Starten met WhatsApp-buurtpreventie
In Veldhoven zijn er verschillende buurtpreventiegroepen die via WhatsApp leden van hun
groep waarschuwen bij onveilige situaties. De resultaten van de WhatsApp-groepen zijn tot
nu toe positief.
Om te starten met WhatsApp-buurtpreventie zet u de volgende stappen:
 Vorm een WhatsApp groep met een beheerder.
 Meldt u WhatsApp-groep aan door contact op te nemen met Cordaad Welzijn. Zo
ontstaat er een overzicht van alle WhatsApp-groepen binnen Veldhoven.
 Organiseer met Cordaad Welzijn, gemeente en politie een startbijeenkomst.
 Vraag erkenning (plaatsing van WhatsApp buurtpreventie-bordjes) via de gemeente
Veldhoven gemeente@veldhoven.nl (bordjes worden op kosten vande gemeente
geplaatst).
 Zorg voor informatie-uitwisseling met andere buurtpreventiegroepen en andere
partijen zoals de Cordaad Welzijn/Politie/gemeente. Maak bijvoorbeeld een
WhatsApp-groep met alle beheerders uit de wijk aan.
Cordaad Welzijn biedt ondersteuning bij het vormen en eventueel bijscholen van
WhatsApp-buurtpreventiegroepen.
Om WhatsApp buurtpreventie goed te laten verlopen is het heel belangrijk om heldere
afspraken te maken over wat er wel en vooral niet in de WhatsApp-groep gedeeld mag
worden. In Veldhoven wordt gewerkt volgens de SAAR methode.

Uitleg SAAR-methode
1. Een verdachte situatie wordt ontdekt (Signaleer).
2. De politie wordt gebeld door 112 te bellen (Alarmeer).
3. De verdachte situatie wordt gemeld in de Appgroep van de wijk waar je lid van bent
(Appen). Daarin wordt gemeld:
 Dat je de politie gebeld hebt (diegene wordt door de politie teruggebeld en geeft
nieuwe info door in de groep),
 Wat het signalement, looprichting, verdachte handelingen enz. is/zijn. Foto's van
verdachten uitsluitend appen als er een verdachte situatie is, bij twijfel bewaar
de foto voor de politie.
 Wat je zelf gaat doen.
 Degene die de verdachte situatie ontdekt en de lezers van het bericht, reageren
op een manier waarbij hij/zij zich het prettigst voelt (Reageer).
4. Als andere leden verdachten zien en bij nieuwe ontwikkelingen wordt dit op de
WhatsApp gezet.
5. Beheerders beoordelen bij het lezen van het bericht (of de berichten) of ze relevant
zijn voor andere wijken en plaatsen ze daarna (wel of niet) in de andere groep.
6. Beheerders van de andere wijken beoordelen ook of het bericht relevant is voor hun
wijk. Is dit zo dan zetten ze het bericht door naar hun wijk.

7. Bij het signaleren in de andere wijk moet degene die dit signaleert de politie bellen
(SAAR begint opnieuw).
8. Nadat de WhatsApp-actie afgelopen is zal er een afloopbericht geplaatst moeten
worden, veelal is degene die het laatst contact heeft gehad met de politie degene
die dat doet.
Veel succes!

