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Inbraak of diefstal, je krijgt er liever niet mee te ma-
ken. Is jouw jeugdhuis voorbereid? Alles begint bij 
preventie. Bescherm je jeugdhuis tegen interne en 
externe diefstal. In deze folder vind je een handige 
checklist om de inbraak- en diefstalgevoeligheid 
van je jeugdhuis mee te controleren en krijg je tips 
en tricks om je jeugdhuis voor inbraak en diefstal te 
behoeden.

Deze checklist en nota is een uitgave van Formaat vzw en kwam tot stand 
met steun van de Preventiecel van Politiezone Gent

AUTEURS: Tim Bryon, Lieven Van de Voorde, Linda Baeten, Jos Meers
VORMGEVING: Pepijn Haghebaert

MET DANK AAN: Lotte Van de Werf, Marc Cochuyt 
(Technopreventie adviseur - Lokale Politiezone Gent)

Meer informatie? 

Surf naar www.formaat.be of neem contact 

op met je jeugdhuisondersteuner.
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CHECKLIST 
INBRAAK- EN 
DIEFSTALPREVENTIE

Hoe veilig is mijn jeugdhuis? Zijn we voorbereid op inbraken 
of diefstal? Hoe kwetsbaar is onze werking? Een voorzich-
tig antwoord krijg je door het invullen van deze checklist. 
Kruisjes zetten is echter niet alles, het echte werk begint 
na het doornemen van het document met meer uitleg, tips 
en acties. 

Deze checklist laat je nadenken over inbraak- en diefstalpreventie 
in het jeugdhuis. Hij biedt geen allesomvattende oplossing, maar 
geeft een beeld van de gevoeligheid van het jeugdhuis voor inbra-
ken en diefstal. Hij kan helpen om het thema op de agenda van 
jouw jeugdhuis te krijgen. 

DE MEDEWERKERS EN DE KERN …

 doen regelmatig een stockcontrole.
 weten precies hoeveel sleutels van het jeugdhuis in omloop 

zijn en wie ze heeft of vervangen de sleutels door een toe-
gangssysteem met badges, dat op elk moment registreert 
wie wanneer in het jeugdhuis aanwezig was.

 hebben afspraken rond sleutels opgesteld in een sleutelplan.
 kennen hun verantwoordelijkheid als tapper of dj.
 hebben een systeem om geld uit de kas te halen tijdens fui-

ven.
 investeren in een betaalsysteem met kaart.
 houden de omgeving van het jeugdhuis proper en laten geen 

bouwmaterialen slingeren.
 kennen allen de procedure voor het afsluiten van het jeugd-

huis.
 maken afspraken met buren en politie om het lokaal in het 

oog te houden.
 hebben een lijst met foto’s, het type en serienummer van 

waardevolle apparaten in het jeugdhuis.
 doen meteen na de vaststelling van diefstal of inbraak aan-

gifte bij de politie.
 herstellen meteen schade aan het jeugdhuis (een gebarsten 

raam, losse tegels buiten …).
 laten bij het afsluiten de kassa open, om duidelijk te maken 

dat ze leeg is.
 zetten het thema inbraak- en diefstalpreventie op de agenda 

van bestuursvergaderingen
 zetten het thema inbraak- en diefstalpreventie op de agenda 

maken regelmatig de automatische ontspanningstoestellen 
leeg (tafelvoetbal …).

Waardevolle inhoud?
Hou dit document bij in het jeugdhuis op een veilige 
plaats. De tips hierboven zijn namelijk veel geld waard, 
ook voor de volgende generaties in het jeugdhuis.

IN OF ROND HET JEUGDHUIS …

 worden buitendeuren afgesloten bij het verlaten van het 
jeugdhuis.

 worden tussendeuren het best opengelaten, omdat deze an-
ders opengebroken kunnen worden.

 is er een klasseersysteem voor cd’s.
 hangen er bordjes waar bezoekers wel of niet welkom zijn.
 hangt het binnenhuisreglement waarin sancties tegen dief-

stal vermeld staan.
 zijn tijdens instuifmomenten de ruimtes waar bezoekers niet 

moeten zijn op slot.
 is er een rolluikkast voor de cd’s en de muziekinstallatie.
 zijn er lockers of een afgesloten vestiaire.
 kun je moeilijk binnen kijken.
 zijn er nooit grote hoeveelheden geld aanwezig.
 zitten opzetsloten op de ramen.
 hangen schriklichten.
 zijn veiligheidscilindersloten geïnstalleerd. Het certificaat ligt 

op een veilige plaats.
 hou waardevolle voorwerpen (bv. je 10EaZy) niet in je jeugd-

huis tijdens sluitingsdagen
 tijdens langere periodes van sluiting (bv. bij renovatie): stoc-

keer alles dat waarde heeft op andere locatie.
 is een alarmsysteem geïnstalleerd.

Een bewakingscamera plaatsen is erg ingrijpend en wellicht en-
kel nuttig bij herhaalde problemen.

Technopreventief adviseur tot uw dienst
Reggea, punk en techno mogen er allemaal zijn, daar 
gaat het niet om bij de technopreventief adviseur. Hij/zij 
komt wel graag langs met advies rond organisatorische, 
mechanische en elektronische maatregelen die jouw 
jeugdhuis nog veiliger maken tegen inbraak en diefstal. 
Dit personeelslid werd speciaal opgeleid in de preventie 
en komt daarbovenop gewoon gratis en vrijblijvend ad-
vies geven. De gegevens van jouw technopreventief advi-
seur vind je op www.besafe.be.

 ALS DIEVEN BINNEN WILLEN ZIJN, 
GERAKEN ZE BINNEN. ZORG ER GEWOON VOOR 
DAT DIT ZO MOEILIJK MOGELIJK IS EN DAT DE 

BUIT DEZE MOEITE NIET WAARD IS 
Jeugdhuis Perron 4

3
Formaat - Inbraak- en diefstalpreventie – versie april 2017



NOTA INBRAAK- EN 
DIEFSTALPREVENTIE

Deze nota is een uitbreiding op de checklist rond inbraak- en 
diefstalpreventie. Heel wat acties om jouw jeugdhuis veili-
ger te maken worden hier kort toegelicht. De resultaten van 
de checklist en de acties die hier beschreven staan, worden 
best besproken op een bestuursvergadering.

We beginnen met tips en acties ter preventie van diefstal door in-
ternen, mensen die bekend zijn met de werking. Daarna hebben 
we het over inbraak en diefstal door externen. De acties zijn op-
gebouwd rond het OFEM-model dat er vanuit gaat dat organisato-
rische afspraken het goedkoopst zijn en het meest effect hebben. 
Diefstalpreventie ‘maar zo sterk is als de zwakste schakel’. Daar-
op wezen enkele kernleden van een jeugdhuis ons. Dit betekent 
dat je best eerst de zwakke punten aanpakt. We beginnen telkens 
met de financieel meest haalbare acties, die blijken meestal rela-
tief eenvoudig. Let op: te ver gaan in het uitvoeren van alle acties 
kan de open jeugdhuissfeer beïnvloeden. Een jeugdhuis als ver-
sterkte burcht is misschien niet waar jullie naar toe willen.

TEGENOVER INTERNEN: 
BEKENDEN VOOR HET JEUGDHUIS

Er is een spreekwoord dat zegt: ‘de gelegenheid maakt de dief’. 
De kans dat er geld, cd’s ... door internen meegenomen worden, 
is kleiner als er duidelijke afspraken gemaakt worden en als er 
een basiscontrole uitgevoerd wordt of kan uitgevoerd worden. 
Hieronder vind je een aantal preventieve maatregelen op vlak van 
datgene waarrond een jeugdhuis opgebouwd is: de vrijwilligers-
werking, de toog en de muziekinstallatie.

 WIJ SCHREVEN EEN PROGRAMMA 
GESCHREVEN EN GELINKT MET EEN 

GSM WAARBIJ MEN KAN BELLEN EN HET 
SLOT OPENT. VOORDEEL IS DAT IEDEREEN 

DIE BINNEN KOMT GEREGISTREERD WORDT 
EN JE HEBT GEEN SLEUTELPLAN 

(MEER) NODIG 
Thomas De Loecker, Jeugdhuis De Guuk

 BEWAAR ZO WEINIG MOGELIJK 
GELD IN HET JEUGDHUIS ZELF. OOK IN 
DEZE FINANCIEEL MOEILIJKE TIJDEN 

IS DE BANK NOG STEEDS DE  
VEILIGSTE OPLOSSING 

Jeugdhuis Lido

Organisatorische Maatregelen

•	 Doe regelmatig een stockcontrole waardoor duidelijk wordt 
hoeveel drank er verkocht wordt, en hoeveel geld er binnen 
komt. Stel een verantwoordelijke aan voor deze stockcontrole.

•	 Controleer met meerdere bestuurders regelmatig de rekenin-
gen, zo vermijd je misbruiken.

•	 Maak duidelijke afspraken wie er wel en niet achter de toog en 
discobar mag komen. Als iedereen achter de toog een drankje 
kan nemen en zelf kan betalen, is er geen controle mogelijk. 

•	 Stel een sleutelplan op. Daarin staan alle afspraken rond sleu-
telbeheer. Waar bevinden de sleutels van het jeugdhuis zich? 
Hoeveel sleutels zijn er en wie heeft ze?

•	 Zorg voor een klasseersysteem voor cd’s. Zo kan je makkelijk 
controleren of er een cd ontbreekt.

•	 Hou ruimtes waar bezoekers niet moeten zijn op slot tijdens 
de instuif. Hang duidelijke bordjes waar bezoekers niet thuis-
horen. Dit bijvoorbeeld tegen gelegenheidsdieven die in de op-
bergruimte belanden “op zoek naar het toilet”.

•	 Vermeld in het binnenhuisreglement sancties tegen interne 
en acties tegen externe diefstallen. 

•	 Zorg voor meerdere kassa’s (inkomgelden, drankinkomsten …) 
zo is een controle makkelijker.

•	 Breng op bestuursvergaderingen het onderwerp diefstalpre-
ventie regelmatig ter sprake.

•	 Haal het geld regelmatig uit de kassa bij drukke avonden of 
fuiven. Stel daarvoor steeds twee personen aan en breng grote 
hoeveelheden geld onmiddellijk naar de bank.

•	 Stap over naar een cash-les systeem met betaalkaart.

Fysische Maatregelen

•	 In een rolluikkast kunnen cd’s en de muziekinstallatie veilig 
bewaard worden. Bij andere jeugdhuizen is de muziekinstal-
latie stevig verankerd in een meubel.

•	 Lockers of een afgesloten vestiaire maken het stelen van jas-
sen of hun inhoud onmogelijk.

 DE DADERS GEBRUIKTEN 
EEN KOEVOET OM DE KLUIS UIT 

DE MUUR TE RUKKEN 
Jeugdhuis The Nooddle
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TEGENOVER EXTERNEN: BUITENSTAANDERS

Ook diefstal door externen is niet zeldzaam en de schade die daar-
bij gemaakt wordt, is in veel gevallen groter dan de buit. Hieronder 
vind je een lijst met acties die gericht zijn op preventie tegenover 
buitenstaanders die niet vertrouwd zijn met de jeugdhuiswerking 
en al dan niet toevallig bij het jeugdhuis langs komen.

 
Organisatorische Maatregelen

•	 Geef de inbreker geen hulpmiddelen. Voorkom dat materiaal 
uit de omgeving rond het jeugdhuis kan gebruikt worden om in 
te breken (een ladder, losse bakstenen, zware balken …).

•	 Duidelijke procedure. De laatste in het jeugdhuis sluit alle 
ramen en deuren goed af. Het is ook voor iedereen duidelijk 
welke ‘procedure’ er is voor het afsluiten om misverstanden te 
vermijden.

•	 Inkijk voorkomen zorgt ervoor dat gelegenheidsdieven minder 
snel worden verleid tot actie. Een aantrekkelijke etalage met 
muziekinstallatie, computers en ander waardevol materiaal is 
een open uitnodiging en een verzekerde buit. De laatste in het 
jeugdhuis sluit dus best gordijnen of rolluiken. 

•	 Laat geen grote hoeveelheden geld achter in het jeugdhuis. 
Zorg voor een duidelijk systeem om geld naar de bank te bren-
gen. Stel daarvoor één verantwoordelijke en doe het transport 
indien mogelijk met twee. 

•	 Maak afspraken met buren en/of politie.  Als een buur regel-
matig langs het jeugdhuis passeert, ligt het lokaal er toch even 
minder verlaten bij. Ook aan de lokale politie kan je vragen om 
bij een inspectieronde voorbij het jeugdhuis te rijden, bijvoor-
beeld wanneer het jeugdhuis een tijdje dicht is wegens exa-
mens of verbouwingen. 

•	 Graveren en registreren van de waardevolle voorwerpen in het 
jeugdhuis is essentieel. Zonder serienummers kan de politie 
niets doen. Het graveren van de naam van het jeugdhuis op een 
zichtbare plaats maakt het verhandelen van de apparaten extra 
moeilijk. Foto’s van de apparaten en de lijst met serienummers 
worden best op een veilige plaats opgeborgen en jaarlijks ge-
updatet. Zo’n lijst hebt je sowieso nodig als je het materiaal wilt 
laten verzekeren tegen diefstal’. Een diefstalverzekering koppel 
je aan je brandverzekering inboedel.

•	 Reageer meteen op diefstal of inbraak. Indien je een diefstal-
verzekering hebt: doe onmiddellijk aangifte bij de maatschappij 
en wacht geen drie weken. Je doet enkel aangifte nadat peevee 
door de politie werd opgesteld. Documenteer de schade en doe 
een aangifte bij de politie. Raak niets aan en wacht op de komst 
van de politie, leg steeds klacht neer ook al is het verlies of de 
schade miniem. Indien er in een buurt voldoende klachten zijn 
zal het parket een opsporingsonderzoek opstarten. Je maakt 
best een lijst met een aantal gegevens over je waardevolle 
voorwerpen (registratienummer, serienummer …) omdat dat 
van belang kan zijn bij een aangifte van diefstal. Bij een tech-
nopreventief adviseur kan je hiervoor een registratiekaart krij-
gen.

 SOCIALE CONTROLE IS DE 
BELANGRIJKSTE BEVEILIGING 

Wouter Lefevre, Jeugdhuis Ten Goudberge

Check it!
In een aantal gemeenten kan je een extra premie of sub-
sidie krijgen om de fysische beveiliging van het lokaal te 
verbeteren. Doe ook eens navraag in jullie gemeente.

Fysische Maatregelen

•	 Herstel eventuele schade zo vlug mogelijk. Een gebroken 
raam nodigt uit tot meer vandalisme en eventueel inbraak.

•	 Extra grendels of opzetsloten aan de binnenzijde van deuren 
en ramen. Dievenklauwen aan de buitenzijde voorkomen dat 
deuren uit hun hengsels getild worden (voor deuren die langs 
buiten open draaien).

•	 Schriklichten die aanflitsen wanneer er beweging waarge-
nomen wordt, zijn een doeltreffend systeem in een bevolkte 
buurt. Ze maken sociale controle mogelijk waardoor de inbre-
ker zichtbaar wordt. Let op: doe dit niet op plaatsen die onzicht-
baar zijn voor de buren want anders help je de dieven net!

•	 Veiligheidscilindersloten zijn veilige sloten waarbij extra sleu-
tels enkel kunnen bijgemaakt worden op vertoon van een certi-
ficaat. Sleutels ongewenst namaken is dus uitgesloten. Bewaar 
het certificaat wel op een veilige plaats. 

•	 Of	 investeer in een toegangssysteem op basis van badges 
waarbij er geregistreerd wordt wie de ruimte wanneer be-
treedt.

•	 Vervang je glas door gelaagd glas, zo geraken dieven moeilij-
ker binnen.

•	 Plaats nepcamera’s en maak duidelijk via stickers dat er ca-
merabewaking is.
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Elektronische en meldingsmaatregelen

•	 Een alarminstallatie is een doeltreffende maar ingrijpende ac-
tie om inbrekers af te schrikken. De kostprijs van de installatie 
is vaak erg hoog en plaatsing gebeurt best door een externe 
firma. Alarmsystemen met melding bij de politie of een externe 
firma zijn aan te raden bij afgelegen jeugdhuizen zonder soci-
ale controle. Hou echter in het achterhoofd dat een alarmin-
stallatie waardeloos is zonder de bovenstaande stappen. Een 
inbraak/diefstal is immers vaak sneller gebeurd dan de politie 
ter plaatse kan komen. Regelgeving rond alarmsystemen vind 
je op www.vigilis.be.

•	 Camerabewaking installeren op openbare plaatsen is onder-
hevig aan ingewikkelde regels. De twee voornaamste zijn het 
plaatsen van een pictogram waarmee je kennis geeft van de 
aanwezigheid van camera’s en het registreren van de camera’s 
bij het CBPL (dit kan ook online). Alle informatie hierover vind 
je op www.besafe.be en www.privacycommission.be.

 

 WIJ STUURDEN EEN NIEUWSBRIEF 
OM ONZE LEDEN OP DE HOOGTE TE HOUDEN 

VAN DE STAND VAN ZAKEN. WE VONDEN 
HET BELANGRIJK DAT IEDEREEN DE JUISTE 
INFORMATIE KREEG. ZO WERDEN RODDELS 

ACHTERAF VERMEDEN 
Dieter Verstreken, Jeugdhuis ’t Raster

Tip!
Speel zelf eens inbrekertje met de kern. Doe dit overdag 
en zonder verdachte handelingen. Ontdek zo zwakke 
plekken zoals koepels, kelder gaten, verloren of onbe-
waakte hoekjes … 
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