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Helft telers geconfronteerd met inbraak of diefstal

Kees Goedhart: ‘Inbraak doet
Die emotionele schade is niet op te lossen
door een verzekeraar. Zorg daarom voor
goede preventiemaatregelen”, zegt Kees
Goedhart, marketeer bij Interpolis Agro.
Goedhart heeft de afgelopen zomer een
onderzoek laten uitvoeren door marktonderzoekbureau Motivaction International BV naar de gevolgen van inbraak en
diefstal met als een van de doelen: Kijk
wat het met mensen doet. Het leverde een
duidelijk beeld op hoe glastuinders in
Nederland zich gedragen en voelen rondom inbraak en diefstal.
Dit najaar start Interpolis de campagne
diefstalpreventie. Ook op de Horti Fair
besteedt Interpolis hier uitgebreid de aandacht aan. “We willen ook de ‘warme’ kant
eens onder de aandacht brengen. Mensen
staan er niet bij stil wat diefstal voor emotionele gevolgen heeft. Wij zijn marktleider in de glastuinbouw. We hebben veel
kennis van diefstal en preventie van
inbraak en diefstal. We vinden dat het
onze taak is om die kennis te delen.”

Onderzoek onder 400 agrariërs

Kees Goedhart, van Interpolis: “De emotionele schade is niet op te lossen
door een verzekeraar. Zorg daarom voor goede preventiemaatregelen.”

Inbraak doet meer met je dan je denkt; 56% van de ondernemers in de
glastuinbouw heeft te maken gehad met inbraak of diefstal op het bedrijf.
Eenderde van die ondernemers heeft angstgevoelens na een inbraak of
diefstal; van hun familieleden zelfs de helft.
TEKST EN BEELD: MARLEEN ARKESTEIJN

Motivaction deed het onderzoek bij 400
agrariërs, gelijk verdeeld over de sectoren
glastuinbouw, akkerbouw, melkveehouderij en intensieve veehouderij.
Op de vraag hoeveel mensen te maken
hadden gehad met inbraak of diefstal antwoordde 56% in de glastuinbouw positief.
Dit is het dubbele van de hoeveelheid in
de andere sectoren, waar de percentages
tussen 26 en 29% lagen. “Daarbij is geen
onderscheid gemaakt tussen inbraak met
braakschade en diefstal, waarbij de dief
zo naar binnen kon. Ook is er geen onderscheid tussen het wegnemen van kleine
dingen binnen het bedrijf en grotere diefstallen zoals het georganiseerd ophalen.”
Een kwart van de telers heeft al een alarminstallatie. In de andere sectoren is dit

Heeft u preventieve maatregelen genomen om inbraak/diefstal te voorkomen?
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meer met je dan je denkt’
‘Een van de twee inbrekers had een
pistool en richtte op ons’

In oktober 2003, tijdens de laatste bouwfase van kwekerij Bastille in De
Lier, een van de vestigingen van Holstein Flowers, werd er ingebroken. De
broers Leo en Mathieu gingen er samen op af om de dieven te betrappen.

Zorg in ieder geval voor goed hang- en sluitwerk en/of codesloten.

Het liep op het nippertje goed af.
“We kregen ’s nachts inbraakalarm. Omdat we al zone-alarm aan hadden laten
leggen, konden we via een toetsenbord opvragen welke zones in alarm gingen.
Het bleek aan de kant van de hoofdingang te zijn. Ze hadden het raam van het
kantoor met een grote steen kapot gegooid en waren naar binnen gegaan.”
“Wij stonden min of meer stijf van de adrenaline, want je weet dat ze aan je spullen zitten. We gingen ook naar binnen en troffen twee inbrekers in de koelcel aan.
Zij sloegen op de vlucht. Wij renden er achteraan. Ze gingen een kantoorruimte
binnen met draaikiepramen. Die kregen ze niet bijtijds open. Een van de twee had
een pistool in zijn binnenzak en richtte op ons. Toen gingen wíj op de vlucht.
Vanuit de kas hebben we de politie gebeld. De inbrekers zijn uiteindelijk toch via
het raam weggevlucht en hebben tijdens de vlucht de auto van mijn broer flink
geramd. Ze zijn in Dordrecht door de politie opgepakt.”

Politie bellen

moeite mee hadden. Dat is iets waar vaak niet bij wordt stilgestaan. Inbraak bij de buren blijkt vergelijkbare getallen op te
leveren. Verder viel het hem op dat er bij kleinere bedrijven
meer angstgevoelens leven dan bij grotere bedrijven.

Naar de politie of er zelf op af
Op de vraag wat mensen zouden doen als ze een onbekende
zien lopen bij de buren, blijkt de helft van de mensen erop af
te gaan. 22% belt de politie en 36% belt de buren. “Het zelf erop
afstappen raden wij af. Dat geldt overigens ook voor particulieren die beneden in huis gestommel horen. Bel de politie, maar
zoek niet zelf het gevaar op.”
Er blijken overigens grote regionale verschillen te bestaan in
dit optreden.

Van Holstein had kort geleden weer een inbraak. “Als nu het alarm afgaat, kijk ik
eerst aan de hand van de zones of er iemand binnen is of niet en dan bel ik snel
de politie. Ik wil dit geen tweede keer meemaken. Later besef je dat je veel geluk
gehad hebt. Wat zou er gebeurd zijn als hij de trekker had overgehaald? Ze waren

Een inbraak of diefstal kan angstgevoelens
oproepen.

uit op geld en waardevolle spulletjes. Het bekende kruimel-werk. Ze hebben niets

Kunt u voor de (laatste) inbraak of diefstal aangeven hoe u en uw familie-

te verliezen en worden er niet koud of warm van als ze opgepakt worden. Maar

leden zich op dat moment voelde(n)?

een kat in het nauw kan rare sprongen maken.”

AANTALLEN IN %

Last heeft Van Holstein er niet meer van. “Dat is de bekende Westlandse nuchter-

wekte bij mij geen angstgevoelens op

heid. Maar toen ik bij de laatste inbraak uit huis kwam lopen, zag ik dat de lamel-

wekte bij familieleden geen angstgevoelens op

45

len naar buiten hingen omdat er een ruit was ingetrapt. Ik zei tegen mijn zoon: ‘we

wekte bij mij enige angstgevoelens op

30

gaan niet verder je weet nooit of ze nog binnen zijn’. Ik heb de politie gebeld, die

wekte bij familieleden enige angstgevoelens op

41

binnen vijf minuten ter plekke was.”

wekte bij mij sterke angstgevoelens op

4

maar een paar procent. In alle vier sectoren hebben de mensen
extra hang- en sluitwerk en/of codesloten.
Het verbaast Goedhart, dat toch nog zoveel bedrijven hun deuren overdag zomaar open hebben. Een computer of gereedschap ligt dan voor het grijpen. Aan de andere kant: Als je tijdens het werk een deur vaak gebruikt, is het niet handig om
deze steeds op slot te doen.

Emotionele schade
Op de vraag of diefstal of inbraak angstgevoelens opleverde,
antwoordde tweederde van de ondernemers ontkennend. Maar
liefst de helft dacht dat hun partner en/of de kinderen er wel

TOTAAL
66

wekte bij familieleden sterke angstgevoelens op

5

weet niet

0

weet niet hoe familieleden zich voelden

9

Ruim de helft van de telers heeft wel eens te maken gehad met inbraak of
diefstal. Voorkom diefstal en sta eens stil bij de emotionele problemen die
inbraak of diefstal achteraf op kunnen leveren, is het advies van Interpolis.
Niet alleen bij de ondernemer zelf, maar ook bij de familieleden.
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