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1. Kijk eerst op www.buurtpreventiestichtsevecht.nl of er al een Whatsapp Groep actief is in uw 
wijk/straat. 

Is dat het geval? dan kunt u overwegen om u daarbij aan te sluiten. 

Is dat niet het geval dan kunt u zelf een Whatsapp Groep opstarten. 
 

2. Heeft u de juiste benodigdheden? 
U heeft nodig: 

- Een smartfoon om de Whatsapp applicatie op uw telefoon te installeren om te kunnen 

Whatsappen. Deze applicatie kunt u vinden in uw telefoon onder Google play of App 
Store. 

- Een pc/laptop. 
- Een Excel (Microsoft Office) programma of iets wat daar op lijkt voor de 

ledenadministratie.  

Tip: Een ledenlijst bijhouden is wel aan te raden. Zo heeft u een goed overzicht waar de 
leden zich bevinden en ziet u bijvoorbeeld ook snel welke straten nog geen leden hebben 

waar u weer op in kunt spelen met het werven van leden. 
- Een e-mailadres  

Tip: maak een gmail adres aan deze mailadressen zijn makkelijk te gebruiken om de 

contacten makkelijker toe te voegen aan je contacten in je telefoon om leden weer 
makkelijker toe te voegen aan de WhatsApp groep. 

 

3. Stel uw wijkagent op de hoogte van uw plan om een Whatsapp Groep op te zetten. 
U kunt op www.politie.nl zien wie de wijkagent is van uw wijk. Ook kunt u via een   

contactformulier een e-mail sturen naar de betreffende wijkagent. 
 

4. Werven van leden. Dit kunt u op verschillende manieren doen. 

- U kunt vragen of u bij een bijeenkomst van bijvoorbeeld de wijkcommissie een presentatie 
mag houden over uw plannen om een Whatsapp Groep op te richten. U kunt flyers 

uitdelen tijdens bijvoorbeeld een open dag van de Politie of een andere gelegenheid die 
zich daarvoor leent.  Doe dit wel in overleg met uw wijkagent of organisator van het 

evenement . U kunt de flyers ook huis-aan-huis door de brievenbus doen. Let hierbij wel 

op dat u GEEN flyer in de brievenbus doet bij iemand die een nee-nee sticker heeft. Het 
word over het algemeen niet gewaardeerd als u de sticker negeert. 

Via het contactformulier op de website www.buurtpreventiestichtsevecht.nl kunt u vragen 
naar de mogelijkheden voor een presentatie en-/ of de flyers. 

- Of natuurlijk via de mond-op-mond reclame. 

 
5. Als u genoeg aanmeldingen binnen hebt gekregen kunt u de Whatsapp Groep aanmaken. 

U bepaalt zelf al dan niet in overleg met de wijkagent hoeveel leden u minimaal wilt hebben 

voordat u live wilt gaan. 
 

 

Stappenplan 

http://www.buurtpreventiestichtsevecht.nl/
http://www.politie.nl/
http://www.buurtpreventiestichtsevecht.nl/
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6. Hoe verwerkt u de Inschrijfformulieren die u binnen krijgt via de website 

www.buurtpreventiestichtsevecht.nl .  
 

In Excel (Microsoft Office): 

Naam Adres Telefoonnummer E-mail 

Piet Anoniem 
Buurtpreventiestraat 
1 06-12345678 anoniem@outlook.nl 

 
Vervolgens kunt u de contactpersoon  opslaan in uw e-mailaccount. U kunt de bovenstaande 

gegevens invullen in het formulier voor een nieuw- op- te- slaan contactpersoon. 

 
7. De contactpersoon in uw telefoon opslaan kan op twee manieren: 

- U kunt de contactpersoon handmatig in uw telefoon zetten. Bedenk goed hoe u een 
contactpersoon wilt opslaan. (bijvoorbeeld Voornaam Achternaam eventueel de straat of 

wijk erbij zetten) 

- U kunt ook uw e-mail account synchroniseren met uw telefoon waarbij automatisch  de 
contactpersonen die u ingevoerd hebt in uw telefoon komen te staan. 

8. Maak een Whatsapp Groep aan.  

Een Whatsapp Groep maakt u op de volgende manier aan: 
- Openen de app tik op de drie puntjes rechts boven in uw scherm. 

- Kies de optie Nieuwe groep 
- Selecteer vervolgens de leden die u wilt toevoegen aan de Whatsapp Groep (minimaal een 

persoon) door de leden aan te tippen. 

- Als alle leden geselecteerd zijn tikt u op de groene button.  
- In het Groepsonderwerp kunt u de naam van uw Whatsapp Groep zetten en eventueel een 

afbeelding in de foto button plaatsen door op de foto button te tikken en een afbeelding 
te kiezen. Als u klaar bent tikt u weer op de groene button. U heeft nu de Whatsapp Groep 

aangemaakt. Vanaf dat moment kunnen de leden actief de meldingen lezen en meldingen 

plaatsen. 
 

9. Gefeliciteerd, uw Whatsapp Groep is nu live!  

10. Als uw groep live is laat het ons dan weten zodat wij de groep op deze site kunnen vermelden. 
www.buurtpreventiestichtsevecht.nl . 

 
Als de groep live is dan kunt u ook de Whatsapp Bordjes aanvragen bij de gemeente via het e-

mailadres: samenwerkenaanveiligheid@stichtsevecht.nl  

Er zullen dan op strategische plekken borden worden geplaatst door de gemeente om de 
mensen met kwade zin te waarschuwen dat er een Whatsapp Groep actief is.  

  

Tips & Tricks Stappenplan 

http://www.buurtpreventiestichtsevecht.nl/
mailto:anoniem@outlook.nl
http://www.buurtpreventiestichtsevecht.nl/
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In Maarssenbroek, Maarssen-Dorp en Tienhoven is er ook een App Groep waar alle coördinatoren uit 

die plaatsen in zitten en een hoop agenten zodat we makkelijker informatie met elkaar kunnen delen. 

Op deze manier kunnen  de coördinatoren in de gaten houden of een situatie zich verplaatst naar hun 
gebied om daar meteen op in te spelen. Op deze manier zijn de groepen verbonden met elkaar en 

gaat er geen informatie verloren. Ook de politie kan op deze manier heel snel een melding doorgeven 

zodat de betreffende coördinator meteen die melding kan doorzetten naar de App Groep. Belangrijk is 
wel dat tijdens een actie altijd 1-1-2 gebeld moet blijven worden. De reden daarvan is dat de meldkamer 

de actie coördineert dus zij moeten altijd op de hoogte zijn van de actuele situatie. 
 

Tip: Informeer eens bij de coördinatoren van de omliggende groepen en de politie of zij hier ook wat 

inzien en wellicht kan er in uw buurt ook zo een App Groep aangemaakt worden. 
 

Om de groep rustig te houden (geen onzinnige berichten) is het aan te raden om een App Groep 
ernaast te hebben. In deze groep kun je bijvoorbeeld de meldingen vermiste/gevonden  huisdieren, 

vermiste /gevonden voorwerpen vermelden. Ook kan deze groep gebruikt worden om na te praten 

over acties die geweest zijn in de Whatsapp Groep. Ook kunnen hier vragen gesteld worden aan de 
beheerder.  

Wellicht ten overvloede maar ik zeg het er toch maar even bij zorg er wel voor dat in deze groep alleen 

leden van de Whatsapp Groep in zitten want informatie uit de Whatsapp Groep mag immers niet 
gedeeld worden met derden. 

 
Mocht u promotiemateriaal nodig hebben zoals bijvoorbeeld een presentatie, een flyer  of iets 

dergelijks  dan kunt u een mail sturen via het contactformulier op de site: 

www.buurtpreventiestichtsevecht.nl . 
 

Handige sites:  
www.buurtpreventiestichtsevecht.nl  

www.politie.nl  

www.facebook.com  (pagina Beheerders van een Alarm App) 
Dit is een besloten groep en alleen bestemd voor  coördinatoren van een Whatsapp Groep binnen 

Nederland en België . Op deze pagina kunt u van gedachte wisselen met andere coördinatoren, kunt u 
vragen stellen of gewoon uw hart even luchten. Echt een aanrader! 

 

Mocht u na het lezen van de Stappenplan nog met vragen zitten dan kunt u altijd contact opnemen via 
het contactformulier op de website: www.buurtpreventiestichtsevecht.nl. 

Handige weetjes 
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