Wat doet wabp.nl
Wij bieden een dienst waardoor alle WhatsApp
Buurtpreventie groepen in kaart worden gebracht.
Dit is voor zowel deelnemers als belanghebbenden,
zoals de Gemeente, kosteloos.
Door het bundelen van alle WhatsApp preventie
initiatieven op één Website, voorkomen we overlap
van groepen. Welhaast iedereen heeft
tegenwoordig WhatsApp op zijn of haar
smartphone geïnstalleerd staan, meer is ook niet
nodig, geen vreemde zaken installeren of extra
applicaties toevoegen.
Op wabp.nl is een Buurtpreventie groep geen
losstaande lokale cel, de kracht van Buurtpreventie
ligt hem namelijk in de samenwerking met
aangrenzende buurten ook als een groep zich over
een gemeentegrens bevind. Een crimineel zal zich
niet aan de buurt of gemeentegrenzen houden, in tegendeel, deze zal juist zo snel mogelijk de plaats des
delict willen ontvluchten.
WhatsApp Buurtpreventie heeft bij verschillende Gemeenten, waaronder Tilburg en Ede, al bewezen dat
criminaliteit afnam met 50%. Herkenbaarheid, het laten zien dat een buurt een WhatsApp
Buurtpreventiegroep heeft, is een grote succesfactor in het terugbrengen van deze criminaliteit. Dit kan door
het aanbrengen van stickers in de buurt of door het profileren van de groep, onder andere via wabp.nl.
Stel er is in uw buurt ingebroken. In het nieuws heeft u gehoord over de WhatsApp Preventiegroepen die
succes hebben. U vraagt zich af of er ook bij u in de buurt zo’n groep actief is, of wellicht wilt u zich erbij
aansluiten? Dan kunt u hiervoor terecht op wabp.nl
Ondanks dat WhatsApp Buurtpreventie een burgerinitiatief is en blijft, is er toch enige structuur nodig.
Wabp.nl kan deze structuur bieden, waardoor niet binnen één straat tien verschillende initiatieven langs
elkaar heen Appen of de wijkagent benaderen. WhatsApp is een duidelijk en herkenbaar modern medium,
een veelvoud aan WhatsApp applicaties en WhatsApp groepen binnen een buurt komt de efficiëntie nooit
ten goede. Juist het behandelen en oplossen van een signalering binnen één lokale groep, werpt vruchten af.
Stephanie Nap & Jan Niessen
Oprichters van Stichting WABP

Stappen voor een beheerder van een WABP groep
❶ Groep Aanmaken op Smartphone, eventueel Groepsafbeelding toevoegen (Heeft u nog nooit een
groep aangemaakt, volg dan de instructies whatsappen.nl groeps-chat )
❷ Aanmelden bij Wabp.nl met aanmeld e-mailadres en groepsgegevens – Groep is online vindbaar
voor potentiele leden
❸ Flyeren in de buurt om leden te werven
❹ Van deur tot deur gaan om leden te werven (meest effectief, ca. 50% neemt deel en je weet
meteen wie je aan je groep toevoegt)
❺ Leden aan groep toevoegen middels telefoonnummer
❻ Richtlijnen aan groep mededelen (Middels flyer of persoonlijk gesprek; SAAR methode en sober
gebruik van chat) Uitsluitend Alarmerende meldingen van tot ongeveer 2 à 3 uur geleden.
❼ Kijken welke WhatsApp groepen in aangrenzende wijken bestaan, naar believen beheerders van die
groep toevoegen aan je groep om een dekkend netwerk te creëren
❽ Eventuele additionele App groepen toevoegen voor minder urgente berichten
❾ Gemeente benaderen om eventueel te sponsoren in aanschaf stickers en waarschuwingsborden

Stappen voor een lid van de WABP groep
❶ Zoeken van een Wabp groep in de buurt op de kaart op wabp.nl
❷ Indien er nog geen groep bestaat kun je jezelf opwerpen als beheerder om een nieuwe groep te
starten (zie boven)
❸ Aanmelden bij een groep; klik op de aanmeld e-mail en stuur de beheerder naam, telefoonnummer
en adres toe
❹ De beheerder voegt je toe aan de WhatsApp groep middels je mobiele nummer.

Spelregels
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar
Deelnemers zijn woonachtig/werkzaam of veel aanwezig in de buurt
WhatsApp is een burgerinitiatief
De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt
Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
S = Signaleer
A = Alarmeer 112 (geen spoed bel 0900-8844)
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon De
bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Doe
dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;
Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een
regen van 112 meldingen
Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke
Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon
vasthouden tijdens het besturen van een voertuig
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
Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling
contact/privéberichten

Aanvullende deelnemersvoorwaarden
•
•
•

Het lid van de groep woont in de wijk van de groep
Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot
verwijdering uit de groep
Om te voorkomen dat men overbodige berichten
plaatst naar aanleiding van een bericht, kunt u een
afbeelding gebruiken in de Alarm App groep
(zie de links)

Lees hier het verschil tussen de Alarm en de Chat App groep in WhatsApp.

Links naar documenten
WABP Flyer
Voorbeeld van een Autoreply voor de WABP Mailbox
Nieuwsbrief WABP
WABP diensten voor Gemeenten

Links naar afbeeldingen
Afbeelding Alarm App
Afbeelding Chat App
Afbeelding Kliko sticker
Afbeelding Attentie WhatsApp Buurtpreventie
Afbeelding Stop de berichtgeving
Afbeelding Stop de berichten

Overige Links
Facebook WABP
Facebook Beheerders groep
Lid worden van het WABP Panel
Webshop WABP
www.wabp.nl

