


Waarom WaakSamen?
WaakSamen is een aanvulling 
op bestaande buurt WhatsApp-
groepen. Deze methode legt de 
nadruk op het snel, duidelijk en 
eenvoudig melden (en registreren) 
van verdachte situaties. Nederland 
kent een groeiend aantal (+7500) 
WhatsApp-groepen met daarin 
burgers die meldingen van 
verdachte situaties met hun 
omgeving delen. Het maken van 
een melding wordt vaak als best 
lastig ervaren. Daarom is de 
WaakSamen app ontwikkeld. 

SAAR-methode
1. Signaleren

De buurtbewoner kent de omgeving 
en herkent wat ongebruikelijk is. 

Uiteraard in relatie tot het tijdstip.

2. Alarmeren

Signaleert men een verdachte 
situatie? Dan wordt direct

(begeleid door WaakSamen) 112 of 
0900-8844 gebeld.

3. Appen

Nadat de politie gewaarschuwd is, 
stuurt de melder een bericht met 
een beschrijving van de situatie en 
het signalement naar de wijkgroep. 

WaakSamen helpt hierbij.

4. Reageren/Registreren

De overlastgever wordt op het ge-
drag aangesproken door de juiste 
persoon of instantie. Daarnaast 

betekent WaakSamen ook 
registreren.

Binnen enkele tikken wordt een 
overzichtelijke en bruikbare 
melding opgesteld. Hierdoor 
levert WaakSamen zeer nuttige 
informatie op, voor zowel de 
gemeente als de politie. Uit 
universitair onderzoek blijkt 
dat het actief betrekken van 
bewoners de criminaliteit in de 
wijk verlaagt. Zo is in Tilburg 
het aantal woninginbraken en 
straatroven met 50% gedaald 
en het aantal overvallen zelfs 
met 70%. WaakSamen kan ook 
gebruikt worden om vermoedens 
en signalen van ondermijnende 
criminaliteit of misstanden te 
melden. De app geeft aan welke 
stappen een melder dient te 
nemen volgens de SAAR-methode.

Meld Misdaad Anoniem
Soms wil je iets over een ernstig misdrijf melden zonder dat 
je naam bekend wordt. Bijvoorbeeld omdat je de dader goed 
kent of bang bent voor eventuele gevolgen. Je kunt dan via 
WaakSamen terecht bij Meld Misdaad Anoniem (M.).



Stap 1

WaakSamen is eenvoudig en over-
zichtelijk opgemaakt. De te melden 
feiten zijn samengevat in vier mogelijk-
heden: verdacht persoon, groepsvorm-
ing, verdacht voertuig en verdachte 
situaties in de omgeving. Deze zijn door 
duidelijke pictogrammen weergegeven 
op de startpagina. De melder kiest het 
segment waarbinnen de melding valt. 

Stap 2

Wanneer de gewenste categorie is ge-
kozen verschijnt er een pagina 
waarop de locatie automatisch is 
ingevuld. Daarna volgt een keuzemenu 
waarbij meer specifiek kan worden 
aangegeven waar de melding over gaat. 

Stap 3

Afhankelijk van de keuze in stap 2 geeft 
WaakSamen aan of 112 of 0900-8844 
gebeld moet worden om de melding te 
delen met de politie. Hierdoor wordt de 
melder op de juiste manier verder ge-
holpen en kan de politie de verwachting 
inschatten en desgewenst bijstellen.

Stap 4

Via het ‘tik-in-systeem’ wordt de melding 
verder verfijnd en kan de melder een 
signalement toevoegen. Binnen enkele 
stappen verschijnt er een compleet, 
leesbaar en duidelijk beeld. Zo wordt 
de melder geholpen om een volledig en 
hierdoor bruikbare melding op te stellen. 



Backend
WaakSamen maakt het mogelijk om de waardevolle informatie 
die wordt aangedragen door burgers eenvoudig om te zetten 
in stuurinformatie. Omdat alle gegevens worden opgeslagen in 
de backend helpen enkele eenvoudige klikken de professional 
(politie of gemeente) inzicht te krijgen in de actuele 
veiligheidssituatie in de stad. De gegevens kunnen op 
diverse manieren worden getoond, waarbij zelfs ‘heat 
mapping’ en ‘waypointing’ mogelijk zijn. 

Stap 5

In WaakSamen kan de melder eenvoud-
ig een afbeelding toevoegen aan de 
melding. Dit kan door een actuele foto te 
maken, maar er kan ook een afbeelding 
uit de bibliotheek worden gekozen.

Stap 6

Nadat de melding is verstuurd naar de 
verantwoordelijke instanties (politie en 
gemeente) kan de melding eenvoud-
ig gedeeld worden in de eigen buurt 
WhatsApp-groep of via social media. Op 
deze manier is iedereen snel en doeltref-
fend van de juiste informatie voorzien.



WaakSamen is ontwikkeld door VCS Observation en succesvol in 
de praktijk getest door de gemeente Tilburg, ondersteund door 
de Radboud Universiteit Nijmegen en Meld Misdaad Anoniem.


