
DE “SAA-METHODIEK” 
 
Deze bijlage beschrijft de “SAA-methodiek” die gebruikt wordt bij de inzet van de WhatsApp-
buurtpreventiegroep. 
 
1. STEL EEN VERDACHTE SITUATIE VAST 
 

Heb vooral oog voor de beschrijving van personen en/of voertuigen. Ga omzichtig om 
met de verspreiding van herkenbare foto’s van verdachte personen of voertuigen met 
een herkenbare nummerplaat, gezien dit een schending van de privacy kan uitmaken. 
 

2. ALARMEER 101 
 
Alarmeer deze verdachte situatie aan de politie door het algemeen noodnummer 101 te 
bellen. Meld bij je bericht dat je de politie verwittigd hebt via het noodnummer 101. 
 

3. APPEN 
 

De verdachte situatie wordt gemeld in de WhatsApp-groep. App door je melding zo 
gedetailleerd mogelijk in de WhatsApp-groep te posten. 
 
Daarin wordt gemeld:  
 

- dat u het nummer 101 gebeld heeft (diegene wordt door de politie teruggebeld en 
geeft nieuwe info, die andere leden in de groep plaatsen, door aan de politie),  

- Wat het signalement, looprichting, verdachte handelingen enz. is/zijn.  
 
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 
één van de beheerders van de groep na geïnformeerd te zijn geweest door de Politiezone 
Druivenstreek. 

 
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… 
 
Voorbeelden 
 

• voorbeeld 1: Een  gezette vrouw ong. 30j. met een korte, rode jas en een magere, 
donker getinte vrouw ong. 40j. met een lange zwarte jas liepen een kwartier geleden 
in de Josse Biesmansstraat en keken uitgebreid naar binnen bij diverse woningen. Zij 
lopen nu over het Gemeenteplein.  

• voorbeeld 2: Twee lange jongens, ongeveer 18 jaar, zwarte jas met kap over hun hoofd 
lopen dwars door de tuinen ter hoogte van de Overwinningsstraat 18 en vernielen de 
plantjes en bloembakken.  

• voorbeeld 3: Een man met een blauw gestreepte sweater, die om 18u op de 
spoorwegbrug stond, gedraagt zich vreemd t.o.v. spelende kinderen 

• voorbeeld 4: Een fietser beschadigt een geparkeerde auto, en rijdt snel weg richting 
het station van Groenendaal. Hij draagt een groene jas en rijdt op een oude 
damesfiets. 

 
Randvoorwaarden 
 

• De WhatsApp-buurtpreventiegroep 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. 
 

• Ga niet zelfstandig de verdachte(n) omstandigheden te lijf maar registreer uw 
observatie via de WhatsApp (hang niet de held uit!) 
 

• Ga omzichtig om met de verspreiding van herkenbare foto’s van verdachte personen 
of voertuigen met een herkenbare nummerplaat, gezien dit een schending van de 
privacy kan uitmaken. In veel gevallen voldoet een signalement ook. Volgens de 
privacywet is het ook niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te 
maken.  
 

Indien er (achteraf) nog vragen zouden zijn, gelieve contact op te nemen met de coördinator 
van de groep of de Politiezone Druivenstreek. 

 


