De slimme buurtpreventie app

we zorgen dat mensen
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ONS verhaal,
waarom WIJ mee doen aan
buurtpreventie

WIE KAN JE HELPEN IN EEN ONVEILIGE
SITUATIE?
ONZE BUREN !
•
•
•
•

10 SEC. VAN ONS VANDAAN
ZE KOMEN GRATIS
IEDEREEN HEEFT BUREN
ZE KOMEN OOK ALS HET GEEN 112 IS

Ik ben mee gaan doen met buurtpreventie
En het werkt echt !

30% - 50% minder inbraken
Men voelt zich veiliger
Er is snel contact met de buurt
Oa. Onderzocht door:
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteit Tilburg

Ik kwam al snel barrières tegen

UIT DIE BARRIÈRES IS VEILIGEBUURT ONTSTAAN…

ONZE MISSIE !

HOE KUNNEN WIJ (DIGITALE) BUURTPREVENTIE
NOG MAKKELIJKER MAKEN !?

WhatsApp

HOE DOE IK MEE?
• Weet niet of er een WhatsApp groep
in mijn buurt is
• Ik ken mijn buren (nog) niet.
• Weet niet bij wie ik moet zijn
(beheerder)
• Geen zin om (uit)te zoeken

Door de app te downloaden en aan te
melden doe je AUTOMATISCH mee in
je buurt en straat
Daar zie je wie er nog meer mee doen

Zonder uit te zoeken ben je lid!

REGISTREREN VOOR VEILIGEBUURT
WAAROM?
Je bent in 20 seconden in contact met jouw buren en maakt samen de buurt veiliger. De Veiligebuurt app voegt je na registratie
automatisch toe aan enkele (open) groepen (straat en wijk). Je hoeft jouw buren nog niet te kennen en je deelt geen persoonlijke
gegevens (telefoonnummer, huisadres, e-mailadres) met jouw buren.
HOE?

Op basis van jouw postcode
(zonder huisnummer) wordt
je automatisch met jouw
buren in contact gebracht.

Je komt meteen in de
voor jou relevante
buurtgroepen terecht

Via de “i” informatie
knop in de groep zie je
meer informatie (zoals
deelnemers) van die
groep

WhatsApp

PRIVACY
• Mijn 06-nummer is zichtbaar voor alle
100+ deelnemers (waar ik de meeste
helemaal niet van ken)
• WhatsApp is nu van Facebook en die doen
van alles met mijn data wat ik misschien
helemaal niet wil
• Er zijn verhalen van beheerders die mijn
NAW en 06- gegevens verkopen aan
reclamebureaus

• Geen 06 nummer
nodig

• Alle data in
Nederland en wordt
niet verkocht
• Je stelt zelf in onder
welke naam je
zichtbaar bent

Whatsapp

GESPREKKEN
• Er is één chat waar alle gesprekken
achter elkaar en soms door elkaar lopen

• Overzichtelijk meerdere gesprekken in
dezelfde groep

• Er komen gesprekken voorbij die ik niet
interessant of belangrijk genoeg vind
(verloren spullen of kat)

• Zelf kiezen welk gesprek push berichten
aan heeft staan of ik kan zelf uit het
gesprek (maar blijf lid van de groep)

• WhatsApp gebruik ik met veel vrienden
ed. ook en ik heb nu niet door wanneer ik
een URGENT bericht van buurtpreventie
mis

• Doordat je een bericht van de
Veiligebuurt app krijgt weet je dat het
alleen over de veiligheid van jouw buurt
kan gaan. (Urgent)

Overzichtelijk
WAAROM?
Omdat er meerdere gesprekken in een buurt plaats kunnen vinden waar een deel van de buurt interesse in heeft. Niet iedereen wil en
verwacht exact dezelfde berichten. Zodat mensen teveel “Spam” ervaren en ermee willen stoppen kun je dus zelf instellen wat je
volgt.
HOE?

In één groep
overzichtelijk meerdere
gesprekken. Duidelijk
verschil in urgentie.

Per gesprek kun je notificatie aan of uit
zetten.
Is een gesprek voor jou helemaal niet
relevant dan kun je die archiveren.

In dit menu kun je de notificaties voor alle berichten in
één keer aanpassen. Hiernaast kan je hier ook jouw
schermnaam, wachtwoord en e-mail aanpassen (via
profiel) en overige informatie vinden.

Whatsapp

DEELNEMERS WERVEN
• Een beheerder moet zelf actief 06nummers toevoegen
• Er moet dus persoonlijk contact zijn voor
meer mensen mee kunnen doen
• Andere deelnemers kunnen zo niet
makkelijk mee werven
• Een straatbord met WhatsApp verteld
anderen nog niet hoe ze lid kunnen
worden

• Na download kan iedereen elkaar in de
app al vinden
• Vanuit de app zijn er “social share”
opties zodat iedereen kan promoten hoe je
mee doet met (digitale) buurtpreventie
• Door het Veiligebuurt bord of stickers te
gebruiken zien mensen dat ze de app
moeten downloaden, de rest gaan vanzelf.

MEER BUREN UITNODIGEN OM MEE TE DOEN
WAAROM?
Hoe meer mensen uit de buurt de Veiligebuurt-app gebruiken, des te veiliger wordt de buurt. Zo kan je ook buurtbewoners waar je wel
contactgegevens van hebt (social media, e-mail, etc) uitnodigen om deel uit te gaan maken van jouw groep. Je kunt via deze manier
helpen jouw groep te laten groeien en de Veiligebuurt-app te promoten.
HOE?

In het menu bovenin
staat een deel knop

Delen kan via de media
die je zelf fijn vindt

Iemand ontvangt dan
bijvoorbeeld via WhatsApp een
bericht van jou dat je mee doet
met de Veiligebuurt app.

DIRECTE LINK NAAR JOUW GROEP (voor beheerders)
OVERSTAPPEN VAN WHATSAPP
WAAROM?
Als beheerder wil je mensen soms in een andere groep hebben. Je hebt bijvoorbeeld een besloten groep of een groep voor een paar
buurten bij elkaar. Door mensen uit te nodigen via deze link kunnen mensen bij het downloaden van de app DIRECT in jouw groep
komen. Zo stap je bijvoorbeeld ook makkelijk over van je bestaande WhatsApp groep naar Veiligebuurt
HOE?

Zo stuur je bijvoorbeeld naar een bestaande WhatsApp
groep deze “deeplink”
In een groep waar jij beheerder van bent kun je leden uitnodigen.
Ook niet- VeiligeBuurt (VB) gebruikers kun je uitnodigen. Kies
daarvoor weer de media die je zelf prettig vindt.

Volgt iemand deze link dan worden ze bij het aanmelden
voor de Veiligebuurt app DIRECT lid van jouw groep waar
je de uitnodiging voor hebt verstuurd.

Andere + punten
• Je kunt zelf groepen aanmaken. Bijvoorbeeld voor alle ouders van een basisschool.
• Je kunt die groep vindbaar maken door een locatie op de kaart te kiezen
• Ook besloten groepen zijn mogelijk, hier moet een beheerder eerst toestemming geven
voordat iemand lid wordt van de groep
EN WE ONTWIKKELEN DE APP VERDER OP BASIS VAN JULLIE INPUT !
• Berichten bewerken door een moderator / beheerder
• Andere functies om het voor beheerders makkelijker te maken
• Toevoegen van een nieuwspagina voor lokaal nieuws, preventie tips etc.

• … Wat zouden jullie nog handig vinden!?

“S.A.A.R.” EN APP MET

Contact: info@veiligebuurt.nl
Meer informatie: https://veiligebuurt.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/veiligebuurt/

DOWNLOAD de Veiligebuurt app

Android

Apple

REGISTREREN VOOR VEILIGEBUURT
WAAROM?
Je bent in 20 seconden in contact met jouw buren en maakt samen de buurt veiliger. De Veiligebuurt app voegt je na
registratie automatisch toe aan enkele (open) groepen (straat en wijk). Je hoeft jouw buren nog niet te kennen en je deelt
geen persoonlijke gegevens (telefoonnummer, huisadres, e-mailadres) met jouw buren.

HOE?

Als je de app hebt
geïnstalleerd ga je
registreren

Op basis van jouw postcode
(zonder huisnummer) wordt
je automatisch met jouw
buren in contact gebracht.

Jouw naam is het enige wat jouw
buren van je zien. Op het door jou
ingevoerde e-mail adres ontvang
je een code.

Nu sta je in contact met
jouw buren en houd je
samen de buurt veilig!

(BEHEERDE) GROEPEN ZOEKEN/TOEVOEGEN
WAAROM?
De Veiligebuurt app voegt je na registratie automatisch toe aan enkele (open) groepen (straat en wijk). Er zijn hiernaast
echter ook andere groepen welke mogelijk relevant zijn voor jou (aangrenzende straten, een groep straten, of kleinere
buurten dan de hele wijk). Door jezelf toe te voegen aan deze (open/beheerde) groepen krijg je ook relevante meldingen
uit deze groepen.
HOE?

Vanuit het Startscherm ga je naar het
zoekscherm door op het Vergrootglas te
tikken.

Via de kaart weergave kun je de omgeving
bekijken en inzoomen op een locatie. Tik
op het balletje om informatie te tonen
waarna je op “groep toevoegen” kunt
klikken om deel te nemen aan deze groep.

Bij een beheerde groep (slotje) ontvangt
de beheerder jouw verzoek, bij andere
groepen word je automatisch toegevoegd.

NIEUWE (BEHEERDE) GROEP MAKEN
WAAROM?
De Veiligebuurt app voegt jou na registratie automatisch toe aan enkele (open) groepen (straat en wijk). Maar je kunt
jezelf ook verenigen in andere groepen welke relevant zijn voor jou (een groep straten, of kleinere buurten dan de hele
wijk), of je wilt een beheerde groep starten, waar alleen door jou geaccepteerde gebruikers in kunnen
(winkeliersvereniging, buurtpreventieteam, buurt). Ook deze nieuwe groepen zijn eenvoudig vindbaar voor jouw
buurtgenoten, zodat je niet zelf mensen hoeft te attenderen of handmatig toe te voegen.
HOE?

Vanuit het Startscherm start je een nieuwe groep via
deze “+ knop”.

Tik de locatie aan en
kies het type groep:
Open / Besloten.

Eventueel voeg je al groepsleden toe. Je geeft de
groep een naam en start de groep.

NIEUW BERICHT MAKEN
WAAROM?
Om de Veiligebuurt-app overzichtelijk en schoon te houden voor de buurtbewoners, dient elke melding en onderwerp
apart gemaakt te worden. Dit zorgt ervoor dat meldingen niet door elkaar lopen, alsook dat bewoners zelf kunnen
aangeven welke melding ze wel of niet willen volgen (zie Instellingen). Dit zorgt ervoor dat iedereen de Veiligebuurt-app
kan gebruiken, zoals hij/zij wenst en er geen “onnodige” berichten voorbij komen. Een (eenmalige) melding wordt
aangemaakt via Meld (Urgente melding), een nieuw onderwerp/bericht welke voor meerdere weken relevant is, wordt
aangemaakt via Nieuw bericht (zie Nieuw bericht).
HOE?
Een discussie is
onderdeel van een
groep.
Nieuwe berichten
blijven zichtbaar totdat
de beheerder deze
sluit, in tegenstelling
tot Urgente meldingen
welke na 48 uur geen
bericht worden
gesloten

Vanuit het scherm de Groep start je
een nieuw bericht via deze “+ knop”.

Voer gegevens in start het bericht. Het
bericht komt automatisch in de groep
waarin je de discussie aan maakte

Automatisch krijgen
alle groepsleden
toegang tot een nieuwe
chat.

URGENTE MELDING MAKEN
WAAROM?
Om de Veiligebuurt-app overzichtelijk en schoon te houden voor de buurtbewoners, dient elke melding en onderwerp
apart gemaakt te worden. Dit zorgt ervoor dat meldingen niet door elkaar lopen, alsook dat bewoners zelf kunnen
aangeven welke melding ze wel of niet willen volgen (zie Instellingen). Dit zorgt ervoor dat iedereen de Veiligebuurt-app
kan gebruiken, zoals hij/zij wenst en er geen “onnodige” berichten voorbij komen. Een (eenmalige) melding wordt
aangemaakt via Meld (Urgente melding), een nieuw onderwerp/bericht welke voor meerdere weken relevant is, wordt
aangemaakt via Nieuw bericht (zie Nieuw bericht).
HOE?
Een urgente melding is
handig omdat iedereen
weet dat er directe
aandacht nodig is.
Na 48 uur geen
berichten, wordt de
melding automatisch
afgesloten.
We scheiden dit type
meldingen van
reguliere gesprekken
zodat een chat
“schoon” blijft.
Tik in het Startscherm
op “Meld!” en start een
Urgente melding.

Geef het type melding en de locatie aan van
de melding.

Als laatste geef je aan voor welke
groep de melding bedoeld is. Urgente
meldingen staan altijd bovenaan en
zijn herkenbaar

PRIVÉ CHAT/ GEHEIME GROEP STARTEN
WAAROM?
Indien je gericht een bericht naar één persoon wenst te sturen of een kleine groep (bijvoorbeeld <5) wilt starten, waarbij
geen andere gebruikers kunnen en mogen, dan kan je een Privé chat/ Geheime groep starten. Dit doe je bijvoorbeeld als
je iemand wilt spreken over een bepaalde melding of bericht, of indien je als beheerder vragen hebt voor een gebruiker
die toegang vraagt tot jouw beheerde groep, alsook als je met enkele kartrekkers van een groep wilt kunnen overleggen.
HOE?
Een Privé chat valt niet
onder een groep.
Een Privé chat is niet
vindbaar op de kaart.

U kunt één op één
gesprekken starten of
meerdere mensen
uitnodigen voor een
Privé chat.

Vanuit het scherm Startscherm start je een privé
chat/groep via deze “+ knop”.

Selecteer de personen met wie je deze privé
chat/groep wilt vormen en geef de groep een titel.

Gebruik gewone
groepen en chats als je
wilt dat andere mensen
in en uit jouw groep
kunnen.

INSTELLINGEN EN MELDINGEN
WAAROM?
U kunt zelf bepalen hoe je nieuwe berichten wenst te ontvangen, zodat je gericht geattendeerd wordt op nieuwe
berichten/meldingen. Je kunt dit ook specifiek aanpassen per groep en/of melding/bericht (zie Instellingen van groep &
chat). Wil je bijvoorbeeld wel/geen bericht aan de bovenkant van uw scherm en wel/geen geluid bij nieuw bericht. Op
deze manier zal je geen “overlast” ondervinden van de app en zal je meldingen ontvangen zoals jij wenst.

HOE?

Druk in de app op de “menu knop”
rechtsboven, of beweeg met uw vinger van
de linkerkant naar rechts.

In dit menu kun je de notificaties voor alle berichten
in één keer aanpassen. Hiernaast kan je hier ook
jouw schermnaam, wachtwoord en e-mail aanpassen
(via profiel) en overige informatie vinden.

INSTELLINGEN VAN CHAT & GROEP
WAAROM?
Je kunt zelf bepalen hoe je nieuwe berichten wenst te ontvangen, zodat je gericht geattendeerd wordt op nieuwe
berichten/meldingen. Je kan dit specifiek aanpassen per groep en/of melding/bericht, alsook voor alle groepen en
meldingen (zie Instellingen & meldingen). Wil je bijvoorbeeld wel/geen bericht aan de bovenkant van jouw scherm en
wel/geen geluid bij nieuw bericht. Op deze manier zal je geen “overlast” ondervinden van de app en zal je meldingen
ontvangen zoals jij wenst. Hiernaast kan je ook besluiten om helemaal geen berichten meer te ontvangen in een
bepaalde chat.
HOE?

Vanuit de groep ga je
naar de betreffende
melding.

In de melding ga je naar de chat details (i). Hier kan
je de notificaties uit zetten.

In de groep zie je bij de melding dat je
notificaties uit heeft staan. Je zal nu geen
notificaties ontvangen.

VERWIJDEREN VAN GROEP OF CHAT
WAAROM?
Als een groep of chat voor jou niet relevant is en jij hier geen meldingen van wilt ontvangen, dan kan je de chat of groep
verlaten. Heb je zelf een groep of chat gestart en is de melding voorbij, dan kan je de chat of groep verwijderen. Hiermee
verwijder jij de chat of groep dan ook bij alle deelnemers en wordt dus echt voor iedereen gesloten. Hiermee houden we
de Veiligebuurt-app overzichtelijk en schoon.
HOE?

Vanuit de groep of chat
tik je op het info
icoontje (i) voor groepof chatdetails.

Verwijder een door jezelf aangemaakt melding of groep bij iedereen, of verlaat
alleen zelf de chat.

DEELNEMERS TONEN, TOEVOEGEN & VERWIJDEREN
WAAROM?
Indien je wilt weten of uw bekende buurman er al in zit, of om alleen te zien hoeveel mensen er al gebruik maken van de
Veiligebuurt-app in jouw buurt/straat. Hiermee weet je zowel wie de berichten lezen en hoeveel buurtbewoners, alsook
wie je nog moet wijzen op het bestaan van de Veiligebuurt-app.
Als beheerder van een groep kan je via deze manier ook gebruikers toevoegen en verwijderen.
HOE?

Vanuit de groep tik je op het info icoontje
(i) voor groep details.

Bij de groep details zie je onderin de leden, alsook wie
de beheerder is van de groep.
Als groepbeheerder kan je hier mensen toevoegen (+)
of verwijderen (x)

NIEUWE GEBRUIKERS TOEVOEGEN AAN JOUW GROEP
PROMOTIE
O.A.
BINNEN
WHATSAPP
WAAROM?
Hoe meer mensen uit de buurt de Veiligebuurt-app gebruiken, des te veiliger wordt de buurt. Zo kan je ook
buurtbewoners waar je wel contactgegevens van hebt (social media, e-mail, etc) uitnodigen om deel uit te gaan maken
van jouw groep. Je kunt via deze manier helpen jouw groep te laten groeien en de Veiligebuurt-app te promoten.
HOE?

Vanuit de groep tik je
op het info icoontje (i)
voor groep details.

Als groepbeheerder kan je hier mensen toevoegen
(zowel huidige Veiligebuurt gebruikers, als nog uit te
nodigen contacten)

Je deelt de “deeplink” met jouw contacten
en nadat zij de Veiligebuurt-app hebben
gedownload komen ze automatisch in
jouw groep

NIEUWE GEBRUIKERS UITNODIGEN (PROMOTIE)
WAAROM?
Hoe meer mensen uit de buurt de Veiligebuurt-app gebruiken, des te veiliger wordt de buurt. Maar je gunt jouw familie,
vrienden en kennissen toch ook een Veiligebuurt? Zo kan je hen (via social media, e-mail, etc) uitnodigen om ook de
Veiligebuurt-app te gaan gebruiken in hun buurt. Natuurlijk kan je dit ook doen met je buren, zodat je via deze manier kan
helpen jouw groep te laten groeien en de Veiligebuurt-app te promoten.
HOE?

Vanuit het hoofdmenu
kunt u de app delen
door bovenin het
scherm te drukken

Dit kan ook vanuit het
groepsmenu

Als ook vanuit het
menu

Je deelt dit bericht met jouw contacten,
zodat zij ook de Veiligebuurt-app gaan
gebruiken

