
Voorbeeld Protocol Groeps what’s app  
 
Via deze Whatsapp groep hopen wij onze krachten te bundelen tegen ongewenste 

situaties en het winkelcentrum veiliger te maken cq veilig te houden. 

Beheerder: 

 <<Naam>> 

Spelregels 

 Minimumleeftijd voor deelname aan deze groep is 18 jaar; 

 Deelnemers hebben een (eigen) onderneming of zijn werkzaam in een onderneming in 
winkelgebied XX, zijn betrokken bij KVO XX of zijn werkzaam bij de politie; 

 In het geval van een verdachte situatie: één persoon belt snel de politie via 1-1-2 
belt en geeft daarbij een signalement door. Laat in een whatsappbericht aan elkaar 

weten dat 1-1-2 al gebeld is! Daarmee voorkom je een overvloed van 1-1-2-meldingen. 
Bel wel opnieuw 1-1-2 als je meer informatie hebt, zoals vluchtroute of een aanvulling 

op het signalement. 

 Gebruik de SAAR-volgorde: 

o S =   Signaleer; 
o A =   Alarmeer via 1-1-2; 

o A =   App om je waarneming bekend te maken aan anderen; 
o R =   Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken 

met de verdachte perso(o)nen. 

 Probeer indien mogelijk contact te leggen met de verdachte persoon. 

 Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels of wetten. 

 Het onderling 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. Kenmerken 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 de whatsapp groep alleen voor verdachte situaties en niet voor onderling 
contact/privéberichten. Dat haalt de attentiewaarde naar beneden. 

 De telefoonnummers van de deelnemers zijn voor een ieder zichtbaar. Deze worden 
niet aan anderen/derden verstrekt. Houd hierbij de privacy van een ieder in acht en 

ga hier professioneel mee om. 

 Er wordt geen reclame gemaakt voor je eigen onderneming. Dit is namelijk niet het 

doel van deze groep. Bij misbruik hiervan zijn wij genoodzaakt je te verwijderen uit 
de Whatsapp groep. 

 Géén anonimiteit in het geval van strafrechtelijke onderzoeken. Daarvoor is een apart 
meldkanaal, namelijk Meld Misdaad Anoniem (meld M), via het tel.nummer: 0800-
7000.  

 Plaatsen van een bericht: Vermeld je bedrijfsnaam en houd de melding kort. 
Voorbeeld: Schoenmaker winkeldief (zo goed mogelijk signalement) looprichting …. 

óf Schoenmaker verdachte persoon (zo goed mogelijk signalement), looprichting...... 
meekijken gewenst óf Hulp gewenst bij Schoenmaker. 

 Help mee door bij elkaar de winkel in te lopen of kijk mee op gepaste afstand en grijp 
in waar nodig! 

 Indien mogelijk/veilig: maak foto’s en/of filmpjes. 

 


