op materiaalkosten na een preventieadvies.  
 
3.1 Aantal preventieadviezen  

Elk jaar vinden er ongeveer 500 afspraken plaats voor een gratis preventieadvies. Een uitzondering 
hierop is 2015. Toen zijn er 790 adviesgesprekken gevoerd. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken 
dat mensen tot 1 januari 2016 gebruik konden maken van een subsidie van maximaal €100 om 
verbeteringen aan de woning aan te brengen. Deze subsidie was zowel van toepassing op koop- als 
huurwoningen. De subsidieregeling is stopgezet in verband met gemeentelijke bezuinigingen en 
vanwege de eigen verantwoordelijkheid die bewoners hebben voor het beveiligen van hun woning.  

 
Tabel 2: Aantal afspraken voor preventieadviezen in de periode januari tot en met juni 2017 

 2014 2015 2016 Januari t/m juni 
2017  

Aantal 
preventieadviezen  

460 790 507 249 

Bron: Administratie preventieadviseurs 
 
3.2 Preventieadvies per wijk 

Vonden de adviesgesprekken ook plaats op de locaties waar (veel) is ingebroken? In de afbeelding op 
de volgende pagina staat per wijk aangegeven: hoeveel 1) preventieadviezen en 2) woninginbraken er 
in de periode januari tot en met juni 2017 hebben plaatsgevonden.  
 
Meeste preventieadviezen in Noord en Rosmalen zuid  
De meeste preventieadviezen zijn aangevraagd door mensen die wonen in de wijken Noord  en 
Rosmalen zuid. Noord is één van de wijken waar de meeste woninginbraken zijn gepleegd. Dit is voor 
Rosmalen zuid niet van toepassing. Ook mensen in Engelen hebben relatief veel preventieadviezen 
aangevraagd ten opzichte van het aantal woninginbraken. In de wijk West is dit andersom. Hier zijn de 
meeste woninginbraken gepleegd, maar relatief weinig preventieadviezen aangevraagd. Ditzelfde 
geldt voor de wijk Muntel/Vliert.  
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Afbeelding 2: Aantal 1) preventieadviezen en 2) woninginbraken per wijk in de periode januari tot en met juni 
2017 

 
Bron: Informatiemodel Nederlandse Politie (INP-model), Administratie preventieadviseurs 
 
In tabel 3 staan aan de linkerkant de buurten weergegeven waar de meeste preventieadviezen 
hebben plaatsgevonden. Aan de rechterkant staan de buurten met de meeste geregistreerde 
woninginbraken. Beiden gaan over de periode januari tot en met juni 2017. Uit de resultaten blijkt dat 
in de buurten met de meeste woninginbraken, zoals de Kruiskamp, niet de meeste preventieadviezen 
plaatsvonden. In Sparrenburg, Kom Engelen en Maliskamp Oost vonden de meeste 
preventieadviezen plaats. Hier waren niet opvallend veel woninginbraken. Eén (poging tot) 
woninginbraak kan al aanleiding zijn om de Bossche Buurttent in te zetten. Via deze weg worden de 
meeste adviezen aangevraagd.  
 
Tabel 3: Buurten waar 1) de meeste preventieadviezen plaatsvonden en 2) de meeste woninginbraken zijn 

gepleegd  
Preventieadviezen  Inbraken Adviezen Woninginbraak  Inbraken Adviezen 

Sparrenburg 2 28 De Kruiskamp 16 6 

Kom Engelen 3 23 Boschveld 11 7 

Maliskamp Oost 4 19 Het Zand 10 8 

Kom Nuland 9 18 Kom Nuland 9 18 

De Buitenpepers 9 15 De Buitenpepers 9 15 

   Graafsebuurt Zuid 9 5 

   De Vliert 9 1 
Bron: Informatiemodel Nederlandse Politie (INP-model), Administratie preventieadviseurs 
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3.3 Wie kregen er een preventieadvies?  

In de vragenlijst is ook gevraagd naar de achtergrondkenmerken van mensen, zoals leeftijd, 
huishoudenssituatie en het hebben van een koop- of huurwoning.  
 
Uit afbeelding 3.1 komt naar voren dat hoe hoger de leeftijd van respondenten, hoe meer zij gebruik 
maken van het preventieadvies. Ongeveer 70% van de respondenten is 50 jaar of ouder. Ook het 
hebben van een koopwoning is een sterke indicator of iemand een afspraak maakt voor een 
preventieadvies. Zo’n 80% van de afspraken wordt gemaakt door mensen met een koopwoning.  
 
Zo’n twee derde van de respondenten woont samen met een partner. Bij ongeveer een derde van de 
huishoudens wonen kinderen; het gaat vooral om kinderen jonger dan 18 jaar. Een kleiner aandeel 
betreft eenoudergezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar. Ongeveer één op de vijf respondenten 
woont alleen; vooral veel vrouwen en personen van 65 jaar en ouder die alleen wonen hebben de 
vragenlijst ingevuld.  
 
Afbeelding 3.1: Wat is uw leeftijd? (N=162) 

 
Bron: vragenlijst advies inbraakpreventie  
 
Afbeelding 4.1: Met welke personen woont u momenteel samen? (N=162) 

 
Bron: vragenlijst advies inbraakpreventie 
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Afbeelding 3: Koop/huurwoning (N=162/249) 

 
Bron: Administratie preventieadviseurs, vragenlijst advies inbraakpreventie 
 
3.4 Aanleiding preventieadvies 

Aan mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, is gevraagd waarom zij een afspraak hebben 
gemaakt voor een preventieadvies. Iets meer dan de helft (52%) geeft als reden dat er bij de buren of 
in de buurt (veel) wordt ingebroken1. Zo’n 12% geeft aan dat zij een afspraak hebben gemaakt, omdat 
er bij hen zelf is ingebroken2. 8% heeft een afspraak gemaakt met een preventieadviseur, omdat zij 
zich onveilig voelen.   
 
Relatief veel mensen, namelijk 44%, hebben gekozen voor de antwoordcategorie ‘Anders, namelijk’. 
De meeste mensen geven hierbij aan dat zij door de Bossche Buurttent zijn gewezen op de 
mogelijkheid van het preventieadvies (25x). Ook geven mensen aan dat zij het belangrijk vinden om 
hun huis beter te beveiligen en daarom een controle uitvoeren door middel van het preventieadvies 
(18%).   
 
Enkele voorbeelden van open antwoorden die zijn gegeven: 
- “De Bossche Buurttent was aanwezig in de wijk. Vandaar een gesprek gehad over sloten en over 

de eerdere inbraakpoging jaren geleden. Ik heb toen aanpassingen/verbeteringen aangebracht. 
Nu aanvullende informatie over nieuwe sloten.” 

- “Er was een poging tot inbraak wat heeft geleid tot een informatiemoment waar de mogelijkheid 
voor dit advies aan bod kwam.” 

- “Ik had het vermoeden dat het beter kon met het hang- en sluitwerk, ik wilde geïnformeerd worden 
over wat er beter kan.” 

 
  

                                                      
1 Poging tot inbraak en insluiping bij buren of in de buurt zijn meegenomen bij de antwoordcategorie ‘er is bij mijn buren 

ingebroken/er wordt in mijn buurt veel ingebroken’.  
2 Poging tot inbraak en insluiping bij de respondent is meegenomen bij de antwoordcategorie ‘er is bij mij ingebroken’.  
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Afbeelding 6: Waarom hebt u een afspraak gemaakt voor een preventieadvies? (N=163) - meerdere antwoorden 
mogelijk  

 
Bron: vragenlijst advies inbraakpreventie 
 
3.5 Hoe wist men van het preventieadvies? 

Alle slachtoffers van een woninginbraak en hun buren worden persoonlijk benaderd voor een 
preventieadvies. Ook kunnen mensen zich aanmelden voor een afspraak met een preventieadviseur 
via de Bossche Buurttent of via de gemeentelijke website.  
Het overgrote deel van de afspraken wordt gemaakt via de Bossche Buurttent. Een klein deel van de 
afspraken wordt gemaakt via de gemeente of de politie.  
 
12% van de respondenten wisten via een andere weg van het preventieadvies. Zij hoorden hiervan 
via: 
• Bekenden • Een BIN-bericht 
• Een brief  • De buurtapp 
• Een bericht in krant/weekblad/nieuwsbrief • Het internet 

 
Tabel 4: Afspraak preventieadvies gemaakt via:  
 
 

Registraties  
januari – juni 2017 Vragenlijst 

Bossche Buurttent 88% 77% 
Gemeente (afdeling Openbare Orde en Veiligheid) 8% 6% 
Politie 2% 10% 
Overig 2% 12% 

Totaal 249 163 

Bron: Administratie preventieadviseurs, vragenlijst advies inbraakpreventie 
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3.6 Verwachtingen van het preventieadvies 

Aan respondenten is gevraagd wat zij van te voren hadden verwacht van het preventieadvies. Men 
dacht vooral informatie, advies en tips te ontvangen over inbraakpreventie, het hang- en sluitwerk en 
de veiligheid van het huis. Anderen noemden controle van het huidige hang- en sluitwerk. 
Bijvoorbeeld aan de hand het Politiekeurmerk Veilig Wonen3.   
 
Enkele voorbeelden van wat respondenten verwachten van het preventieadvies:  
- “Advies om inbraak zo goed mogelijk tegen te gaan.” 
- “Dat ik een persoon over de vloer krijg, die door de ogen van een inbreker kijkt en kennis heeft 

van hoe een inbreker te werk gaat. Een man/vrouw met expertise.” 
- “Een check op sloten en verlichting in en rondom het huis en advies met verbeterpunten ten 

aanzien van die aspecten.” 
- “Het nalopen van alle deuren en ramen in het huis en advies hoe het een en ander te verbeteren.” 
- “Ik verwachtte dat ons huis voldeed aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, maar dat bleek niet 

(meer) het geval in verband met gewijzigde normen.” 
- “Meer gerustheid.” 
- “Professionele kijk op de situatie.” 
 
3.7 Oordeel over het preventieadvies en de preventi eadviseur 

Aan de respondenten zijn een aantal stellingen over het preventieadvies en de preventieadviseur 
voorgelegd. Het betrof de volgende stellingen: 
- “Het was gemakkelijk om een afspraak te maken voor een preventieadvies” 
- “Ik kon al mijn vragen stellen aan de adviseur” 
- “De adviseur nam voldoende tijd voor het advies” 
- “De adviseur gaf mij een advies waar ik wat mee kan” 
- “De inhoud van de informatiemap was nuttig” 
- “Ik zou een afspraak voor een preventieadvies aanbevelen aan buren, familie en vrienden” 
 
Uit de resultaten blijkt dat de respondenten positief zijn over het preventieadvies en over de 
preventieadviseur. Zij zijn vooral positief over de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de 
preventieadviseur. Zo vinden bijna alle respondenten dat de preventieadviseur voldoende tijd nam 
voor het advies, dat ze aan hem/haar alle vragen konden stellen en dat het gemakkelijk was om een 
afspraak te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Meer informatie over het Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt in paragraaf 2.3 toegelicht.  
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Afbeelding 7: De volgende stellingen gaan over het preventieadvies en de preventieadviseur. Kunt u voor elke 
uitspraak aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? (N=162; 162; 162; 161; 162; 162) 

 
Bron: vragenlijst advies inbraakpreventie 
 
Aan respondenten is gevraagd of zij informatie misten tijdens het preventieadvies. Enkelen misten 
informatie tijdens het preventieadvies (3%). De antwoorden liepen uiteen. Ze vonden bijvoorbeeld dat 
het advies te gericht was op het hang- en sluitwerk.  
 
3.8 Het opvolgen van het preventieadvies 

In totaal heeft zo’n 60% van de mensen het advies van de preventieadviseur (deels) opgevolgd. 
Daarvan heeft 18% het advies helemaal opgevolgd. Verder is 30% nog van plan om het advies (deels) 
op te volgen. Negen procent geeft aan het advies niet te hebben opgevolgd (en is dit ook niet van 
plan).  
 
Afbeelding 8: Hebt u het advies opgevolgd? (N=161) 

 
Bron: vragenlijst advies inbraakpreventie 
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Vervolgens is er gekeken of er verschillen zijn tussen mensen met een koopwoning en mensen met 
een huurwoning. Afbeelding 9 toont deze verschillen. Hieruit kom naar voren dat mensen met een 
huurwoning het preventieadvies vaker niet opvolgen dan mensen met een koopwoning. Bij de andere 
categorieën zijn er geen opvallende verschillen gemeten.  
 
Afbeelding 9: Hebt u het advies opgevolgd? - uitgesplitst voor koop- en huurwoning  
(N koopwoning=131; N huurwoning=30)  

 
Bron: vragenlijst advies inbraakpreventie 
 
Aan de mensen die het advies (nog) niet hebben opgevolgd, is gevraagd waarom zij dit (nog) niet 
hebben gedaan. Mensen met een huurwoning noemen als reden vooral de kosten van de beoogde 
maatregelen (N=5). Enkelen benadrukken dat zij afhankelijk zijn van de verhuurder in het opvolgen 
van het advies (N=3).  
 
Mensen met een koopwoning geven met name aan dat het opvolgen van het advies er nog niet van 
gekomen is of dat ze daar (nog) geen tijd voor hebben gehad (N=22). Ook zeggen sommige 
respondenten dat er vanuit het preventieadvies weinig verbeterpunten naar voren kwamen (N=6). 
Voor een aantal mensen met een koopwoning heeft het opvolgen van het advies op dit moment geen 
prioriteit (N=5).  
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3.9 Effecten van het preventieadvies 

Aan respondenten zijn maatregelen voorgelegd die de kans op een (woning)inbraak verkleinen. 
Hierbij is de vraag gesteld of zij deze maatregelen 1) vóór het preventieadvies al uitvoerden, 2) sinds 
het preventieadvies uitvoeren of 3) niet uitvoeren.  
 
Meest uitgevoerde maatregel: deur op slot  
Alle respondenten doen de deur op slot als zij (even) niet thuis zijn. 9 op de 10 mensen deden dit al 
vóórdat er sprake was van een preventieadvies. 1 op de 10 doet dit sinds het preventieadvies. Ook 
laat de meerderheid geen waardevolle spullen in het zicht liggen (92%). Zij laten doorgaans ook een 
bewoonde indruk achter als zij op vakantie zijn (87%).  
 
Sinds het preventieadvies: sleutels binnen van het slot  
Het preventieadvies heeft het grootste effect op de sleutels binnen van het slot halen. 16% doet dit 
sinds het preventieadvies; driekwart deed dit al. Gevolgd door het effect op het voorkomen van 
inklimming. 14% doet dit sinds het preventieadvies.  
 
Zo’n 2 op de 10 mensen laten ramen open staan als z ij niet thuis zijn 
De maatregel het sluiten van alle ramen wanneer mensen niet thuis zijn, wordt het minst vaak 
uitgevoerd. Zo’n 2 op de 10 mensen sluiten niet alle ramen als zij weg zijn; tegenover 8 op de 10 die 
dit wel doen.   
 
Afbeelding 10: Welke uitspraken zijn op u van toepassing? (N=162; 162; 159; 158; 159; 161; 158) 

 
Bron: vragenlijst advies inbraakpreventie  
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4. Veiligheidsbeleving 

In de vragenlijst zijn naast vragen over het preventieadvies, ook vragen gesteld over de 
veiligheidsbeleving van mensen. Voelen mensen zich onveilig in hun eigen huis? En heeft het 
preventieadvies invloed op de veiligheidsbeleving van mensen?  
 
Zo’n 2 op de 10 mensen voelen zich vaak of soms onv eilig in hun eigen huis  
Aan respondenten is gevraagd hoe vaak zij zich onveilig voelen in hun eigen huis. De meerderheid 
voelt zich zelden of nooit onveilig in hun eigen huis. 16% voelt zich soms onveilig en 3% voelt zich 
vaak onveilig.  
 
Aandeel dat zich onveilig voelt in eigen huis groot st onder 65-plussers  
Van de respondenten die aangeven zich soms of vaak onveilig te voelen, wonen de meeste 
respondenten alleen of met kinderen. Respondenten van 50 jaar en ouder voelen zich het vaakst 
onveilig in hun eigen huis. Van de 18 t/m 29-jarigen voelt niemand zich onveilig in hun eigen huis. 
 

Afbeelding 11: Hoe vaak voelt u zich onveilig in uw eigen huis? (N=159) 

 
Bron: vragenlijst advies inbraakpreventie 
 
Zo’n 6 op de 10 respondenten voelen zich veiliger d oor kennis 
Aan respondenten zijn stellingen voorgelegd over veilig voelen. Deze zijn in afbeelding 12 
weergegeven. Zo’n 6 op de 10 respondenten voelen zich veiliger, doordat zij nu beter weten hoe zij 
woninginbraak kunnen voorkomen. Voor 2 op de 10 respondenten zijn deze stellingen niet van 
toepassing.  
Door aanpassingen te hebben gedaan aan hun woning om inbraak te voorkomen, voelt de helft van 
de respondenten zich veiliger. 11% is het hier niet mee eens.  
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Afbeelding 12: De volgende stellingen gaan over veilig voelen. Ik ben mij veiliger gaan voelen… (N=157; 158) 

 
Bron: vragenlijst advies inbraakpreventie 
 
Daarnaast is gekeken naar de verschillen tussen leeftijdsgroepen. Mensen tussen de 50 en 64 jaar 
voelen zich veiliger door de opgedane kennis en door de aanpassingen aan hun woning dan mensen 
in de andere leeftijdsgroepen.  
 
Ook is er verschil tussen mensen met een koop- of huurwoning. Mensen met een huurwoning voelen 
zich veiliger door de opgedane kennis, dan mensen met een koopwoning. Terwijl mensen met een 
koopwoning zich veiliger voelen door de aanpassingen die zij hebben gedaan aan hun woning om 
inbraak te voorkomen.  
 

Afbeelding 13: Ik ben mij veiliger gaan voelen… - uitgesplitst voor koop- en huurwoning (N=29; 128; 29; 129)  

 
Bron: vragenlijst advies inbraakpreventie 
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Helft respondenten acht kans klein dat zij zelf sla chtoffer worden van woninginbraak  
De helft van de respondenten denkt niet dat zij in de komende 12 maanden zelf slachtoffer worden 
van woninginbraak. 2 op de 10 respondenten vinden die kans niet groot, maar ook niet klein. Slechts 
vier procent acht deze kans groot. Bijna alle respondenten die deze kans groot achten, zijn tussen de 
50 en 64 jaar.  
 

Afbeelding 13: Hoe groot denkt u dat de kans is dat u in de aankomende 12 maanden zelf slachtoffer wordt van 
inbraak in uw woning? (N=161) 

 
Bron: vragenlijst advies inbraakpreventie 
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