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minister ard van der steur: ‘inbrekers zijn dol op de winter’

Maak het
inbrekers niet 
te makkelijk.

Niet thuis? 
Licht aan! 

Verlichting geeft een bewoonde indruk. 

Gebruik een tijdschakelaar 

en vergeet de buitenlamp niet. “Mijn wens voor de rest van 2016 
is dat we de focus en de energie 
kunnen vasthouden. Want het aantal 
woninginbraken laten dalen, zoals de 
afgelopen jaren, is mooi. Maar het 
verduurzamen van deze resultaten 
is zeker zo’n grote uitdaging. Daar 
draagt het ministerie van Veiligheid 
en Justitie graag aan bij. Bijvoor-
beeld door het komende jaar samen 
met gemeenten en corporaties op 
te trekken en na te gaan waar deze 
partijen elkaar bij de aanpak van 
woninginbraken kunnen versterken.”

De winter, althans de meteorologi-
sche, loopt weer op z’n eind. Een 
Elfstedentocht zat er dit jaar helaas 
niet in. Maar of een winter nu streng 
is of mild, één natuurverschijnsel 
doet zich – nauwkeurig voorspelbaar 
– elk jaar weer voor. En dat zijn de 
korte, donkere dagen.

Niet iedereen vindt die dagen even 
prettig, maar er is minstens één groep 
die er dol op is. En dat zijn de inbre-
kers. Die opereren het liefst ongezien. 
En de duisternis biedt hen daartoe 
volop gelegenheid. Het aantal inbraken 
neemt in deze periode dan ook flink 
toe.

Daarom hebben we enkele jaren 
geleden het Donkere Dagen Offensief 
in het leven geroepen. Een offensief 
dat gericht is op het tegengaan van 
inbraken en overvallen. Want ook het 
aantal overvallen neemt in de donkere 
dagen toe.

Van oktober tot maart steken politie, 
gemeenten en beveiligingsbedrijven 
extra energie in de aanpak van deze 
vormen van criminaliteit. Ook maken 
ze burgers en bedrijven bewuster van 
de risico’s die ze lopen. En ze stimule-
ren hen om ook zelf hun huis of bedrijf 
beter te beschermen. Dit prima initia-

tief juich ik uiteraard van harte toe.
Als overheid doen wij er alles aan om 
het aantal inbraken omlaag te krijgen. 
En dat lukt goed. De laatste jaren zien 
we een forse afname, met bijna 30 
procent! Dat mooie resultaat willen we 
de komende jaren minimaal vasthouden 
– en als het even kan de aantallen nog 
verder terugdringen!

Maar dat is niet alleen een taak voor 
politie, justitie en private partners. 
Zoals gezegd: bewoners kunnen ook 
zelf al veel doen om inbrekers buiten 
de deur te houden. Bijvoorbeeld door 
hun woning te laten voldoen aan de 
eisen van het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen (PKVW). Dat kan de kans op een 
inbraak spectaculair verkleinen.

Ook het nemen van – soms simpele – 
preventiemaatregelen kan een hoop 
ellende voorkomen. Doe – om maar wat 
te noemen - bij het verlaten van je huis 
de deur op het nachtslot. Breng goede 
verlichting aan. Leg waardevolle spul-
len zo veel mogelijk uit het zicht. Dit 
soort maatregelen zorgen ervoor dat 
inbrekers zich wel twee keer beden-
ken voordat ze bij uw huis een poging 
wagen. Kortom, zoals Harm Alarm in 
de reclamespotjes altijd roept: ‘Maak 
het inbrekers niet te makkelijk’. Zo 
kunnen we samen nieuwe inbraken én 

nieuwe slachtoffers voorkomen. En dat 
is belangrijk. Want vergeet niet, een 
woninginbraak is bijzonder ingrijpend 
en laat vaak diepe sporen na bij de 
gedupeerden. Iemand is in je privé-
domein geweest; dat tast je gevoel 
van veiligheid aan. Niet alleen dat van 
jezelf, maar ook dat van familie, vrien-
den en buurtbewoners.

Ook dit jaar vonden tijdens het Donkere 
Dagen Offensief weer tal van activi-
teiten plaats om inbraken te voorko-
men. Deze krant geeft een inkijkje 
in die verschillende initiatieven. Van 
wijkschouwen en voorlichtingsbij-
eenkomsten tot verlichtingsacties en 
WhatsApp-buurtpreventie.

Daarmee schetst deze special een goed 
beeld van onze gezamenlijke inspan-
ningen om inbraken tegen te gaan - en 
hoe vindingrijk mensen daarbij te werk 
gaan. Ik hoop dat de lokale voorbeel-
den voor velen een bron van inspira-
tie vormen. Zodat we volgend jaar 
opnieuw kunnen constateren dat het 
aantal woninginbraken fors is gedaald.

Ik wens u veel leesplezier!

Ard van der Steur
Minister van Veiligheid en Justitie

Het CCV en drie brancheverenigin-
gen voor hang- en sluitwerk zijn een 
samenwerkingsverband aangegaan. 
De samenwerking werd eind 2015, 
tijdens het Donkere Dagen Offensief, 
officieel beklonken.

De drie brancheverenigingen - ABHS, 
VHS en VERTAZ - en het CCV stelden 
een gezamenlijk plan voor 2016 op. De 
samenwerking richt zich op de kwaliteit 
en promotie van het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen, maar ook op innova-
ties rond inbraakbeveiliging. Eerdere 
voorbeelden hiervan zijn de kierstand-
houder, cilindertrekbeveiliging en de 
vluchtvriendelijke deur. 

De brancheverenigingen verwachten 
veel van de samenwerking. “Door onze 
krachten te bundelen, kunnen we 
meer doen rond het PKVW”, stelt Arjen 
Koole namens de brancheverenigingen. 

ccv en brancheverenigingen hang- 
en sluitwerk slaan handen ineen

“Het CCV communiceert al veel over 
het PKVW. Met het netwerk van de 
gezamenlijke brancheorganisaties en 
de daarbij aangesloten leden bereiken 
we een nog groter publiek. Door samen 
op te trekken, zorgen we ook dat onze 
communicatie-inspanningen op elkaar 
zijn afgestemd.” 

De samenwerking kreeg volgens Koole 
niet voor niets gestalte tijdens het 
Donkere Dagen Offensief. “Dit initia-
tief blijkt een ideale paraplu voor het 
terugdringen van inbraken door een 
brede publiek-private samenwerking. In 
de afgelopen jaren is wel aangetoond 
dat inbraakpreventie tijdens deze 
specifieke periode een grote bijdrage 
levert aan de bewustwording en een 
gedragsverandering bij consumenten. In 
2016 hopen wij het offensief samen met 
het CCV verder te intensiveren, met 
een nog beter resultaat.”

Het thema licht – hoe kan het ook 
anders - kwam tijdens dit Donkere 
Dagen Offensief uitgebreid aan bod. 
En terecht, want het belang van 
goede verlichting kan bij het voor-
komen van inbraken niet genoeg 
benadrukt worden.

Het CCV biedt een keur aan campag-
nematerialen aan. Deze materialen 
variëren van flyers en ansichtkaarten 
tot deurhangers en huis-aan-huis arti-
kelen. De boodschap van de campagne 
is eenvoudig: licht schrikt inbrekers 
af. Als een huis ‘s avonds niet verlicht 
is, weet een inbreker dat er niemand 
thuis is. Tevens kan een inbreker in een 
onverlichte woning makkelijker onge-
zien zijn slag slaan.

Nieuw deze winter: posters met de 

campagne zet verlichting in de 
spotlight 

slogan ‘Avondje weg? Licht aan en deur 
op slot!’. De posters wijzen alle op het 
belang van goede verlichting. Dan gaat 
het niet alleen om lampen in en om de 
woning, maar ook over verlichting in de 
openbare ruimte.

Gratis downloads
Alle materialen van de verlichtingscam-
pagne zijn als gratis download beschik-
baar of kunnen tegen kostprijs besteld 
worden in de CCV-webwinkel. Het 
postermateriaal is digitaal beschikbaar, 
zodat het in elk gewenst formaat kan 
worden geprint. Tevens is het hierdoor 
mogelijk om een eigen logo toe te 
voegen. Er is postermateriaal ontwik-
keld voor diverse locaties (abri’s, liften, 
openbare gebouwen etc.). Kijk voor 
meer informatie over deze campagne 
op www.politiekeurmerk.nl.

steun aan samenwerking 

Bewoners van hotspot locaties komen 
in aanmerking voor een gratis Veilig 
Wonen Scan van het CCV. Er komt dan 
een ervaren CCV-adviseur langs, die 
op zoek gaat naar de zwakke plekken 
van de woning.

De adviseur bespreekt welke organisa-
torische maatregelen de bewoner zelf 
kan nemen. Denk aan het opbergen 
van een laptop die op de vensterbank 
ligt of het afsluiten van een open 
tuindeur. “Bewoners staan wel degelijk 
open voor verbeteringen die te maken 
hebben met hun eigen gedrag”, aldus 
CCV-coördinator Marjoke Korff de 
Gidts. Dit kwam ook duidelijk naar 
voren tijdens een scan die in Gouda 
werd uitgevoerd.

“Het CCV heeft een representatief deel 
van de bewoners die hieraan deelna-
men, na een paar weken opgebeld. 
Twee derde van hen gaf aan een of 
meer technische maatregelen te 
hebben genomen of was van plan om 
dit nog te gaan doen”, vertelt Korff de 
Gidts. Onder de deelnemers bevond 
zich ook burgemeester Milo Schoen-
maker. “Hij was heel benieuwd of zijn 
woning voldeed aan de veiligheidsnor-
men. Ook hem hebben we tips kunnen 
geven om de kans op een inbraak in 
zijn woning aanzienlijk te verkleinen.”

Gemeenten kunnen de Veilig Wonen 
Scan bij het CCV aanvragen.

veilig wonen 
scans in gouda 

Gemeenten die samen met woning-
corporaties extra willen investeren in 
inbraakpreventie, komen in aanmer-
king voor financiële ondersteuning. 
Het ministerie van Veiligheid en Justi-
tie stelt hiervoor dit jaar maximaal 
twee miljoen euro beschikbaar.

De bijdrage is bedoeld voor betere 
beveiliging van huurwoningen in meer-
jarige hotspots. Om in aanmerking te 
komen voor deze bijdrage, moet er 

sprake zijn van een integrale aanpak. 
Bovendien moet de corporatie 50 
procent van de totale kosten bijdragen. 
De minister hoopt met zijn ondersteu-
nende maatregelen in 2016 zo’n 25.000 
woningen van betere beveiliging te 
voorzien. 

Gemeenten kunnen, naast huurwonin-
gen, ook koopwoningen meenemen. In 
dat geval dient de bewoner de helft van 
de kosten voor zijn rekening te nemen.

In deze uitgave blikt het CCV terug 
op de woninginbraakpreventie-
acties die in het kader van het 
Donkere Dagen Offensief 2015-
2016 werden gehouden.

Voor meer informatie kun u terecht 
bij het CCV, lilian.tieman@hetccv.nl 
of www.hetccv.nl/woninginbraak.

donkere dagen offensief 2015-2016
inbraakpreventie uitgelicht

Leg kostbaarheden uit het zicht.

http://www.politiekeurmerk.nl
mailto:info%40hetccv.nl?subject=veilig%20wonen%20scan
mailto:lilian.tieman%40hetccv.nl?subject=Donkere%20Dagen%20Offensief
http://www.hetccv.nl/woninginbraak
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1DagNiet achterhoek-oost
 

Hoe kom je erachter of de sloten van 
je woning deugen of niet? Experts 
kunnen het vaak aan de hand van een 
foto al zien. Bewoners van een zeven-
tal gemeenten werden in november 
uitgenodigd om hun hang- en sluit-
werk op die wijze door deskundigen 
te laten beoordelen in een plaatse-
lijke bouwmarkt van Karwei, Gamma 
en Multimate.

Aanleiding voor de actie was de start 
van de Nationale Inbraakpreventie-
weken (NIPW). Medewerkers van het 
NIPW, de politie, het CCV en soms ook 
de gemeente stonden in de bouwmarkt 
klaar voor het beantwoorden van 
vragen en het geven van advies. “Ook 
actieve VVE’s kwamen langs met vragen 
over hun woongebouw. We hebben ze 
weer een stap verder kunnen helpen”, 
aldus Chris van der Nat, CCV-adviseur.

Naast gratis tips en advies over de 
juiste sloten, ging bijvoorbeeld ook 

Lekker donker, dus ook voor inbre-
kers..... Neem je maatregelen en 
maak ze het niet te gemakkelijk! 
Zomaar een berichtje op de Face-
bookpagina van ‘Like je Wijk’, tussen 
het fotoverslag van de Sinterklaas-
intocht en een bedankje aan de 
vrijwilligers van de buurtspeeltuin. 
Like je Wijk is bedoeld om wijken 
een stukje beter te maken. Positieve 
berichtgeving staat daarbij voorop. 
Maar dat betekent niet dat het niet 
over veiligheidskwesties kan gaan. 

“Informeer mensen op een positieve 
manier, dat levert je veel meer op’’, 
stelt initiatiefnemer Ronald Schouten. 
Hij begon de stichting Like je Wijk in 
2013. Momenteel richt hij zich daarmee 
op de ontwikkelingen in vijf Rotter-
damse wijken. Like je Wijk laat zien 
welke zaken er goed gaan in de wijk 
en informeert bewoners over wat er 
eventueel beter kan. 

Dieven moet je geen opstapje geven, 
laat daarnaast ramen niet zomaar open 
staan... ook niet tijdens een bood-
schapje! Effe delen Beverwaard, dank:) 
Dergelijke berichten worden gedoseerd 
weergegeven in het Facebook Maga-
zine waarover elke deelnemende wijk 

Een daling van het aantal woningin-
braken met maar liefst 39 procent. 
Dat wist het politiedistrict Rijnmond 
Zuid-West in de maand december te 
bereiken. Omdat geen enkel district 
in Nederland betere resultaten kon 
overleggen, ontving Rijnmond Zuid-
West de Harm Alarm Bokaal 2015. De 
prijs werd op 6 januari op politie-
bureau Spijkenisse uitgereikt door 
minister Van der Steur van Veiligheid 
en Justitie. 

De bokaal is vernoemd naar Harm 
Alarm, het symbool van de landelijke 

district rijnmond zuid-west wint 
harm alarm bokaal 2015

Niet thuis 
tijdens de 
feestdagen?
Sluit ramen en deuren goed af en gebruik 
een tijdschakelaar voor je verlichting.

Maak het inbrekers niet te makkelijk.
Kijk voor meer tips op maakhetzeniett emakkelijk.nl
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wat is de staat van uw slot?
aandacht uit naar het belang van goede 
buitenverlichting en het verwijderen 
van hoge bosschages. De landelijke 
trend van het dalende aantal inbraken 
is helaas niet op iedere gemeente van 
toepassing. De Nationale Preventiewe-
ken organiseerde deze voorlichtings-
middagen daarom juist in gemeenten 
waar de inbraakcijfers oplopen. Ze 
vonden onder wisselende belangstelling 

plaats in Alphen aan de Rijn, Hilver-
sum, Hoogeveen, Maasluis, Middelburg, 
Papendrecht en Venlo. Bewoners in 
Middelburg en Hilversum wisten hun 
bouwmarkt deze middag het beste 
te vinden. De bewoners waren van te 
voren via berichten in de regionale 
media, Twitter, Facebook en posters, 
van de actie op de hoogte gebracht. 

Voor het derde achtereenvolgende 
jaar vond op 13 november 2015 
‘1DagNiet’, de landelijke actiedag 
tegen woninginbraken plaats. Vier 
gemeenten in Achterhoek-Oost 
(Winterswijk, Aalten, Oost-Gelre en 
Berkelland) pakten dit veiligheidsiniti-
atief voor het eerst gezamenlijk op. 

Tijdens 1DagNiet streven politie, 
gemeenten, bedrijven, instellingen 
en bewoners gezamenlijk naar een 
‘inbraakloze’ dag. Alle positieve initia-
tieven die hier een bijdrage aan kunnen 
leveren, zijn welkom. “Zo stapte onze 
wijkagent bijvoorbeeld een kappers-
zaak binnen, met het verzoek om het 
deze dag eens over woninginbraak te 
hebben, in plaats van over het weer”, 
vertelt Frank Starke, beleidsmedewer-
ker OOV van de gemeente Winterswijk.

Samen met de politie en de drie andere 
gemeenten organiseerde Winterswijk 
een estafette waarbij de deelnemers 
extra zouden opletten op verdachte 
situaties in hun wijk. Daar werd onder 
meer door de buurtverpleegkundigen, 
een hardloopvereniging, een bevei-
ligingsbedrijf en de gemeentelijke 
handhavers gehoor aan gegeven.

Starke blikt tamelijk tevreden terug. 
“Je ziet dat het onderwerp leeft, ook 
bij onze inwoners. De medewerking 
van die burgers heb je echt nodig om 
dit probleem aan te pakken. Politie en 
gemeente kunnen het niet alleen af. 
Tegelijkertijd zien we dat de inbraak-
cijfers in onze gemeente in 2015 zijn 
gestegen. Er moet dus nog veel gebeu-
ren. Volgend jaar weer 1DagNiet? Dat 
lijkt me wel!”

like je wijk stimuleert en motiveert
beschikt. “Iedereen kan en mag zich 
aansluiten en zelf nieuws plaatsen en 
op berichten reageren. We proberen zo 
mensen te stimuleren en motiveren om 
ze te activeren”, legt Schouten uit.
En daarin lijkt de stichting behoorlijk 
succesvol. Zo telt de Facebook pagina 
van de wijk Beverwaard momenteel 
circa 5500 volgers. “Dat is bijna de 
helft van het bewonersaantal”, zegt 
Schouten trots. Hij heeft zijn idee om 
iets leuks te doen voor zijn eigen buurt, 
zien uitgroeien tot een instrument 
waarmee ook andere wijken hun voor-
deel kunnen doen. “Het is een mooie 
positieve tool, die gewoon werkt.”

Charlie Aptroot, burgemeester Zoetermeer en bestuurlijk trekker Aanpak Woninginbraak: 
“Samenwerking tussen inwoners, gemeente, politie en Rijk is essentieel bij het terugdringen van het aantal woninginbraken. Vooral de 
inwoners zijn daarbij belangrijk. Zij kunnen veel doen aan preventie door goed hang- en sluitwerk en verlichting aan te brengen. Gemeen-
ten en Rijk kunnen daarbij faciliteren. Bijvoorbeeld door het maken van afspraken met woningbouwcorporaties en commerciële verhuur-
ders en door bij nieuwbouw en renovatie het Politiekeurmerk Veilig Wonen te verplichten. Het Rijk kan bovendien recidive voorkomen en 
criminelen harder aanpakken. Bijvoorbeeld door vaker een enkelband te verplichten. Dit heeft een afschrikwekkende werking.”

Slechte verlichting, hoge bosschages 
of het ontbreken van een anti-
flipper-voorziening op een algemene 
toegangsdeur. Stuk voor stuk situaties 
die inbrekers uitnodigen om hun slag 
te slaan. Tijdens een wijkschouw 
met experts kunnen lokale profes-
sionals worden geattendeerd op deze 
risicovolle situaties. Het Donkere 
Dagen Offensief bleek voor meerdere 
gemeenten een goede aanleiding om 
zo’n schouw te organiseren.

Tijdens een wijkschouw trekken 
medewerkers van onder andere de 
gemeente, woningcorporaties, politie 
en bewoners een wijk in. Meestal op 
hotspots waar veel inbraken voorko-
men. Al wandelend door de buurt wordt 
uitgelegd hoe inbrekers kijken naar de 
inrichting van de wijk, de staat van het 
hang- en sluitwerk van woningen én hoe 
preventiegedrag van bewoners verbe-
terd kan worden. Wat voor de meeste 
mensen gewoon een kliko tegen een 
gevel is, zien inbrekers bijvoorbeeld als 
een uitgelezen kans om bij een open-
staand raam te komen.

wijkschouw: kijken door de ogen van een inbreker
Volgens CCV-bouwplanadviseur Hans 
Schelvis, die geregeld wijkschouwen 
uitvoert, schudt een wijkschouw 
mensen wakker. “Over inbraken in 
hotspot wijken wordt veel vergaderd. 
Soms is het effectiever om de situatie 
ter plekke te bekijken. De wijkschouw 
varieert van 1,5 uur tot 2,5 uur. We 
bekijken de buurt, de woongebouwen 
en individuele woningen. Daarna heb je 
meestal een vrij duidelijk beeld van de 
aard van het probleem.” 

De CCV-bouwplanadviseur denkt actief 
mee aan verbeteringen en oplossingen. 
De CCV-adviseur stelt binnen twee 
weken een rapport inclusief fotoma-
teriaal van de schouw. Hierin staan 
concrete aanbevelingen. De lokale 
projectleider zal er aan werken om 
deze aanbevelingen om te laten zetten 
in daadwerkelijke verbeteringen.

Voor vragen over de wijkschouwen 
kunt u contact opnemen met het CCV: 
pkvw@hetccv.nl.

De preventiecampagne ‘Maak het 
inbrekers niet te makkelijk’ werd 
tijdens het Donkere Dagen Offensief 
flink geïntensiveerd. In televisie- en 
radiospots stimuleerde ‘Harm Alarm’ 
bewoners om zelf maatregelen te 
nemen tegen woninginbraak.

Het fictieve karakter Harm Alarm, met 
een oranje zwaailicht als hoofd, waar-
schuwt bewoners voor woning-inbraak. 
Gemeenten en politie die Harm Alarm 
tijdens voorlichtingsbijeenkomsten 
willen inzetten, kunnen gebruikmaken 
van een Harm Alarm-pak. Het oranje 
mannetje werd al ingezet bij politie-
evenementen, voetbalwedstrijden, in 
winkelcentra en zelfs als onderdeel 
van een carnavalsoptocht. 
Mocht u gebruik willen maken van het 
Harm Alarm-pak, mail dan naar 
harmalarm@hetccv.nl. 

Toolbox 
Informatie over de preventiecampagne
van het ministerie is beschikbaar 
via maakhetzeniettemakkelijk.nl. 
Voor medewerkers van politie en 
gemeenten is op deze site een toolbox 
beschikbaar met posters, flyers, 
stickers, sleutelhangers en kleurplaten 
van Harm Alarm. De inloggegevens 
van de Toolbox kunt u opvragen bij 
mevrouw Natasja Kalloe: 
N.Kalloe-Sital@minvenj.nl.

preventiecampagne

campagne ‘Maak het inbrekers niet te 
makkelijk’. Het is een aanmoediging 
voor burgers, politie en gemeenten die 
hard hebben gewerkt aan de aanpak 
van woninginbraken. Omdat december 
een populaire inbraakmaand is, wordt 
gekeken welk district in deze maand 
de grootste daling heeft weten te 
realiseren.

Het district Hart van Brabant eindigde 
op de tweede plaats. Daar daalde het 
aantal inbraken in december 2015 met 
31 procent in vergelijking met het jaar 
daarvoor.

mailto:pkvw%40hetccv.nl?subject=Wijkschouw
mailto:N.Kalloe-Sital%40minvenj.nl?subject=Toolbox
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Jong geleerd is oud gedaan. Dat is 
de gedachte achter de Witte voetjes 
actie met leerlingen van basisscholen 
op Goeree-Overflakkee. Kinderen 
uit de groepen 7 en 8 vergezellen 
de politie en buurtteams tijdens hun 
ronde door de wijk. Samen wijzen zij 
bewoners op onveilige situaties, zoals 
niet afgesloten ramen of deuren. 

Hulpbehoevenden blijven steeds 
langer thuis wonen. Om hun zorg-
verleners binnen te laten, wordt 
regelmatig gebruikgemaakt van een 
sleutelkluisje bij de voordeur van de 
woning. Nadeel van deze werkwijze 
is dat ook inbrekers er hun slag mee 
kunnen slaan.

Een code of moedersleutel biedt een 
selecte groep mensen toegang tot 
de kluis waarin de huissleutels zijn 
opgeborgen. Door het forceren van 
zo’n sleutelkluis, weten inbrekers zich 
toegang tot een woning te verschaffen. 
Hoewel het aantal inbraken met deze 
modus operandi nog relatief meevalt, 
is de impact op de slachtoffers extra 
groot, vertelt Lilian Tieman van het 
CCV. “Het gaat toch om een extra 
kwetsbare groep mensen. Vandaar dat 
het ministerie van VenJ, de politie en 
het CCV er dit jaar een speerpunt van 
hebben gemaakt.” 

Infosheet Toegang tot zorgwoningen
Het CCV heeft een gratis infosheet over 
dit onderwerp uitgegeven: ‘Toegang 
tot zorgwoningen’. Tieman:  “Deze 
infosheet is niet alleen bedoeld voor 
verzorgingstehuizen, maar juist ook 
voor particulieren die zorg aan huis 
nodig hebben.”

Het concept is simpel, maar bijzon-
der effectief. Buurtbewoners na 
een inbraak in een tent uitnodigen 
voor informatie, preventietips en 
advies. Steeds meer gemeenten 
maken gebruik van deze BuurTent 
die in 2012 werd geïntroduceerd in 
Tilburg. Het succes schuilt vooral in 
de persoonlijke benadering.

Bij de start van de donkere dagen 
kwamen diverse erkende PKVW-
bedrijven en -adviesbureaus in 
Utrecht bijeen. Ze stonden stil bij de 
vraag ‘Hoe kun je bewoners stimule-
ren om zelf veiligheidsmaatregelen 
te treffen?’. Verschillende aanwezi-
gen wilden daar graag een actieve 
bijdrage aan leveren. 

Een aantal PKVW-installateurs koos 
ervoor om flyers te laten drukken. Een 
daarvan, speciaal voor motorrijders, 
werd verspreid bij een groot motorcross 
evenement. De aandacht ging daarbij 
vooral uit naar de grote hoeveelheid 
diefstal van waardevolle producten 
(waaronder fietsen en motoren) uit 
slecht beveiligde schuren. 

Gratis woningcheck
De andere flyers bevatten een aanbod 
van een gratis woningcheck en een 
aanbieding van een meerpuntsvergren-
deling. “De actie is voor ons succesvol 
verlopen”, aldus Bas Vermeer van het 
beveiligingsbedrijf PBenU. “We hebben 
hierdoor goede gesprekken met bewo-
ners kunnen voeren. Preventie leeft 
wel degelijk bij de mensen. Je moet 
het alleen blijvend onder de aandacht 
brengen.”

Niet thuis? 
Licht aan!

• doe net alsof u thuis bent
• gebruik een tijdschakelaar  

als u er niet bent
• doe ook een buitenlamp aan

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

“Door kinderen nu al te leren om een 
rondje door het huis te maken voor 
ze de deur uit gaan, zullen zij dit op 
latere leeftijd hopelijk automatisch 
doen”, vertelt Janita de Ronde van het 
politiewijkteam Goeree. Bovendien 
is het de bedoeling dat de leerlingen 
thuis hun ouders op het belang hiervan 
wijzen. “De afgelopen twee jaar is er 

op scholen al veel voorlichting gegeven 
over woninginbraak. De Witte voetjes 
actie is een leuke manier om de opge-
dane kennis in de praktijk te brengen.”

Schoenafdruk
De actie ontleent haar naam aan de 
papieren witte voetjes die worden 
achtergelaten op plekken waar een 
inbreker zijn slag had kunnen slaan. 
‘Deze schoenafdruk had van een inslui-
per kunnen zijn’, staat erop te lezen. 

“Maar in eerste instantie bellen de 
kinderen gewoon aan om de bewoners 
hierop aan te spreken. Als er niemand 
thuis is, wordt informatie achtergela-
ten, eventueel in combinatie met een 
wit voetje.”

De politie op Goeree-Overflakkee begon 
het project in 2014. De samenwerking 
met de kinderen beviel zo goed, dat 
besloten werd de actie tijdens dit 
Donkere Dagen Offensief te herhalen. 
Het project ging in oktober van start en 
duurt een halfjaar. In totaal zullen circa 
zeven dorpen bezocht worden. 

Wilt u ook een dergelijk project met 
leerlingen opzetten? Zie dan voor meer 
informatie het dossier Woninginbraak 
op www.hetccv.nl. 

pkvw donkere dagen-acties
Vakgenoten
Architecten spelen een belangrijke rol 
bij de aanpak van woninginbraak. Om 
deze reden wordt een groot aantal 
architecten gebeld om het PKVW onder 
de aandacht te brengen. 

Ook ontstond  het idee om een 
voorlichtingsmiddag voor PKVW-bouw-
planadviseurs te organiseren over het 
Bouwwerk Informatie Model (BIM). Met 
BIM kunnen ontwerpfouten in een vroeg 
stadium voorkomen worden. “Goed om 
met vakgenoten te praten hoe we mee 
kunnen gaan met deze ontwikkeling”, 
vond Hans Guldemond van Veiligheid 

Advies Centrum Guldemond. “Uitein-
delijk willen wij samen met de klant 
tijdig tot een goed beveiligingsconcept 
komen.”

Voorlichtingsfilms sleutelkluisjes
Ten slotte heeft Vereniging Fabrieken 
van Hang- en Sluitwerk (VHS) twee 
voorlichtingsfilmpjes over sleutelkluis-
jes gemaakt. Deze kluisjes worden 
veelal bij woningen geplaatst waarvan 
de bewoner zorg nodig heeft. Niet-
gecertificeerde sleutelkluisjes zijn veel 
gevoeliger voor braak. De films gaan  
daarom in op het belang van certifica-
tie, producttesten en kwaliteitseisen.

Als het gaat om het risico op inbraak, is 
de zichtbaarheid van de kluisjes meest-
al het grootste probleem. De publicatie 
bevat informatie over mechanische 
(sleutelkluisjes) en elektronische syste-
men, die bijvoorbeeld met een pasje of 
een telefoon te bedienen zijn.

De CCV-adviseur raadt bewoners en 
zorgverleners aan om goed na te 
denken wat de meest geschikte oplos-
sing is. “Dat kan best een sleutelkluis 
zijn. Maar áls je daarvoor kiest, zorg 
dan wel dat het een gecertificeerd 
kluisje is dat bestand is tegen de 
inbraaktechniek cilindertrekken. 
Deze kluisjes zijn in ieder geval net 
zo inbraakvertragend als een goed 
voordeurslot dat vermeld staat in de 
richtlijnen van het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen.” 

Andere oplossingen kenmerken zich 
doordat ze minder zichtbaar zijn. Het 
CCV verwijst geïnteresseerde bewoners 
naar de PKVW-experts en vakhandel 
waar informatie te verkrijgen is over 
merken, prijzen, montagevoorschriften 
en gebruiksvriendelijkheid. 

Sleutelkluisjes stonden ook centraal in 
de nieuwe filmpjes die VHS ontwikkelde 
in het kader van de PKVW Donkere 
Dagen-acties 2015. De filmpjes zijn 
binnenkort te bekijken op de website 
van het Politiekeurmerk.

het gevaar van onveilige 
sleutelkluisjes

voorkom een inbraakgolf met de buurtent
De praktijk leert dat mensen het meest 
open staan voor preventie wanneer ze 
zelf of in hun woonomgeving te maken 
krijgen met een inbraak. De BuurTent 
speelt hierop in. Als er in een straat is 
ingebroken, worden de omwonenden 
ingelicht én uitgenodigd om naar een 
speciaal voor dit doel opgezette tent te 
komen. 

Inbraakgevoelig
Bezoekers worden hier geïnformeerd 
over de werkwijze van de inbraak, de 
buit en de inbraakgevoelige elementen 
van de woningen. Positief nevenef-
fect is dat de BuurTent de onderlinge 
verhoudingen in de buurten versterkt 
en dat de bewoners daardoor beter op 
hun woning en buurt letten. 

De BuurTent leent zich ook goed voor 
de aanpak van andere vormen van 
criminaliteit die in een wijk kunnen 

voorkomen, zoals hennepteelt, overval-
len en straatroof. 

Hein Roethofprijs
Eind vorig jaar won BuurTent de Hein 
Roethofprijs. De jury roemde het 
concrete resultaat dat de tent oplevert: 
een daling van de Tilburgse woningin-
braken. De eenvoud en degelijkheid 
zorgen ervoor dat het project ook in 
andere gemeenten gemakkelijk is in te 
voeren. Het concept is inmiddels door 
andere steden overgenomen.

Meer informatie
In het dossier Woninginbraak op de 
website van het CCV (www.hetccv.nl) 
staat een uitgebreide toelichting en 
procedurebeschrijving van het concept 
BuurTent.

Sybren van der Velden, Landelijk Projectleider/Coördinator Woninginbraak:
“Tijdens het Donkere Dagen Offensief werkt de politie nauw samen met vele partners om de jaarlijkse piek aan high impact crime 
delicten tegen te gaan. Daar hebben we de afgelopen jaren prima resultaten mee gehaald. Het aantal woninginbraken is sinds 2012 met 
zo’n 30 procent gedaald! Risico bij goede resultaten is dat de focus verslapt. Ik doe daarom een dringend beroep op een ieder die bezig is 
met veiligheid om de handen ineen te blijven slaan. De opkomst van WhatsApp-groepen, waarbij burgers onze ogen en oren in de wijk zijn 
en het PKVW dragen daaraan bij. Alleen samen maken we (wederom) het verschil.”

Toegangbeheer en controlesystemen zijn onder te verdelen in: 

1. Mechanische systemen 

2. Elektronische systemen 

1. MECHANISCHE SYSTEMEN 

Mechanische systemen (veelal sleutelkluisjes) zijn systemen waarbij een 

generale hoofdsleutel of een codebediening wordt gebruikt om het kluisje 

te openen. In het kluisje wordt de sleutel van de betreffende woning be-

waard, zodat de thuiszorgmedewerker eenvoudig de woning kan betreden. 

De meningen over toepassing van deze producten zijn verdeeld, mede ook 

omdat op verschillende plaatsen inbraken hebben plaats gevonden door 

het forceren van niet gecertificeerde sleutelkluisjes, waarna het uiteraard 

eenvoudig is om de woning binnen te gaan. 

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is de volgende eis gesteld: 

Als een woning voldoet aan de eisen van het PKVW en er wordt een sleutel-

kluisje gebruikt, is het verplicht om gebruik te maken van een sleutelkluis-

je dat is gecertificeerd voor inbraakwerendheid met minimaal de kwaliteit 

SKG**®. Dat is voor de bewoners wel zo’n veilig gevoel. Hiernaast staat 

een overzicht in alfabetische volgorde van SKG-gecertificeerde sleutelkluis-

jes voor gebruik buiten de woning en dus goedgekeurd voor ten minste 3 

minuten inbraakwerendheid. Kijk voor de laatste versie op lijst Q van de 

PKVW Productenlijst. Deze lijst wordt door het CCV bijgehouden en als gra-

tis download aangeboden via www.hetccv.nl/webwinkel.

• AMI, sleutelkluis SKG**®

 In greep van buitenschild van cilinderveiligheidsbeslag

• ANKER, sleutelkluis SKG**® 

 In greep van buitenschild van cilinderveiligheidsbeslag

• CLAVISIO, sleutelkluis SKG***®

 Muurmontage of aan naar binnendraaiende houten, kunststof of alumi-

nium deur (geleverd met begeleiding in organisatorische maatregelen) 

• COMBIA, sleutelkluis SKG**® 

 Muurmontage of aan naar binnendraaiende houten deur 

• MOBILE KEYS, sleutelkluis SKG**® 

 Muurmontage of aan naar binnendraaiende houten deur

• VAN DEN HOOGEN, sleutelkluis SKG**®

 Muurmontage of aan naar binnendraaiende houten deur

Met ingang van 1 mei 2015 is het verplicht dat een SKG **® gecertificeerd 

sleutelkluisje met een cilinder voorzien is van een voorziening tegen 

cilindertrekken. Bijvoorbeeld door een cilinder SKG***® te plaatsen.

Bevestiging 

Het is van belang sleutelkluisjes op de voorgeschreven wijze te bevestigen. 

Normaliter eist het Politiekeurmerk dat het voordeurslot juist in het zicht 

is van mogelijke passanten of buren, zodat een inbreker niet onopgemerkt 

blijft. Echter over de plek waar de sleutelkluis geplaatst moet worden, zijn 

de meningen verdeeld. Door het plaatsen van een sleutelkluis op ooghoog-

te en in het zicht, geeft dat duidelijke informatie over de bewoners, name-

lijk dat er zorgbehoevende personen wonen. Dat is geen informatie die je 

eenvoudig wilt prijsgeven aan mensen met slechte intenties. Een alterna-

tief is een sleutelkluisje weggewerkt in de greep van het buitenschild van 

cilinderveiligheidsbeslag (voordeurgarnituur). Deze sleutelkluisjes vallen 

door deze toepassing minder op.

TOEGANG TOT ZORGWONINGEN
Zorggerelateerde gebouwen en woongebouwen waarin een zorgfunctie verwerkt is (ook wel zorg-

woningen genoemd), worden steeds vaker een onderdeel van de wijk. De thuiszorgmedewerker maar 

bijvoorbeeld ook de tuinman, de interieurverzorgster en Tafeltje Dekje moeten allemaal (eenvoudig) 

de zorgwoning binnen kunnen, maar ongewenste bezoekers wil je buiten houden. Een veilig en goed 

toegangsbeheer en controlesysteem is voor deze zorgwoningen dan ook van groot belang.

Een 80-jarige Harlinger werd in zijn woning overvallen. Ook nu weer was 

een laffe inbreker de woning binnen gedrongen door een aan de voorgevel 

bevestigd sleutelkastje te forceren.1 (bron Harlinger Courant)

‘Zo’n inbraak heeft een enorme impact, vooral omdat het vaak om oude 

mensen gaat,’ zegt districtchef van de politie in Gouda.1 (bron Omroep West)

PKVW Zorgwoningen 0615 print.indd   1 09-07-15   16:45

witte voetjes actie goeree-overflakkee

http://www.hetccv.nl/woninginbraak
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staat het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
al jaren bekend als de Nederlandse 
norm voor goede woningbeveiliging. 
1DagNiet – letterlijk bedacht tijdens 
een gesprek bij de koffieautomaat - is 
inmiddels in België overgenomen. En 
wat te denken van de in 2014 geïntro-
duceerde Harm Alarm Bokaal. Nu al 
blijkt deze trofee voor iedere politie-
regio een felbegeerde prijs.

Het Donkere Dagen Offensief 2015-
2016 ligt inmiddels bijna achter ons. 
Langzaam maar zeker gaan we ons 
alweer voorbereiden op het offensief 
van 2016-2017. Graag ga ik samen met 
u de uitdaging aan om ervoor te zorgen 
dat het aantal inbraken de volgende 
donkere periode nog lager ligt.

Het CCV ziet u graag tijdens een 
van onze bijeenkomsten, in onze 
webwinkel, op onze website, Twitter, 
Facebook, of tijdens een persoonlijk 
gesprek. 

Weet ons te vinden!

Lilian Tieman, Adviseur woninginbraken 
Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspre-
ventie en Veiligheid zet zich het hele 
jaar in om het aantal woninginbraken in 
Nederland terug te dringen. Tijdens het 
Donkere Dagen Offensief gooien ook wij 
daar een schepje bovenop. Samen met 
onze partners.

Deze krant geeft een mooi beeld van de 
activiteiten die de afgelopen maanden 
zijn uitgevoerd en welke inspanningen 
daarbij zijn verricht. Vanzelfsprekend 
is het slechts een greep uit de vele 
initiatieven die er door het hele land 
zijn ontplooid.

Stuk voor stuk inspirerende initiatieven, 
die soms klein beginnen maar kunnen 
uitgroeien tot bekende begrippen. Zo 
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FLYERS

Voorkom een inbraak in uw woning 
Op de voorkant van deze A4 flyer 
worden de voordelen van het PKVW 
uitgelegd en wordt verwezen naar 
erkende PKVW-beveiligingsbedrijven. 
Op de achterzijde staan preventie-
tips die bewoners eenvoudig kunnen 
toepassen.

Voetstap
Als het inbrekers gemakkelijk wordt 
gemaakt om een huis binnen te 
komen, bijvoorbeeld via een open 
raam of deur, kan een ‘wit voetje’ 
worden neergelegd. Deze papieren 
voet bevat de tekst: ‘Deze schoen-
afdruk had van een insluiper kunnen 
zijn’. Op de achterzijde wordt 
verwezen naar PKVW-bedrijven in de 
regio. 

PKVW-wijkkaartje
Speciaal voor de erkende PKVW-
bedrijven ontwikkelde het CCV een 
PKVW-wijkkaartje. Na het uitreiken 
van een PKVW-certificaat Beveiligde 
Woning kan een PKVW-bedrijf het 
kaartje bij wijkbewoners door de bus 
doen met de vraag of zij ook inte-
resse hebben in woningbeveiliging. 

GIVE-AWAY

Winkelwagenmuntje
Dit winkelwagenmuntje wijst mensen 
erop dat ze de deur moeten afsluiten 
wanneer ze even weg gaan. Het 
bijgeleverde hangertje kan aan de 
sleutelbos bevestigd worden, zodat 
iedereen er op het juiste moment 
aan denkt. 

Stift
Deze felgele markeerstift met de 
logo van het PKVW heeft de vorm 
van een lampje. Een leuke weggever 
tijdens de donkere dagen.

Memoblokje
Een handig memoblokje in de vorm 
van een huisje, met een liniaal aan 
de zijkant. Op de achterzijde staat 
het PKVW-logo.

Minthuisje
Mintsnoepjes verpakt in een doosje in 
de vorm van een huisje met daarop 
het PKVW-logo.

pkvw-website vernieuwd
Gefeliciteerd! Uw wijk is weer 
een stukje veiliger geworden

Een Politiekeurmerk-woning heeft: 
1. Gecertificeerd hang- en sluitwerk op  

bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels.
2. Verlichting bij de buitendeuren.
3. Zicht vanuit de hal op iemand die voor  

de deur staat.
4. Rookmelders op iedere etage.

www.politiekeurmerk.nl

Een van uw straatbewoners 
heeft het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen (PKVW) 
voor zijn/haar woning 
behaald.

pkvw-producten cilindertrekbeveiliging verplicht

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

• Neem veiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging SKG**® of SKG***®
• Of zorg voor een slot met een cilinder SKG***®
• Vraag een erkend Politiekeurmerk-bedrijf om advies

Let op! 

Inbreker snel en 

vaak binnen door 

cilindertrekken

Voorkom inbraak  
met de juiste sloten

www.politiekeurmerk.nl

Met ingang van 1 januari 2016 moeten 
alle nieuw te bouwen woningen een 
voorziening tegen cilindertrekken 
hebben. Onlangs werd deze wijziging 
in het Bouwbesluit gepubliceerd in de 
Staatscourant.

Landelijk ambassadeur aanpak woning-
inbraken Charlie Aptroot juicht dit soort 
wettelijke verankering tegen inbraak 
toe: “Het is mooi dat partners geza-
menlijk zijn opgetrokken om cilinder-
trekbeveiliging wettelijk te verplichten 
in de nieuwbouw. Zo zijn bewoners met 
een nieuwbouwwoning in de toekomst 
beter beschermd tegen deze veel voor-
komende inbraakmethode.”

Om tot deze wijziging in het Bouw-
besluit te komen hebben partijen, 
zoals de Normcommissie NEN 5096, de 
NEN, het CCV, brancheorganisaties, de 
ministeries van Binnenlandse Zaken 
en Veiligheid en Justitie, de krachten 
gebundeld.

Politiekeurmerk
Al vele jaren is een forse stijging zicht-
baar van de inbraakmethode cilinder-
trekken. Reden genoeg voor het Politie-
keurmerk Veilig Wonen om hier voor 
de nieuwbouw (1 augustus 2011) en 
voor de bestaande bouw (1 april 2014) 

eisen aan te stellen. Dit geldt voor alle 
deuren die van buitenaf bereikbaar zijn 
en toegang geven tot de woning. Dit is 
dus ook van toepassing op deuren van 
bergingen en garages met een doorgang 
naar de woning.

Cilindertrekken
Bij cilindertrekken (ook wel kerntrek-
ken genoemd) wordt de cilinder of 
de kern van de cilinder uit de deur 
getrokken door er een schroef in te 
draaien en daar mechanische druk op 
te zetten. Hierdoor breekt de cilinder 
af. Op deze manier kan een inbreker 
binnen 30 seconden binnen zijn. Om dit 
tegen te gaan, kunnen bewoners veilig-
heidsbeslag met cilindertrekbeveiliging 
SKG**® of SKG***® (laten) monteren óf 
de huidige cilinders vervangen door een 
cilinder SKG ***®.

Informatiemateriaal
Op www.hetccv.nl/woninginbraak is 
gratis materiaal beschikbaar
• A5 flyer cilindertrekbeveiliging
• A4 infosheet cilindertrek- 

beveiliging
• Poster ‘Voorkom inbraak met de 

juiste sloten’
• Foto cilindertrekbeveiliging 
• Illustratie veiligheidsbeslag 
• Artikel voor huis-aan-huiskrant

Als het gaat om sociale controle in de 
straat, heeft het spionnetje al lang 
zijn meerdere moeten erkennen in 
de smartphone. Neem bijvoorbeeld 
de WhatsApp buurtpreventiegroepen 
die de afgelopen tijd aan een ware 
opmars bezig zijn. Niet onverdien-
stelijk, zo blijkt uit onderzoek dat 
de Tilburg University eind vorig jaar 
presenteerde.

Deze WhatsApp-groepen, gericht op 
informatie-uitwisseling tussen politie, 
gemeente en bewoners, zorgen voor 
een sterke vermindering van het aantal 
woninginbraken. Het gaat om een 
afname van maar liefst 40 procent, zo 
stelt onderzoeker Martijn Akkermans 
In samenwerking met onderzoeker Ben 
Vollaard bestudeerde hij de effecten 
van WhatsApp-groepen in 35 buurten 
in Tilburg. De woninginbraken lijken 
zich bovendien niet te verplaatsen naar 
aangrenzend gelegen buurten die nog 
geen WhatsApp-groep hebben. 

Afschrikwekkende werking
Publiciteit rondom de oprichting van 
een WhatsApp buurtpreventiegroep 
blijkt op inbrekers een afschrikwekken-
de werking uit te oefenen. Bovendien 
kunnen er geregeld mensen worden 
aangehouden, dankzij signalementen 
van een WhatsApp-buurtgroep. De 
politie juicht de oprichting van deze 
groepen dan ook zeer toe. Regelmatig 
doet zij zelf een oproep aan burgers om 
een dergelijke buurtgroep te beginnen.
 
Bijeffect
Valkuilen zijn er echter ook. Een plat-
form als WhatsApp kan bijvoorbeeld 
geroddel en discriminatie in de hand 
werken. De gemeente Tilburg hanteert 
een strakke regie om dit te voorkomen. 
Daarbij zal het elkaar face-to-face 
aanspreken op een kliko onder een 
open raam, nog altijd een sneller effect 
sorteren dan een berichtje in een 
groep. Maar dat hoeft de oprichting van 
een buurtapp niet in de weg te staan. 
Een mogelijk bijeffect van de buurt-
app is dat bewoners alerter worden 
en eerder geneigd zijn aan de bel te 
trekken bij verdachte situaties, stelt 
Akkermans in zijn studie. 

Onlangs werd bekend dat WhatsApp 
zijn groepslimiet verhoogt van 100 naar 
256 deelnemers. 

Informatie over WhatsApp-groepen 
en voorbeelden zijn te vinden op de 
website van het CCV (www.hetccv.nl).

whatsapp tegen woninginbraak

Patrick van den Brink, directeur Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV):
“Een effectieve aanpak van woninginbraak begint met goede preventie. Zorg er met zijn allen voor dat je het inbrekers zo moeilijk moge-
lijk maakt, anders blijft het dweilen met de kraan open. Gelukkig wordt er op het gebied van het voorkomen van inbraken al veel onder-
nomen. Denk aan Waaks - de inzet van hondeneigenaren die tijdens het uitlaten hun ogen en oren extra de kost geven - en Burgernet. En 
natuurlijk het Politiekeurmerk Veilig Wonen waarvan ons centrum de eigenaar is. We bieden hiermee een duidelijke veiligheidsnorm waar 
iedereen zijn voordeel mee kan doen.”

Afbeelding: www.vdhstickers.nl 

Om bewoners te informe-
ren over inbraakpreventie 
en het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen zijn flyers 
en gadgets beschikbaar. 
Deze zijn verkrijgbaar via
de webwinkel van het CCV: 
www.hetccv.nl/webwinkel.

tot ziens in 2016

hoe (be)veilig(d) is uw gemeente?
De online preventiemeter geeft het 
aantal afgegeven PKVW-certificaten 
weer en is bijgewerkt tot 1 januari 
2016. Inmiddels staan er ruim 710.000 
certificaten in het systeem!

18 gemeenten in Nederland hebben 
minimaal 25 procent gecertificeerde 
woningen. Barendrecht is koploper met 
maar liefst 39 procent. Houten (34%), 
Arnhem (32%), Lansingerland/ Zwijn-
drecht (31%) en Hendrik Ido Ambacht 
(30%) vormen de rest van de top 5.

De preventiemeter vindt u op: 
www.politiekeurmerk.nl/preventie-
meter.

Met meer dan 200.000 unieke bezoe-
kers per jaar is politiekeurmerk.nl dé 
plek waar burgers en professionals 
informatie vinden over het PKVW 
en het thema veilig wonen. Begin 
december vond de lancering van de 
vernieuwde site plaats.

De site biedt professionals goede 
praktijkvoorbeelden, informatie over 
inbraaktrends, voorlichtingsmateriaal
én het laatste nieuws over het keur-
merk. Bewoners vinden er onder andere 
de nieuwe scan ‘Hoe veilig is mijn 
huis?’.

Het CCV wenst u succes met uw 
bijeenkomst of adviesgesprek!
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