
                                          
 

 

WhatsApp-signaleringsgroepen  

Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-signaleringsgroep 

om hun buurt of wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk via WhatsApp 

attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en 

sneller verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief 

van een WhatsApp-signaleringsgroep van harte toe, omdat buurtbewoners extra ogen en oren 

zijn in de wijk.  

 

Wat is een WhatsApp-signaleringsgroep? 

WhatsApp is een applicatie (app) die gratis te downloaden is voor uw smartphone. De 

berichtenservice is te vergelijken met de bekende SMS. Het voordeel van WhatsApp t.o.v. de 

SMS, is dat de service gratis is en dat er WhatsApp-groepen gemaakt kunnen worden. U kunt 

dan meerdere personen tegelijk een bericht sturen die in de WhatsApp-groep zitten.  

Daarnaast maakt deze berichtenservice gebruik van het mobiele netwerk en betaalt u dus niet 

per bericht, zoals met een SMS.  

 

Hoe ziet een WhatsApp-signaleringsgroep eruit? 

- Deelnemers zijn minimaal 18 jaar of ouder en woonachtig in dezelfde wijk/buurt; 

- De oprichter van de WhatsApp-signaleringsgroep is tevens de beheerder van de WhatsApp-

signaleringsgroep;  
- De beheerders van de WhatsApp-signaleringsgroepen kunnen zich verenigen in een aparte 

WhatsApp-groep. De beheerders kunnen signalen uit iedere aparte groep delen met elkaar en 

uitzetten in hun eigen WhatsApp-signaleringsgroep. Op deze manier kunnen veel burgers met 

een kleine inspanning benaderd worden. Dit creëert met de minste inspanning veel extra ogen 

en oren in de wijk/buurt; 

- Het is een burgerinitiatief, dus de politie en gemeente zitten niet in de WhatsApp-groep. 

- De politie komt in actie als er een melding is gedaan bij 112 of 0900-8844.  

 

Hoe werkt het? 

Deelnemen aan de WhatsApp-signaleringsgroep doe je volgens de SAAR-methode: 

S = Signaleren Let altijd op het gedrag van een persoon; wat is niet normaal in de buurt  

op dat tijdstip? Een ‘onderbuik’ gevoel kan een belangrijke aanwijzing 

zijn. 

A = Alarmeren Signaleer je een verdachte situatie of persoon? Bel dan bij spoed 112 en            

bij geen spoed 0900-8844. Vermeld bij de melding dat u lid bent van een 

WhatsApp-signaleringsgroep zodat er vanuit de politie terugkoppeling 

   kan plaatsvinden.   

A = Appen  Nadat je 112 hebt gebeld, stuur in de WhatsApp-signaleringsgroep een  

   bericht met een beschrijving van de situatie.  

   Vermeld dat 112 of 0900-8844 gebeld is, dit voorkomt een regen aan  

   meldingen bij de meldkamer! 

R = Reageer Reageer  door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met 

   de verdachte persoon. Houd de veiligheid in de gaten. Het is niet de  

   bedoeling dat u voor eigen rechter gaat spelen.   

 

Noteer een signalement 

Belangrijke punten: 

- Geslacht  - Kleding   - Auto (kenteken, kleur, merk) 

- Uiterlijk - Bijzondere kenmerken  - Fiets 
- Leeftijd     - Bromfiets 

- Lengte     - Lopend 

- Postuur 

- Afkomst 

 

In combinatie met: loopt nu op de … of rijdt in de richting van … 
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Spelregels 

- Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke. 

- Overtreed geen regels/wetten. 

- Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan wanneer dit voor de melding 

noodzakelijk/van meerwaarde is. 

- Contact/privéberichten zijn niet toegestaan, gebruik het waar het voor nodig is. 

 

Aanmelden  

U kunt zich aanmelden bij een WhatsApp-signaleringsgroep door uw gegevens hieronder in te 

vullen en dit formulier in te vullen en in te leveren bij de initiatiefnemer (beheerder WhatsApp-

signaleringsgroep). Hij/zij voegt u dan toe aan de groep.  

 

Beheerder WhatsApp-signaleringsgroep 

Naam:                                                                                                                                  

Achternaam:                                                                                                         

Adres:         

Telefoonnummer:      

Mailadres:        

 

Vul uw gegevens hieronder in, als u wilt deelnemen aan de WhatsApp-signaleringsgroep  

Naam:                                                                                                                                  
Achternaam:                                                                                                         

Adres:         

Telefoonnummer:      

Mailadres:        

 

 

Lever het ingevulde formulier in bij de beheerder WhatsApp-signaleringsgroep als u wenst deel 

te nemen aan de WhatsApp-signaleringsgroep  

 

Vergeet uw groep niet aan te melden op www.wabp.nl! 
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