
Gedragsregels:
Om de WhatsApp efficiënt te laten verlopen zijn er een aantal belangrijke gedragsregels. Dit 
draagt bij aan een betere preventie en een verhoogde kans om een verdachte situatie op te lossen. 

Algemeen:
• whatsApp is een burgerinitiatief 
• de bedoeling is dat we van de verdachte persoon in zijn plannen verstoren.
• de politie komt alléén in actie via een melding bij 112
• het niet houden aan de gedragsregels kan leiden tot verwijdering uit de WhatsApp groep
• in alle gevallen waarin deze gedragsregels niet voorzien beslissen de leden van 

de regiegroep eventueel in samenspraak met de politie en gemeente
• het maken van een melding in de WhatsApp groep is alleen van belang als u een verdachte 

situatie signaleert 
Deelnemersvoorwaarden
• deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar
• deelnemers zijn woonachtig/gevestigd/werkzaam in de gemeente Oud-Beijerland:  

Zoomwijck
Gebruik van de WhatsApp:
• hanteer altijd de SAAR methode (uitleg volgt verderop)
• let op het taalgebruik: niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke 
• speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten; ook geen mobiele 

telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig
• laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten of 112 al gebeld is (zo 

voorkomen we dat iedereen uit de wijkgroep 112 gaan bellen)
• voor alle duidelijkheid: niet voor onderling contact/privé-berichten

SAAR methode:
• S = Signaleer
• A = Alarmeer (112)
• A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen (alleen actuele meldingen)
• R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon 

(alleen wanneer dit veilig is)
Inhoud van het te plaatsen bericht in de WhatsApp groep:

1 dat de politie is gebeld
2 wat het signalement, looprichting, verdachte handelingen enzovoort is/zijn
3 wat men zelf gaat doen

Toelichting voor het signalement:
• het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor 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:

1 het kenteken 
2 kleur
3 het merk
4 het type

Als alle deelnemers zich houden aan deze gedragsregels, is de berichtgeving het meest efficiënt en 
bereiken we de beste veiligheid. 

Wij respecteren uw privacy. Alleen de beheerders hebben toegang tot de door u opgegeven gegevens. De beheerder zal uw gegevens niet met derden delen, met als uitzondering zijnde officiële instanties wanneer in het belang van strafrechtelijk onderzoek of wanneer dit in het belang is tijdens een melding. Wij beschrijven onze werkwijze op  http://www.zoomwijck.nl/wabp/WhatsAppInformatie.html -> privacy.


