
 

 

Whatsapp groepen en Burgernet 

 

Burgernet 

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in de 

woon- en werkomgeving te bevorderen. 

 

Whatsapp buurtpreventie 

Er zijn veel initiatieven om de veiligheid in een buurt te verbeteren, via de Whatsapp buurtpreventie 

groepen. De aanwezigheid en bekendheid van deze groepen verhoogt de veiligheid. De leden van zo’n 

groep zijn alert op hun omgeving en communiceren onderling via Whatsapp. Wordt een verdachte 

situatie opgemerkt dan wordt de informatie via 112 doorgegeven aan de politie. Hierbij wordt de SAAR 

methode gebruikt: 

– 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. 

 

Samenwerking 

Bureau Burgernet wordt regelmatig de vraag gesteld hoe samenwerking met de Whatsapp groepen 

gerealiseerd kan worden. Immers, beiden streven hetzelfde doel na. Hoe weet je bijvoorbeeld of een 

voorbijganger gezocht wordt? Burgernet kan de Whatsapp groepen snel van informatie voorzien als de 

deelnemers van de groepen ook deelnemer aan Burgernet zijn en/of de Burgernet App installeren. Dan 

krijgt men direct de berichten die de politiemeldkamer als Burgernetbericht verzendt. Zodoende heeft 

men altijd actuele, juiste en belangrijke informatie over gezochte of verdachte personen, situaties of 

voertuigen in de omgeving. Tijdens de looptijd van een Burgernetactie kunnen deelnemers aan 

Burgernet via het gratis nummer 0800-0011 hun informatie aan de meldkamer doorgeven. 

 

Synergie 

Synergie verhoogt de effectiviteit van de Whatsapp groepen en van Burgernet. De deelnemers aan de 

Whatsapp groepen worden dus aangemoedigd om zich aan te melden als deelnemer aan Burgernet via 

www.burgernet.nl/aanmelden of scan de QR code hierboven. Op deze pagina vindt men ook de locaties 

waar de Burgernet app kan worden gedownload. 

 

Burgernet waardeert de inzet van de Whatsapp groepen en helpt de leden, als Burgernetdeelnemer, 

aan relevante informatie. 
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