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samen met Veiligheidsprofessionals aan een

Veilig en leefbaar Nederland:

met en voor publieke en private partijen

aan preventie met als gevolg minder slachtoffers en minder

schade 

Het CCV werkt



Onderwerpen vandaag

• Belangrijke zaken vooraf

• Inbraakpreventie

• Babbeltrucs

• Digitale Veiligheid



• Info door Louis

Belangrijke zaken vooraf
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Belangrijke zaken vooraf



Inbrekers

• Gelegenheidsinbreker

• Professionele inbreker

• Inbrekersbendes



Waar let een inbreker op?

• Oud hang- en sluitwerk

• `goed` verzorgd huis en tuin, er valt iets te halen…

• Verlaten indruk… 



Op welke tijd..?



Waar wordt er ingebroken..?
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Welke inbraakmethodes 
worden vandaag toegepast?
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Hoe wordt er ingebroken..?



Inbraakmethodes



Ook als je maar even weg bent…

✓ achterdeur;

✓ schuurdeur;

✓ poort;

✓ fiets. 

Doe alles op slot!

Zet je Kliko of ladder vast



Wat kun jezelf...?

• Laat geen waardevolle zaken in het zicht

• Doe je ramen en deuren dicht

• Registreer uw eigendommen 

• Vertel uw buren dat u op vakantie bent

• Laat een bewoonde indruk achter



Herken verdacht gedrag

❑ Klopt dit wel?

❑ Luister naar uw onderbuikgevoel

❑ U kent de bewoners in uw wijk en weet 
`hé deze persoon ken ik niet..`

❑ Bij verdacht gedrag     

Verdachte situatie…?





Voor wie doet u uw deur (niet) open?



Wat is …

Politie: Jaarlijks zijn er zo`n 1.000 geregistreerde aangiftes van babbeltrucs…

Bij een babbeltruc gebruiken daders
een smoes of leugen om u op te 
lichten of om diefstal te plegen.



Gewone situatie

Er wordt aangebeld….

• Kijk eerst even, voordat u open gaat doen! 

• Hebt u een afspraak? 

• Alleen thuis… achterdeur op slot?

• Kierstandhouder gebruikt?



Babbeltrucs…

➢ Er is een gaslucht gemeld in de straat

➢ Wij zijn nieuwe buren en komen even kennis maken…     

(zelfs met cake…of een   bloemetje)

➢Moeder heeft een ongeluk gehad… 

Voor appartementen 

➢ Wij komen voor… maar die reageert niet, wilt u de (buiten)deur even 
opendoen?

➢ Ik heb een pakketje voor de buren, wilt u deze even aannemen?

➢ Er is waterlekkage hierboven… 

file:///C:/Users/Gorssel/OneDrive - Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid/Video`s/Briefje voor oma2.mp4
file:///C:/Users/Gorssel/OneDrive - Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid/Video`s/Annelies Cleton was slachtoffer van een babbeltruc.mp4


Verdacht?

Buitenlandse klusjesmannen…

Wat kunt u doen?

Noteer:

• Uiterlijk, kleding

• kenteken

• Opvallende zaken



Collecte?

• Zorg voor wat kleingeld in de buurt

• Doe de deur dicht als u wat gaat halen

• Twijfelt u over de betrouwbaarheid?
vraag een kaartje of gironummer….

Tips…



Tips…

Toch pinnen voor collecte..?

• Scherm uw pincode af tijdens het indukken

• Druk ZELF uw pincode

• Bewaar uw pas en pincode apart



Digitale beveiliging



o Altijd >   wireless Key;   om gebruik te maken van WiFi
o 2e stap > netwerknaam (SSID)





Digitale beveiliging
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Digitale beveiliging



Dank voor uw aandacht…


