De vier stappen van de SAAR-methodiek die gebruikt wordt bij het inzetten van de
WhatsApp-groep:
1. SIGNALEER
Een verdachte situatie wordt ontdekt (Signaleer). Een verdachte situatie kan worden
herkend aan zaken waarbij er een ‘redelijk’ vermoeden bestaat dat personen of situaties
de veiligheid en de leefbaarheid beïnvloeden en niet ‘normaal’ zijn in het alledaagse
straatbeeld. Een onderbuikgevoel is ook een aanwijzing.
2. ALARMEER 101
In eertste instantie wordt de politie wordt gebeld door 101 te bellen. Met name de eerste
A binnen de SAAR is van groot belang omdat hierbij de Politie wordt geïnformeerd over
de verdachte situatie.
Tip: dader-kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed
beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, type en het kenteken.
3. APPEN
De verdachte situatie wordt gemeld in de BIN Liezebos WhatsApp-groep.
Daarin wordt gemeld:

4. REAGEREN
Ga niet zelfstandig de verdachte(n) omstandigheden te lijf maar registreer de observatie
via de WhatsApp (hang dus niet de held uit). Diegene die de verdachte situatie ontdekt
en de lezers van het bericht reageren op een adequate manier zonder zijn eigen leven
hiervoor op het spel te zetten.
Als andere leden de verdachte personen ook zien of nieuwe ontwikkelingen waarnemen,
gelieve hier dan melding van te maken in de WhatsApp-groep.
Nadat de WhatsApp-actie afgelopen is zal er een ‘einde bericht’ geplaatst worden door de beheerders van de
groep eventueel na geïnformeerd te zijn geweest door de politie.

Waaruit bestaat een goed signalement?

Beschrijving persoon
• Geslacht • Uiterlijk • Leeftijd • Lengte • Postuur • Kleding • Bijzondere kenmerken
Beschrijving voertuig
• Auto
• Kenteken • Kleur • Merk • Type
• Fiets

• Bromfiets
• Lopend
In combinatie met locatie:
• Loopt nu op de ……
• In…

Randvoorwaarden

-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.
observatie via de WhatsApp (hang niet de held uit!).
eventueel bewijs. Volgens de privacywet
is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. De
WhatsApp-groep is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig
privacy problemen zal opleveren. Wees echter terughoudend met het delen van foto’s
van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te
nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.
coördinator van de groep

