Inzet stadswachten
Inbraakpreventie Rotterdam

Net als in de rest van Nederland moeten ook de woninginbraken in Rotterdam omlaag. Josine Hendriks-Quist, partner bij
concept- en adviesbureau Perron 14, vertelt over de grootschalige voorlichtingsactie die het bureau in opdracht van Gemeente
Rotterdam bedacht en realiseerde om woninginbraken tegen te gaan. Met behulp van de Rotterdamse Stadswachten bereikten
zij maar liefst 74.000 Rotterdammers en boden zij hen eenvoudige handelingsperspectieven om de woning te beveiligen. “Om
deze grote aantallen bewoners te bereiken is een postercampagne niet voldoende. Je moet met ze in gesprek. Een omvangrijke
klus die we met behulp van de Rotterdamse Stadswachten wisten te klaren.”
De stadswachten van de gemeente waren enthousiast om er
mee aan de slag te gaan, waarbij het zaak was dat het ook
logistiek haalbaar was. Josine: “We stuurden de stadswachten
niet zo maar op pad. Eerst volgden ze een training waarin het
CCV uitleg gaf over woningbeveiliging door middel van goede
sloten, de SKG-sterren, welke ramen voor een inbreker bereikbaar zijn, etc. Daarnaast oefenden ze gesprekstechnieken met
een acteur.” Met deze bagage gingen de stadswachten in 13
Rotterdamse wijken van deur tot deur en konden ze de basisvragen direct aan de deur beantwoorden. De lijnen met Perron
14 bleven kort. De adviseurs van het bureau waren aanwezig bij
iedere opstart in een nieuwe wijk.
In gesprek met bewoners
In een gesprek van maximaal 10 minuten kregen bewoners een
duidelijk handelingsperspectief geboden. Daarnaast kregen
zij een informatiemap over inbraakbeveiliging en konden ze
gebruik maken van het aanbod om hun woning gratis te laten
scannen door een erkend Rotterdams PKVW-bedrijf.
In totaal zijn ruim 74.000 Rotterdammers bereikt. “Wat die
gesprekken leuk maakte is dat we de stadswachten getraind
hebben om voorbeelden uit de straat te gebruiken”, licht Josine
toe. “Kijk, die kliko is een makkelijke opklimmogelijkheid om
dat openstaande raam te bereiken, of die mooie fiets glimt je
tegemoet terwijl de schuurdeur half openstaat.”
Josine: “Een belangrijke afspraak was dat de stadswachten niet
bij de bewoners naar binnen gingen, ook al vroegen mensen er
om. Als bewoners een beveiligingsadvies wilden, dan waren de
medewerkers van het PKVW-bedrijf de aangewezen personen
daarvoor. Overigens verwachtten we niet dat bewoners op grote
schaal een offerte voor een beveiligingsadvies aan zouden vragen. Veel bewoners kunnen zich dat financieel niet veroorloven
en bovendien betrof het vaak sociale huurwoningen. Bewoners
verwachten toch nog vaak dat de corporatie, zonder extra
kosten voor de bewoners, beveiligingsmaatregelen treft. Maar
met de eenvoudige handelingen wist de Gemeente Rotterdam
mensen toch te helpen bij het beveiligen van hun woning.”

Gastheren en vrouwen van de wijk
Stadswachten kregen veel positieve reacties op de actie en
worden nu ook vaker aangesproken door buurtbewoners. Ook
de intensievere samenwerking tussen stadswachten en politie
is positief beïnvloed door deze aanpak. De politie was regelmatig aanwezig bij de voorlichtingsacties in de wijk.
Naast het voorlichten van bewoners, was een extra doelstelling
om de reputatie van stadswachten in Rotterdam een positieve impuls te geven. Stadswachten moesten beter zichtbaar
worden in de wijk, niet alleen als handhaver, maar vooral als
gastheren en -vrouwen. Waarbij ze ook echt het gezicht worden
van het gebied en uitstralen dat ze de wijk, samen met de
bewoners, beter, leuker en veiliger willen maken.
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Inbraak Preventie Tips
Met eenvoudige maatregelen is een belangrijk deel van
de inbraken te voorkomen.

Wij geven u graag de vijf belangrijkste tips:

1. Doe ramen en deuren op slot
• Zorg voor goed hang en sluitwerk. Kijk op www.politiekeurmerk.nl voor advies.
• Draai de sleutel minimaal 1 x om.
• Verstop uw huissleutel nooit op een ‘geheime’ plaatsen buiten uw huis.
Inbrekers kennen deze plekken!
• Hang geen adreslabel aan uw sleutelbos.

2. Zorg voor verlichting / een bewoonde indruk als u niet
thuis bent
• Installeer een tijdsschakelaar, zodat lichten automatisch aan gaan.
• Zorg ook voor goede buitenverlichting. Inbrekers staan niet graag in het zicht!

3. Plaats waardevolle spullen uit het zicht
• Zorg dat geld, sieraden of andere spullen niet van buitenaf te zien zijn.
• Leg kostbare spullen in een kluis.

4. Zet ladders en vuilcontainers uit de weg en vast
• Geef inbrekers geen opstapje.
• Zet hem op een plek waar het geen kwaad kan wanneer er op
geklommen wordt.

5. Niet thuis? Vraag buren op te letten
• Vraag uw buren een oogje in het zeil te houden als u op vakantie bent.
Doe dat op uw beurt ook voor hen.
• Zet niet op social media als Facebook dat u op vakantie bent en pas op
met uw voicemailbericht of de afwezigheidsmelding in uw email programma.
• Zorg ervoor dat de post wordt weggehaald.

Met deze vijf preventietips kunt u zelf uw woning beschermen tegen inbrekers. Dankzij deze simpele
maatregelen neemt de kans op een woninginbraak enorm af. Doe er uw voordeel mee.
Meer informatie? Bel naar 14010 of kijk op rotterdam.nl/preventie
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Heb jij factor #Inbraakvrij?
Door het succes van de inzet van de Stadswachten vroeg de
gemeente Rotterdam opnieuw aan Perron 14 om een aanpak
tegen woninginbraak te bedenken. De opdracht bleef hetzelfde:
op een positieve manier mensen aanzetten tot acties om hun
woning te beschermen tegen inbraak. “We wilden een luchtige
en ludieke actie met een boodschap gericht op het zomerseizoen”, zegt Josine.

“Zomer in Rotterdam:
Bescherm je huid, bescherm je huis.
Logisch toch?
Factor #inbraakvrij!”
“De aftrap van het zomeroffensief was op zaterdag 13 juni in
de wijk Bloemhof. Met een team van zes voorlichters trokken
we door de wijken Bloemhof, Bospolder-Tussendijken, Hordijkerveld, Kralingen-West, Zevenkamp en Vreewijk. Dit keer
gingen we niet van deur tot deur, maar stonden we op plekken
waar van nature veel mensen zijn, zoals supermarkten, parken,
speeltuinen en scholen. Via lokale media en belangenverenigingen kondigden de voorlichters hun komst aan.”

Tips voor de inzet van deze aanpakken in andere gemeenten:
Door het enthousiasme van de deelnemers en het grote bereik
van bewoners met deze aanpak van stadswachten in de wijk
ziet Josine ook kansen voor andere gemeenten om inbraken
tegen te gaan. “Ook voor kleinere gemeenten is een opzet te
bedenken met bijvoorbeeld een of meerdere stadswachten
aangevuld met vrijwilligers én politie.”
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Josine vervolgt: “We bespreken met bewoners de vijf tips (zie
de tips op de afbeelding op de voorzijde) aan de hand van een
spel ‘Heb jij factor #Inbraakvrij?’. Bewoners zien een afbeelding van een woning en gaan op zoek naar de vijf ‘fouten’ die
gemaakt worden. Op basis van de juiste antwoorden wordt hun
factor bepaald. Ook vraagt het team mensen op straat naar hun
tips. Als aandenken delen we ansichtkaarten en winkelwagenmunten uit. Hierop komen de tips nogmaals terug. Wij willen
dat mensen zelf nadenken over wat zij kunnen doen om hun
woning te beveiligen. De eerdere aanpak was vooral ‘zendergericht’. Nu creëren we interactie en voeren we het gesprek met de
bewoners.”

Maak gebruik van een seizoensgebonden of themagerichte
aanpak. Dat spreekt mensen meer aan.
Kies voor maatwerk. Welk concept, welke taal en welke in
te zetten mensen passen bij je gemeente.
Wek geen angst op met je boodschap.
Creëer een handelingsperpectief.
Houd rekening met de doelgroep van de gemeente en
pas je boodschap daarop aan. Soms kan de doelgroep per
wijk verschillen en is het belangrijk daar rekening mee te
houden.
Lift met je boodschap mee op andere automatische handelingen, zoals het insmeren met zonnebrandolie tijdens de
zomer.
Maak gebruik van getrainde gespreksvoerders.
Laat bewoners zelf nadenken over bijvoorbeeld inbraakbeveiligingstips.
Ga naar mensen toe, dat werkt effectiever dan mensen vragen naar je toe te komen. De drempel kan dan te hoog zijn.
Neem mensen serieus. Laat ze vertellen over hun klachten
en aandachtspunten en bied opvolging.
perron 14
Perron 14 is een concept- en adviesbureau gespecialiseerd
in veiligheidsvraagstukken en gedragsverandering. “We
vertalen beleid en ambities naar een concrete aanpak. We
bedenken strategie, ontwikkelen plannen, managen de
projecten en organiseren alles wat er verder nodig is. Onze
specialisatie is marketing en communicatie, maar je vindt
ons ook op het gebied van proces, strategie, onderzoek en
organisatie.”
www.perron14.nl

Meer informatie
Voor meer informatie over de aanpak van woninginbraken kunt
u contact opnemen met Katja Steverink, adviseur van het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, via mail:
katja.steverink@hetccv.nl.
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