
VEILIGHEIDSFICHE    INBRAAKPREVENTIE

Inbraak en vandalisme komen jammer genoeg 
overal voor.
Wie de daders zijn, waar het voorkomt, wanneer ze 
toeslaan en wat er meegenomen wordt, doet er hier 
niet zo toe.  Wél wat je ertegen kunt doen!

TIPS
Er zijn een aantal voor de hand liggende zaken waar je altijd aan moet denken.  Omdat het de verantwoordelijkheid is van iedereen gebeurt het soms niet. Maak twee mensen, bv. de materiaalmeesters, verantwoordelijk voor de wekelijkse controle.
x	Sluit ramen en deuren goed en volledig.x	Laat ladders niet rondslingeren.
x	Laat werkmateriaal (waarmee ramen en deuren geforceerd kunnen worden) niet rondslingeren op het terrein.x	Laat de opbrengst van de fuif, het eetfestijn of het vieruurtje niet achter in het lokaal.
x	Maak duidelijke afspraken met je leidingsploeg en denk samen na over de zwakke punten van je lokaal!  Speel zelf een keer inbrekertje in je lokaal om de zwakke punten te achterhalen.
x	Vraag de wijkagent om je lokaal te inspecteren.  Hij of zij zal zeker een aantal pijnpunten kunnen blootleggen.x	Wie kan er allemaal binnen in het lokaal?  Wie komt er wan-neer en wat komt iedereen hier doen?  Loopt hier enkel Chirovolk rond?  Geeft iedereen zijn of haar sleutel terug na zijn of haar Chirocarrière?
x	Erg waardevolle zaken horen misschien niet thuis in een Chirolokaal, maar een muziekinstallatie kun je niet elke week opnieuw meebrengen. Berg ze op in een kast die op slot kan en zorg dat ze niet zichtbaar is.x	Zorg dat je van buitenaf niet kunt binnenkijken in je lokaal.  Als je niet kunt zien wat er te rapen valt, wordt de verleiding iets kleiner.

Werk de zwakke punten van je lokaal weg:x	Slechte, oude sloten maken het dieven nog gemakkelijker.x	Weinig beveiliging (verlichting) en een verdoken ligging zorgen dat inbrekers rustig hun gang kunnen gaan.x	Vermijd losliggende kelderroosters, slecht afgesloten dakra-men, enz.
x	Oude deuren en ramen kunnen gemakkelijk ingetrapt of geforceerd worden.
x	Wanneer je telkens opnieuw geconfronteerd wordt met inbraken kun je er met de ploeg over nadenken om over te gaan naar een meer professionele beveiliging.  Informeer jullie goed en zorg dat de investering (niet enkel financieel!) opweegt tegen de schade en het verlies dat door de inbra-ken wordt toegebracht.

Andere tips en ideeën:
x	Bespreek het probleem met de buren.  Zo kunnen zij mee een oogje in het zeil houden.
x	Maak afspraken over wat er gebeurt als er persoonlijke spul-len gestolen worden. Of begin met: “Laat geen persoonlijke spullen achter in het lokaal.”
x	Markeer waardevol materiaal: een muziekinstallatie met in het groot ‘Chiro Pipo’ op is niet zo interessant.x	Maak een inventaris op van het waardevolle materiaal.  Dat maakt de aangifte bij een inbraak gemakkelijker.



EXTRA INFORMATIE
x	Bron: ‘Jeugdlokalen en inbraakpreventie’, een uitgave van 

Steunpunt Jeugd.  In die brochure vind je concrete tips over 

je lokaal veiliger maken.  Te bestellen via www.steunpunt-

jeugd.be.

VERZEKERING
x	Doe altijd aangifte bij de politie, hoe klein de buit 

ook is.
x	Diefstal is niet verzekerd door de Chiroverzekering.
x	 Je kunt altijd een eigen diefstalverzekering afsluiten, 

maar zorg ook hier dat de kosten de investering 
waard zijn.


