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WhatsApp als middel voor buurtpreventie 
 
WhatsApp is een veelgebruikte app, voor onderlinge communicatie. Vele buren zijn inmiddels ook met 
elkaar in contact, door deze app. Zo ook buurtpreventieprojecten, waarbij oren en ogen van de buurt 
centraal staan.  
Een BuurtWhatsApp kan de veiligheid in uw buurt verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos 
worden. Hier wat tips: 

Ook wijzen we u graag op de zogeheten SAAR-methode om WhatsAppmeldingen binnen de 
politieprocessen te laten passen. 

1. Minimumleeftijd 
Een BuurtWhatsApp is een serieuze zaak. Wij raden het aan een minimumleeftijd van 18 jaar in te stellen. 

2. Omtrek 
Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de wijk of buurt waar de groep zich bevindt. In een 
BuurtWhatsApp kunnen maximaal 50 personen. Afhankelijk van de grootte van uw wijk of buurt is het 
verstandig vooraf een omtrek te bepalen. 

TIP: Laat een beheerder van een BuurtWhatsApp uit een andere wijk deelnemen zodat hij of zij informatie 
tussen groepen kan uitwisselen. Hierdoor wordt het bereik van uw BuurtWhatsApp nog groter! 

3.WhatsApp is een burgerinitiatief. 
De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. 

4. Gebruik BuurtWhatsApp volgens de SAAR afkorting 
SAAR betekent het volgende: 
– S = Signaleer 
– A = Alarmeer 112 
– A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen) 
– R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. 
De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon (“ zaak stuk te maken”). Doe dit 
alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. 

5. Verdachte situaties/heterdaad 
Een BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. 
De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Speel nooit voor eigen rechter 
en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door 
berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met 
acties en neem contact op met de politie. 

Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de BuurtWhatsApp, laat dit dan aan de groep 
weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan. 

De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U 
kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen 
veiligheid. 

De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. 

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



7.Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. 
Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig. 

8. Delen van foto’s 
Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een 
signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals 
geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de 
kleur, het merk, het type en het kenteken. 
Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht 
persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook. 

9. Geen overbodige berichten 
Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te 
wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, 
kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt. 

Het is dus raadzaam om de BuurtWhatsApp alleen als alarmsysteem te gebruiken. 

Wilt u meer informatie over het starten van buurtpreventie of het starten van een WhatsApp groep in uw 
buurt? Neemt u dan contact op met uw buurtcoordinator.  
 

Whatsapp succes in Dorst! 

Buurtpreventie Dorst zet zich in voor de veiligheid in hun dorp. Sinds een tijdje zijn zij gestart met het 
gebruiken van Whatsapp; het heeft gelijk succes gehad. 
Peter Broers: “We hebben er twee inbrekers mee gepakt, verdachte situaties in ons dorp herkent iedereen 
zo.. met z’n allen in een whatsapp groep staan we sterker. Alleen bel je niet zo gauw 112, als er 3 man 
met je meedenken; bel je! En resultaat is 2 inbrekers minder op straat.  
Wij zijn alerter geworden door Whatsapp, je kunt snel informatie delen. Wordt er bij jou in de straat iets 
vernield, en zie je ze een bepaalde kant op lopen? Wij delen die informatie dankzij Whatsapp snel met 
elkaar en uiteraard met politie.” 

Zie ook www.nieuwsuitdorst.nl  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is het en hoe werkt Whatsapp? 
 
Steeds vaker gebruiken Nederlanders de berichtendienst whatsapp om te waarschuwen tegen inbraken in 
de buurt. Met behulp van whatsapp wordt er een 'digitale buurtwacht' gevormd. Dit middel wordt dan ook 
steeds vaker toegepast in de Nederlandse gemeenten en buurten.   
 
Hieronder vindt u een korte instructie hoe u samen met uw straat of buurt een whatsapp-groep kunt 
starten. In deze instructie wordt de iPhone als voorbeeld gebruikt.  

http://www.nieuwsuitdorst.nl/


 
Wanneer u een groep maakt, wordt u de beheerder van de groep en heeft u het beheer over wie lid kan 
worden van de groep. Een groep maken: 

1. Open WhatsApp en ga naar het scherm Chats. 
 

2. Bovenaan het chats scherm, tik op de Nieuwe groep knop. Let op: je moet een     bestaande 
chat hebben voordat je een nieuwe groepschat creëert. 

 
3. Typ een onderwerp of titel voor de groepschat. Dit is de naam van de groep die alle deelnemers 

zullen zien.  
 

4. Voeg deelnemers toe door op de + te tikken, of door de naam van het contact te typen. 
 

5. Tik op de knop Maak voor het aanmaken van de groep. 

 

Wat is whatsapp? 

WhatsApp Messenger is een cross-platform mobiele berichtenapp waarmee je berichten kunt uitwisselen 
zonder dat je hoeft te betalen voor sms-berichten. WhatsApp Messenger is beschikbaar voor iPhone, 
BlackBerry, Windows Phone, Android en Nokia. 

Voor meer info: http://www.whatsapp.com 

 

http://www.whatsapp.com/

