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1. Korte versie 
Dit is een verkorte versie van de werkwijze van de WhatsAppGroep Buurtpreventie In Gasteren, af-

gekort: WAGBIG. 

2. Definities 
• WAGBIG: WhatsAppGroep (In) Gasteren. 

• Deelnemer: hij/zij die zich heeft aangemeld voor deelname aan de WAGBIG. 

• Beheerder(s): deelnemers die zich bezighouden met de coördinatie van de WAGBIG. 

• 112-waardige melding: een gebeurtenis of handeling waarvan een deelnemer van mening is dat 

de inzet van 112 noodzakelijk is of zal zijn.  

3. Doelstelling WAGBIG 
• De WAGBIG is een initiatief dat alleen gericht is op Gasteren 

• De WAGBIG levert in het kader van burgerparticipatie een bijdrage aan de veiligheid in Gasteren 

• De WAGBIG verhoogt de bereidheid om mogelijk misdrijf, crimineel gedrag of ernstige overtre-

ding in Gasteren vast te stellen (cq te voorkomen) en deze bij de politie te melden. 

5. De S.A.A.R.-methode 
Voor WhatsApp-groepen zoals de WAGBIG is een methode ontwikkeld om op een goede manier te 

reageren op een verdachte situatie: de S.A.A.R.-methode. Dit is een gestandaardiseerde methode 

die landelijk door alle WhatsAppgroepen Buurtpreventie wordt gebruikt en ervoor zorgt dat de juis-

te dingen op het juiste moment worden gedaan door de deelnemers. S.A.A.R. is de afkorting voor: 

• Signaleer 

• Alarmeer 112 

• App de WAGBIG 

• Reageer. 

De methode is gedetailleerd beschreven in Bijlage 2 (De S.A.A.R.-methode). 

10. Informatie op <www.ingasteren.nl> 
Op <www.ingasteren.nl> staat alle beschikbare informatie over de WAGBIG. Vooralsnog is dat al-

leen dit document en een brochure van de politie over verdacht gedrag. Deze informatie staat bij 

Verenigingen | Overige verenigingen | Buurtpreventie. De gegevens van de deelnemers staan NIET 

op de webstek! 

12. Testalarm 
In principe zal elke eerste maandag van de maand een van de beheerders een TESTALARM plaat-

sen. Die beheerder stuurt dezelfde dag een e-mail aan de deelnemers van de WAGBIG. Deelnemers 

reageren hier NIET op. Deelnemers die geen testalarm hebben ontvangen, zoeken naar de reden 

(geen bereik, niet opgemerkt, ander 06-nummer, onjuiste instelling, abusievelijke verwijdering). Pas 

als dit allemaal in orde is neemt die deelnemer contact op met <buurtpreventie@ingasteren.nl>.  
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Bijlage 1: Spelregels WAGBIG  
 

WAGBIG is de afkorting voor “WhatsAppgroep Buurtpreventie (in) Gasteren. 

 

I. Voorwaarden aan deelname aan de WAGBIG  
1. Deelnemers verklaren zich door aanmelding als deelnemer akkoord met de spelregels, zoals ge-

noemd in dit hoofdstuk. 

2. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar. 

3. Deelnemers zijn in het bezit zijn van een smartphone en hebben zich geregistreerd bij Whats-

App. 

4. Deelnemers wonen of werken in Gasteren, postcodegebied 9466. 

5. Deelnemers letten in hun communicatie binnen de WAGBIG op hun taalgebruik: niet vloeken, 

niet schelden, niet discrimineren, niet beledigen, niet veroordelen, etc.. 

6. Deelnemers gebruiken de WAGBIG alleen voor het doen van 112-waardige meldingen of ge-

beurtenissen die zonder ingrijpen tot een 112-waardige melding zouden kunnen leiden. 

7. Onder geen beding is het deelnemers toegestaan om zich in het verkeer te begeven met een 

mobiele telefoon in de hand en/of hiermee te telefoneren of deze anderszins te bedienen. 

II. Bescherming (mogelijke) verdachten 
8. De WAGBIG is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie na een melding via 112. De 

politie maakt geen deel uit van de WAGBIG. 

9. Deelnemers hanteren de S.A.A.R.-methode zoals beschreven in Bijlage C (De S.A.A.R.-

methode). 

10. Deelnemers spelen geen eigen rechter en overtreden bij het volgen of staande houden van 

(mogelijke) verdachten geen regels/wetten. 

III. Aansprakelijkheid 
11. Deelname aan de WAGBIG: 

• vindt plaats op eigen initiatief 

• is geheel vrijwillig en vrijblijvend 

• is geheel voor eigen risico van de deelnemer 

• houdt in dat een deelnemer geheel onder eigen verantwoordelijkheid handelt 

• betekent dat de beheerders of andere deelnemers niet aansprakelijk gesteld kunnen worden 

anders dan dat deze aansprakelijkheid onder de Wettelijke Aansprakelijkheid valt 

• kan door de deelnemer op elk door hem/haar gewenst moment zelf worden beëindigd door 

de WhatsApp-groep te verlaten. 

12. In het geval een niet-deelnemer een deelnemer aansprakelijk stelt of beschuldigt, blijft deze be-

rusten bij de desbetreffende deelnemer; deze is niet over te zetten naar de WAGBIG en/of naar 

andere deelnemers en/of beheerder(s) of organisaties binnen/buiten Gasteren. 

13. Kortom: alle deelnemers zijn en blijven te allen tijde verantwoordelijk/aansprakelijk voor hun ei-

gen handelen. 
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IV. Privacy deelnemers 
12. Ten behoeve van de WAGBIG leggen de beheerders persoonsgegevens vast voor het uitvoeren 

van de taak en functie van de WAGBIG: naam, adres, leeftijd/geboortejaar, 06-nummer en e-

mailadres. Een deelnemer die hier niet mee kan/wil instemmen, kan niet deelnemen aan de 

WAGBIG. 

13. Deelnemers hebben door deelname aan de WAGBIG inzage in de 06-nummers van de andere 

deelnemers. Deelnemers en beheerders mogen deze gegevens alleen ten behoeve van de 

WAGBIG gebruiken. 

14. Het is de deelnemers en de beheerders niet toegestaan om de verkregen gegevens van deel-

nemers voor andere doeleinden dan voor de WAGBIG te gebruiken. Expliciet: gebruik (van de 

gegevens) van de WAGBIG voor bijvoorbeeld sociale contacten, privéberichten, andere Whats-

App-groepen op dorpsniveau, etc. is niet toegestaan. 

15. De beheerder(s) kunnen alleen met toestemming van de desbetreffende leden van de WAGBIG 

doorgeven aan de Politie of andere overheidsdiensten. 

16. Het niet houden aan de Spelregels kan leiden tot verwijdering uit de WAGBIG. 

17. In alle gevallen waarin de Spelregels niet voorzien, beslissen de beheerders van de WAGBIG. 
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Bijlage 2: De S.A.A.R.-methode 
 

Deze bijlage beschrijft de S.A.A.R.-methode die de deelnemers van de WAGBIG toepassen met als 

doel de politie te waarschuwen. 

 

De S.A.A.R-methode is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, te melden en eventueel te ver-

storen! 

 

Waarschuw bij heterdaad altijd (eerst) de politie via 112. 

 

S  SIGNALEER 

De inzet van de WAGBIG is zinvol als er er een “redelijk” vermoeden bestaat dat een of meerdere 

personen de veiligheid in Gasteren beïnvloeden of als de aanwezigheid van personen niet “nor-

maal” is in het alledaagse straatbeeld. 

 

Wat in zo’n situatie te doen: 

• of een deelnemer belt onmiddellijk 112 en vraagt om contact met de politie; daarna stuurt hij/zij 

eventueel een bericht aan de WAGBIG als deze ondersteuning kan bieden: begin zo’n bericht al-

tijd met “Ik heb 112 al gebeld omdat …” 

• of een deelnemer stuurt een bericht aan de WAGBIG zodra hij/zij een situatie niet vertrouwt (en 

dus om ondersteuning van plaatsgenoten verzoekt). 

Bij inzet van de WAGBIG verzamelen de deelnemers aan de WAGBIG zo veel mogelijk gegevens om 

de persoon/situatie te omschrijven. Een goed signalement is absoluut noodzakelijk. Daarbij helpen 

kleine details. Denk aan: 

• uw eigen locatie 

• de locatie van de verdachte persoon/personen/situatie 

• richting waarin de verdachte(n) loopt/rijdt 

• geslacht van de verdachte(n) 

• lengte (groter of kleiner dan uzelf) 

• postuur/gewicht (dik of dun) 

• geschatte leeftijd(en) 

• uiterlijk: huidskleur, haarkleur en soort kapsel (lengte, model, vorm) 

• kleding (kleur, merk, soort, samenstelling, opvallende kenmerken) 

• tas of rugzak (kleur en soort) of voorwerpen die de verdachte(n) bij zich heeft 

• opvallende kenmerken zoals tatoeages of litteken 

• welk vervoersmiddel (fiets/bromfiets/motor/auto: merk, model, kleur en kenteken). 

Foto”s kunnen handig zijn als signalement of eventueel later als bewijs. Volgens de privacywet is het 

echter niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. De WAGBIG is echter 

een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacy problemen zal opleveren. Deel-

nemers mogen deze foto’s NIET buiten de WAGBIG delen/gebruiken. Wees dus terughoudend met 
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het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon te veroordelen: 

dat is de taak van de Rechtbank. 

A  ALARMEER 112 

Meldt eerst aan de WAGBIG “Ik bel 112”. Andere deelnemers weten daardoor dat zij niet meer naar 

112 hoeven te bellen. 

Vervolgens: 

• gebruik bij voorkeur een vaste-telefoon vanwege het slechte mobiele netwerk in Gasteren. 

• toch de mobiele telefoon moeten gebruiken: zet deze op “luidspreker”: zo kun je als melder zo-

wel tegelijk bellen als de berichten op de WAGBIG volgen. 

• neem contact op met 112 en geef aan met welke reden je belt: inbraak, een poging tot inbraak, 

vernieling, verdacht ophouden van iemand, babbeltrucs, etc.. 

A  APP DE WAGBIG 

Stuur na je melding aan 112 een bericht naar de WAGBIG. Begin met “Ik heb 112 al gebeld omdat 

…”; dat voorkomt overbelasting van de meldkamer. Andere deelnemers kunnen dan via de WAG-

BIG inhaken en hun waarnemingen toevoegen. 

R  REAGEER 

Reageren door naar buiten te gaan en contact te maken met de andere deelnemers aan de WAG-

BIG en de verdachte persoon. Het doel daarvan is om iemands plannen te verstoren (“de zaak stuk 

maken”). De deelnemer doet dit alleen als hij/zij zich veilig voelt. Is daar geen sprake van, vraag dan 

andere deelnemers van de WAGBIG om met elkaar de persoon te benaderen. 

• De persoon kan bijvoorbeeld worden aangesproken door te vragen of hij naar iemand op zoek is; 

je laat daarmee de persoon weten dat hij gezien is. 

• Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. 

• Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de WAGBIG als crimineel wor-

den aangemerkt. Wees hier voorzichtig mee: alleen een rechter mag iemand veroordelen. 

 

 

 

 

 

Tot slot: de-briefing na een actie 
Een actie van de WAGBIG roept ongetwijfeld spanningen op bij de betrokken deelnemers. Het is 

belangrijk om onmiddellijk of later even over de actie na te praten. 

 


