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Whatsapp 

• Doel 
• Hoe werkt het 
• Gebruik DO’s en DON’TS  



Doel whatsapp 

• Het signaleren van verdachte  
situaties en dit doorgeven aan de 
politie



• Het signaleren van verdachte situaties en dit doorgeven aan de  
politie 

• je (gezamenlijk) laten zien’
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• Het signaleren van verdachte situaties en dit doorgeven aan de politie 

• je (gezamenlijk) laten zien’ 

• ‘zaak stuk maken’

Doel whatsapp 



Whatsapp hoe werkt het 

• Als lid van een WhatsApp-groep  
signaleert u een verdachte  



• Als lid van een WhatsApp-groep Signaleert u een verdachte  
situatie in de buurt . 

• U belt DIRECT met 112 om de  
verdachte situatie door te geven. 
Geef daarbij ook aan dat u  
medewijkbewoners gaat informeren   
via WhatsApp. 
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• Na het gesprek met politie gaat u via WhatsApp 
berichten versturen van de verdachte situatie. 
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kenteken, looproute, etc. 
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• Als lid van een WhatsApp-groep Signaleert u een verdachte  
situatie in de buurt . 

• U belt DIRECT met 112 om de verdachte situatie door te geven. 
Geef daarbij ook aan dat u medewijkbewoners gaat informeren  
via WhatsApp. 

• Na het gesprek met politie gaat u via WhatsApp berichten  
versturen van de verdachte situatie. 

• Als melder kunt u door de politie teruggebeld worden voor meer 
informatie. U weet mogelijk via informatie via de WhatsApp meer over de verdachte 
situatie zoals een signalement, kenteken, looproute, etc.

•  Het WhatsApp-gesprek stopt  
 zodra er geen verdachte  
 omstandigheden meer plaatsvinden.

Whatsapp hoe werkt het 



Whatsapp gebruik 

• Discipline
• Alleen gebruiken voor incidenten
• Alleen Appen voor meerwaarde
• Melding opplussen

1. Signalement
2. Richting
3. Merk, type, kleur, kenteken voer-

tuig
4. Hoeveel personen
5. Strafbaar feit



Whatsapp gebruik 

• Discipline
• Alleen gebruiken voor incidenten
• Alleen Appen voor meerwaarde
• Melding opplussen

1. Signalement
2. Richting
3. Merk, type, kleur, kenteken  

voertuig
4. Hoeveel personen
5. Strafbaar feit

• geen lange gesprekken of  
herhaling 

• Geen chatbox 

• Geen onzin, herhaling 

• Niet vloeken, schelden, discrimine-
ren en dergelijke.



Samengevat  



Gebruiksregels buurtwhatsapp

Een BuurtWhatsApp kan de veiligheid in uw buurt verbeteren, maar 
de groep moet geen complete chaos worden. Daarom zijn er een 
aantal regels opgesteld voor de BuurtWhatsApp in uw wijk.
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Gebruiksregels buurtwhatsapp

1. 
1. Minimumleeftijd van deelnemers: 18 jaar. 

2. Spreek af dat in een verdachte situatie één persoon snel de politie 
via 1-1-2 belt met een signalement. Laat in een WhatsAppbericht 
aan elkaar weten dat 1-1-2 al gebeld is!  
Daarmee voorkom je een regen van 1-1-2-meldingen.  
Bel wel opnieuw 1-1-2 als je meer informatie hebt, zoals  
vluchtroute of een aanvulling op het signalement.
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3. Probeer de plannen van de verdachte persoon te verstoren  
(‘zaak stuk te maken’). Doe dit alleen als u dit veilig kunt doen 
zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. 
Eigen veiligheid gaat altijd voor!
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4. Het onderling 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. Kenmerken 
zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed be-
schreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het 
type en het kenteken.
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6. Bij verlies of diefstal van uw telefoon of wijziging van  
telefoonnummer dit doorgeven aan de beheerder. 



Nog enkele tips:

• Apart signaal voor Alert Geersbroek Alert 

• Zorg dat uw volledige naam in het bericht komt  

• Gebruik Van Alles Geersbroek voor zaken waar je 
geen 112 voor belt  

• Geef wijzigingen op aan:  
buurtvereniging@geersbroek.nl 



• Ziet u een verdacht persoon, spreek hem dan 
aan. Vraag of hij de weg zoekt of hulp nodig heeft.
Durft u dit niet, bel dan 112. 

   Schrijf op wat u zag:
   •  Lengte (groter of kleiner dan uzelf)
   •  Postuur (dik of dun)
   •  Leeftijd (schatting)
   •  Haarkleur
   •  Kapsel
   •  Kleding (kleur en soort)
   •  Tas of rugzak (kleur en soort)
   •  Opvallende kenmerken zoals tatoeage of litteken
   •  Welk vervoersmiddel?  
      (merk, model, kleur en kenteken).
























