
ALLROUND POLITIE NIEUWS SPECIAL18

Stichting ZoekJeMee is opgericht in 2013 naar aanleiding van de vermissing van de broertjes Julian en Ruben uit Zeist.
Tijdens deze vermissing werden burgers via social media opgeroepen uit te kijken naar deze jongens en werd doorlopend 
allerlei nieuwe informatie gedeeld. Al snel werd duidelijk dat er behoefte was aan een centraal informatiepunt van waaruit 
feitelijke informatie werd verstrekt, zonder speculaties over de broertjes, hun ouders en hun privéomstandigheden. 
Verder konden eventuele vragen worden beantwoord en tips worden opgevangen en doorgesluisd naar de politie. Dat 
heeft ons destijds doen besluiten de (inmiddels) grote groep volgers te gaan informeren over vermissing van personen.
Inmiddels heeft ZoekJeMee zo’n 37.000 volgers op Facebook, 17.000 op Twitter en 1.000 op Instagram. ZoekJeMee 
beschikt momenteel over zes vrijwilligers die wisselend ingeroosterd worden zodat de social media accounts dagelijks 
bemand zijn van 09:00 - 22:30u. Twee van deze vrijwilligers (Petra Blankwaard en Astrid van Eijk) zijn tevens bestuurslid 
en sturen het team aan.

Wat doet ZoekJeMee?
• Delen van vermissingen van politie.nl en vermissingen die de politie zelf (lokaal) deelt op social media
• Delen van vermissingen die door achterblijvers bij ZoekJeMee worden gemeld, en waarvan is vastgesteld dat de 

vermissing ook bij de politie is gemeld
• Opvangen en aan politie doorgeven van tips over vermissingen
• Vragen van volgers beantwoorden en volgers algemene informatie verschaffen over vermissingen, privacy en de 

afloop van vermissingen
• Bieden van een luisterend oor aan achterblijvers en familie ondersteunen met praktische hulp
• Indien van toepassing de familie in contact brengen met derden, zoals Reddingshonden RHWW of Slachtofferhulp
• In incidentele gevallen het te woord staan van pers namens de familie.

Wat zijn de beoogde doelstellingen? Met onze inzet op social media richten we ons op:
• Het (eerder) terugvinden van vermiste personen in Nederland en de grensstreek, in sommige gevallen vermiste 

Nederlanders in het buitenland, door vermissingsberichten zo breed mogelijk gedeeld te krijgen en tips op te 
vangen voor het onderzoeksteam bij de politie

• Ondersteuning van achterblijvers 
• Het grote publiek informeren over de problematieken, regelgeving en privacy gerelateerde zaken rondom 

persoonsvermissingen.

Belangrijke aandachtspunten zijn snelheid & actualiteit van de informatie, juistheid van gedeelde informatie, bewaken 
van privacy van de vermiste en waar mogelijk contact met de politie. Voor het jaar 2019 ligt de focus op samenwerking 
met de politie, op zo’n manier dat we elkaar kunnen versterken binnen het thema vermissingen. Op dit moment 
ervaren wij dat bij sommige teams en eenheden nog onbekendheid bestaat met ZoekJeMee en haar werkzaamheden. 
Voor het verifiëren van meldingen van vermissingen en berichten over de afloop daarvan zijn we afhankelijk van de 
politie. Daarom blijft het nodig om te investeren in een constructieve samenwerking.
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