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Agenda

� WhatsApp
� Preventiegroepen
� Signaleren (SAAR-methode)
� Standpunt gemeente en politie
� Veiligheid in en om de woning
� Vragen
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Wat is WhatsApp?

� Berichtenservice (soort SMS) voor smartphone
� WhatsApp is gratis
� Groepsgesprekken (groepschat) 256 deelnemers
� Meer info www.whatsapp.com of Appstore
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Doel van WhatsApp preventiegroep

� Veilige wijken in de gemeente
� Vergroten van leefbaarheid en sociale cohesie
� Signaleren
� Samen een oogje in het zeil houden (extra oren en 

ogen in de wijk)
� Melden verdachte situaties
� Plannen van verdachte persoon verstoren
� Voorkomen van een inbraak
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Hoe zet ik een groep op?

� Burgerinitiatief (beheerder)
� Gebied 
� Bewoners informeren (voorbeeldbrief)
� Aanmelding Wabp.nl 
� Regels / handhaven
� ‘Stil’
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SAAR

Als u iets verdachts opvalt in de buurt, 
gebruik dan de SAAR-volgorde:

S - Signaleren

A - Alarmeren

A - Appen

R - Reageren
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Volgorde van handelen



WhatsApp 8

Voorbeeld
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Standpunt gemeente en politie

� Politie en gemeente zijn géén trekker van het project
� Voorlichting
� Bordjes ‘WhatsApp buurtpreventie’?
� College positief over WhatsApp-groepen
� Gemeente faciliteert
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Wabp.nl 

� Overzicht aangemelde groepen (42 )
� Groep is ‘officieel’ indien aangemeld (gratis)
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� WhatsApp preventiegroep is en blijft burgerinitiatief
� Bewoners ‘beheren’ WhatsApp-groep
� Minimale leeftijd 18 jaar en wonen in gebied 
� Maximaal 256 personen per WhatsApp-groep
� Gebruik de SAAR volgorde
� Laat elkaar weten dat politie is gebeld (112 of 0900-8844)
� Taalgebruik 
� Overtreedt geen regels/wetten
� Serieus gebruik

Voorwaarden tot deelname
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Nextdoor

• gratis en sociaal buren netwerk

• laagdrempelig

• inbraak en misdaadpreventie KAN

• ‘los’ karakter

• loslopende dieren, hulp, buurtfeest
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Wat is een verdachte situatie?

Verdachte situatie ja of nee?

Combinatie van:

Gedrag 
persoon Wat is de norm 

in mijn wijk

Tijdstip

Onderbuik gevoel
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Signalementen

Waaruit bestaat een goed signalement:

Beschrijving persoon
� Geslacht
� Uiterlijk
� Leeftijd
� Lengte
� Postuur
� Kleding
� Bijzondere kenmerken

In combinatie met locatie
� Loopt nu op de ……
� In de richting van …..

Voertuig
� Auto 

� Kenteken
� Kleur
� Merk
� Type

� Fiets
� Bromfiets
� Lopend
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Veiligheid in en om de woning

� Goed hang- en sluitwerk
� Verlichte kamers op wisselende tijden (tijdschakelaar)
� Laat niet weten via sociale media dat u niet thuis bent
� Verlichting rondom uw woning
� Spreek met buren af op de woning te letten
� Let op voor babbeltruc
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Woninginbraak

Inbrekers willen graag snel, geluidloos 

en ongezien uw woning binnenkomen. 

Ze houden niet van goede sloten en 

buitenverlichting. 

Breken aan een goed afgesloten raam of 

deur maakt lawaai, kost tijd en is dus niet 

aantrekkelijk.
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Tips tegen woninginbraak

� Als u de woning of kamer verlaat, 
sluit dan alle ramen en deuren. 

� Doe de voordeur altijd op slot. 
Draai de sleutel minimaal één 
keer om.

� Laat de woning ‘bewoond’ achter 
(kopje koffie/tijdschrift op tafel)
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Tips tegen woninginbraak

� Hang geen adres aan uw 
sleutelbos. 

� Zorg dat geld, sieraden of 
andere dure spullen van buiten 
niet te zien zijn.

� Registreer en maak foto’s van 
sieraden of apparatuur. 
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Doe altijd aangifte!

Bent u toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte!

De politie kan de dader(s) beter opsporen als u aangifte doet. 

Maak voor het doen van 

aangifte een afspraak via 

telefoonnummer 0900-8844
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Vragen?


