Twitteren met Politie Groningen,
do’s en dont's
Reageren op een tweet van Politie Groningen? Of via twitter informatie aan
de politie verstrekken? Hoe kunt u dat het beste en het veiligst doen?
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Politie Groningen is actief op Twitter en ‘tweet’ geregeld o.a. getuigenoproepen. Wanneer de politie
een getuigenoproep tweet, kan het zijn dat u vertrouwelijke informatie heeft die voor de politie van
belang kan zijn bij het onderzoek. Ook kan het zijn dat u via twitter graag iets anders (in vertrouwen) kwijt wilt aan de politie. Wilt u uw informatie met de politie via Twitter delen, denkt u dan
goed na over de manier waarop u dat doet.

Twitter, laagdrempelig maar ook openbaar
Twitter is laagdrempelig. Met een tweet kunt u heel snel en simpel iets aan de politie melden. Verstuurt u een tweet aan de politie of replied u een politie-tweet, bedenk u dan goed dat u daarmee
uw vertrouwelijke informatie wel wereldkundig maakt. Immers, tweets zijn openbaar en iedereen
(met of zonder twitter-account) kan lezen welke informatie u aan de politie verstrekt.

Diverse manieren om informatie met de politie te delen
Bij voorkeur vraagt de politie u om uw vertrouwelijke informatie niet via twitter te verzenden. Er zijn
diverse manieren om informatie met de politie te delen:
• Telefonisch informatie doorgeven? Belt u dan met 0900-8844 en geef uw melding aan de politie
door. Belt u naar aanleiding van een politie-tweet, vermeld dit dan svp in het gesprek.
• Anoniem informatie doorgeven? Belt u dan met M, meld misdaad anoniem via 0800-7000. Belt u
naar aanleiding van een politie-tweet, vermeld dit dan svp in het gesprek.
• Stuur een mail naar politie Groningen via het contact-formulier. Mailt u naar aanleiding van een
tweet, vermeld dit dan svp in het bericht.
• Met een Direct Message. Een Direct Message is een bericht dat alleen te lezen is door degene aan
wie u het bericht hebt gestuurd. Dit kan echter alleen wanneer u zelf een politie-account volgt en
u ook door dit account wordt teruggevolgd. Is dit niet het geval? Vraag dan bijvoorbeeld in een
tweet of de politiemedewerker u wil terugvolgen. Zodra dit het geval is, kunt u een DM sturen.
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