
 
Doelstelling

1. Kennis: weten dat het dragen van een steekwapen tot gevaarlijke situaties kan

leiden en op de hoogte zijn van de anonieme inleveractie.

2. Gedrag: op www.hetccv.nl checken waarje je steekwapen tijdens de

inleverweek (11-17 oktober) kunt inleveren.

3. Gedrag: steekwapen inleveren bij het politiebureau bij jou in de buurt.
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CONCEPT

 



INZICHT  
Rapmuziek leeft onder de doelgroep. Of het nou drill-, diss-rap of

een onschuldige freestyle is, het is dé muziek van de straat. Het

wordt veel geluisterd en sommige van deze jongeren houden zich

ook bezig met het maken van muziek.
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RATIONALE  
In de drill/diss-rap gaat men opzoek naar iets dat niet cool is, om daarmee de

ander af te branden. Een soort roast, maar dan rijmend. Precies dat gaan wij ook

doen. Want een steekwapen op zak hebben is niet cool. Dus draagjij er é€ne Dan

ben jij de sjaak, want in deze richting branden we de mes dragers finaal af.

We faciliteren ruimte in alle uitingen waarbij de jongeren elkaar aanspreken in

hun tone-of-voice. De zogeheten ‘punchlines’ krijgen een duidelijke plek.

Hiermee communiceren we dat een mes dragen echt niet cool is. Op deze

manier hopen we dat ze hun steekwapen inleveren.
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OLV

 



 
We willen een online video maken waarin we jongeren

zien in hun natuurlijke leefomgeving. Denk aan

sportclubs, buurthuizen, hang-outs of chill-spots.

Plekken waar jongeren bij elkaar komen. Hier willen we

een scenario laten zien waarin 6én van hen opschepperig

een mes tevoorschijn tovert. Dit is meteen het startschot

voor een diss-rap die hij terugkrijgt van zijn vrienden,

gevolgd door een ’Knife drop’.  
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MOODBOARD SETTING
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Wat gaan we maken?
  
*Een 30” OLV

*Een cutdown van 15”

-En1x 6” cutdowns (en eventueel 2e en 3e cutdown)

met telkens een andere verse in combinatie met de

campagne line/call to action (Eigenlijk precies hetzelfde

als hoe we de posters hebben gemaakt)

-> Totaal is dus 2 cutdowns op basis van de 30” met

mogelijke uitloop naar 4 cutdowns.  
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SCRIPT (30”)  We bevinden ons op een hangplek onder een verlaten viad

tovert een vlindermes tevoorschijn en laat ‘m vol trots aan de andere jongens zien. Ineens slaat de sfeer om. Het wordt donker

n een viertal jongens die staan te chillen. Eentje van hen

en de jongen met het mes komt in de spotlight. Een rauwe hip hop beat begint te spelen en een andere jongen begint te rappen:

“Ey yo, het dragen van een niffie is echt niet wijs,

want een tweede kans krijg je echt niet twice,”

We snijden naar verschillende korte scenes. Hierin zien we bijvoorbeeld een opstootje tussen jongeren waarbij een mes

getrokken wordt. Of denk aan een moment dat een jongen een stoere reactie verwacht maar er totaal niet onder de indruk

gereageerd wordt op het laten zien van een mes aan vrienden.

“en ook een boete of celstraf is echt niet nice,

dus drop je knife en doe wat metje life!”

We horen de andere gasten al joelend reageren op de punch lines van hun vriend. Tot slot zien hoe de jongen uitgelachen word

en met een verslagen blik het mes uit zijn handen laat vallen. Hier opvolgend zien we nog een aantal Korte shots waarin we een

mes op de grond zien vallen in verschillende situaties (3x). Dan horen we een voice-over+ titel:

Positive afdronk is belangrijk na zien van de video. Misschien nog een boks of hand op de schouder na de ‘dis’.

“Drop ook je Rnife en lever tussen 11-17 oktober anoniem je steekwapen in. Ga naar dropjeknife.nl voor een inleverpunt bij jou in de buurt.”a
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SCRIPT (Cutdown: 15”)
  

We bevinden ons op een hangplek onder een verlaten viaduct. We zien een viertal jongens die

staan te chillen. Eentje van hen tovert een viindermes tevoorschijn en laat ‘m vol trots aan de

andere jongens zien. Ineens slaat de sfeer om. Het wordt donker en de jongen met het mes komt

in de spotlight. Een rauwe hip hop beat begint te spelen en een andere jongen begint rappen:

“Ey yo, het dragen van een niffie is echt niet wijs,

want een tweede kans krijg je echt niet twice, Op basis van uiteindelijke
en ook een boete of celstraf is echt niet nice, PS arelemet-T-lamc-Me (-74-)

dus drop je knife en doe wat met je life!” cutdown maken. 
We horen de andere gasten al joelend reageren op de punch lines van hun vriend. Tot slot zien

hoe de jongen met een verslagen blik het vlindermes uit zijn handen laat vallen. Dan horen we

een voice-over+ titel:

“Drop ookje knife en lever tussen 11-17 oktober anoniem je steekwapen in. Ga naar dropjeknife.nl voor

een inleverpunt bij jou in de buurt.”
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SCRIPT (Cutdown: 6”) v1
  

We zien het groepje chillende jongeren. Eén van hen schept op over het mes dat hij bij zich heeft.

Ineens slaat de sfeer om. Het wordt donker en de jongen met het mes komt in de spotlight. Een

rauwe hip hop beat begint te spelen en een andere jongen begint rappen:

“Een tweede kans krijg je echt niet twice,

dus drop je knife en doe wat met je life!”

We horen de andere gasten al joelend reageren op de punch lines van hun vriend. Tot slot zien

hoe de jongen met een verslagen blik het vlindermes uit zijn handen laat vallen. Dan horen we

een voice-over + titel:

“Drop ookje knife en lever tussen 11-17 oktober anoniem je steekwapen in. Ga naar dropjeknife.nl voor

een inleverpunt bij jou in de buurt.”
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SCRIPT (Cutdown: 6”) v2
  

  
 

 

We zien het groepje chillende jongeren. Eén van hen schept op over het mes dat hij bij zich

Ineens slaat de sfeer om. Het wordt donker en de jongen met het mes komt in de spotlight.

rauwe hip hop beat begint te spelen en een andere jongen begint rappen:

NICE TO HAVE

“Eyyo, het dragen van een niffie is echt niet wijs,

dus drop je knife en doe wat met je life!”
Op basis van uiteindelijke

shots gaan we deze

cutdown maken. We horen de andere gasten al joelend reageren op de punch lines van hun vriend. Tot slot zi

hoe de jongen met een verslagen blik het vlindermes uit zijn handen laat vallen. Dan horen we

een voice-over + titel:

“Drop ookje knife en lever tussen 11-17 oktober anoniem je steekwapen in. Ga naar dropjeknife.nl voor

een inleverpunt bij jou in de buurt.”
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SCRIPT (Cutdown: 6”) vz
  

  
 

 

We zien het groepje chillende jongeren. Eén van hen schept op over het mes dat hij bij zich

Ineens slaat de sfeer om. Het wordt donker en de jongen met het mes komt in de spotlight.

rauwe hip hop beat begint te spelen en een andere jongen begint rappen:

NICE TO HAVE

“Een boete ofcelstraf is echt niet nice,

dus drop je knife en doe wat met je life!”
Op basis van uiteindelijke

shots gaan we deze

cutdown maken. We horen de andere gasten al joelend reageren op de punch lines van hun vriend. Tot slot zi

hoe de jongen met een verslagen blik het vlindermes uit zijn handen laat vallen. Dan horen we

een voice-over + titel:

“Drop ookje knife en lever tussen 11-17 oktober anoniem je steekwapen in. Ga naar dropjeknife.nl voor

een inleverpunt bij jou in de buurt.”
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BEAT

 



 



 
Potentiéle

jongen met

het mes?

Potentiéle

Rapper?
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Kleding cast  
Qua kleding willen we de kids vooral dressen in de mode van vandaag.

Hippe kleding, sneakers met accessoires als beanies, petjes, fannypacks

(schoudertasjes) .etc Kleding met een urban touch (denk: Patta of Daily

Paper).

Het liefst geen grote opzichtige logo’s of afleidende teksten. Het zijn stoere

kids en een baggy hoodie of een oversized jacket past daar best bij.

Qua kleur hoeft het allemaal niet te donker of grimmig. De kleding mag

best wat kleur bevatten, maar ook weer niet over de top (Geen

regenboog).
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Styling + PROPS

 



 
Geen Merken in beeld.
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Role. val:

 



Locatie

Kleurrijke hang-omgeving en skatepark
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Locatie

(ONi-lale<M alslate pe o)-1.4.<- a AViEete Pleiccia)
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Back-up
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Bedankt

 



FAQ’s wapeninleveracties:

https: //hetccv.nl/onderwerpen/wapens-en-jongeren/communicatiemateriaal-inleveractie-

wapens-2021 /faqs-over-steekwapens-inleveren/
In menu:

  
 

Wapens en jongeren toolbox

Jongeren Doelgroep jongeren

Waarom wordt een inleveractie voor steekwapens >
georganiseerd?

Waarom is het belangrijk dat ik mijn wapen inlever? >
Primatre doelgroep: Jongeren

Secundatie docigrosp: sociale lc twijfel nog over het inleveren van mijn wapen.Kanik

omgeving hierovermet iemand praten?

Doen alle gemeenten mee aan de inleveractie? >

Wanneer kan ik mijn wapen inleveren? >

Kopje in menu veranderen in: FAQ’s voor jongeren.
En die eronder veranderen in: FAQ’s voor de sociale omgeving.

Vraag 2: 3° regel: terechtkomen is 1 woord.

Verderop in die regel kan ‘een’ weg.

   Waarom is het belangrijk dat ik mijn wapen inlever?
iv)

Het dragen van een wapen is niet stoer en leidt bovendien tot meer onveiligheid

in de samenleving. Vaak wordt gedacht dat je je met een wapen beter kan

verdedigen als je in een ruzie . Maar wapens bieden slechts een

schijnveiligheid. Je bent met een wapen op zak minder geneigd ruzies uit de weg

te gaan. Je voeltje zelfverzekerder. Je wapen kan echter ook tegen je gebruikt
 

orden. Wapens leiden, vooral in panieksituaties, ook eerder tot het gebruik van

Hat wapen. Met alle gevolgen van dien. Niet alleen voor de slachtoffers. Maar ‘ok voorje zelf, omdat je hierdoor een strafblad krijgt.   
Laatste 3 regels zijn zo wel heel veel losse zinnen.

Dit staat er nu:

Wapens leiden, vooral in panieksituaties, ook eerder tot het gebruik van dat wapen. Met alle

gevolgen van dien. Niet alleen voor de slachtoffers. Maar ook voor je zelf, omdat je hierdoor

een strafblad krijgt.

Ik stel voor daarvan te maken:
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Wapens leiden, vooral in panieksituaties, ook eerder tot het gebruik van dat wapen met alle

gevolgen van dien. Gevolgen voor de slachtoffers, maar ook voor jezelf. Want jij krijgt er een

strafblad door.

Ik twijfel nog over het inleveren van mijn wapen. Kan ik

hierover met iemand praten? 
 Vaak zijn er redenen waarom je een wapen hebt. | :

veilig,

eee Ses ST EES Danis het juist goed om te praten met iemand

dieje vertrouwt. Een jongerenwerker bijvoorbeeld of een vertrouwenspersoon op

school, begrijpt jouw situatie en zoekt met je mee naar oplossingen.

Zie gemarkeerde tekst: 1 zin van maken = Je kunt je bijvoorbeeld onveilig voelen, of onzeker

bij anderen.

>Ik begrijp dat de tekst makkelijk leesbaar moet zijn, maar vind wel dat je als overheid

correct Nederlands moet schrijven. Dat betekent: zinnen met een onderwerp, werkwoord en

een persconsyorm. Dat kan misschien niet overal, maar laten we daar wel naar streven.<

Wanneer kan ik mijn wapen inleveren? 
De inleveractie is van 11 tot en met 17 oktober 2021. Check op/)7)

/watde openingstijden zijn van de inleverlocaties voor het inleveren

van steekwapens, slag- en stootwapens.

Het inleveren van vuurwapens, munitie en explosieven kan in deze week alleen

op afspraak met de politie. Bel hiervoor 0900 - 8844.

Voor 13 september link naar landkaart invoegen. Die wordt nog gemaakt en is 13-09 klaar.

Welke wapens kan ik inleveren? Ww

Alle soorten messen, slag- en stootwapens kun je inleveren bij de inleverlocaties.

Vuurwapens, munitie en explosieven worden bij jou thuis opgehaald door de

politie in burger.

Op deze ~kanje zien welke verschillende soorten wapens er zijn.
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Ik denk dat hier een verwijzing moet komen naar de wapenkaart van Bureau Beke, zie bijlage.

Waar kan ik mijn wapen inleveren? 
Steekwapens, slag- en stootwapens kan je anoniem inleveren op het

politiebureau. Op deze digitale landkaart kan je zien welke politiebureaus in de

gemeente een inleverpunt zijn en wat de openingstijden zijn.

Ik stel voor de 1* zin actief te maken:

Steekwapens, slag- en stootwapens kun je anoniem inleveren op het politiebureau.
+ later link naar landkaart invoegen.

Laatste vraag: Ik heb een andere vraag. Bij wie kan ik terecht?

Staat nog niet goed.

Kan ik ook een wapen van iemand anders inleveren? >

k heb een andere vraag. Bij wie kan ik terecht?

Ik stel voor de informatie voor de sociale omgeving hier weg te halen en die in het menu apart
te benoemen. Het laatste item wordt dan: FAQ’s voor de sociale omgeving.

Communicatiemateriaal

ractie wapens 2021

Primaire doelgroep: jongeren

En deze wordt

Secundaire doelgroep: sociale dan: FAQ’s voor

jongeren
omeeving

En deze wordt dan:

FAQ’s over steekwar-_.> FAQ’s voor de

.
sociale omgeving

inleveren

ens inleveren
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Doelgroep sociale omgeving
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PERSBERICHT

GEMEENTE NEEMT DEEL AAN LANDELIJKE INLEVERACTIE WAPENS

De gemeente neemt in de Week van de Veiligheid deel aan de landelijke inleveractie van

wapens. De inleveractie wordt landelijk georganiseerd voor alle gemeenten die zich

hierbij willen aansluiten. Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd
hun wapen in te leveren. In de periode voorafgaand aan de inleverweek start de

gemeente een campagne om hun bewust te maken van de risico’s van wapenbezit. De
Week van de Veilighcid vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 17 oktober.

“Wapens horen niet thuis in onze samenleving. Dat is niet de manier waarop we conflicten

willen oplossen,” zegt burgemeester. “De laatste jaren zien we echter dat het wapengebruik
toeneemt, vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Dat is een buitengewoon zorgelijke
ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat ook in onze gemeente aandacht is voor dit thema.

Via de inleveractie maken we bovendien onze stad weer een stukje veiliger.”

De landelijke inleveractie richt zich primair op steekwapens. Vooral het dragen van messen is

immers populair onder de jeugd. Steekwapens, slag- en stootwapens kunnen straffeloos

ingeleverd worden bij de politiebureaus. Deze zijn als inleverpunt herkenbaar door de poster
die voor het raam hangt. Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die

op het bureau staat. Eris dus geen risico dat men bestraft kan worden voor het wapenbezit.

Daarnaast is het in gemeente ook mogelijk vuurwapens, munitie en explosieven in te leveren.

Voor het inleveren van deze wapens moet een afspraak met de politie gemaakt worden via

0900 - 8844. De politie komt, in burgerkleding, thuis langs om het wapen op te halen. Van

anoniem inleveren is dus geen sprake. Het bezit van deze wapens leidt in beginsel niet tot

strafrechtelijke vervolging, Wel voert de politie onderzoek uit om te bepalen of het

vuurwapen gebruikt is bij een misdrijf. In dat geval kan men alsnog als verdachte aangemerkt
worden.

Na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingeleverde wapens in de deelnemende

gemeenten landelijk bekend gemaakt. In totaal hebben zich meer dan 200 gemeenten

aangemeld. De inleveractie wordt landelijk gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en

Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.

Mededelingen aan redacties (niet voor publicatie)

Voor meer informatie over de inleveractie in gemeente kunt u contact opnemen met naam,

woordvoerder van de gemeente, telefoonnummer.

Redactionele aanwijzingen

Woorden in blauw dienen lokaal ingevuld te worden.

0647



Van:

Cobar
|

roves)
| BD/DCOM/C&R <1 (oy(ze) Pminjenv.nl>

Verzonden: donderdag 15 juli 2021 23:13

Aan: (10)(2e) < (10}(2e) Whetccv.nl>; [(10)2e)|, 22 (10)(2e) |-

BD/DBAenV/HIC <(10)(2e)_[@minjenv.nl>
Onderwerp: materiaal toolkit Inleveractie Wapens en Jongeren

Hoi| (10)(2e)

Via de volgende link:https://sendfiles-
eu.omnicomgroup.com/link/nrNRLO3C70UiIKOQEgA13 qqi 

Vindje de volgende materialen voor de toolkit:

Print

Posters tbv inleveren steekwapens - algemene versies - 3 designs.
Posters tbv inleveren steekwapens - versie los met gemeente logo — open bestand

Posters tbv inleveren vuurwapen
— algemene versie - 1 design

Poster tbv inleveren vuurwapens
- versie los met gemeente logo

Flyer

Sjabloon voor green graffiti (drop je knife en doe wat metje life) -> open bestanden

Materiaal politie
e Raamposter mbt inleverpunt op het politiebureau
e Gadgets voorbeeld visual

Social content

e Platte social post 4:5, 1:1 cn 9x16| 1 design
e Grafische video invulling voor stories langer (max 15 sec) | 9x16 | 1 variant met en

zonder geluid.
e Grafische video invulling voor social kort (max 6 sec) | 9x16 | 1 variant met en zonder

geluid

Wat nog volgt:
e Poster op billboard formaat, deze gaat evt mee met de landelijke media optioneel.

Even een note, wanneerje de social filmpjes op de mediaplayer vanuit J en V opent zie je een

witte tekst over het beeld

@ 0V2e) | dit ligt aan de player, wanneer je bestand buiten de overheidsomgeving bekijkt is

dit niet zichtbaar. Ook bij het aanleveren voor plaastint op social media zal het niet zichtbaar

zijn. Het is iets wat DOT niet in het bestand ziet of eruit kan halen, ligt echt aan onze player
helaas.

Hoop alles in orde zo!

Ik ben vanaf morgen op vakantie maar ook gewoon bereikbaar, mocht je vragen hebben of

iets missen, bel me dan even.

Dankjewel!
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(10)(2e)

(1oy2qf(7OV(2e)_]

campagnemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj 

T:

E: (10)(2e) Dminjenv.nl
 

Van; (10)(2e) ix| (10)(2e) Bhetccv.nl>
Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 12:45

Aan:(oye)_],(28 [(10)(2e)|- BD/DBAenV/HIC <[___(10)2e) _“ (@minjenv.nl>;

BD/DCOM/C&R < (10)(2e) Dminjenv.nl>;[(igyzey
<(10)(2e)[(10)(2e)_ @hetccv.nl>

Onderwerp: Re: campagnematerialen wapens en jongeren = verzoek voor introductietekst

 

Beste [926],

Er wordt hier hard gewerkt aan het online zetten van de campagnematerialen.
Zie jij kans om de introductietekst voor op de landingspagina van de campagne voor vanmiddag

15.00 uur aan te leveren?

Dan kunnen we die er vanmiddag nog bij zetten, anders wordt dat maandagochtend, denk ik.

Groeten van] (10)(2e)]

(10)(2e)

Projectleider woninginbraken/Politiekeurmerk Veilig Wonen

Communicatieadviseur Veilig Uitgaan

 

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

T (030) 751 67 00

M (Tovey

| www.hetecv.nl

E [__toe Bhetccv.nl

Werkdagen: ma] di | do | vr

Volg het CCV:

HG

Volg het PKVW:

pKVW JE)

:

Hoo
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Vans |_(10)(2e)_|,(f024, (10)2e)- BD/DBAenV/HIC

Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 12:47

Aan:' (10)(2e) < (10)(2e) Bhetccv.nl>

Onderwerp: RE: campagnematerialen wapens en jongeren = verzoek voor introductietekst

 

Komt er zo aan. Lijkt me handig daarop te wachten. Dan weet je wat waar geplaatst
moet worden.

Cea Tred coreer_]
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

fi

STOP) HELING
www.stopheling.nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

fg___es——]

[___tiov@e) J@minjenv.n!

www.rijksoverheid.ni/jenv

Van: [(oy2e}_],24, (10)(2e) |-BD/DBAenV/HIC
Verzonden: vrijdag 16juli 2021 12:58

Aan:|(10)2e) si (10)(2¢) @hetccv.nl>; ‘L (oyizey
<__(0)(2e)_ Phetccv.n|>
cc: "| (10)(2e) DVNG.NL' <| (10)(2e) DVNG.NL>;"__(10)(2e)

<__(10)2e) 1 @politie.nl>; | (10)(2e) 'g (10)(2e) _ Bgorinchem.nl>; [ _(10)2e)

(10)(2e) |'<{__(10)(2e)  |@politie.nl>; '{(40)(2e) | (fazel)' <[_(10)2e) Protterdam.nl>;'{ (10)(2e)

[(1oy2e)] { (10)(2e) @utrecht.nl>; | (10)(2e) |< (0)@e) |@politie.nl>; Lace),
) ]- BD/DCOM/CR&R <___(0)2e)——Pminjenv.ni>;{ oye) |

<{_(10}(2e) @nissewaard.nl>;
|

(10)(2e) I< (10)(2e)  |@groningen.nl>; { (10)(2e)

Amsterdam)’ <[_(10)(2e) Pom.nl>
Onderwerp: Toolbox communicatie

Hoil (10x2e) Jen|_Cove) J,
Onderstaand de tekst tbv plaatsing op de site in een aparte sub-button ‘Toolbox

communicatie’ onder de pagina Inleveractie wapens 2021.

 

 
  

  

 

 

 

   

 

De (grote) bestanden die via de link van zijn doorgestuurd tbv downloaden geef
ik aan met <>.

De overige bestanden heb ik als bijlage toegevoegd.
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Toolbox communicatie

De landelijke inleveractie wapens 2021 zal zowel lokaal als landelijk met

campagnemateriaal ondersteund worden. De primaire doelgroep bestaat uit

jongeren van 12 tot 25 jaar. Zij worden niet alleen bewust gemaakt van de

risico’s van wapenbezit, maar ook aangemoedigd hun wapen in te leveren.

Daarnaast is er materiaal beschikbaar voor de secundaire doelgroep: de sociale

omgeving van de jongeren. Denk daarbij aan de school, het jongerenwerk en de

ouders. Ook zij kunnen de norm uitdragen dat wapens niet normaal zijn in onze

samenleving en het inleveren van wapens aanmoedigen. Het ontwerp van het

campagnemateriaal sluit aan bij de belevingswereld van de primaire doeigroep,
omdat rapmuziek bij hen populair is. De overkoepelende slogan luidt: Drop je
knife en doe wat metje life. De lokale en landelijke campagne gaan van start op

13 september 2021, vier weken voor de inleverweek, en lopen door tot en met 17

oktober.

Landelijke campagne

Het ministerie van Justitie en Veiligheid voert de landelijke campagne uit. Deze

zal zich richten op de doelgroep in gameenten die zich opgegeven hebben voor de

inleveractie. De landelijke media-inzet is nog in ontwikkeling. Informatie over de

opzet van deze campagne zal in een later stadium volgen.

Lokale campagne

Gemeenten die deelnemen aan de landelijke inleveractie, voeren de lokale

campagne uit. In onderstaande toolbox is het communicatiemateriaal opgenomen
dat zij hiervoor kunnen gebruiken.

Open bestanden

Een deel van het campagnemateriaal bestaat uit open bestanden. Gemeenten

kunnen deze naar eigen smaak aanpassen en een lokaal tintje geven,

bijvoorbeeld door het eigen logo toe te voegen.

QR-code en digitale landkaart

Op het campagnemateriaal voor de doelgroep jongeren staat een QR-code. Deze

werkt nog niet en zal in een later stadium geactiveerd worden. De QR-code
verwijst naar de landingspagina op de site van het CCV waar een digitale
landkaart gebouwd zal worden. Op deze digitale landkaart komt te staan welke

gemeenten deelnemen aan de inleveractie. Per gameente wordt bovendien op

een plattegrond aangegeven waar de inleverpunten zijn onder vermelding van het

adres en de openingstijden. De digitale landkaart voorziet ook in een zoekfunctie

op gemeenten.

Lokale toolbox communicatie

Primaire doelgroep: jongeren

Posters

De posters zijn in meerdere varianten ontwikkeld. Een deel van de posters is

bestemd voor gemeenten waar alleen steekwapens ingeleverd kunnen worden. Er

is een algemene versie in drie verschillende kleuren beschikbaar. Daarnaast is er

een poster als open bestand, waaraan de gemeente haar eigen logo kan

toevoegen.

« < Posters tbv inleveren steekwapens - algemene versies - 3 designs >

0651



e < Posters tbv inleveren steekwapens - versie los met gemeente logo —

open bestand >

Er zijn posters voor gemeenten waar ook vuurwapens ingeleverd kunnen worden.

Ook in deze categorie is een open bestand beschikbaar, waarin de gemeente haar

eigen logo kan toevoegen.

¢ < Posters tbv inleveren vuurwapen
—

algemene versie - 1 design >

e  < Poster tbv inleveren vuurwapens
- versie los met gemeente logo >

Flyer

e = 6<Flyer>

Green graffiti
Green graffiti, ook wel clean graffiti genoemd, is een originele vorm om de

boodschap letterlijk op straat uit te dragen. Met een sjabloon, water en een

hogedrukreiniger wordt de tekst op straat aangebracht. Deze uiting kunnen

bijvoorbeeld scholen of jongerenwerkers samen met de jongeren op straat

aanbrengen.

e <S§Sjabloon voor green graffiti (drop je knife en doe wat metje life) -> open

bestanden >

Social media

«  <Platte social post 4:5, 1:1 en 9x16 | 1 design >

e = <Grafische video invulling voor stories langer (max 15 sec) | 9x16 | 1 variant met en

zonder geluid. >

e =< Grafische video invulling voor social kort (max 6 sec) | 9x16 | 1 variant met en zonder

geluid >

Inleverlocaties

Digitale landkaart

Op de site van het CCV komt een digitale landkaart. Op deze digitale landkaart

komt te staan welke gemeenten deelnemen aan de inleveractie. Per gemeente
wordt bovendien op een plattegrond aangegeven waar de inleverpunten zijn
onder vermelding van het adres en de openingstijden. De digitale landkaart

voorziet ook in een zoekfunctie op gemeenten.

Materiaal voor inleverlocaties

Voor de inleverlocaties zijn raamposters in verschillende varianten beschikbaar.

Eén versie is een open bestand waaraan het eigen (politie)logo toegevoegd kan

worden. Nog in ontwikkeling is een billboard dat desgewenst opgehangen kan

worden bij de inleverlocatie. Bij de inleverton komen gadgets voor de inleveraars

van de wapens. Deze gadgets levert de landelijke organisatie in september bij de

inleverlocaties.

e¢ <Raamposter mbt inleverpunt op het politiebureau >

e Impressie van de gadget

Secundaire doelgroep: sociale omgeving

Artikel in lokale kranten
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Via het plaatsen van artikelen in lokale kranten wordt de inleverweek onder de

aandacht van de sociale omgeving van de jongeren gebracht. Het artikel kan

natuurlijk naar eigen smaak aangepast worden.

e Artikel inleveractie steekwapens
e Artikel inleveractie steekwapens en vuurwapens

Bewustwording
De school, het jongerenwerk, maar ook de ouders kunnen met jongeren het

gesprek aangaan over de risico’s van wapenbezit. Voor de ouders is een

gespreksleidraad ontwikkeld. Ook het jongerenwerk kan daarvan gebruik maken.

Scholen kunnen tijdens de campagneperiode de leskaart te gebruiken om het

thema wapenbezit met de leerlingen te bespreken. Scholen en jongerenwerkers
kunnen de jongeren ook stimuleren rapvideo’s te maken waarin ze het belang van

een wapenvrije samenleving uitdragen. Het ministerie onderzoekt momenteel in

samenspraak met het CCV de mogelijkheid om deze rapvideo’s te plaatsen op de

site, bij de digitale landkaart.

e Laskaart Jongeren en Wapenbezit
e Gespreksleidraad voor ouders

Achtergrondinformatie
Gemeenten kunnen ook achtergrondinformatie inzetten tijdens de

campagneperiode. Zij kunnen hiervoor putten uit de FAQ’s en daarnaast gebruik
maken van de factsheet met feiten en cijfers over wapenbezit en jongeren en de

overzichtskaart met de verschillende typen wapens.

e Lokale FAQ’s steekwapens
e Lokale FAQ’s steekwapens en vuurwapens
e Factsheet Wapens en Jongeren
e Overzichtskaart van wapens, printversie A3 en A4 en versie voor drukker

Media

Bij de start van de campagne kunnen gemeenten de lokale media via een

persbericht informeren over de inleveractie. Het persbericht kan natuurlijk naar

eigen smaak aangepast worden.

e =©Persbericht inleveractie steekwapens
e Persbericht inleveractie steekwapens en vuurwapens

Vragen

Vragen over de campagne zijn welkom bij highimpactcrimes@minjenv.nl.
 

NB, De kaart met het overzicht van wapens stuurt Beke mij vandaag op en stuur ik na

ontvangst naar jullie door.

Laten jullie even weten wanneer alles geplaatst is? Dan kunnen wij de deelnemende

gemeenten informeren dat ze kunnen gaan grasduinen.

Succes met het plaatsen van het materiaal!

Groetjes,
(10)(2e)
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(10)(28)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

f ‘

sy

OP) HELING
‘www. stopheling.nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

2,a
Lye) @minjenv.nl

www.riiksoverheid.ni/jenv

 

 

Van: (10)(2e) (10)(2e) hetccv.nl>

Verzonden: vrijdag 16juli 2021 15:06 

 Aan: [(10)(2e)_], (24 BD/DBAenV/HIC <[_(10)(2e)  |@minjenv.nl>
cc: (10)(2e) E (10)(2e) @hetccv.nl>  
Onderwerp: Re: Toolbox communicatie

 

Dankjewel voor deze input.

Mijn collega van de webredactie is bezig om alles te verwerken. Dat is een hele klus.

Maandag stuur ik je in de loop van de dag een link naar de preview van de pagina met alle

campagnematerialen,

zodat je daarnaar kunt kijken.
Heb jij nog een inlog voor 'Mijn CCV'? Want die heb je daarvoor nodig.

Voor nu wens ik je vast een goed weekend.

Groeten va

(10)(2€)

Projectleider woninginbraken/Politiekeurmerk Veilig Wonen

Communicatieadviseur Veilig Uitgaan

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

T (030) 751 67 00

M (10)(2e)

| www.hetccv.nl

E (__Goy@e)  Bhetecv.nl

Werkdagen: mal] di | do | vr

Volg het CCV:
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Volg het PKVW:

pkyw 7)

‘iV

Ho 

 

Van: [aoyey |], - BD/DBAenV/HIC

Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 15:08

 
 

  

Aan: | (10)(2e) Id (10)(2e) Phetccv.nl>

cc; (10)(2e) |<(___(io@e)_@hetcev.nl>
Onderwerp: RE: Toolbox communicatie

Hoi](ove),
Mooi!

Ik moet die inlog nog hebben. Zal snuffelen.

Jullie ook alvast een fijn weekend toegewenst!

Groetjes,

[earoney cone]
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

STOP) HELING
www.stopheling.nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

had eoyeey
(10)i2€) minjenv.nl

www.riksoverheid.ni/jenv
 
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Van: [(oye _],t024[(10)(2e)|- BD/DBAenV/HIC
Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 16:47

Aan: (10)(2e) kL(@0)@e)—*@hetcev.nl>;[_(1)@e)
<____toe) @hetcev.nl>
 

 

cc: '| (10)(2e) ( cioyze)
|

<[ (10)(2e) }@politie.nl>; (10)(2e)

< (1028) Pgorinchem.nl>; (10)(2e) !<{(10)(2e) |@politie.nl>; | oe)
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(Gaee))' <(10)(2e) @rotterdam.nl>; <q(10)(2e) \@utrecht.nl>; {oye |    
{_0)Re) @politie.nl>; _Goizei_],[(10)(2e)_+ BD/DCOM/C&R

<{__ (0)(2e)  Pminjenv.nl>;
{

(oyeey SK <_(0(2e)
@nissewaard.nl>;}

(10)(2e)_—|'

<(__(0)(2e)  |@groningen.nl>; ‘[_(10)(2e)_Ss PVNG.NL' << (oy(2e) VNG.NL>; '{(10)(2e)

{io1e)(AP Amsterdam)' <[(10)@e) Pom.nl>
Onderwerp: FW: Wapenposter - download en printversie | Let op!

    

Hoi,

Bijgaand de wapenkaart, versie printen, die Beke ism politie Amsterdam opgesteld heeft.

De versie tbv drukken (met snijvlakken) heb ik nog niet ontvangen. Het wordt wat laat

dag. Daarom deze alvast doorgestuurd.

Groetjes,

Era Troe coe]
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

HELING
‘www.stopheling.nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

opghee)
[___{toy@e) _@minjenv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv

van:[ _(10)@e) | <[_ GOs) Pbeke.nl>
Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 15:02

Aan: [(oy@e)_|,\24)[(10)(2e)]- BD/DBAenV/HIC <___oze)___|@minienv.n|>

cc (10)(2e) |<L_)@e) Bbeke.nl>;|(10)(2e) J<_{10)(2e)_Dbeke.nl>
Onderwerp: Wapenposter - download en printversie | Let op!

  
 

 

Dag [ioyzey_,

 zag nog een kleine onvolkomenheid.

Bijgaand de juiste versie!

De andere graag weggooien.
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Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

 Bureau iva

«ap (10)(2e) | Turfstraat 1] 6811 HL Arnhem | (02 (1)@e) | Linkedin | Twitter|
Nieuwsbrief

Bureau Beke, sinds 1987 deskundig onderzoek en advies op het gebied van veiligheidsvraagstukken en

criminaliteit

Disclaimer

Van: (10)(2e)

Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 13:34

Aan:[@e) [(10)(q_(10)(2e) | < (10)(2e) J@minjus.nl>

cc: (10)(2e) <L_Go@e)  Bbeke.nl>;} —_ (10)(2e) | <__Goizer“Dbeke.nl>
Onderwerp: Wapenposter - download en printversie

 

 

  

Dag (10,22),

Bijgaand de wapenposter (download en printversie). Als het CCV deze poster op

Toolbox zet, ontvang ik graag de link om te verwerken in de checklists.

(10)(2e) jstuurtje in de loop van de dag ook nog een drukversie van de poster. 
NB. De poster kan zowel in A3 als A4 afgedrukt en geprint worden.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Bureau (ia

“bidef(10)(2e)| | Turfstraat 1] 6811 HL Arnhem | [_Gaee mei | Linkedin | Twitter|
Nieuwsbrief

Bureau Beke, sinds 1987 deskundig onderzoek en advies op het gebied van veiligheidsvraagstukken en

criminaliteit

Disclaimer

Van: [aoy@e}_],e4f (10)(2e)|-BD/DBAenV/HIC
Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 16:58

Aan:|_(10)2e)——_—|-BD/DBAenV/HIC ¢_(10)2e)_@minjenv.nl>; Ge), oza{(10)(2e) -

BD/DBAenV/HIC <c012e) Pminjenv.nl>; [(10)2e)|(2 (10)(2e) |-BD/DBAenV/HIC
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<{_(10)(2e)  @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Toolbox communicatie

Ook ter info voor jullie.

Goy2e) _| (10)(24__(10\(2e)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

JED
STOP) HELING

www.stopheling.nt

 
isterie van Justitie e 

Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
7 a
[toyze)|} @minjenv.n!

www. rijksoverheid.ni/jenv

 

   Van:|(1 BD/DBAenV/HIC <{10)@e)_ @minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 17:12

Aan: [o}@e)|,B24 - BD/DBAenV/HIC <{___ (1036) @minjenv.nt> 

Onderwerp: RE: Toolbox communicatic

Ziet er weer geweldig uit!!

Groeten

 

Van: [_(10)(2e)_|, (fed - BD/DBAenV/HIC

Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 18:22

< (10)(2e) @hetccv.nl>

Onderwerp: FW: Wapenposter drukwerkbestand

 

Hoi,

En hier als laatste de versie van de wapenkaart die als drukwerk gebruikt kan worden.

Groetjes,
(10)(2e)

Lore Soy2f ove]
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld
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(STOP HELING
www.stopheling.nl

isterie van Justitie e

Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

  

 

 

apg toe)
(10)(2e) minjenv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv

 

 

 

Van: (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl>
Verzonden: dinsdag 20juli 2021 08:15

Aan: [doy2ey_], (24 - BD/DBAenV/HIC <{___(40)(2e)___ @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Wapenposter - download en printversie | Let op!

L(to}(2e)J,

Bedankt dit was precies wat wij ook wilde hebben.
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Van:[Goe@)))i2e) —_|-BD/DCOM/C&R {__(70)(2e)____—~Pminjenv.nl>
Verzonden: donderdag8 juli 2021 14:42

Aan:' (10)(2efee} |' <[(10)(2e) Drotterdam.nl>

CC:|__(0y(22)_|[foe] (40)(2e) |BD/DBAenV/HIC< (10)(2e) — |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

 

Hoi 
Bijgaand de opzet voor de test. Fijn als het lukt dit tegen een aantal jongeren aan te

houden, wellicht kunnen we er nog punten in meenemen voor de uitwerking.
En misschien is het kort dag maar fijn als het lukt dit voor of tijdens het weekeinde te

doen?

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik natuurlijk ook graag!

Hartelijke groet,

(10)(2e)

(10}(2e) (10)(20)

campagnemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj

T: 06|_(19}@2e)_|
E: (10)(2e) Pminjenv.nl
 

Van: (10)(2e[t@e] J<_(10)(2e)_ Drotterdam.nl>

Verzonden: donderdag8juli 2021 13:01

Aan{Loie) Je) |BD/DCOM/C&R 4 (40}(2e) Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

 

Ja prima, stuur maar door waar we naar moeten kijken met de vragen. Graag even een

deadline, dan geef ik dit mee aan JOZ.

 

Vanaey |BD/DCOM/C&R <{_@@2)_Dminjenv.n!>
Datum: 8 juli 2021 om 09:03:52 CEST

Aan: (10)(2e eave] |<{_(10)2e) JOrotterdam.nl>
Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

 

 

 
Woensdag is mijn pt middag dus ik was even uit de lucht gisterenmiddag, excuus!

Fijn als je het nog tegen jongeren aan kunt houden. Wel is het zo dat we ivm de

strakke planning door moeten met de uitwerking van het concept.
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Voor het testen is een apart deckje beschikbaar. Zal ik dit even sturen met de

bijbehorende vragen?

Hoor graag!

Hartelijke groet,

campagnemanager

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj 

Ts

E: (10}(2e) Pminjenv.nl
 

 

Van: (10)(2e five] | <_(10)(2e)_ Protterdam.nl>

Verzonden: woensdag7 juli 2021 17:14

Aan: (orcsb)(2e) - BD/DCOM/C&R4 (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

 

Hi[ oes) T]
Heb je twee keer proberen te bellen vandaag. Ik zag de presentatie van de middelen en

wilde nog meegeven dag mocht het nodig zijn, ik graag de ideeen doorzet naar onze

jongerenwerkorganisatie. Reden hiervoor is dat ik de content in beginsel goed vind,
maar weet niet of de Tone of voice treffend is en dat is essentieel. Ik ga ervanuit dat

jongeren er ook naar gekeken hebben of nog kijken uit andere gemeenten. Wil je van

m’n aanbod gebruik maken, laat me weten, Dit dus ondanks m’n eerdere reactie dat

we overslaan.

Groet
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Vani |_(10)(2e) |,@240)(2e) ]- BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: dinsdag 14 september 2021 16:57

Aan: { (10)(2e) (dat <f (to)(2e) ||@politie.nI>
CC: HighImpactCrimes - DGSenB </ (10)(2e) Bminjenv.nl>

Onderwerp: Logo politie

Urgentie: Hoog

Hoi) (10)(2e) ,

Bij het aanvragen van materiaal voor de inleverlocaties wordt vaak gevraagd om de versie met

politielogo.

 

 
 

Ik dacht dat ik dat in m’n computer had zitten, maar dat blijkt niet zo.

Kan je dat asap sturen?

Alvast dank!

Groetjes,

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

HELING
www.stopheling-nt

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

ogze)
(10)(2e) @minjenv.nl

www. rjksoverheid.ni/jenv

Van;| (10)(2e) tbe] <[(10)(2e)| @politie.nl>
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 17:39

Aan: (1026) ],2410)(2e)
| BD/DGSB/DJFC/ACF q[___(10)(2e)_ |@minjenv.nl>; NP - Traffic

Communicatie{_————(10)2e)——— @politie.nl>
CC: HighImpactCrimes - DGSenB <[___(10)(2e)___ Bminjenv.nl>; Stap, Jos van der ((10)(2e)))
4 (10)(2e) \@ politie.nIl>

Onderwerp: RE: Logo politie
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Hi L2e)],

Dat kan, ik neem mijn collega’s die daarbij kunnen helpen mee in de cc. @|(10)(2e)]en co, ik ben

akkoord met het toesturen aan vanwege de samenwerking. @[(10)2e)} wil jij aan iedereen in

deze mail laten weten voor welk materiaal het logo bedoeld is (papier, op een lichte achtergrond etc)?
Dan weet men welke naarje gemaild kan worden.

ofTOYS|

  

 

Van:_(oy2e)|, 2210y@e)_|- BD/DGSB/DIFC/ACF

Verzonden: dinsdag 14 september 2021 17:59

(10)(2e) Bde<0)2e) J |@politie.nl>; NP - Traffic Communicatie <traffic-

communicatie@politie.nl>

CC: HighImpactCrimes - DGSenB <[_(10)(2e)Ss Bminjenv.nl>; (10)(2e) ([eton289)

<___ 1022) |@politie.nl>
Onderwerp: RE: Logo politie

 

Hoi,

Fijn.

Het gaat om

e raamposter politielocatie als inleverpunt, zie eerste bijlage. Formaat Al, A2, A3

e« vuurwapen poster, zie tweede bijlage. Formaat Al, A2, A3

Alvast dank!

Groetjes,
(10)(2e)

(oyze)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

 
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
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Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: Mail Delivery System <[____(10)(e) |@mx3.minvenj.nl>
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 18:00

Aan: [_(10)(2e)_],24| (10)(2e) |- BD/DGSB/DJFC/ACF

Onderwerp: Onbestelbaar: Logo politie

Uw bericht kan niet worden bezorgd bij de volgende geadresseerden of

groepen:

 
(10)(20) F@politie.n!

ris een probleem opgetreden tijdens het bezorgen van het bericht naar dit e-

mailadres. Probeer het bericht opnieuw te verzenden. Als het probleem zich blijft
voordoen, neemt u contact op met de helpdesk.

De volgende organisatie heeft uw bericht geweigerd: [145.119.166.19].

Van: Mail Delivery System <(____(10)(2e)_|@mx3.minvenj.nl>
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 18:00

Aan: [(oy2e)_],ed] (10)(2e) +BD/DGSB/DJFC/ACF
Onderwerp: Onbestelbaar: Logo politie

Uw bericht kan niet worden bezorgd bij de volgende geadresseerden of

groepen:

[_aoe0T@politie.n!

Er is een probleem opgetreden tijdens het bezorgen van het bericht naar dit e-

mailadres. Probeer het bericht opnieuw te verzenden. Als het probleem zich bilijft
voordoen, neemt u contact op met de helpdesk.

 

De volgende organisatie heeft uw bericht geweigerd: [145.119.166.19].

Van: Mail Delivery System <(__(10)2e)_ (@mx3.minvenj.nl>
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 18:00

Aan: |_(10)(2e)_|,f2h| (10)(2e) - BD/DGSB/DJFC/ACF

Onderwerp: Onbestelbaar: Logo politie

Uw bericht kan niet worden bezorgd bij de volgende geadresseerden of

groepen:

traffic-communicatie@politie.n|

Er is een probleem opgetreden tijdens het bezorgen van het bericht naar dit e-

mailadres. Probeer het bericht opnieuw te verzenden. Als het probleem zich blijft
voordoen, neemt u contact op met de helpdesk.
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De volgende organisatie heeft uw bericht geweigerd: [145.119.166.19].

Van: [(10)(2e)|, 224 |.L. van - BD/DGSB/DIFC/ACF
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 18:19

Aan:' (10\(2e) Bide" <f (10)(2e) | |@politie.nl>; 'NP - Traffic Communicatie’ <traffic-

communicatie@politie.nI>

CC: HighImpactCrimes - DGSenB <[____(10)(2e)_—s Bminjenv.nl>; 'Stap, Jos van der {coe}!
<{_1)@2)|@politie.nl>

Onderwerp: RE: Logo politie

 

  

 

Hoi,

Blijkbaar komt de mail niet bij jullie aan. Nu in twee partjes.

(10)(2e)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

Zz

STOP) HELING

www. stopheling.nl 
De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.n! in @minjenv.nl

 
  
 

9

Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

chad coe)
(10)(2e) [@minjenv.nl

www. rijksoverheid ni/jenv

 

Van: [_(10)(2e)_|,(2240}2e)_}- BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 18:21

Aan:' (1oy(2e) Bde} {(10)(2e)JJ@politie.nl>; 'NP - Traffic Communicatie' <traffic-

communicatie@ politie.nl>
CC: HighlmpactCrimes - DGSenB <[____(70)(2e)___ Bminjenv.nl>; 'Stap, Jos van der (croxee)'
<q (10)(2e) @ politie.nl>

Onderwerp: RE: Logo politie

Partje twee

(iov(2e)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld
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LD

(s10P HELING

 
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfrarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

 
Van: Mail Delivery System <| (10)(2e) @mx4.minvenj.nl>
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 18:21

Aan: [ (oye) ],@2410;(e)_ + BD/DGSB/DJFC/ACF

Onderwerp: Onbestelbaar: Logo politie

Uw bericht kan niet worden bezorgd bij de volgende geadresseerden of

groepen:

(@politie.n!

Er is een probleem opgetreden tijdens het bezorgen van het bericht naar dit e-

mailadres. Probeer het bericht opnieuw te verzenden. Als het probleem zich blijft
voordoen, neemt u contact op met de helpdesk.

De volgende organisatie heeft uw bericht geweigerd: [145.119.166.19].

 

Van: Mail Delivery System <[___(10)(@e)—(@mx4.minvenj.nl>
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 18:21

Aan: [(0)(2e) | [BH 0x2e)_|- BD/DGSB/DIFC/ACF

Onderwerp: Onbestelbaar: Logo politie

Uw bericht kan niet worden bezorgd bij de volgende geadresseerden of

groepen:

[LE(10y(2e)| @politie.nl

ris een probleem opgetreden tijdens het bezorgen van het bericht naar dit e-

mailadres. Probeer het bericht opnieuw te verzenden. Als het probleem zich bilijft
voordoen, neemt u contact op met de helpdesk.

De volgende organisatie heeft uw bericht geweigerd: [145.119.166.19].

0666



Van: Mail Delivery System <[___(10)(2e)— (@mx4.minvenj.nl>
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 18:21

Aan: [(To)(2e) |, (012410)(2e)_|- BD/DGSB/DJFC/ACF

Onderwerp: Onbestelbaar: Logo politie

Uw bericht kan niet worden bezorgd bij de volgende geadresseerden of

groepen:

(10)(2e) litie.nl

Er is een probleem opgetreden tijdens het bezorgen van het bericht naar dit e-

mailadres. Probeer het bericht opnieuw te verzenden. Als het probleem zich bilijft
voordoen, neemt u contact op met de helpdesk.

De volgende organisatie heeft uw bericht geweigerd: [145.119.166.19].

Van: [oye ],(40)(2e) _]- BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: dinsdag 14 september 2021 18:26

Aan: | (10)(2e) bao <f (10)(2e) | @ politie.nl>; 'NP - Traffic Communicatie' <traffic-

communicatie@politie.nl>

CC: HighImpactCrimes - DGSenB <HighImpactCrimes@minjenv.nl>; {__(10)(2e)___|{{(10(2e)}"

<__1)@e) |@politie.nI>
Onderwerp: RE: Logo politie

 

 

Hoi,

Het lukt me niet om de bestanden in de onderstaande mail bij jullie te krijgen.

Daarom verwezen naar de site van CCV Primaire doelgroep: jongeren - Het CCV
 

Het gaat om:

e Inleverpunt Ai, A2, A3 met politielogo

Raamposter inleverlocatie

met politielogo

PDF: A1, A2,A3 en Ad.

:] InDesigre

e Poster vuurwapens A1, A2, A3 met politielogo (dus gemeentelogo vervangen door politielogo)

Poster Vuurwapen
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Met gemeentelogo

   PDF: Al, A2, A3 en Ad.'

InDesign: Al, A2, A3 en A4.

Groetjes,
(10}(2e)

LoveyJ oq 0y2e)

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

OP) HELING
www.stopheling.nt

 
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

hepaoe)
[1020) __J@minjenv.nl
www. rijksoverheid.ni/jenv

Van: (10)(2e) uipdel) < (10)(2e) @politie.nl>

Verzonden: dinsdag 14 september 2021 22:29

Aan: (dov@e)_|,@210;@e)+ BD/DGSB/DJFC/ACF {{___(10y2e)__ @minjenv.nl>; NP - Traffic

Communicatie {__(10)2e)_ F@politie.nl>
CC: HighlmpactCrimes - DGSenB <[__(10)(2e)SsBminjenv.nl>; Stap, Jos van der {[rov20))
{L__(0)@e)| politie.nl>
Onderwerp: RE: Logo politie

 

 

Ok, dank voorje mails. Hier kunnen de collega’s van Traffic hopelijk mee uit de voeten. En zo niet, ik

ben morgen vrij, Maar als het gewenst is dat ik even bel, app me vooral even op[___@0@e)J.Dan
bel ik even zodra dat kan en denk en kijk ik even mee.

ore]

 

                                       
 

Van; (10)(2e) (10)(2e)

Verzonden: woensdag 15 september 2021 14:58

Aan; (10)(2e) tbe Jf (10)(2e) [@politie.nl>; | (10)2e) |; 22h0y(26)
-

 
 

BD/DGSB/DJFC/ACF { (10)(2e) @minjenv.nl>
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CC: HighImpactCrimes - DGSenB <[_(10)(2e)  Bminjenv.nl>; Stap, Jos van der

4 (10)(2e) \@ politie.nI>

Onderwerp: RE: Logo politie

In de bijlage een logo dat gebruikt kan worden onder de poster.

Veel succes ermee.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Traffic Manager

Werkdagen: ma, di, wo (ochtend), do en vrij

Politie | Politiedienstencentrum | Dienst Communicatie | Team Productie

Marten Meesweg, 3068 AV Rotterdam

Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam

Meer informatie? Kijk op politie.nl

 

(10)(2e) iiPidei] | (10)(2e) @politie.nI>
Verzonden: woensdag 15 september 2021 15:16

 

Aan: NP - Traffic Communicatie < (10)(2e) b@politie.nl>; —(o)(2e) |,fm2410)(2e}) _—|-

BD/DGSB/DJFC/ACF - (10)(2e) @minjenv.nl>
CC: HighlmpactCrimes - DGSenB <___ Woe) Bminjenv.ni>| (102) |[ove))
4 (10)(2e) \@ politie.nI>

Onderwerp: RE: Logo politie

Dank!

Gr.} (10)(2e)

 

Vani: [(1oy(2e)_],(2410)(2e) |- BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: woensdag 15 september 2021 15:28

Aan: 'NP - Traffic Communicatie' 4 (10)(2e) b@politie.nl>

Onderwerp: RE: Logo politie

Top, dank!

Lawes Sroy2f (ove) |
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

HEE
(STOP) HELING

www. stopheling.nl

De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.nl in @minjenv.nl
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Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

bad (10)2e)

[f0y2e) |@minjenv.n!

www.rijksoverheid .ni/jenv
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
> Retouradres: Postbus 18580 2502EN DEN HAAG

CPI BD/Inkoop

Xerox (Nederland) B.V.
Turfmarkt 147

Rijnzathe 12
2511DP DEN HAAG

3454PV DE MEERN Postbus 1858)

Nederland 2502EN DEN HAAG

Contactgegevens

T

iucjenv@minjenv.nl

Bestelling

Besteldatum 03-SEP-2021

Hierbij ontvangt u een opdracht voor levering van de hieronder gespecificeerde goederen
en/of diensten.

Bestelnummer 40100027639

Revisie ie)

Leveranciersnummer 6600000056

Leveringsvoorwaarden

Afleveradres Bestuursdepartement, DGSenB

Turfmarkt 147

2511DP DEN HAAG

8:00 - 17:30

Factuuradres CFA GVKA t.a.v. Crediteurenadministratie-111

Postbus 10082

3505AB UTRECHT

cfa,.kcc@om.nl

LET OP! Sinds 1 januari 2017 is e-factureren voor alle nieuwe overeenkomsten verplicht!
Raadpleeg uw overeenkomst of deze verplichting cok voor u geldt.

(OIN): 00000001 003214456000

Wij verzoeken u een orderbevestiging met levertijd en bedrag te sturen naar iucjenv@minjenv.nl.

Bij correspondentie over deze bestelling wordt van u verwacht te refereran naar order 40100027639 en de specifieke
orderregelnummers. Met vermelding van deze gegevens kan uw factuur sneller verwerkt en betaald worden,

Met vriandelijke groet,

CPI BD/Inkoop

Meer informatie over elektronisch factureren (e-facturatie): www riiksoverheid. nl/e-facturenJenV

Pagina: 1 of2
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Bestelspecificatie
Regel Artikelnr Omsch Aantal Eenheid Prijs 

Nieuwe orderregels

1 *1-op-1 ROK* DGSenB-HIC. 33.429,2 Euro 1,00
Het leveren van 60,000 0

sleutelhangers inclusief

bandjes met opdruk volgens
offerte 21104561.

Voor de kleuren en aantallen:

zie de e-mail bij deze

bestelbrief.

Leveringsdatum 04-SEP-2021

Totaalbedrag excl. Euro

Totaal bedrag incl. Euro

Bedrag

33.429,20

33.429,20

33.429,20

CPI BD/Inkoop

Date

03-SEP-2021 11:13:10

Ons kenmerk

40100027639

Pagina: 2 of 2
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(10)(2e) || (10)(2e) |- BD/DGSB/DARC/JIZ
 

Van: - BD/DCOM/C&R

Verzonden: vrijdag 22 oktober 2021 15:46

Aan: (10)(2e) BWA\NEBOKO)'

Onderwerp: RE: Resultaten inleveractie

Hi |  (20)

Onderstaand:

Bij de in totaal 3300 ingeleverde wapens ging het om ruim 2000 messen, 200 andere steekwapens,

bijna 500 vuurwapens en 600 overige wapens. Daarnaast zijn grote hoeveelheden munitie ingeleverd.
Zo blijkt uit de voorlopige telling.

Het persbericht is verzonden en ook overgenomen op nu.nl.

Fantastisch resultaat!

Groet,

Li10y@0) [Coy] (10320)_]
campagnemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj 

 
E: (10)(2e) Pminjenv.nl 

Van:| (10)(2e) _ |(TBWA\NEBOKO)
Verzonden: vrijdag 22 oktober 2021 15:41

Aan: [G0@e)_],| (10)(2e) - BD/DCOM/C&R

Onderwerp: Re: Resultaten inleveractie

Hi Lite)J,

Weet jij toevallig al meer over de cijfers van de inleveractie?

Dank!

Groet,

TeV/-ANEBOKO

Brand Manager
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+34 omer |
Generaal Vetterstraat 82 \ 1059 BW Amsterdam \ The Netherlands

The Disruption® Company \ Agency of the Year 2020

From: (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <[_10)2e)  Pminjenv.nl>
er

Date: Tuesday, 19 October 2021 at 12:40

To:| (10)@e) _ |(TBWA\NEBOKO) <[__(@0x@e)@tbwa.nl>

Subject: RE: Resultaten inleveractie

iver}
Alles goed, met jou ook?

Er wordt hard gewerkt aan het verzamelen van alles gegevens en het persbericht. Hopelijk is het

morgen def.

Ik laatje weten!

 

Hartelijke groet.

campagnemanager

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj 

T:

E: (10)(2e) minjenv.nl
  

Van{_(oyze)_(TBWA\NEBOKO)<TH. tbwa.n>Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 11:49

Aan: [(oxzey|, |(10)(2e) |- BD/DCOM/C&R < (i0}(2e) Pminjenv.n|>

Onderwerp: Resultaten inleveractie

 

Hi [it0x2e)J,

Alles goed?
Was benieuwd of er toevallig al iets bekend is over aantallen van de inleveractie.

Dank!

Groet,

TEWeANEBOKO

Brand Manager

+31 Cte]

0674



Generaal Vetterstraat 82\1059 BW Amsterdam\ The Netherlands

The Disruption® Company \ Agency of the Year 2020

This email is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise

protected from disclosure. Dissemination, distribution, or copying of this email or the information herein by anyone other than the intended recipient.
or an employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, is prohibited. If you have received this email in error,

please notify the sender immediately.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no

liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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5G
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Actieplan Wapens en Jongeren
Wapenbezit en wapengebruik zijn niet normaal. Met het actieplan Wapens en Jongeren gaan diverse lokale en landelijke organisaties over tot actie om het wapenbezit onder de jeugd terug te

dringen, Enerzijds zorgen de landelijk opererende organisaties ervoor dat de benodigde instrumenten beschikbaar zijn om tegen wapens op te treden. Anderzijds wordt de problematiek op lokaal

niveau aangepakt met een mix van preventieve, proactieve en repressieve maatregelen. Ook komt er nog een toolbox voor lokale aanpak van de wapenproblematiek. Het actieplan is eind 2020

opgeleverd. De komende twee jaar werken de deelnemers aan de uitvoering van de acties. 
Het actieplan Wapens en Jongeren heeft tot doel het aantal wapenincidenten door jongeren in de betrokken 15 gemeenten met 25% te verminderen

De laatste zes jaar ziet de politie een grillig maar stabiel patroon van 50 tot 1q0 steekincidenten per maand,

ongeacht de leeftijd van de betrokken daders. Als gekeken wordt naar de categorie jonge verdachten,

waaronder zowel minderjarigen als jongvolwassenen tot 23 jaar vallen, dan is vanaf 2017 op landelijk niveau

een lichte toename van betrokkenheid bij steekincidenten te zien. Er is een sterkere stijging van het aantal

steekincidenten in de leeftijdsgroep van o tot en met 17 jaar dan in de groep van jongvolwassenen.

Grafiek 1. Aantal unieke steekincidenten met verdachte, 2017-2020
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Ook het aantal jonge verdachten tot 23 jaar dat betrokken is bij een steekincident laat landelijk een

lichte stijging zien in de periode 2017 tot en met augustus 2020. De bandbreedte ligt tussen de 5 en 25.

Grafiek 2. Aantal verdachten van steekincidenten, 2017-2020
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A 
Samenwerkende partijen:

+ Ministerie van Justitie en Veiligheid
» MinisterievanOnderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Openbaar Ministerie

+ Halt

* Politie

* Raad voor de Kinderbescherming
+» Vereniging van Nederlandse Gemeenten

+ William Schrikker Stichting Jeugdreclasseting
enJeugdbescherming

+ Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

 
 

 toepassen   
  
 
 

‘contactussen pote en heresad
 

15gemeenten:

+ Almere

« Amsterdam
* Barendrecht

« Beverwijk
+ Breda

* Den Haag
* Eindhoven

* Gorinchem

+ Nissewaard

« Ridderkerk

« Rotterdam
+ Smallingerland
« Utrecht

+ Zaanstad

+ Zoetermeer

 
 

  

 

Voor meer informatie ofwanneeru wilt deelnemen aan het actieplan
neem contact op metNGOMN Yan het Ministerievan Justitie

en Veiligheid. ViaDCm)minienv.n!  



Aanmeldformulier voor campagnes

Wat is een campagne?
De Rijksoverheid ziet een campagne als een communicatie-instrument waarbij over een langere
periode een gestructureerde en geplande reeks communicatieve en interactieve activiteiten wordt

ingezet via verschillende kanalen om een vastgesteld en meetbaar doel te bereiken bij een doelgroep.

Alle campagnes met een mediabudget van 150.000 euro (incl. btw) of meer moeten worden

aangemeld bij Campagnemanagement vanwege:
. het gebruik van de raamovereenkomst campagnedienstverlening
. verplicht onderzoek/verantwoording aan de Tweede Kamer

. het gebruik van de rijkshuisstijl en PRO
informeren van de Commissie Rijksoverheidscommunicatie (CRC)

Daarbij gebruikt DPC je aanmelding om media-inkoop, onderzoek en campagnemanagement in te

plannen. Mail het ingevulde formulier naar campagnes@minaz.nl en wij nemen contact op.

1 Contactgegevens

 

 

 

 

 

Contactpersoon

Organisatie Ministerie van J en V

E-mailadres fF (0\(2e) Ss Bminjenv.nl

Telefoonnummer

Invuldatum 16 juni 2021

 

2 Over de aanmelding

 

2.1. Wat is de (werk)naam campagne? Inleveractie Wapens en Jongeren

 

2.2 Betreft het een campagne met een

met een beoogd mediabudget van meer

dan €150.000 (incl. btw)?
Een campagneadvies-sessie is verplicht.

Of

Betreft het een campagne met een

beoogd mediabudget lager dan
€150.000 (incl. btw) ?

Een campagneadvies-sessie is optioneel.

> Om gebruik te mogen maken van een

bureau onder de raamovereenkomst

campagnedienstverlening is aanmelden

verplicht, ook bij een mediabudget lager
dan

€ 150.000 (incl. btw)!  
OJa

Er is een campagneadvies-sessie gedaan
en er is een advies beschikbaar.

Er is geen campagneadvies-sessie

gedaan, want...

X Ja

Er is wel/geen campagneadvies-sessie
gedaan

Geen adviessessie   
Versie 14 januari 2021
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2.3 Welk beleidsdoel is aanleiding voor de

campagne?

> Beschrijf wat er moet worden

aangepakt of veranderd?

Een inleveractie kan meerdere doelen

dienen:

1. Verhogen van de veiligheid: ieder

wapen dat ingeleverd wordt, vormt

geen risico meer voor de veiligheid op

straat.

2. Verhogen veiligheidsgevoel: burgers
zien dat de politie zich actief inzet om

wapens van de straat te halen en

voelen zich daardoor veiliger op straat.

3. Vergroten bewustwording: mensen die

wapens dragen of overwegen dat te

doen, worden aangemoedigd na te

denken over de risico’s van

wapenbezit.
4. Bijdragen aan opsporing: in het geval

van vuurwapens die ingeleverd
worden, kan nader onderzoek eerdere

vuurwapenincidenten tot een oplossing
brengen en kan ook zicht verkregen
worden op illegale wapenhandel.

 

2.4 Welk communicatiedoel is aanleiding
voor de campagne?

> Formuleer het communicatiedoel. Welk

probleem moet communicatie oplossen en

welke roi heeft communicatie? Beschrijf
het doe! los van beoogde resultaten en

oplossingsrichtingen.

Om steekwapenbezit terug te dringen en

zo de kans op steekwapengebruik te

reduceren heeft de Rijksoverheid een

Actieplan Wapens en Jongeren opgezet,
een samenwerking tussen verschillende

ministeries, gemeenten, de politie en

andere partijen (0.a. Halt).
Deze campagne maakt deel uit van het

Actieplan en is bedoeld om het bezit van

steekwapens te ontmoedigen en jongeren

op te roepen hun steekwapens in te laten

leveren.

 

 

mediabudget (incl. btw)?

2.5 Wat is het totaalbudget voor deze 150.000,00

campagne (incl. btw)?

2.6 Hoe hoog is het verwachte 80.000,00

 

2.7 Wie is de beoogde afzender?

> Dit vanwege de huisstijl. Meer

informatie over afzenderschap vind je op

cikshuisstijl.ni

Rijksoverheid
X Departement
O Nog niet bekend

O Anders namelijk...

 

2.8 Wat is de beoogde campagneperiode De campagne over de inleveractie vindt

plaats 4 weken voorafgaand en tijdens de

Week van de Veiligheid 2021 (11-17
oktober 2021).
 

2.9 Is er al een leverancier beschikbaar?

> Is er een nadere overeenkomst met een

van de bureaus onder de  O Nee

X Ja   
Versie 14 januari 2021
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raamovereenkomst

Campagnedienstverlening.

> De bureaus onder de

raamovereenkomst

campagnedienstverlening mogen alleen

worden ingezet voor werkzaamheden

gerelateerd aan een aangemelde

campagne.

Zo ja: Criminaliteitspreventie
Naam bureau: DOT

Naam nadere Overeenkomst:...

NOK 40100021221 criminaliteitspreventie.

 

2.10 Overige opmerkingen    
AVG

DPC is de gegevensverwerker, houdt de aanmeldingen bij en bewaart de gegevensvijf jaar voor ze

worden vernietigd.

Versie 14 januari 2021
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Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie

Minister van Justitie Communicatie

Minister voor Rechtsbescherming Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag
Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www. rijksoverheid.nl/
env

Contactpersoon
(10)(2e)

Actieplan Wapen en Jongeren
Campagne Manager
Ministerie Justitie en

Veiligheid

Datum

Hierbij informeer ik u over de start van de campagne ‘wapens en jongeren’ 7 september 2021

Aanleiding campagne: Projectnaam
De populariteit van steekwapens onder jongeren is een groot maatschappelijk Wapens en Jongeren
probleem. De afgelopen zes jaar vinden er maandelijks tussen de 50-140

steekincidenten plaats; sinds 2017 zijn jongeren tot 23 jaar daar steeds vaker bij
betrokken. Om wapenbezit terug te dringen en zo de kans op wapengebruik te

reduceren heeft de Rijksoverheid een Actieplan Wapens en Jongeren opgezet, een

samenwerking tussen verschillende ministeries, gemeenten, de politie en andere

partijen (0.a. Halt). Deze campagne maakt deel uit van het Actieplan en is

bedoeld om het bezit van steekwapens te ontmoedigen en jongeren hun

steekwapens in te laten leveren tijden de inleverweek van 11 tot 17 oktober.

Campagnedoelstellingen:
1. Kennis: weten dat het dragen van een wapen tot gevaarlijke situaties kan

leiden.

2. 2. Gedrag: check op www.dropjeknife.n!| waar je je wapen tijdens de

inleverweek kunt inleveren.

3. 3. Gedrag: wapen inleveren bij het politiebureau bij jou in de buurt.

Het doe! en doelgroep:
Deze campagne richt zich op de brede doelgroep jongeren 12-25 die een

steekwapen (van keukenmes tot stiletto tot kapmes) dragen en hun sociale

omgeving (0.a. vrienden, ouders, broers en zussen, leraren, jeugdwerkers etc.).
Onder deze jongeren wordt het dragen van een steekwapen als normaal gezien.
Deze campagne moet en jongeren tot inleveren aanzetten.

Het belangrijkst inzicht voor deze campagne is:

Met een steekwapen op zak kom je veel eerder in de verleiding om het te

gebruiken. Als je je steekwapen inlevert, kun je anderen niet verwonden en kom

je niet in aanraking met politie en justitie.

Daarom maken we jongeren bewust van het risico dat ze lopen als ze een

steekwapen bij zich hebben en hen aan te sporen om op www.dropjeknife.nl te

checken bij welk politiebureau in hun buurt ze hun wapen kunnen inleveren, en

dat ook daadwerkelijk (anoniem) te doen. Dit doen we met de boodschap ‘drop je
knife, en doe wat met je life’.
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Inhoud campagne

Rapmuziek leeft onder de doelgroep. Of het nu drill-rap, diss-rap of een

onschuldige freestyle is, het is dé muziek van deze straatcultuur. Met name in de

diss en drill-rap gaat het erom dat je elkaar afbrandt. Een soort roast, maar dan

rijmend, Je zoekt altijd iets waarmee je de ander belachelijk kunt maken. Denk

aan zijn/haar smakeloze kledingstijl, scheve tanden, scheeloog, hazenlip, rode

haar, vlassige snor. Alles wat niet cool is wordt tegen je gebruikt.

Precies dit gegeven is in de campagne ingezet, want het dragen van een mes

opzak is niet cool. Dus draag jij er één bij je? Dan ben jij de Sjaak, de pineut!
Want met onze campagne branden we mes dragers finaal af en proberen wij hen

iets bij te brengen over de consequenties en hopelijk krijgen we ze zover om hun

steekwapen daadwerkelijk in te leveren. De campagne regel is dan ook:

‘Drop je knife, en doe wat met je life’.

Deze regel hebben is vertaald in verschillende uitingen voor gemeenten zoals

poster, flyers en social uitingen welke beschikbaar zijn via toolkit van het CCV,

Ook zijn er drie video’s ontwikkeld waarin we laten zien dat het dragen van een

wapen niet cool is, en dat het veel cooler is om je wapen in te leveren.

“Ey yo, het dragen van een niffie is echt niet wijs,
Want een tweede kans krijg je echt niet twice,

En ook een boete of celstraf is echt niet nice.

Dus drop je knife en doe wat metje life.”

Lever tussen 11 - 17 oktober anoniem je steekwapen in.

Ga naar dropjeknife.nl voor een inleverpunt bij jou in de buurt.

Start campagne

De campagne wordt ingezet via YouTube en social media als Snapchat, Instagram
en Facebook en gaat start op 13 september. De campagne loopt door tot aan het

einde van de inleverweek op 17 oktober.

Preview materiaal campagne

Bijgaande presentatie bevat een overzicht van de campagne achtergronden en de

inzet van de middelen.
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Instructie Protocol Afhandelen Vuurwapens en munitie

Het protocol VWM geldt voor Vuurwapens en munitie is hieronder vertaald naar de instructies

voor de verschillende doelgroepen. Een samenvatting van het protocol per doelgroep is

hieronder weergegeven. Het volledige protocol is op intranet geplaatst worden.

Er is een splitsing gemaakt tussen inbeslaggenomen vuurwapens en bestuurlijke wapens.
Deze zijn in twee hoofdstukken verdeeld.

Illegale in beslag genomen wapens

In de regio LBN worden de gas- alarmpistolen op eenzelide manier afgehandeld omdat deze

wapens veelvuldig worden gebruikt bij roofovervallen.

Processtap Doelgroep Instructie

Veiligstellen |BPZ/TaVu Veiligstellen gebeurt door de TaVu of de opsporingsambtenaar. Op
een veilige wijze waarbij DACTY en DNA kan worden afgenomen.
Zie hiervoor bijlage1 veiligstellen VWM.

Bij twijfel over veiligstellen kan overleg gevoerd worden met de FO

viade OVD of de meldkamer. Hierbij rekening houdende met de

regels over buiten kantooruren ter plaaise gaan van de FO.

Hulpmiddelen: Zakken enzegels. 

 

In beslag HOvJ HOvJ heeft zelfde rol als bij "normaal beslag" beslissen wat ermee

nemen gebeurt en (lalen vermelden in BVH op de KVI)

Opsporings- | Ll Beslagene een bewijs van ontvangst uitreiken;

ambtenaar L! Nagaan of beslagene eigenaar is;
LU Nagaan of rechthebbende een afstandsverklaring wil tekenen.

Bij aantreffen VWM zonder rechthebbende, in beslag nemen ter

onttrekking aan het verkeer.

Opmaken in BVH: Ontvangstbewijs, afstandverklaring en KVI

(binnen 8 uur). KVI mailen aan RBWM. "LBN Regionaal bureau

wapens en munitie". RBWM@Limburg-noord.politie.nl

Voorleggen | Opsporings- | Legt VWM en KVI voor aan de HOvJ en ligt omstandigheden toe.
 

 HOvJ ambtenaar_ Reden inbeslagname en of wel of geen afstandis gedaan.
HOvJ Toetst KVI en beoordeelt beslagop rechtmatigheid en

doelmatigheid.
HOvJ Neemt besluit over voortduren/bestemming beslag en vraagt
opsporingsambtenaar om dit op KVI_aan te passen.

Overdracht Basiseenheid | Is verantwoordelijk voor overdracht aan RBWM binnen 24 uur op

aan RBWM een veilige wijze met behoud van eventuele sporen. Tijdens
kantooruren kan VWM afgegeven worden bij de frontoffice van FO.

In het weekend kan overdag een afspraak gemaakt worden met de

piketmedewerker van de FO (LBN tel. Nr. 1820 of via de normale

piketregeling). Dan kan het VMW binnen 24 uur ingeleverd worden.

Tijdeliike opslag op eenheid of district in kluis.

FO/RBWM Frontotfice neemt de VWM in de verpakking aan en handelt als

volgt:
> Controleert zak op goede sluiting en bijbehorende KVI.

> Maakt in BVH een ontvangstbewijs voor degene die het

VWM brengt.
>» Voorziet VWM verpakking van kleine SIN nummer en

maakt de overige stickers vast aan de zak (Zonder nietjes).
> Doet de invoer in LSV, zet hierbij de teller op 30 dagen en

print de invoer. Deze print gaat naar RBWM.

> Legt het VWM in de tijdelijk kluis of draagt het over aan

RBWM

 

 

In weekend wordt VMW aangenomen en in tijdelijke kluis gelegd,     afwerking de volgende werkdag als hierboven.
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Bij overdracht aan RBWM wordt VWM uitgepakt, SIN gestickerd en
in TRIS ingevoerd.

Van alle VWM waarvoor dit protocol gelat, inclusief de gas wapens
wordt datcy en DNA afgenomen. Afhankelijk van de lijst wordt hier

ook een IBIS onderzoek mee uitgevoerd.
 

Onderzoek RBWM > WM forensisch onderzoeken inclusief IBIS (Indien nodig)
spoor en aanvullend PV opmaken. Invoeren in BVH/VDS.

» Herkomstonderzoek:

o  {Aanvullende) verklaring verdachte

Ombouwkenmerken

Methode van zwartwassen

DAN sporen in het wapen

Dacty onderzoek

o Trace verzoek en systemen raadplegen.
> Bij aantretfen spoor registratie in LSV/BVH/TRIS

> Uitkomsten onderzoek opnemen in aanvullend PV en,

indien nodig, KVI aanpassen.

ooo90o

 

Voorleggen RBWM Voorleggen OM binnen 30 dagen, OM komt langs bij RBWM.

OM Fysieke voorraad is gelijk controle op doorlooptijd.

 
Athandeling volgens bijlage 3.

Overdracht RBWM > Beslissing registeren in VDS/TRIS/BVH

aan ULD > Geparafeerde overzichtslijsten archiveren

>» Overzicht van hoeveelheid over te dragen goederen mailen

aan ULD.

> Datum overdracht registreren in VDS/TRIS en BVH.
    Teruggave RBWM Via RBWM teruggeven en registreren in VDS/TRIS/BVH.  
 

Bijlage 1. Veiligstellen VWM

Protocol veiligstellen vuurwapens ten behoeve Forensisch onderzoek

Deze regeling is samengesteld ten behoeve van de vuurwapen taakaccenthouders, met het

oogpunt om bij het controleren van aangetroffen vuurwapens, de veiligheid te garanderen en

toch zo min mogelijk op het vuurwapen aanwezige dactyloscopische en biologische sporen te

verstoren dan wel te vernietigen.

Verklaring
Dactyloscopische sporen zijn vingerafdruk sporen die latent aanwezig zijn op het vuurwapen,
met name op de slede en het patroonmagazijn.

Met biologische sporen worden sporen van huidepitheel of andere lichaamssporen bedoeld,

waaruit een DNA-profiel kan worden geéxtraheerd.

Benodigdheden:
Nitrile disposable handschoenen

Mondkapje
Enveloppe formaat A-5

®

Transportkoffer
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® Digitale camera

Rolletje tape.

Tot het moment dat de transportkoffer beschikbaar komt,
Een bruine papieren kledingzak
Rode sluitzegels.

Werkwijze:
1. Eerst zorgen dat contaminatie van biologische sporen van de veiligsteller op de

sporendrager zo minimaal mogelijk wordt. Zorg dat er niemand over je schouder mee

kijkt of boven de sporendrager "hangt". Gebruik het mondkapje en de nitrile

disposable handschoenen.

2. Kijk of het vuurwapen veilig is.

3. Vuurwapen veilig maken als het niet veilig is.

4. Verpakken.

Het is belangrijk om zo min mogelijk handelingen te doen met het vuurwapen. Op deze

manier worden de sporen zo min mogelijk verstoord.

Nadere omschrijving 2:

Neem allereerst het vuurwapen goed in je op. Bekijk het van alle mogelijke zijden. Controleer

of de eventueel zichtbare haan of hamer gespannen staat/in de achterste stand staat. Kijk of

er een patroonmagazijn in het vuurwapen zit. Maak een foto van het vuurwapen in de staat

zoals het wordt aangetroffen. Volsta niet met ¢én foto maar maak foto's uit meerdere camera-

standpunten.

Nadere omschrijving 3:

Verwijder éérst het patroonmagazijn uit het vuurwapen indien dit aanwezig is. Dit kan worden

gedaan door op de ontgrendelknop van het patroonmagazijn te drukken zonder het

vuurwapen verder in de handen te nemen. Het magazijn zal los komen. Pak het magazijn aan

de bodemplaat vast en berg het op in de A-5 envelop. De envelop NIET dichtplakken. De

houder ook niet vastpakken op de "wangen" van de houder of bij de patronen. De munitie in

de houder niet verwijderen. Tellen van de munitie is namelijk in dit stadium niet noodzakelijk.

Pak vervolgens het vuurwapen vast bij de kopse kanten van de greep. NIET op het geribbelde
deel. Doe dit met zo min mogelijk vingers. Trek vervolgens met duim en wijsvinger de slede

naar achteren. Pak hierbij de slede op het uiterst achterste deel vast. NIET op het geribbelde
deel. Controleer of de kamer van het vuurwapen leeg is. Beweeg anders het vuurwapen

dusdanig dat de patroon die eventueel in de kamer zit, uit de kamer valt en vang hem op.

Berg de patroon op in een nieuwe A-5 envelop. Plak deze envelop NIET dicht. Zorg
vervolgens dat de slede in de achterste stand blijft staan. (pal)

Nadere omschrijving 4;

Berg het vuurwapen vervolgens op in de bruine kledingzak. Doe ook de A-5 enveloppen die je
gebruikt hebt in deze zak en vouw de zak dicht. Plak vervolgens het rode sluitzegel op de

dichtgeplakte zijde zodat deze niet meer frauduleus geopend kan worden.

Spoormarkering en verzending:
® Noteer op de bruine kledingzak de onderstaande gegevens;
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BVH nummer.

Dag en datum aantreffen en veiligstellen. Tijdstip veiligstellen.
Naam veiligsteller.
Plaats (dorp/stad en straat, evt huisnummer) veiligstellen.
Naam evt verdachte.

Maak een KvI en een FO verzoek op en zorg dat een kopie bij de bruine kledingzak wordt

gevoegd. NIET nietten! Maak van al de ambtshandelingen en de verzending een proces-
verbaal van bevindingen op in het onderhavige BVH proces.

Zorg dat de Kvl digitaal in de postbus van het RBWM komt. (RBWM@limburg-noord.politie.nl)

Zorg vervolgens dat het vuurwapen en de gemaakte digitale foto's binnen de gestelde tijd van
24 uur bij de Frontdesk van de Forensische Opsporing Limburg-Noord wordt bezorgd.
In de dag situatie in het weekend kan voor bezorging via de meldkamer contact worden

opgenomen met de dienstdoende Forensisch onderzoeker.

In de avond en nachtsituatie wordt verzending doorgeschoven naar de volgende dag.

Opmerkingen:
Gebruik NOOIT een nietmachine. Formulieren altijd met tape plakken.
Plak NOOIT met behulp van speeksel enveloppen dicht.

Zorg dat de sluitzegel goed wordt aangebracht.

Tot het moment dat de vervoerskofferties beschikbaar zijn, worden de vuurwapens op

bovenstaande wijze vervoerd.

Als de koffers beschikbaar worden. gaan de vuurwapens in de speciale koffers en worden de

gebruikte A-5 enveloppen en een formulier met hierop de gevraagde gegevens ook hierin

geborgen. De koffers worden afgesloten en vervolgens naar de Forensische Opsporing
gebracht volgens de gestelde regels.

Bijlage 2. Details KVI:

Binnen 8 uur na inbeslagname VWM de KVI opmaken. In de KVI opnemen:
U Altijd summier, maar inhoudelijk voldoende, redenen van inbeslagneming;
L Altijd summiere beschrijving van VWM;
LI (eventueel) fotografisch vastleggen;
L! Label de IBN VWM op basis van grondslag en doel IBN.

Mogelijke grondslagen zijn:
- waarheidsvinding
- verbeurdverklaring1
- ontirekking aan het verkeer

Mogelijke labels zijn:
- waarheidsvindingsbeslag
- waarheidsvindingsbeslag tevens overig beslag
- (niet-waarheidsvindings)beslag tevens overig beslag
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® Meerdere voorwerpen kunnen op één KVI worden vermeld wanneer sprake is van

gelijksoortige voorwerpen en gelijksoortige afhandeling van het beslag. In ieder geval dient

per beslagene een aparte KVI te worden opgemaakt.
Munitie apart op de KVI vermelden. Hierbij kan volstaan worden met een uniek

identificatienummer voor de volledige partij met vermelding van het precieze aantal.

Het RBWM/FO d.m.v. een mailbericht op de hoogte brengen van inbeslagname van een

VWM.

VWM tijdelijk in een daarvoor aangewezen ruimte (kluis) opslaan, in afwachting van

overbrenging (binnen 24 uur) naar RBWM/FO.

De plaats van opslag registreren op de goederenkaart BVH.

Bijlage 3. Voorleggen OM.

Binnen 30 dagen na inbeslagname wordt VWM ter beoordeling aangeboden aan het OM.

Hiervoor komt het OM op afgesproken momenten langs bij het RBWM/FO.

De medewerker van het OM beslist over het beslag op VWM op grond van artikel 116, 117 en

118 van het Wetboek van Strafvordering en maakt een beoordeling op grond van het

aanwezige vuurwapen, de KvI, aanvullende PV's en mogelijk het WWM-verbaal.

Bij deze beoordeling is een medewerker van RBWM/FO aanwezig.

VWM waarover binnen 30 dagen na inbeslagname nog geen beslissing kan worden

genomen, worden door middel van een overzichtslijst uit VDS/TRIS, administratief

aangeboden.
Op deze overzichtslijst wordt de bewaarplaats en de reden van beheer, inclusief het beheer

door Forensische Opsporing en NFI, aangegeven.

De medewerker tekent voor de verlenging van de termijn.
Be beslissing wordt geregistreerd in VDS.

Bestuurlijke wapens:

Actie Doelgroep instructie

In bewaring | Bijzondere > BW worden zo veel mogelijk direct naar de

nemen wetten/TaVu wapenhandelaren doorgeleid door de TaVu.

> In bewaring nemen van bestuurlijke wapens in bijlage 4.

> Als wapen niet binnen enkele dagen naar de

wapenhandelaar kan, dan opslaan bij RBWM. Tijdelijke
opslag op BE of district in kluis.

> BW waarvan afstand is gedaan voorzien van KV! en

beslissing OM ten behoeve van ULD.

» Maximale bewaartermijn is 90 dagen.
>__Bijiedere verandering registratie in VERONA.
 

Overdracht Front office Aanname wapen en in kluis leggen. Geen SIN stickers nodig.
RBWM
  Afhandeling | Bijzondere » Bewaken 90 dagen termijn

overzichtlijst aanbieden aan OM.  regelen.

wetten » Indien langer dan 30 dagen in bewaring door middel van

>» Bij vernietiging opdracht aan ULD geven anders teruggave   
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Bijlage 4. in bewaring nemen van Bestuurlijke wapens.

Mogelijke gronden voor het in bewaring nemen van een VWM:

LU Het vervallen van de oorspronkelijke bevoegdheid (verlopen of het intrekken van een verlof

of overlijden verlofhouder);
U Het intreden van een wetswijziging.

Bij het wegvallen van de oorspronkelijke bevoegdheid om een VWM voorhanden te mogen

hebben, geldt de verplichting om een VWM in bewaring te geven. Indien het verlof wordt

ingetrokken uit veiligheidsoverwegingen (de houder van het verlof is niet langer betrouwbaar),
dan wordt een ontvangstbewijs van in bewaring gegeven VWM afgegeven. De termijn dat het

VWNM in bewaring kan blijven bij de politie is maximaal 90 dagen.
LU Beschikking uitreiken;
|| VWN in bewaring nemen;

L Registreren in Verona;
LU Binnen 24 uur overdragen aan RBWM/FO.

Bij het wegvallen van de oorspronkelijke bevoegdheid ten gevolge van het verstrijken van de

geldigheidsduur van het verlof, geldt de verplichting om het VWM in bewaring te geven. De

termijn dat het vuurwapen in bewaring kan blijven bij de politie is maximaal 90 dagen (deze
termijn is alleen van toepassing op in bewaring genomen bestuurlijke vuurwapens).
LI! VWN in bewaring nemen;

LI Registreren in Verona;
| Binnen 24 uur overdragen aan RBWM/FO.

| Binnen de termijn van 90 dagen zal een bestuursrechtelijke beslissing genomen dienen te

zijn waaruit blijkt of een ingetrokken verlof weer wordt verleend, of dat een (tijdelijk) verlopen
verlof weer wordt verlengd.
U Nieuw verlof verlenen;
Li Registreren in Verona;
U Binnen 24 uur wapen retour ontvangen van RBWM/FO;
L| VWM overdragen aan verlofhouder door BW.

II Bij het wegvallen van de bevoegdheid tot het voorhanden mogen hebben ten gevolge van

een wetswijziging, dan geldt specifiek beleid (overgangsmaatregel of wapen inleveractie)
Als VWM wordt aangeboden, ter bewaring, anders dan in geval van het wegvallen van de

bevoegdheid of tengevolge van een beschikking, en er sprake is van het in bewaring geven

van een VWM om de eigendom langer te kunnen vasthouden (men is niet bevoegd maar blijft
wel eigenaar) dan dient dit wapen in bewaring gegeven te worden bij de wapenhandelaar.

| | VWN in bewaring geven hij wapenhandelaar;
L Registreren in register bij wapenhandelaar;
Li Ontvangstbewijs + overeenkomst van bewaring van wapenhandelaar;
LU Registreren in Verona;
| Bewaartermijn maximaal 5 jaar.

Afstand doen van VWM

Wanneer de eigenaar te kennen geeft een VWM niet langer als eigendom te willen bezitten,
dan kan hij hiervan afstand doen.
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® Dit kan zowel bij een wapen wat actief in gebruik is of wat zich op dat moment in de status in

bewaring bevindt, of waarvan de bewaartermijn is verstreken en de eigenaar deze termijn niet

wenst te verlengen.
Alleen in die gevallen kan het VWM door de eigenaar ter vernietiging worden aangeboden. De

enige instantie die VWM mag vernietigen is de Unit Logistiek en Distributie, ViSPN (ULD).
Het vernietigen van VWM kan niet geschieden door wapenhandelaren!
Bestuurlijke vuurwapens waar afstand van is gedaan, moeten wel voorzien worden van een

KVI om zodoende een OM-beslissing te organiseren ten behoeve van de ULD.
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Van:ames_][(10)(2e)|BD/DCOM/C&R <___(70)(2e)____—Pminjenv.nl>
Verzonden: maandag 23 augustus 2021 11:58

Aan: <(_ Gey Phetcev.nl>; [aoj@e)|, f24{ (10)(2e) | BD/DGSB/DJFC/ACF
<[___(10)2e)_J@minjenv.nl>
cc: (10)(2e) Kl (10)(2e) @hetccv.nl>

Onderwerp: RE: 503851 | nleveractie Wapens en Jongeren OLV

Hi eI)

Het bureau gaat aan de slag met de aanpassingen op de teksten voor de website.

De teksten voor de social uitingen zijn prima en kunnen worden aangeleverd voor de

toobox.

Verder graag een afbeelding toevoegen van het folderbakje wat wordt meegeleverd bij
de gadget. Zie bijlage.

 

Wat betreft de adressen verwijs ik je even door naar _(10)2e)],

@ (10)(2e) , lukt hetje hier op terug te komen?

Dank!

THRE MHee |
campagnemanager

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.n|/venj 

T: 06[ (10)(2e)

E:[ (@0)@e)  Pminjenv.nl
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 DOE WAT METJE LIFE @.



 

Van} = (10)(2e) <[_(10)(2e)  Phetccv.nl>
Verzonden: woensdag | 1 september 2021 11:24

Aan: Loe) J, (10)(2e) - BD/DCOM/C&R <{_(10)(2e)  Pminjenv.nl>; |, LOee | ([(10)(2e)|-
BD/DGSB/DIFC/ACFVACE<(10)(2e) @minjenv.nl>
CC: HighImpactCrimes - DGSenB <[_(10)(2e)_—s Bminjenv.nl>
Onderwerp: Indesign bestand poster is niet compleet

Hoi LO%@e) | en Lae)
|,

Het Indesign bestand van ‘503851 Jongeren & Wapens Poster Steekwapen 3 gemeente Al 594x840’

heeft volgens een gebruiker niet alle onderdelen. Zie bijlage. Kun je mij het juiste bestand sturen?

Dan kan ik ook dit foute bestand op onze website vervangen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Webredacteur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(10)(2e} Dhetccv.nl

(10)(2e)

Werkt op: maandag — woensdag- vrijdag

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

| www.hetccv.nl

Volg het CCV op:

 

Bekijk ons aanbod

aan trainingen en e-learnings

op hetccv.nl/academie

ACADEMIE 
 

Van:(doe9_],| (10)(2e)} BD/DCOM/C&R {—(0)(2e)_——«Pminjenv.nl>
Verzonden: woensdag 1 september 2021 11:28

Aan:[__(10)(2e)
|

<{__(fo@e)__Dhetcev.nl>; [Wo @e) |, 24(10)(2e)|-BD/DGSB/DJFC/ACF
<__(10V(2e)  J@minjenv.nl>
CC: HighImpactCrimes - DGSenB <[_(10)(2e)  Bminjenv.nl>
Onderwerp: RE: Indesign bestand poster is niet compleet

Hilo)veamenal Ik ga checken met het bureau, volgt!
Pane|

 

 

(10}(7e)_|(10¢_(10)0)

campagnemanager
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Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj 

T (10)(2e)

E: (10)(2e) Dminienv.nl
 

 

Van: G0@e) J, (10)(2e) | BD/DCOM/C&R <[__—(10)(2e)s Pminjenv.nl>
Verzonden: woensdag 1 september 2021 14:42

Aan: (10)(2e)
—'

<[_(10)(2e)_ Dhetccv.nl>

CC: [royi2e)_, #4 [(10)2e)+ BD/DGSB/DJFC/ACF <|___(10)(2e)__ |@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: 503851 | Wapens | Indesign bestand poster is niet compleet

 

Hi} (10)(2e)

In bijgaand screenshot kun je zien waar het missende onderdeel te vinden is de map van

de poster.

Hoop dat dit helpt!

Groet,
(royeey

(10}(2e} (10)(2e)

campagnemanager

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj 

T: O6|__(10)(2e)

E: (10)(2e) Pminjenv.nl
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Van: [a@e)|},[(10)(2e)|-BD/DCOM/C&R <___(70)(2e) Pminjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 18:24

Aan: [(10)(2e) |, (5328 [(10)(2e)|- BD/DBAenV/HIC <{___(10)(2e)__‘ @minjenv.nl>

Onderwerp: Inleveractie Wapens Toolkit

Hoi L(19.2e) |,

Bijgaand vind je de uitwerking van de posters en flyer voor de toolkit wapens en jongeren.
Er is ook gekeken naar een variant met en zonder quote tekens (zie bijlage)
In de diverse documenten vind je onderstaande terug :

Print.
« Posters - algemene versies — 3 designs
« ~=Versie los met gemeente logo — open bestand (staat nu nog naam van een gemeente in,

deze wordt eruit gehaald bij aanlevering)
e Raamposter voor communicatie bij inleverpunt op het politiebureau — 2 designs
« Vuurwapen poster 1 design

«Flyer 1 design
« Sjabloon voor green graffiti (drop je knife en doe wat met je life)

-> open bestanden

Posters algemene versies met en zonder gemeente logo incl quote tekens

Zou je je opmerkingen in de PDF’s willen toevoegen? En lukt het morgen in de ochtend je feedback

te geven?

Dankjewel!

Hartelijke groet,

Vani: | (10)(2e) toed (10)(26) + BD/DBAenV/HIC

Verzonden: woensdag 14 juli 2021 08:32

Aan: [|(10)(2e)|-BD/DCOM/C&R <[____(10)2e)__Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Inleveractie Wapens Toolkit

 

Hoi |_(ae}
,

Een enkele opmerking/vraagpunt nog:

Algemeen (overal van toepassing)
 

e Vinden we het goed dat het logo van het ministerie verkreukeld is. Past wel bij de

stijl, maar mag dat in de huisstijl?
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Posters steekwapens

e Ik heb twee bestanden ontvangen die hetzelfde lijken. Alleen staan de teksten in het

ene geval tussen aanhalingstekens en in het andere geval niet. Is dat bewust zo

gedaan en zit daar een speciale bedoeling achter?

(| 503851 MU Poster steekwapen gemeente A2 420x597

(a) 503851 MU Poster steekwapen gemeente met A? 420x597

e Hetzelfde geldt voor de poster zonder gemeentelogo

e Volgens mij kan overal de punt achter de laatste zin overal geschrapt worden

SCAN HE CORE VOR FEN INLEVERPUNT BH JGUINDERBURT. 
Posters vuurwapens

e Bij deze posters hebben we alleen de variant waarin de tekst tussen

aanhalingstekens staat. Ik vind het erg onrustig staan vanwege de langere teksten

en vraag me af of die aanhalingstekens niet weg kunnen. Tenzij hier een diepere

boodschap achter zit, die ik niet kan doorgronden.

e Inde tekst zijn
— itt tot de eerder voorgelegde copy

- nu allemaal uitroeptekens
toegevoegd. Zowel achter “daar komt narigheid van!” als “weg ermee man!” Is dat

niet wat overdadig? Bij de steekwapens gebruiken we ook geen uitroeptekens. Ik stel

voor de eerste uitroepteken achter narigheid te schrappen. Achter de tweede zin past
ie wel.

e Volgens mij kan overal de punt achter de laatste zin geschrapt worden.

 
e Op de tweede pagina staat een hele kleine tekst die ik niet kan uitvergroten. Wat

staat er en heeft die een speciale functie?

Poster inleverpunt politie
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e Mooi in drie varianten. Geen opmerkingen.

Flyer

e Mooi. Geen opmerkingen.

Ten slotte ter overpeinzing
 

Gaan we de versies in meerdere varianten die nu in 1 pdf staan, straks aanbieden in

afzonderlijke pdf’s? Dat maakt het denk ik wat overzichtelijker bij plaatsing in de

digitale toolkit.

Groetjes,
(10)(2e)

Coyze) T1027 COVe) _]
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

Po
Fs

STOP) HELING
www.stopheling.nl 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

Oped Moje

@minjenv.n|

www. rijksoverheid.nl/jenv

 

Van: [_@oe@e)_],[ (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <| (oye) Pminjenv.nl>
Verzonden: woensdag 14 juli 2021 10:31

Aan:| (10y(2e)_|,(228[(10)(2e)|- BD/DBAenV/HIC <{—(10)(2e)— @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Inleveractie Wapens Toolkit

Hi (ioe),

Dank je voor je snelle reactie!

Nog even ter toelichting, de versie met aanhalingstekens was optioneel, ik vind het ook

wat druk in het beeld dus stel voor idd te kiezen voor de versie zonder aanhalingstekens,
deze wordt dan ook niet aangeleverd voor de toolkit. Dit is idd te verwarrend.

Andere opmerkingen helder, ik vraag DOT dit door te voeren. De video animaties voor

social volgen einde dag en dan zijn we er bijna ;-)
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Hartelijke groet,

(10)(2e)

(10\(2e) (Ove)

campagnemanager

 
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj 

Tt:

E: (10)(2e) Pminjenv.nl
 

 

Van: [(10)(2e)_],(f24 |(10)(2e) + BD/DBAenV/HIC

Verzonden: woensdag 14 juli 2021 10:32

Aan: @m@e)_],[ (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <____(10)(2e)_——s Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Inleveractie Wapens Toolkit

Mooi!

(onze)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

LE,

(STOP) HELING
www.stopheling.nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

yg) tioy@ey
[__tiye)J @minjeny.n|

www. rijksoverheid ni/jeny
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Van: LG0@e)],| (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <{_(40)(2e)Ss Pminjenv.nl>

Verzonden: maandag 30 augustus 2021 13:46

Aan: [(10)(2e) ],((H2a{ (10)(2e) |-BD/DGSB/DJFC/ACF <[__(10)(2e)__ |@minjenv.nl>

Onderwerp: Video wapens

Hi (oer,

Via de volgende link vind je de 3 versies van de video’s voor Wapens:
Cube — Weblink (cube-cloud.com)
 

Wat nog toegevoegd wordt in beeld bij de 15 en 6 is de oproep om naar inleverpunt bij jou in de

buurt te gaan.

Verder ben ik er heel enthousiast over, benieuwd naarje feedback!

Hartelijke groet,

(10}(2e) (10)(20)

campagnemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj

T:06[__(o@e)_|
E: (10)(2e) Pminjenv.nl
 

 

Van:[9@)_]J (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <___(70)(2e)_s Pminjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 10:49

Aan: [_(oy(2e)_],2h[ (10)(2e) + BD/DGSB/DJFC/ACF <[___(10)(2e) ___ @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Video wapens graag reactie

Urgentie: Hoog

Hi (Oz,

Heb je de video’s al kunnen bekijken?
Hoor graag, dankjewel!

Hartelijke groet,

(oye) (Toye)

campagnemanager

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

0698



Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.n|/venj

T:[___Gox2e)

E: (10)(2e) Dminienv.nl

 

 

 

 Van:(oye)1,fe + BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 11:11

Aan: ee)_]} (10)(2e) | BD/DCOM/C&R <{_(40)(2e)_—— Pminjenv.nl>
Onderwerp: RE: Video wapens graag reactie

 

Hoi L_ovee)_],

Zijn mooie filmpjes geworden!

Ik zat alleen met de boodschap aan het eind bij de versie van 6 sec en 15 sec. Die

verwijzen slechts naar dropjeknife.nl. De boodschap isdaarmee niet helder. Ik zou op het

tekstbordje ook de inleveractie vermelden, zoals dat bij de variant van 33 sec is gedaan,
ZO nodig iets ingekort.

In het eerdere creatieve concept was ons dat ook beloofd:

SCRIPT (Cutdown: 15”  
Webevinden ons op een hangplek onder een verlaten wiaduct. We zien een viertal jongens die

staan te chillen, Eentje van hen tovert een viindenmes tevoorschijn en laat"m vol trots aande

andere jongens zien, Ineens siaat de sfeer om, Het wordt donker en de jongen methetmes komt

in de spotlight. Een rauwe hip hop beat begint te spelen en cen andere jongen begint rappen:

“Ey yo, het drogen van een niffie ds echt niet wijs,
want een tweede hans krijg je echt niet twice, Op basis

enook een boete of celstraf is echt niet nice,
dus drop je knife en doe wat met je tifel™

We horen de andere gasten al joelend reageren op de punch lines van hun vriend, Tot shot rien

hoe de jongenmet cen versiagen bik het vlindermes vit zijn handen [aat vallen. Dian horen we

een volee-over + titel

“Dropook je hnife en lever tussen 11-17 oktober anoniem je steeanmpen in. Ga naar dropieknife.n| woor
een indeverpuntbi jow in de buurt,”

shots gaan we dez

utdown maken 
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SCRIPT (Cutdown: 6”) v2

 
We zien het groepje chillende jongeren. Eén van hen schept op over het mes dat hij bij zich heeft.

Ineens slaat de sfeer om. Het wordt donker en de pongen met het mes komt in de spotlight. Een

tauwe hip hop beat begint te spelen en een andere jongen begint rappen:

“Een tweede ans krijgje echt niet twice,

dus dropje knifenn doe wat metje life!”

‘We horen de andere gasten al joelend reageren op de punch lines van hun yriend, Tot slot zien

hoe de jongen met een verslagen biik het viindermes uit zijn handen lat vatlen. Dan horen we

een voice-over + titel:

“Dyopookje knife en lever tussen 11-17 oktober anoniem je steehwapen in. Go naar dropieknife.nl voor

een inkeverpunt bij jou in de burt.”

Groetjes,

(10)(2e)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

ft ‘

(STOP) HELING
www.stopheling.nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfrnarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
 

ohgh i ee
(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.ni/jenv

 

Van: |_0%@) || (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <| (10)(2e) Pminjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 11:22

Aan: | (oy2e)_],(f024)|(10)(22)| - BD/DGSB/DJFC/ACF < (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Video wapens graag reactie

 

   

Super LaoieeiJ, en eens, dit was idd ook mijn feedback. Het wordt aangepast.
Hartelijke groet
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(10)(26)

CO\Zer (Ove)

campagnemanager

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj 

Tk

E: (0)(2e) minjenv.nl
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GESPREKSLEIDRAAD VOOR OUDERS 
Inleiding

De laatste jaren neemt het aantal steekincidenten toe waarbij jongeren betrokken zijn. Dit

is een zorgelijke ontwikkeling. Wapens horen niet thuis in onze samenleving. Mogelijk maak

jijje als ouder zorgen overje kind. Bijvoorbeeld omdatjevermoedt dat hij een wapen draagt.

Of omdat hij met vrienden omgaat, van wie denkt of weet dat ze wapens dragen. Maar het

kan ook datje het belangrijk vindt om zonder deze aanwijzingen op voorhand de norm uit

te dragen dat wapens niet normaal zijn. In al die gevallen helpt deze leidraadjeom wapenbezit

te bespreken metje kind.

Motieven wapenbezit

Er zijn meerdere redenen waarom jongeren met een wapen op zak lopen.

e Het merendeel heeft een wapen bij zich voor het geval er iets gebeurt. Ze zeggen er

alleen in uiterste nood mee te willen dreigen, om zich te verdedigen.

e Sommigen zijn eerder slachtoffer van geweld geweest en willen herhaling voorkomen.

Ze dragen een wapen uit angst om (opnieuw) slachtofferte worden van geweld.

e Er zijn ook jongeren die het coo/ vinden met een wapen rond te lopen. Ze imponeren

door het onder vrienden te showen. Wapenbezit is voor hen vooral stoerdoenerij.

e Er is een zeer kleine groep die doelbewust met een wapen rondloopt om het te

gebruiken ‘als dat zo uitkomt’. Dat kan ook een straatroof of overval zijn.

Invloed vanuit de sociale omgeving en drillrap

Groepsdrukvan vrienden kan een negatieve invloed hebben, als ze het dragen van een wapen

normaal vinden. Daarnaast wordt een negatieve invloed toegeschreven aan deverheerlijking
van wapens en geweld in drillrap. Er is geen verbanden gevonden tussen drillrap en de

toename van steekincidenten. Het is van belang niet alle drillrap over 6én kam te scheren

en een duidelijk onderscheid te maken tussen uitingen die wel en die geen oproep doen tot

het plegen van strafbare feiten.

Perceptie risico’s

Veel jongeren denken dat de gevolgen van wapenbezit en -gebruik wel mee zullen vallen.

In de praktijk blijkt uit interviews met daders, slachtoffers en getuigen dat wapens een

schijnveiligheid creéren. Wapenbezit leidt - vooral in panieksituaties - eerder tot gebruik

van dat wapen, met alle gevalgen van dien. De bezitter acht zich bovendien zelfverzekerder

en is met een wapen op zak minder snel geneigd conflicten te sussen of uit de weg te gaan.

Gesprek met je kind

Het is belangrijk datjeeen open gesprek voert metje kind. Dit heet een dialoog. In een dialoog

bespreek je een onderwerp vanuit wederzijds respect. Je kind voelt zich daardoor veiliger

om het onderwerp in alle openheid met je te bespreken. Als het gesprek ‘schuurt’, wijs er

dan op dat in een open samenleving verschillende meningen kunnen bestaan. Maar sta wel

pal voor de democratische rechtsstaat. Conflicten los je niet op met wapens. Daarom zijn

wapens in Nederland verboden.

Gespreksstof
In de dialoog metje kind kunje verschillende invalshoeken kiezen om wapenbezitte bespreken.
e Hetis goed dat wapenbezit verboden is in Nederland.

e Alsjegepakt wordt met een wapen, zou je een forse straf moeten krijgen.

e Het is goed dat winkels als Action en Ikea geen messen meer verkopen aan jongeren.

e Zonder wapens zou er minder criminaliteit zijn in Nederland.

e Elke school moet kluisjes van de leerlingen controleren op wapens.

e Als je een wapen gebruikt voor zelfverdediging, hoef je geen straf te krijgen.

e Videoclips waarin wapens verheerlijkt worden, moeten verboden worden.

e@ Als een vanje vrienden een wapen draagt, moet je hem daarop aanspreken.

@ Met een wapen op zak hebje een grotere kans datje dat wapen echt gaat gebruiken.

e Als je op straat hoogoplopende ruzie krijgt, kun je het conflict beter sussen of weglopen.

e Voor een veilige samenleving is het goed dat de gemeente een inleveractie organiseert.

Via het gesprek over bovenstaande onderwerpen help je je kind na te denken en zich

bewust te worden over de risico’s van wapenbezit en wapengebruik.

Argumenten tegen wapenbezit

Hieronder staan verschillende argumenten dieje kunt gebruiken om Je kind te overtuigen dat

wapenbezit geen goede aak is.

e@ Een wapen biedt geen echte veiligheid: je hebt juist meer kans om slachtofferte worden.
e Een wapen geeftje geen toekomst: je komt steeds dieper in de problemen. Het wordt

steeds moeilijker om eruit te komen.

e Een wapen geeft je geen status: wie een wapen nodig heeft kan het niet af op eigen

kracht. Het is dus een teken van onmacht.

e = Gebruik liever je eigen kracht, je talenten om écht iets vanje leven te maken.
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Inleveractie van wapens in gemeente

In de Week van de Veiligheid doet gemeente mee aan de landelijke inleveractie van

wapens. Iedereen kan dan straffeloos zijn wapen inleveren. Daarmee dragen we met z’n

allen bij aan het veiliger maken van de samenleving. Wapens horen daar niet in thuis.

De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 17 oktober.

Wapenbezit neemt vooral onder de jeugd en jongvolwassenen de laatste jaren toe. Dat is een

zorgelijke ontwikkeling. Veel jongeren staan onvoldoende stil bij de gevolgen van hun

gedrag. Ze denken dat het stoer is een wapen te dragen. Of dat ze een wapen nodig hebben

om zich te verdedigen als ze aangevallen worden. Maar wapens bieden een schijnveiligheid.
Met een wapen op zak ga je minder snel een ruzie uit de weg. Je voelt je zelfverzekerder. In

hoogoplopende ruzies leidt wapenbezit eerder tot het gebruik van een wapen. Alsjewapen
dan afgepakt wordt, kan het tegen je gebruikt worden. En als je het toch weet te gebruiken,
zijn de gevolgen groot. Niet alleen voor het slachtoffer. Maar ook voor de dader zelf, omdat

hij een strafblad krijgt.

Om het wapenbezit tegen te gaan organiseren het ministerie van Justitie en Veiligheid, de

politie en het OM van 11 tot en met 17 oktober een inleveractie, waar alle gemeenten zich bij
kunnen aansluiten, Ook gemeente doet hieraan mee. Vooral jongeren worden aangemoedigd
hun wapen in te leveren. Maar ook volwassenen kunnen hun wapens inleveren.

Messen, slag- en stootwapens
Het inleveren van messen, slag- en stootwapens gebeurt anoniem. Er is dus geen risico dat je
bestraft wordt voor wapenbezit. Deze wapens kunnen ingeleverd worden bij politiebureaus.
Je herkent ze als inleverpunt door de poster die op het raam geplakt is. Bij de inleverton ligt
een leuke gadget voor iedereen die zijn steekwapen ingeleverd heeft. Maar de grootste

beloning is natuurlijk dat we ons steentje bijdragen aan een samenleving zonder wapens en

geweld.

Vuurwapens en munitie

Voor het inleveren van een vuurwapen, munitie of explosieven moet een afspraak met de

politie gemaakt worden via 0900 - 8844. De politie komt dan, in burgerkleding, bij je langs
om het wapen op te halen. Je kan deze wapens dus niet anoniem inleveren. In principe word

je niet vervolgd, omdat je deze wapens thuis had liggen. Wel voert de politie onderzoek uit

om te bepalen of het vuurwapen gebruikt is bij een misdrijf. In dat geval kun je alsnog als

verdachte aangemerkt worden.

Bewustwording risico’s wapens

De gemeente roept ook iedereen in de sociale omgeving van jongeren op de risico’s van

wapens met hen te bespreken. Dat kan de school zijn, het jongerenwerk, maar ook de ouders

kunnen hierover een gesprek aangaan met hun kind. Handvatten om dit gesprek aan te gaan

zijn te vinden op gemeentelijke site.

Redactionele aanwijzingen

Woorden in blauw dienen lokaal ingevuld te worden.
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
> Retouradres: Postbus 18580 2502EN DEN HAAG

CPI BD/Inkoop

Dienst Publiek en Communicatie (DPC)
Buitenhof 34

Turfmarkt 147

2511DP DEN HAAG

2513AH 'S-GRAVENHAGE Postbus 18580

Nederland 2502EN DEN HAAG

Contactgegevens

T

iucjenv@minjenv.nl

Bestelling

Besteldatum 10-SEP-2021

Hierbij ontvangt u een opdracht voor levering van de hieronder gespecificeerde goederen
en/of diensten.

Bestelnummer 40100027701

Revisie ie)

Leveranciersnummer 6600001205

Leveringsvoorwaarden

Afleveradres Bestuursdepartement, DGSenB

Turfmarkt 147

2511DP DEN HAAG

8:00 - 17:30

Factuuradres CFA GVKA t.a.v. Crediteurenadministratie-111

Postbus 10082

3505AB UTRECHT

cfa,.kcc@om.nl

LET OP! Sinds 1 januari 2017 is e-factureren voor alle nieuwe overeenkomsten verplicht!
Raadpleeg uw overeenkomst of deze verplichting cok voor u geldt.

(OIN): 00000001 003214456000

Wij verzoeken u een orderbevestiging met levertijd en bedrag te sturen naar iucjenv@minjenv.nl.

Bij correspondentie over deze bestelling wordt van u verwacht te refereran naar order 40100027701 en de specifieke
orderregelnummers. Met vermelding van deze gegevens kan uw factuur sneller verwerkt en betaald worden,

Met vriandelijke groet,

CPI BD/Inkoop

Meer informatie over elektronisch factureren (e-facturatie): www riiksoverheid. nl/e-facturenJenV

Pagina: 1 of2
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Bestelspecificatie
Regel —Artikelnr Omsch 

Nieuwe orderregels

Totaalbedrag excl.

Totaal bedrag incl.

*IB* Media advies en Inkoop
t.b.v, Campagne inleveractie

Wapens en Jongeren conform

de bevestiging van 31-08-

2021, startdatum 13-09-2021,

einddatum 17-10-2021,

Leveringsdatum 09-SEP-2021

*IB* Media advies en Inkoop
t.b.v, Campagne inleveractic

Wapens en Jongeren conform

projectbegroting PBO2305 d.d.

31 -08-2021, startdatum 13-

09-2021, einddatum 17-10-

2021.

Leveringsdatum 09-SEP-2021

Aantal

78.735,2
6

6.260,54

Eenheid

Euro

Euro

Euro

Euro

Prijs

1,00

1,00

Bedrag

78.735,26

6.260,54

84,995,80

84.995,80

CPI BD/Inkoop

Date

10-SEP-2021 09:37:09

Ons kenmerk

40100027701

Pagina: 2 of 2
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WELL.
EIND EVALUATIE J&V WAPENS INLEVEREN

13 September t/m 17 oktober

ee5"m Rijksoverheid Suitialie_*X.
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UITGANGSPUNTEN

DOELSTELLING |  DOELGROEP PERIODE : BUDGET

Het wapenbezit onder jongeren i
¢ Primair: Jongeren/jong : 13 september - 17 oktober § €85.000 OOP Incl. BTW

verminderen en zo ook de kans op !  volwassenen 12-25 in H :

wapengebruik te reduceren. : deelnemende gemeenten

i Secundair: sociale omgeving
:

jongeren en jongvolwassenen
(ouders, docenten, jeugd en

jongerenwerk).
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: (efi) a) (-18-fe| Begroot

cl VT CTR PM cPCV

Forced 15" VTR 2.464.921 2.550 2.037.535 83% 0,10% €6,59 €0,01 € 16.243

 
Bumper 6" VIR 1.668.793 772 1.512.401 91% 0,05% €6,60 €0,01 € 11.010 € 31.689

TrueView 30" VTR 484.068 451 169.161 35% 0,09% €9,16 € 0,03 € 4.432

Totaal 4.617.782 3.773 3.719.097 81% 0,08% € 6,86 € 0,01 € 31.685 € 31.689

Wat ging er goed?
ONLINE VIDEO De gestelde KPI (VTR 75%) was gebaseerd op de inzet van een Forced video. DegemiddeldeVTR voor de Forced video

RESULTATEN bleek hoger dan verwacht (83%). Additioneel werd er een Bumper ad en TrueView ingezet. Logischerwijs bleek deVTR

YOUTUBE van de Bumper ad (6”’) het hoogst (91%).

Welke optimalisaties zijn toegepast?
Omdat de gemiddeldeVTR het hoogst was voor de Forced video en bumper ad, werd hier het meeste budget op

gealloceerd.

Wat zijn de learnings?
De TrueView ad droeg tijdens deze campagne het minst bij aan de primaire doelstelling (Completed views): de ad is

skippable na 6’’, wat verklaart waarom deVTR relatief laag is.

wa 
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 PAPA ENZO & MAMA MYRON VOOR 1 DAG (ceel2) #29
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SOCIAL

RESULTATEN

 

 [e)

Besteed Begroot

Netto Netto

Facebook/ CPM €3,- 4.694.832 4.754 0,10% €3,37 €3,33 €15.831,50 €16.267,03
Instagram

Snapchat CPM €1,50 13.063.295 60.195 0,46% €0,93 €0,20 €12.207,03  €12.207,03

Totaal - 17.758.127 64.949 0,37% €1,58 €0,43 €28.038,53 €28.474,06

Wat ging er goed?

Snapchat heeft uitstekend gepresteerd, een stuk beter dan initieel verwacht. De CPM is een stuk lager uitgevallen dan

vastgestelde KPI doordat de advertentie goedkoper uitgeleverd kon worden binnen de doelgroep. Daarnaast heeft de

Snapchat campagne verassend veel interactie gehad waardoor de CPC cen heel stuk lager ligt dan voorspeld.

Welke optimalisaties zijn toegepast?
Binnen de campagne is er geoptimaliseerd naar de best presterende ad. In de Facebook/Instagram campagne werd het

hoogste bereik behaald op Instagram waarbij de"Niffic" advertentie het beste presteerde. Bij Snapchat liepen de

resultaten per advertentie redelijk gelijk op.

Wat zijn de learnings?
De Facebook/Instagram campagne heeft een iets hogere CPM gerealiseerd dan initieel verwacht, dit komt omdat de

inkoop van impressies aan het eind van Q3 over het algemeen iets duurder was. Daarnaast heeft deze campagne ook niet

het volledige budget besteed wat een indicatie geeft dat de doelgroep verzadigd was. Snapchat heeft daarentegen
uitermate goed gepresteerd op zowel bereik als interactie. Voor soortgelijke campagnes in de toekomst raden we aan om

de focus te houden op Snapchat. Daarnaast-radenwe ook aan om of het budget te verkleinen voor Facebook/ Instagram
of de doelgroep te vergroten om verzadiging van de doelgroep te voorkomen.
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SOCIAL BEST

PERFORMING

CREATIES

 

 

Facebook Niffie

Snstagram

rly revitee
na na eat

N NIFFI
t Ld

    

 

 

Niffie

CPM: €3.89

Clicks: 2.159

CTR: 0,15%

Snapchat 6" video

 
6" Video

CPM: €0,93

Clicks: 29.404

CTR: 0,47%

Snapchat 9" video

 
9" Video

CPM: €0,93

Clicks: 30.791

CTR: 0,46%
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VERKLARENDE

WOORDENLIJST
 

Eenheid om het bereik binnen de doelgroep uit te drukken.

 

 

 

 

 

 

   
GRP 1 GRP komt overeen met 1% kijk- of luisterdichtheid binnen de doelgroep.

GCF Gemiddelde Contact Frequentie

Impressies Advertentie uiting op een webpagina; als deze in beeld is (> 1 seconden) is het een viewable impressie.

Cost per click. CPC is een afrekenmodel voor online adyerteren waarbij de adverteerder betaalt per click. Voorafaan de campagne

maken we een inschatting van de CPC die we verwachten te realiseren. Bij een CPC van €0,50, verwachtten we met 10.000 euro

CPC 20.000 clicks te krijgen.

Effective Cost per click. De eCPC is wat er achteraf effectief betaald is per click. Stel we zetten 10.000 euro is en hebben effectief

eCPC 40.000 clicks behaald, dan is de eCPC €0,25.

Cost per mille. CPM is een afrekenmodel voor online adverteren waarbij de adverteerder betaalt per duizend keer dat een

advertentie is vertoond. Een vertoning van een advyertentie wordt ook wel een view of een impressie genoemd. Voorafaan de

campagne maken we een inschatting van de CPM die we verwachten te realiseren (met bijv. programmatic inkoop dan wel wordt

afgesproken met een publisher (directe inkoop). Bijvoorbeeld een CPM van 5 euro, dan verwachtten we met 10.000 euro 2 miljoen
CPM impressies_te krijgen.

Effective Cost per mille. De effectieve CPM (eCPM) is wat er achteraf effectief betaald is voor de impressies. Stel we zetten 10.000

eCPM euro is en hebben effectief_ 4 milijoen impressies behaald, dan is de eCPM €2,50.

CTR Clickthrough-rate, percentage mensen dat geklikt_heeft op de advertentie_o.b.v. het aantal vertoningen   
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Rijksoverheid | Brief Joosu:
 

Steeds meer jongeren dragen tegenwoordig een (steek)wapen bij zich en daarom zijn wij samen met

Rijksoverheid bezig met het ontwikkelen van een campagne: ‘Dropje knife en doe wat metje life’. Een

campagne die ervoor moet zorgen dat meer jongeren hun mes inleveren in de inleverweek van 11 t/m 17

oktober. In deze campagne is rap de tone of voice. We hebben hier 0.a. een beat, rap en video voor

gemaakt. Deze kunjeeven checken om een beetje feeling te krijgen met de campagne, zie bijlage (Deze

video is overigens for your eyes only en mag niet gedeeld worden).

Aangezien jij je ook bezighoudt met hetzelfde topic leek het ons te gek am met jou samen te werken.

Daarom willen we je vragen om 2 Tiktok-films te maken en deze te posten op jouw kanaal. 1 in de week

voor de inlever week en 1 in de inleverweek (Beide films moeten eerst langs ons/Rijksoverheid voor de

check dus kunnen niet meteen gepost worden). Alhoewel het natuurlijk gaat om freestyles zijn er wel een

aantal belangrijke punten die we erin moeten vermelden.

Belangrijke punten die de films moeten bevatten:

01 —Je doetje verse op de ‘Dropje knife’ beat (deze vindje in de bijlage).

02 - Eindig verse altijd met de campagneregel: ‘Drop je knife en doe wat metje life’

03 — Vermelding call to action: ‘Lever tussen 11 - 17 oktober anoniem je steekwapen in.

Ga naar dropjeknife.n! voor een inleverpunt bijjou in de buurt.’ (Dit mag ook in tekst vermeld worden).

04 - Post de 2 filmpjes onder #Dropjeknife

*De beat is alleen voor jou om te gebruiken. En absoluut niet door te sturen of te delen dus. Graag extern

afspelen wanneerje hier op spit. Graag precies zoals deed bij je eerdere freestyle hieronder:

(10)(2e)

 
BILAGEN:

https://sendfiles-eu.omnicomgroup.com/link/mrhrl3VDfgk7gsoMAoCsON
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Ministerie Justitie en Veiligheid

Inleveractie Wapens
en Jongeren

16 augustus €>
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Hoofdopdracht

Ontwikkel een campagne en toolkitmiddelen die jongeren (12-25) aanzet

tot het inleveren van hun steekwapens, waarmee het ministerie van

Justitie en Veiligheid haar (lokale) partners uit het ‘Actieplan Wapens en

Jongeren’ zo goed mogelijk kan ondersteunen.
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Doelstelling

1. Kennis: weten dat het dragen van een steekwapen tot gevaarlijke situaties kan

leiden en op de hoogte zijn van de anonieme inleveractie.

2. Gedrag: op www.hetccv.nl checken waarje je steekwapen tijdens de

inleverweek (11-17 oktober) kunt inleveren.

3. Gedrag: steekwapen inleveren bij het politiebureau bij jou in de buurt.
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CONCEPT

 



INZICHT  
Rapmuziek leeft onder de doelgroep. Of het nou drill-, diss-rap of

een onschuldige freestyle is, het is dé muziek van de straat. Het

wordt veel geluisterd en sommige van deze jongeren houden zich

ook bezig met het maken van muziek.
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RATIONALE  
In de drill/diss-rap gaat men opzoek naar iets dat niet cool is, om daarmee de

ander af te branden. Een soort roast, maar dan rijmend. Precies dat gaan wij ook

doen. Want een steekwapen op zak hebben Is niet cool. Dus draag jij er é&€ne Dan

ben jij de sjaak, want in deze richting branden we de mes dragers finaal af.

We faciliteren ruimte in alle uitingen waarbij de jongeren elkaar aanspreken in

hun tone-of-voice. De zogeheten ‘punchlines’ krijgen een duidelijke plek.

Hiermee communiceren we dat een mes dragen echt niet cool is. Op deze

manier hopen we dat ze hun steekwapen inleveren.
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IMPRESSIE

ROX

EEN TWEEBE

us HRUG JE
ECHT NIET TWICE

 

DROP JE KNIFE. |

EN DOE WAT
METJE LIFE

ieverTusseN 11-17 GHTOBER:
NIEM JE STEEKWADEN

HET BRAGENVAN
-

BEN NIFFIEIS

ECHT NIETWIS
DROP JE KNIFE

EN DOE WAT

METJE LIFE:

LEVERTUSSEN 41-17 GHTOBER   
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