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1. Inleiding
De gemeente bepaalt vanuit haar regierol en in gezamenlijkheid met partners de aanpak van woninginbraken,
overvallen en straatroof. de Gemeente Tilburg doet dit op basis van een delict gerichte, gebiedsgerichte en
persoonsgerichte aanpak, die is vastgelegd in de kadernota 'Tilburg Veilig'. De integrale aanpak wordt concreet
uitgewerkt door de zogenaamde WOS-werkgroep (Woninginbraken, Overvallen, Straatroof) waarin politie,
gemeente en OM samenwerken onder voorzitterschap van de gemeente. Deze werkgroep baseert haar
aanpak op basis van integrale (trend)analyses op de thema's woninginbraken, overvallen en straatroof. De
integrale samenwerking met burgers en bedrijven is een belangrijk onderdeel van de totale aanpak van
woninginbraken in de gemeente Tilburg.

2.Aanleiding
Het Initiatief om een  buurt Whats-app te ontwikkelen is ontstaan van een inwoner uit de wijk de Reeshof in
Tilburg die de wijkagent een brief heeft gestuurd wegens de vele inbraken in zijn buurt. Het betreft een
gezamenlijke samenwerken van gemeente, politie en buurtbewoners gebruik makende van sociale media tool
"de Whatsapp". De Campenhoef is als proef gestart met deze buurt Whatsapp. Door deze actie kunnen we de
leefbaarheid en veiligheid vergroten binnen de wijk.
De Whats-App is bij de meeste mensen en gebruikers van Iphone en smartphone bekend.

3. Wat zijnde doelstellingen van de Whatsapp.

1. 1.Signaleren van verdachte situaties conform SAAR-methode;
2. Burgers kunnen zelf een groot gebied in de gaten houden, we zorgen voor meer ogen en oren voor de

politie in de openbare ruimte;
3. Er komt beweging in de omgeving van de verdachte, lichten gaan aan. Daar houden daders niet van;
4. Vergroten van sociale cohesie en leefbaarheid binnen wijken;
5. In 2015 tenminste 60 actieve groepen in Tilburg actief te hebben.

4.Opbouw van de Whatsapp groepen per wijk.
1. Een regiegroep (bestaande uit 1-3 bewoners per wijk welke meerdere groepen beheerd)
2. De regiegroep is gekoppeld aan andere Whatsapp groepen in andere wijken
3. Ongeveer 40 bewoners per Whatsapp groep (max 100), waaronder 1-2 coördinatoren per groep
4. NB. Politie doet niet mee maar wordt via 112 en via e-mail wijksecretariaat aan voor en achterkant

betrokken.
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5.Spelregels
1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar
2. Men moet in bezit zijn van een smartphone of Ipone
3. Deelnemers zijn woonachtig/ gevestigd in de wijk/buurt waar de groep opgericht worden
4. Whatsapp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan

wordt.
5. Gebruik de Whatsapp volgens de SAAR afkorting

S = Signaleer
A= Alam-eer 112
A= App om je waarneming bekend te maken aan anderen
R= Reageer / Registreer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon
De bedoeling is dat we van de verdacht persoon zijn plannen verstoren (zaak stuk maken). Doe dit
alleen als je dit veilig kunt doen zonder risico's, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. De
coördinator van de Whatsapp groep stuurt het bericht (registreer) door naar e-mail van de
wijkagenten.

6. Laat door middel van een Whatsapp bericht aan elkaar weten dat 112 gebeld is dit om te voorkomen
dat er een regen van 112 meldingen plaats vindt.

7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
8. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dis ook geen mobiel telefoneren tijdens

het besturen van een voertuig.
9. Het versturen van foto's van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een

signalement wanneer dit voor de melding noodzakelijke meerwaarde heeft. Daderkenmerken zoals
geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan
de kleur , het merk, type en het kenteken.

10. Gebruik deze Whatsapp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact
privé berichten.

6.Opzet en werkwijze van Whatsapp-groepen

1. De aanleiding is een vraag vanuit de buurt om de buurt veiliger te maken met behulp van Whatsapp-
groepen. In de meeste gevallen komt de vraag vanuit een initiatiefnemer zoals een buurtbewoner, de
wijkagent of een buurtcoördinator / welzijnswerker.

2. Met de initiatiefnemer wordt een afspraak gemaakt om de werkwijze en opzet van Whatsapp uit te
leggen en nadere afspraken te maken.

3. Absolute voorwaarde voor de start is dat er in de initiërende wijk altijd iemand is die zich kandidaat
stelt  als regisseur voor de regiegroep.

4. Dan volgt er een afbakening van een gebied in een wijk en kan de wijk afhankelijk van de grootte
hiervan ingedeeld worden in groepen.
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5. Als er een indeling van groepen is gemaakt in de wijk dan wordt er per groep een adressen bestand
worden gemaakt van adressen die op strategische plaatsen in de wijk liggen. Hierbij denkend aan: aan
en afvoerwegen van een wijk, hotspots woninginbraken, nabijheid van pleinen en parken, nabijheid
van winkels en andere plaatsten in ene wijk waar veel mensen bij elkaar komen, Scholen etc.

6. Als de lijsten van straten en adressen voor die buurt/wijk zijn uitgewerkt dan zullen deze adreslijsten
aangeboden worden aan de wijkagent van die wijk. De wijkagent bekijkt of er geen overlast gevend
adressen in de lijst zitten of adressen waar mensen wonen met antecedenten op naam.

7. Na retourzending van deze lijst door de politie gaat deze naar burgerzaken voor de tenaamstelling op
naam van de oudste mannelijke bewoners op het adres. (servicepunt t.a.v. Derk Ijpelaar)

8. De brieven worden dan via de postbus bewonersbrieven verzonden naar de geselecteerde adressen
in zo'n wijk of buurt. Altijd even bellen met repro over datum verzending i.v.m. reactietijd
deelnemers. (Zie bijlage 1 voorbeeldbrief)

9. Na het uitgaan van de brieven hebben de buurtbewoners tussen de 14 en 21 dagen (reactietijd) de
tijd om hun interesse als deelnemer kenbaar te maken via een e-mail (nu is dat
adryo.toorians@tilburg.nl)

10. Van de geïnteresseerden die zich per e-mail hebben opgegeven worden Excel lijsten met
groepsindeling gemaakt. En de deelnemers krijgen een antwoord (tekst: "Dank voor uw aanmelding,
op …(dd) zullen wij u nader informeren".)In deze Excel lijsten worden de naam, het adres, de
postcode het mailadres en het telefoonnummer van de deelnemer opgenomen. (Zie bijlage 2
voorbeeld e-mail)

11. Drie dagen voordat de aansluiting (afhankelijk van de reactietijd en afspraak met Ton Evers) van de
Whatsapp groep gaat plaats vinden za de Excel lijst worden verzonden naar Ton Evers, zijnde de
voorzitter-gemeentelijk initiatiefnemer van de regiegroep.

12. Ton Evers maakt dan de groepen per wijk aan op  zijn Smartphone (eigendom gemeente Tilburg)
13. Met Ton Evers is afgesproken op welke datum hij de groepen gaat activeren
14. Via de gemeente (Adryo Toorians) wordt twee dagen voorafgaande aan het activeren van de groepen

naar alle deelnemers een e-mail gestuurd met daarin de werkwijze, een foto van de wijkindeling per
groepen en een korte PowerPoint presentatie (Zie bijlage 2 - 3 voorbeeld werkwijze en fot
wijkindeling)

15. Dan sluit (op de afgesproken dag met Ton Evers) Ton Evers de groepen definitief aan. Deelnemers zijn
via de e-mail (punt 14) ingelicht en geïnstrueerd hoe hierop te handelen.

16. Nu zijn de Whatsapp groepen actief.
17. Een maand nadat de activering van de groepen een feit is dan zal er een  evaluatie plaatsvinden met

der regiegroep en coördinatoren van de desbetreffende groepen.
18. Nadat de Whatsapp groep drie maanden actief is trekt de gemeente zich terug en fungeert dan nog in

de persoon van Adryo Toorians als helpdesk.
19. Conform afspraak is Ton Evers benaderbaar voor nazorg van de Whatsapp groepen en ondersteund

en faciliteert waar nodig. (afspraken vasstgelegd in beschikking dd. 4 januari 2015)

7.Resultaten pilot
Na de opstart in de Reeshof kunnen we nu al concluderen dat:

 Coördinatoren voelen zich nadrukkelijk ambassadeur en verantwoordelijk van hun Groeps Whats-app
 De aantallen woninginbraken zijn in een half jaar tijd over de gehele Reeshof in 2014 gedaald met

ruim 33% ten opzichte van zelfde periode in 2013
 Sociale contacten van bewoners (deelnemers)  zijn verbeterd. Men kende elkaar NIET terwijl zij

achterburen van elkaar zijn ! Sociale cohesie neemt toe.
 Coördinatoren hebben actief meegeholpen de werkwijze te fine-tunen.
 Alle whats-app groepen zijn reeds actief geweest en hebben meldingen conform SAAR-methodiek

gedaan.
 Politie is (voorkant) via 112 aangehaakt voor heterdaadkracht
 Politie krijgt alle Whats-app gesprekken via e-mail doorgestuurd naar het wijksecretariaat zodat ook

de informatievoorziening aan de achterkant geregeld is.
 Kranten en sociale media hebben aandacht geschonken aan het fenomeen Whats-app
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 Er is een facebook opgezet in de  Reeshof met ruim 4200 actieve leden (facebook Reeshof veilig)
 Er is een twitter account aangemaakt obv het facebook wat beheerd wordt oor een coördinator.
 Er zijn 7 actieve buurten opgestaan welke buurtpreventie (conform methodiek buurtpreventie teams

Tilburg) willen gaan opzetten ter vergroting van veiligheid en leefbaarheid en ter ondersteuning van
en samenwerking met de wijkagenten.

 Het ministerie van V en J ziet dit project als landelijke voorbeeld en volgt de ontwikkelingen
nadrukkelijk

Het ministerie van veiligheid en Justitie hebben ben Vollaard de opdracht gegeven om een effectmeting uit te
voeren aangaande de Whatsapp groepen. Tevens wordt hierbij een onderzoek uitgevoerd naar de
veiligheidsbeleving van deelnemers aan Whatsapp groepen.

8.Doorontwikkeling

A. In 2014 zijn 31 Whatsapp groepen actief:
 16 in de Reeshof
 2 in Klein Tilburg
 4 in Het Zand
 3 in Quirijn
 6 in de Heikant

B. Voorbereidingen om per medio februari 2015 aan te sluiten
 6 groepen Groeseind - Hoefstraat
 3 Groepen Berkel-Enschot
 1 Groep Piushaven

C. Nadere planning is nog niet gemaakt en sterk afhankelijk van een aantal zaken. Streven is om in 2015
minimaal weer 30 groepen te activeren.

1. Onderzoek UVT
2. Wens vanuit wijken (initiatiefnemers)
3. Evaluaties (gepland voor maart 2015)
4. Bereidwilligheid van partners
5. Ontwikkelingen hotspot wijken aangaande WOS-feiten.

9.Kosten

de jaarlijkse exploitatiekosten bedragen 10.000,00 euro per jaar indien er tenminste 30 wijken per jaar worden
aangesloten. Voor 2015 zijn de kosten gedekt vanuit budget V en WE afdeling B en S.



7

Bijlage 1

Voorbeeldbrief

Vergroten van (sociale) veiligheid en leefbaarheid in uw buurt.

Geachte meneer, mevrouw,

Een bewoner uit de Reeshof, heeft het initiatief genomen om een Buurt-Whatsapp op te starten in zijn eigen
woonomgeving. Deze Buurt-Whatsapp biedt bewoners de mogelijkheid om verdachte omstandigheden, in de eigen
woonomgeving, met elkaar te delen. Onlangs zijn de eerste 24 Buurt-Whatsapp groepen gestart in samenwerking met
gemeente en politie.

Vanwege vele positieve reacties, wordt dit initiatief in meerdere wijken in Tilburg opgestart. In de Heikant zijn we
voornemens om zes Whats-app groepen op te gaan starten.

U krijgt deze brief omdat we bij voldoende belangstelling ook in uw wijk daadwerkelijk  willen starten in december 2014.

In Nederland zijn er diverse initiatieven gaande met Buurt-Whatsapp. Bewoners zijn samen met politie en gemeente alert
op verdachte omstandigheden in wijken en buurten. Dit ter vermindering van criminaliteit en ter vergroting van de sociale
cohesie.

Voorwaarden deelname

Voor deelname aan de Buurt-Whatsapp, dient u in het bezit te zijn van een smartphone en moet u minimaal achttien jaar
oud zijn. U kunt deze applicatie gratis downloaden.

Aanmelden

Wanneer u bereid bent om deel te nemen aan dit initiatief en voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u dit vóór 19
december per e-mail (adryo.toorians@tilburg.nl) laten weten aan Adryo Toorians, adviseur veiligheid gemeente Tilburg.
Vergeet niet te vermelden dat u geselecteerd bent voor GROEP 1.

Bij uw aanmelding dient u uw adres, e-mailadres en 06-telefoonnummer beschikbaar te stellen. Ook graag vermelden of u
bereid bent om coördinator te zijn van deze Buurt-Whatsapp. De coördinator staat in directe verbinding met andere
Whatsapp groepen. U coördineert de Whatsapp groepen in samenwerking met  Gaby de Kruijf en de gemeente Tilburg.

Deelnemers ontvangen op 22 december 2014 een e-mail met werkwijze en verdere instructies.

Adryo Toorians namens de gemeente Tilburg

Gaby de Kruijf (stuurgroep de Heikant) en Ton Evers, initiatiefnemers

Danny van  Helden en Konrad Wilthagen, wijkagenten politie team Groene Beemden
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Bijlage 2

Instructie mail

Geachte deelnemer Whatsapp groep Heikant / Vlashof.

U bent ingedeeld in groep 1 - Vlashof van de Whatsapp groep Heikant (bijlage 1 Export)

Wellicht ten overvloede willen we u herinneren dat deze Whatsapp uitsluitend en alleen bedoeld is voor het melden van
verdachte omstandigheden conform de bijgevoegd bijlage (werkwijze Quirijn) en willen u verzoeken ten aller tijden de
SAAR methode te hanteren.

Op 24 december, zult u worden geactiveerd in uw Whatsapp groep en zal u een bericht via uw smartphone ontvangen van
de beheerder Ton Evers / Gaby de Kruijf. U dient te reageren met “ontvangen” zodat wij weten dat u geactiveerd bent.

Mocht u in uw omgeving buren spreken welke ook in uw Whatsapp groep willen neem dan contact op met
gaabje@versatel.nl of via 06-29281645 en geef daarbij naam, adres, e-mail en 06-nummer door aan uw beheerder Gaby de
Kruijf.

Rest me u enorm veel dank te zeggen voor uw deelname aan de Whatsapp groep Quirijn want alleen “samen met u
houden we Tilburg veilig”.

Wellicht ten overvloede wil ik u opmerkzaam maken dat er voor Tilburg Noord een Facebook is gestart welke is gekoppeld
aan de Whatsapp groepen. (buurtpreventie Tilburg Noord is de naam van dit facebook)
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Bijlage 3

Voorbeeld werkwijze

Inleiding

Nogmaals heel erg bedankt voor jullie aanmeldingen voor de whatsapp-groepen in Tilburg.

We hopen met deze vorm van burgerparticipatie in onze wijken de veiligheid en sociale leefbaarheid te vergroten.

Doelstelling.

Het vroegtijdig signaleren van verdachte omstandigheden als een vorm van "moderne buurtwacht" door je gezamenlijk te
laten zien en preventief te kunnen optreden.

Deelnemers.

De deelnemers van de Whatsapp-groepen zijn geselecteerd op basis van de strategische ligging van de woning.

De Whatsappgroep heeft ruimte voor tenminste 40 deelnemers

De diverse Whatapp-groepen hebben 2-3 coördinatoren

Coördinatie.

De coördinator is volwaardig lid van de whatsapp-groep en is lid van de stuurgroep.

De coördinator kan andere coördinatoren van andere groepen whats-appen indien verdachte personen of voertuigen zich
verplaatsen (zorgt voor een brede dekking over de stad Tilburg)

De coördinatoren sturen via e-mail de whats-app berichten door naar: team-Groene-Beemden@politie.nl

1.Met Samsungtoestellen: doe je dit via je mobiele telefoon door de optie "meer" / "gesprek e-mailen") (let op
hoofdletters en kleine letters).

2 Met Iphone-toestellen: doe je dit door de groep aan te klikken, e-mail/chat aan te klikken, (bovenstaande) email adres in
voeren en vervolgens versturen. (let op hoofdletters en kleine letters).

Regie.

De regie over de whatsapp-groepen ligt bij de gemeente Tilburg en bij de initiatiefnemer Ton Evers. Zij zullen indien nodig
via e-mail  leden van de whatsapp-groep benaderen indien de onderstaande werkwijze niet eenduidig wordt opgevolgd.
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Conform SAAR-methodiek. (Signaleren, Alarmeren via 112, Appen en Registeren

U Signaleert een verdachte situatie in uw buurt.

Verdachte situatie zijn: Zaken waarbij u een “redelijk” vermoeden hebt dat personen of situaties uw veiligheid en
leefbaarheid beïnvloeden en niet “normaal” zijn in het alledaagse straatbeeld.

Voordat u met 112 gaat bellen let u op het signalement van de dader(s) (ook kleine details), eventuele
vervoermiddelen met kentekens, de locatie/adres, eventuele zaken die men bij zich heeft, om wat voor reden u
belt (mogelijke inbraak, vernieling, verdacht ophouden etc etc) en een mogelijke vluchtroute.

1. U belt (Alarmeert) DIRECT daarna met 112 en zet daarbij uw WHATSAPP beeldscherm open zodat u
binnenkomende berichten en of  beelden ziet binnenkomen en deze dus woordelijk kunt bespreken met de
centralist van de GMK (gemeenschappelijke meldkamer van politie). Schroom niet om 112 te bellen, dit is met de
politie afgesproken en doe dit ook !!

2. Na het gesprek met GMK gaat u Apps versturen van de verdachte situatie.
3. Na tenminste/ hoogstens 10 minuten worden door de coördinator, via E-mail,  de Whatsapp berichten

doorgestuurd (Registeren)  naar: team-Groene-Beemden@politie.nl. Dit doet u door op uw mobiele telefoon de
optie;  "meer" en "gesprek e-mailen" te selecteren.

4. De whats-app groep stopt zodra er geen verdachte omstandigheden meer plaatsvinden.

Randvoorwaarden.

 De whats-app groep bericht ALLEEN relevante informatie (denk dan aan signalementen, voertuigen,
uiterlijke kenmerken en de reden waarom zaken verdacht op u overkomen) om de heterdaadkracht van de
verdachte omstandigheid aan te pakken

 De Whatsapp-conversatie duurt NOOIT langer dan 10 minuten ! En alleen relevante informatie wordt
gemeld.

 Ga niet zelfstandig de verdachte(n) omstandigheden te lijf maar registreer uw observatie via de whatsapp.
(hang niet de held uit !!)

 Indien er (achteraf) vragen of onduidelijkheden zijn dan neemt u contact op met Adryo Toorians via:
adryo.toorians@tilburg.nl.
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Bijlage 4

Voorbeeld foto wijkindeling


