Whatsapp groep ”Beveiliging de Zegge Raalte”
Het beheer van deze WhatsApp groep ligt bij KRW-Raalte. Er kunnen maximaal 256
deelnemers aan deze groep meedoen. Minimale leeftijd van deelnemer is 18 jaar.
WhatsApp
Gratis te downloaden programma voor op uw smartphone
Wie kunnen zich aanmelden:
Alle ondernemers en bewoners die op het industrieterrein de Zegge in
Raalte zijn gevestigd of wonen.
Doel van deze WhatsApp groep
• Veiliger industrieterrein
• Signaleren
• Samen een oogje in het zeil houden
• Melden verdachte situaties
• Plannen van verdachte persoon verstoren
• Voorkomen van een inbraak
Als u iets verdachts opvalt op het industrieterrein gebruik dan de
SAAR-volgorde
• S - Signaleren
• A - Alarmeren
• A - Appen
• R - Reageren
Volgorde handelen

Voorwaarden voor een goed gebruik
• Gebruik altijd de SAAR volgorde
• Meld verdachte situaties
• Laat weten als 112 is gebeld
• Let op uw taalgebruik
• Overtreedt geen regels/wetten
• Serieus gebruik
• Geen onnodige informatie delen op b.v. Facebook of andere (sociale) media
• Geen onnodige reactie geven op eerder bericht
• Maak foto’s van personen of voertuigen, dit kan handig zijn!
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Wat is een verdacht situatie
• Een verdachte situatie is een combinatie van: Gedrag van persoon, wat is normaal op het
industrieterrein, tijdstip en onderbuik gevoel.
• Heeft u een verdachte situatie, handel dan volgens SAAR
Waaruit bestaat een goed signalement
Voertuig
Beschrijving persoon
• Geslacht
• Auto
• Uiterlijk
• Kenteken
• Leeftijd
• Kleur
• Merk
• Lengte
• Postuur
• Type
• Kleding
• Fiets
• Bijzondere kenmerken
• Bromfiets
• Lopend

In combinatie met locatie
• Loopt nu op de ……
• In de richting van …..

Doe altijd aangifte!
Bent u toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte!
De politie kan de dader(s) beter opsporen als u aangifte doet.
Maak voor het doen van aangifte een afspraak via telefoonnummer 0900-8844

Aanmelden voor WhatsApp groep “Beveiliging de Zegge Raalte”
U kunt zich aanmelden bij de WhatsApp groep door een mail te sturen naar kvo@krw-raalte.nl
Vermeld in uw mail de volgende zaken:
• Bedrijfsnaam
• Adres bedrijfspand
• PC en plaats bedrijfspand
• Naam van persoon die in de WhatsApp groep gaat deelnemen
• Mobiel telefoonnummer van de persoon die gaat deelnemen
• Email adres van de persoon die gaat deelnemen
De naam van deze WhatsApp groep is dus “Beveiliging de Zegge Raalte”
Als u meerdere panden op industrieterrein de Zegge heeft geef deze dan ook op dezelfde manier op.
Iedereen wordt met naam en nummer in de app groep vermeld. De Politie en Veneberg Security zitten ook
in de groep, ze kijken mee maar acteren er niet op. Dus als er iets is altijd melden via 112.
Contact personen vanuit de Kring Raalter Werkgever voor Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO):
Heeft u verder vragen over KVO dan kunt u bij onderstaande mensen de vraag stellen
Algemeen mail adres KVO
kvo@krw-raalte.nl
(deze mail gaat naar 3 onderstaande adressen)
Jeroen te Wierik
jeroen@azerty.nl
Willy Kemper
wgkemper@bepacom.nl
Erik Beekman
e.beekman@beekmanelektro.nl
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