Veiligebuurt in
Almere
Nr.1 buurtpreventie app van Nederland

Veiligebuurt

Buurtpreventie en lokaal nieuws
Ontvang belangrijke “Alerts” van je buren, Politie, Burgernet,
Amber Alert en meer…. Verdacht persoon gezien? Help een
heterdaadje te pakken en deel een signalement of een
vluchtrichting zodat de Politie de dader snel weet te
vangen. Woninginbraak in de buurt? Je hoort het allemaal
via de Veiligebuurt app.
Blijf op de hoogte en wees samen alert, want
buurtpreventie voorkomt 30% van de inbraken. Via deze
app communiceer je makkelijk met je buurt, ook als je
elkaar nog niet kent en zonder je 06-nummer zichtbaar te
maken voor iedereen.
Download de gratis app vandaag nog
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Kerncijfers
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= 200

200.000 leden
> 1 miljoen pageviews per maand
7000 buurtgroepen
11.000 straatgroepen
In ALLE gemeentes beschikbaar

* deelnemers per postcode 4 gebied

= Buurtgroepen

= 200 leden
= 50 leden

= Straatgroepen

Veilig Almere
•
•
•
•

2395 leden
1227 straten
68 buurtgroepen
51 meldingen dit jaar

= 5 leden

Veiligebuurt Score 6,5
vs. 7,2 (NL gemiddelde)
Laagste 3:
5,77 - Overgooi
5,93 - De Velden
5,95 - Tussen de Vaarten Zuid
Hoogste 3:
7,25 - Bloemenbuurt
7,43 - Duin
7,47 - Stripheldenbuurt

Grootste buurten

Leden groei

Wat er wordt
gezegd
Word Cloud is ter illustratie
-

Raw data kan aangeleverd worden,
Annoniem
Hier kan de gemeente tekst analyses
op los laten. Zo leren waar over
gesproken wordt en wat het sentiment
is

Meldingen dit jaar

(status 1-6-2018)

Woninginbraak

7

Dronken mensen

1

Verkeerd aangeboden afval

1

Gaslucht mallorcastraat

2

Uw oplettendheid gevraagd!

1

Algemene (veiligheids)zaken

1

Test luchtalarm!

2

Overlast

1

Stadswerf en omstreken.

2

Vermist persoon

1

Ramen het Drieluik ingegooid

1

Brand

1

Overvliegende meeuwen

1

Dierenmishandeling

1

Overstekend meeuwverkeer?

1

Verdacht persoon

2

Openbare ruimte

1

Vernieling

2

Kapotte fietsen

1

Dode rat begin Vliegerpark

3

Graag uw oplettendheid aub!

1

Autoraam ingeslagen

3

Gedumpte tuinafval

1

Openbare ruimte

15

Wat kunnen we bieden
• Rapportage & inzichten
• Communicatie naar je inwoners
• Tweerichtingscommunicatie
• Melding openbare ruimte
• Betaalbaar en sneller onderzoek
(leefbaarheidsmonitor)
• Samenwerken aan veiligheid
• Voorlichting en preventie

Licenties kosten
Licentie
(per jaar *)
Gratis gebruik van de Veiligebuurt app voor alle
inwoners

Gemeente Almere
200.000 inwoners

Licentie: Meldingen

€ 0,05 per inwoner

€ 10.000,-

Licentie: Data

€ 0,02 per inwoner

€ 4.000,-

Licentie: Communicatie

€ 0,05 per inwoner

€ 10.000,-

€ 0,12 per inwoner

€ 24.000,-

*Totaal:
5% korting bij 3 jaar contract / 10% korting bij 5 jaar contract

50% life-time korting

€ 12.000,-

Indien Gemeente Almere als referent en promotie case wilt dienen voor andere gemeentes
Ter vergelijking; Buitenbeter app kost 10 ct per inwoner met hogere implementatie kosten.
Veiligebuurt biedt echter meer functionaliteit incl. alles wat Buitenbeter kan bieden.

Licentie op Meldingen
Meldingen openbare ruimte ontvangen
Meerdere type meldingen ontvangen
Contactgegevens van melder ontvangen
Systeemkoppeling of meerdere emailadressen koppelen

Maatwerk

Terugkoppeling aan melder via Veiligebuurt laten verlopen

Maatwerk

Licentie op Data
Standaard gemeente rapportage (PDF maandelijks)
•
•

Aantal leden + overzicht van de groepen
Aantallen van de meldingen per type

Gedetailleerd rapport (maandelijks)
•

Meldingen per groep, + locatie + omschrijving (alleen publieke groepen, niet private groepen)

Veiligebuurt buurtscore (maandelijks)
Real time data

+ € 0,02 per inwoner

Licentie op Communicatie
Deelnemen aan openbare groepen en communiceren met inwoners via de Veiligebuurt app handmatig
Via Veiligebuurt redactie content plaatsen (nieuws pagina)
•
•

Targetting: A. heel de gemeente; B. per buurt
Urgente berichten kunnen met notificatie verstuurd worden

Uitvoeren online korte enquête (max 4x per jaar)
*Zelf content plaatsen via online portal
(vanaf grotere aantallen nieuwsberichten)

+ € 0,02 per inwoner

Bijlagen
•
•
•
•
•

Extra module Straatintimidatie
Recensies en andere zelfverheerlijking ;)
Overstappen van whatsapp naar Veiligebuurt
Vergelijking tussen Veiligebuurt en anderen
Het Veiligebuurt team

Straatintimidatie
Stap 1:
Start een melding door op de ”+” knop te tikken
Kies voor Straatintimidatie en specifiek wat je wilt melden
Voordelen vs Stop App.
•

•

Veiligebuurt is meerdere apps in 1! (Stop App,
BuitenBeter, Buurtwhatsapp, Burgernet, AmberAlert,
P2000, Politie.nl). Hierdoor ontstaat er méér waarde
voor de gebruiker en niet een los appje voor alles.
een Straatintimidatie melding kan eenvoudig ook een
subcategorie krijgen, Dit heeft de Stop App niet. Zo weet
de gemeente meteen meer van het incident. Zelfs bij
aanranding (waar je aangifte van zou moeten doen, dit
gebeurt vaak niet omdat men zich schaamt en het niet
wil / durft te melden)

Straatintimidatie
Stap 2:
Er zijn enkele opties mogelijk. Zo kun je kiezen voor een anonieme melding
maar ook om direct jouw buurt op de hoogte te brengen.
Voordelen vs Stop App.
•
•

Door ook de (jouw) buurt alert te maken hiervoor creëer
je meer aandacht voor het thema
We kunnen eenvoudig kiezen welke informatie van de
melder we mee geven aan de gemeente met optioneel
uitvraag voor extra gegevens zoals bijvoorbeeld een
06nummer indien de gemeente dit wenst

Straatintimidatie
Stap 3:
Vul de melding aan met nuttige informatie

Voordelen vs Stop App.
•
•

Er kunnen losse signalementen doorgegeven worden
Waar nu de signalementen staan komt binnenkort ook
de optie om direct foto’s toe te voegen

Lovende recensies en beoordelingen
Als Utrecht Alert zijn we een platform voor oplettende
bewoners in alle Utrechtse wijken. We hebben ook goede
contacten met de gemeente en politie. Afgelopen jaren
waren we vooral gericht op WhatsApp, maar we zijn er
overtuigd van geraakt dat de Veiligebuurt app een betere
omgeving is voor het melden van onveilige of verdachte
situaties. Goede privacy, eenvoudig beheer en
gestructureerd melden spraken ons met name aan.
Abel, Beheerder Utrecht (Lunetten) Alert

“Onze heterdaadkracht is groter en
via deze manier van samenwerken
kunnen wij beter aanrijden en de
situatie oplossen. Ik raad collega’s
dan ook aan om samen te starten
met een zelfde vorm van digitale
samenwerking
met
buurtbewoners”
Tomas Sluiter, Wijkagent in Hedel
en Hoenzadriel

“Na twee jaar een “whatsapp buurtpreventie” groep
van 165 personen beheerd te hebben. Heb ik de
knoop doorgehakt. Ik werd direct verliefd op de
Veiligebuurt app, zij snappen het!”
Yolanda, buurtpreventie uit Haarlemmermeer
"De Veiligebuurt app heeft ons geholpen
scooterdieven aan te houden. Nadat ik eerste de
Politie had gebeld om de verdachten te melden,
stelde ik via de app de buurt op de hoogte. Meerdere
buren kwamen naar buiten en samen met de politie
hebben we ervoor gezorgd dat de verdachten geen
kant op konden en werden aangehouden”
JP, beheerder uit Den Haag

In de app stores

APPLE
ANDROID

“Politie is blij met vinding.
Mensen vinden het moeilijk
om 112 te bellen. Als
buren de verdachte
situatie bevestigen voelen
ze zich gesterkt en pakken
ze eerder de telefoon.”

“Als het gaat om buurtapps
zijn er eigenlijk maar 2
kanshebbers. Dat zijn
Nextdoor voor de
gezelligheid en
Veiligebuurt als het gaat
om je veiligheid.”

“Veiligebuurt koppelt
buurtbewoners,
inbraakpreventie en
veiligheid aan elkaar met
een slimme app en in
samenwerking met de
overheid.”

“Is het je niet te doen om
buurtactiviteiten, maar om
buurtpreventie? Dan is de
app Veiligebuurt een goede
optie.”

Awards

Periodewinnaar

Innovation Days winnaar

Genomineerd (1 van 5)

Winnaar

Van whatsapp naar Veiligebuurt
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Our team
We make the neighbourhood safe.
We are building the first neighbourhood
watch platform. We empower people
to take a more active role in their own safety.

Our advisory board

Tim van Belkom

Yves Verschueren

Olivier Kerckhoff

Veiligebuurt Co-Founder
Takes care of the organization,
sales and partnerships

Veiligebuurt Co-Founder
Has the future vision strategy and
community insights

Veiligebuurt Co-Founder
IT architect

+31 6 523 428 62
tim@veiligebuurt.nl

+31 6 284 695 63
yves@veiligebuurt.nl

Dick Berlijn
Chairman
(Cyber)security expert
Retired general

Paul Molenaar

Niels van den Boogaard

Rick Beumer

Frits de Raad

Front-end Developer

Lead developer

Machine Learning & Big data specialist

Media expert
Entrepeneur

Coenraad de Vos
Innovation expert
Representative of innogy
21

