ONDERNEMERS OP DOBBEWIJK
ALARMEREN POLITIE EN ELKAAR!

EERST 112, DAARNA VIA WHATSAPP
De BIZ Vereniging Dobbewijk maakt zich hard voor een veiliger bedrijventerrein. Om dit te bereiken is het
bedrijventerrein gecertificeerd met het KIWA Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein, worden er
schouwrondes gelopen en wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een collectieve camerabeveiliging.
Nu is er een nieuw initiatief: een incidenten WhatsApp groep. Ondernemers alarmeren elkaar via de WhatsApp
groep bij een incident. Hiermee kunnen potentiele criminelen gevolgd worden en mogelijk sneller door de politie
worden opgepakt.
Hoe werkt het:
Bij een verdachte situatie belt een ondernemer van de WhatsApp groep DOBBEWIJK eerst de politie via 112 en
stelt daarna zijn WhatsApp groep DOBBEWIJK in kennis.
Zo worden ondernemers snel op de hoogte gebracht van het incident en kunnen de ondernemers maatregelen
nemen.
Gebruik de WhatsApp volgens SAAR:
S = Signaleer
A= Alarmeer politie via 112
A = App om je melding bekend te maken
R= Reageer

Reageren betekent dat je, indien mogelijk, naar buiten gaat en
een gesprek aangaat met de persoon in kwestie. De bedoeling
is om zijn plannen te verstoren. Doe dit alleen als dit veilig
kan, zonder risico’s. Doet u mee? Vul onderstaand tabel in en
lever het in bij het parkmanagement of meld u aan via
raissa@parktrust.nl

Voorbeelden:
U wordt geconfronteerd met een insluiper. U kunt direct uw omgeving informeren die mee kan kijken waar de
insluiper naartoe vlucht. Dit is bruikbare informatie voor andere ondernemers om maatregelen te nemen als het
sluiten van deuren en ramen, maar ook voor de politie om te weten waar een insluiper zich ophoudt.
Hoe doet u mee?
Om mee te kunnen doen is het noodzakelijk dat u in het bezit bent van WhatsApp. U kunt zich aanmelden via
bijgesloten inschrijfformulier. Bijgesloten treft u ook de spelregels aan over het gebruik van de WhatsApp groep.
De groep is alleen bedoeld voor incidentenmeldingen, niet voor andere activiteiten. Bij misbruik wordt de
ondernemer uit de groep geplaatst.

Wat een goed idee, ik doe mee!
Achternaam:
Voornaam:
Adres:
Telefoon vast:
Telefoon mobiel:
Email:
Met de ondertekening van dit formulier verklaar ik deel te willen nemen aan de WhatsApp DOBBEWIJK en
akkoord te gaan met de gedragsregels voor leden en coördinatoren van deze WhatsApp groep.

De gedragsregels zijn verstrekt aan de deelnemer

Ondertekend op:
datum: ……………………. te Voorschoten

Handtekening ………………………………………………….

WhatsApp DOBBEWIJK
Gedragsregels 2017-11
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Deelnemers hebben een minimale leeftijd van 18 jaar.
Deelnemers hebben een onderneming of zijn werkzaam op de bedrijventerrein
Dobbewijk in de gemeente Voorschoten.
WhatsApp is een initiatief in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. De politie komt
ALLEEN in actie na een melding 112.
Gebruik WhatsApp volgens SAAR:
S= Signaleer
A= Alarmeer de politie via 112
A= App om je melding bekend te maken aan de WhatsApp groep (alleen een actuele melding*)
R= Reageer (**)
Meldt zoveel mogelijk en denk hierbij aan het signalement;
- Geslacht
- Huidskleur
- Lente
- Gezicht
- Kleding (scan de persoon van boven naar beneden en let op bijzonderheden)
- Voertuigen (kleur, merk, type, kenteken) (Het versturen van foto’s, via de App, van een verdachte en/of
voertuig mag alleen t.b.v. verstrekken van het signalement).
Laat via de melding weten dat 112 gebeld is. Hiermee voorkomen dat anderen binnen de groep ook 112
gaan bellen.
Let op het taalgebruik. Dit betekent geen schelwoorden-vloeken-discrimineren etc.
Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten.
Gebruik WhatsApp DOBBEWIJK alleen waar deze voor bedoeld is. Niet voor onderling contact of privé
berichten.
Informatie die u verkrijgt via WhatsApp DOBBEWIJK mag u niet verder verspreiden.
(Dus ook niet via de social media).
Indien een deelnemer zich niet houdt aan boven gestelde afspraken dan zal deze worden verwijderd uit
de WhatsApp groep.

* Inbraken en poging tot inbraken waarbij geen dader(s) in beeld zijn, horen niet thuis op deze groep. De politie
kan via de coördinator verzoeken tot het plaatsen van een bericht/oproep tot informatie, om zo snel mogelijk
veel ondernemers te bereiken. De berichten zullen via de WhatsApp verzonden worden.
** Stap naar buiten en ga bijvoorbeeld het gesprek met de betreffende persoon aan. De bedoeling is om de
eventuele plannen van de verdachte te verstoren. Doe dit alleen als dit veilig kan, zonder risico’s.

Aanmelden voor WhatsApp DOBBEWIJK kan via raissa@parktrust.nl

