
 

 

Stappenplan opzetten Preventie WhatsApp Groep Helmond 

1. Zorg er voor dat je een groep niet alleen gaat opzetten. Minimaal 2 teamleden, beter 

nog 3 teamleden; 

2. Begin klein met ongeveer een 40 tal deelnemers / huizen; (uitbreiden is eenvoudiger) 

3. Ga met de teamleden inventariseren wie er mee wil doen. Er vanuit gaande dat er 

voldoende (meer dan 70%) buurtbewoners zich aanmelden kun je direct naam, 

adres, 06 nummer en email adres noteren op de intekenlijst¹; 

4. Hou goed bij wie er wel/niet mee doen en wie er niet thuis zijn zo dat je later nog een 

keer terug kunt gaan; 

5. Neem de gegevens van de inventarisatie over in de Excel Intekenlijst; 

6. De beheerder van de Whatsapp groep dient nu de 06 nummers in de Smartphone te 

zetten. Dit kan op meerdere manieren. Eén manier is om hier Outlook voor te 

gebruiken. (Mits de email app van de Smartphone synchroniseert met Outlook) De 

buurtbewoners maak je aan in Contacten. De in Outlook ingevoerde contacten 

worden dan automatisch gesynchroniseerd met de email app van de Smartphone.  

Hieronder een voorbeeld van een Contact in Outlook. Door achter de naam direct 

een verkorte weergave van het adres en huisnummer in te voeren kun je bij een 

melding direct zien welk adres het betreft. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

7. Maak nu een nieuwe WhatsApp Groep aan in Whatsapp en voeg de buurtbewoners 

toe (deze staan nu al in de contacten lijst als het goed is); 

8. Maak een Email groep aan van de buurtbewoners in Outlook; 

9. Verstuur de Spelregels van de Whatsapp groep naar alle bewoners. Gebruik hierbij 

de BCC mogelijkheid zodat de buurtbewoners niet alle email adressen te zien krijgen. 

(privacy) De 06 nummers ziet men uiteraard wel!; 

10. Waak er “streng” over dat het geen “koffie” groep wordt! Alleen serieuze meldingen 

accepteren. Als iemand zich na waarschuwen zich niet aan de regels kun je die 

persoon uit de groep verwijderen; 

11. Mochten er andere Whatsapp Groepen aan jullie eigen gebied grenzen, zorg er dan 

voor dat de teamleden in de groepen integreren. Dan kun je elkaars meldingen indien 

relevant doorzetten; 

12. Ga zorgvuldig om met de verkregen gegevens (privacy!). 

 

¹ Het email adres is van belang om de spelregels / mededelingen van/over de WhatsApp Groep te 

kunnen rond sturen. 

 

 

 

 


