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Castingbrief

Voor de OLV voor de Rijksoverheid met het onderwerp ‘Inleveractie Wapens en

Jongeren’ zijn we opzoek naar een zestal hangjongeren in de leeftijdsgroep 14/20 jaar.
Het liefst zijn ze allemaal 18 jaar of ouder en lijken ze wat jonger ivm de draaitijd etc.

We zijn op zoek naar 6 jongeren die we op verschillende manieren in kunnen zetten.

We willen het stereotype hangjongeren neerzetten. Denk aan een mix van jongeren
met verschillende etnische achtergronden (blank, Midden-Oosten, donkere huiskleur

etc). Laten we vooral niet kiezen voor zes ‘mensen van kleur’... maar een

geloofwaardige afspiegeling van de straat. Zelf zaten we te denken aan 2 witte

jongens, 3 jongens van kleur (oosters, donkere huidskleur) en een stoere chick met

donker haar dat echt one-of-the-guys is.
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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.

* We richten ons in deze campagne niet primair op de sociale omgeving (ouders, o.a. vrienden, ouders, broers en

zussen, leraren, jeugdwerkers etc.), maar de campagne moet hen wel aanspreken.
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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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WAT GAAN WE MAKEN?
  

Wegaan verschillende uitingen maken

waarin mesdragers compleet afgebrand

worden middels een diss-rap. In video wordt

dat nog opgevolgd door een knife-drop.

Uitingen: diverse posters, (geanimeerde)

filmpjes voor op social en getarget radio

voor op Spotify. 
*Precieze uitwerking is afhankelijk van planning/budget. €>
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DEFINITIE KNIFE DROP
  anor JE MINIFE EN

ae WA MET JE LIFE

KNIFE DROP= Afgeleid van de mic-drop,

waarbij iemand letterlijk de microfoon laat

vallen na een speech, verse of punch line.

Om aan te geven dat het Klaar is. Een

statement waardoor geen weerwoord meer

gegeven kan worden.  
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PUNCHLINE TEKSTEN

Teksten die we kunnen gebruiken in diverse middelen.

Bijvoorbeeld: posters en social uitingen.

 



 



PUNCHLINE2  
Eyyo je loopt met een mes, je denkt je bent slager,

Maarjouw niveau is nog lager dan lager,

En mijn respect voorjou is numager dan mager,

Denk aan je toekomst gap, want die wordt vager en vager.

Drop je knife en doe wat met je life.

Lever tussen 11 — 17 oktober anoniem je

steekwapen in bij een inleverpunt bij jou

in de buurt. (Check de QR-code)
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PUNCHLINE POSTERS

 



BROP JE KNIFE
EN DOEWAT
METJE LIFE

LEVERTUSSEN 11- 17 SKTORER
“

ANGNIEMJE STEERWADEN IN.aSCAN DECHDE Pies] VOUR EEN TNLEVERPUNTDI/IOUIRRDEBULRT 
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OP JERNIFE
aN DOEWAT
METJE FE:

LEVER TUSSEN 41. 17 8KTOBER J —sEVERTUSSEN 41-17 STORER
:

ANGNIEMJESTEEKWAPENIN 2 ANGNIEMJE STEER WADEN IN
SCAN DE CHE EE) Von ee NLEVENPUNT IAVIOLiemERCURE <2”

:

SCAN BEGRDE [22] VOOR EEN INLEVERPUNT BU IOKINDE HUN, 
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‘pROPKkeKWFE
EN DOEWAT
METJE LIFE

LEVERTUSSEN 11-17 SKTORER
i

ANGNIEMJESTEERWAPENIN. 72:
SCAN DECHDE Pies] VOUR EEN TNLEVERPUNTDI/IOU IRRDEBULRT 4s

—

U EENCELSTRAFs :

ECHTNEE NICE

OP JERNIFE
aN DOE WAT
METJE LIFE:

LEVERTUSSEN 11- TT SMTOBER >

ANGNIEM JE STEEKWADEN IN
SCAN DECEDE Fa VOOR EEN INEEVERPUNT OH IGUER DERGURT,

JE KNIFEne‘WAT
~

METJE LIFE
~—teverTussen 14-17 @KTOUER

ANGNIEMIJESTEEKWAPENIN
SCANDECODE ER] VOONEENINLEVERPUNT MN/IOUINBEURT,<< f) 
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 +GEMEENTELOGO’S

N
~

METIE LIFE
uevenTussen 11-17 6KTORER 1
ANGNIEM JE STEEMWADENIN
SCAN BEC@DE F228] VOOR EEN INEEVERPONT BUSOU TRIE SURE =

ai 
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 +GEMEENTELOGO’S

N
~

METIE LIFE
uevenTussen 11-17 6KTORER 1
ANGNIEM JE STEEMWADENIN
SCAN BEC@DE F228] VOOR EEN INEEVERPONT BUSOU TRIE SURE =

ai 
EI Leiden
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 +GEMEENTELOGO’S

N
~

METIE LIFE
uevenTussen 11-17 6KTORER 1
ANGNIEM JE STEEMWADENIN
SCAN BEC@DE F228] VOOR EEN INEEVERPONT BUSOU TRIE SURE =

ai 
san

%e® Nijmegen
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AGEN
“FENNIFFIEDS |

——

RCRTMIET WIS

KNIFE

erat
METIE LIFE

een rossn 14-17 SATODER
ANGNTEM JE STEERWANEN IN

ot em mvaretoN

“RAINING

uP JE MIIFE

a BOE WAT

METJE LIFE

RTUSSIN 94- TEGKTONER

GNTEM JE STEERWADEN IN

 
 



POSTER INLEVERPUNT

 



POSTER INLEVERPUNT
 

LEVER TUSSEN 14-17 @RTONER
ANGNIEM JE STEEKWAPEN IN
SCAN DE CORE ‘ViGM EEN INLEVERPONT BSB IN NE DUURY.  

0454



 

 
                  

 

   

  
0455



SOCIAL VIDEO

 



 
SOCIAL VIDEO STORYBOARD —

 

  __ Korte grafische filmpjes waarbij deteksten
onder beg

“van een beat en voice-over naar vore
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PUNCHLINE VIDEO 15”
  

We bevinden ons op een hangplek ergens in een parkje, via een bluetooth speaker horen we een hiphop

beat spelen. We zien een viertal jongens die staan te chillen. Eentje van hen tovert een vilindermes

tevoorschijn en laat ‘m vol trots aan de jongen naast hem zien. Een andere jongen begint rappen.

Ey yo, het dragen van een niffie is echt niet wijs, een tweede kans krijgje echt niet twice,

En ook een boete of celstraf is echt niet nice. Dus drop je knife... we zien hoe een van de jongens het

vlindermes uit de handen van de jongen pakt en middels een ‘knife-drop’ op de grond laat vallen
..@n doe wat met je life.

Titelkaart + VO: Lever tussen 11-17 oktober anoniem je steekwapen in.

Check de QR code voor een inleverpunt bij jou in de buurt.

*Precieze uitwerking is afhankelijk van planning/budget. €>
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PR MOMENT 11 OKTOBER

 



PR MOMENT OP 11 OKTOBER.
 

Demissionair Ministervan Justitie en
q :

Veiligheid Dhr. Grapperhaus willen we

J

mga &

.

88 THE olnecroy oF cant

’s morgens op 11 oktober het startschot laten
i

:

SEWMIFER BAaWER

geven voor de inleveractie.
  

 
Dit doet hij doormiddel van een stencil met

de tekst ‘Drop je knife en doe wat metje life’

te spuiten (met een hogedrukspuit) op

verschillende hangplekken.

*Diegene die het startschot gaat geven nog ter overleg.
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INCENTIVE

 



INCENTIVE NA INLEVEREN

Bij het inleveren van je mes ontvang je een

motiverende ‘Doe wat met je life’ keychain.

Die dient als reminder om ‘wat te gaan

doen metje life’.  
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OVERVIEW

     

DROP JE KNIFE
EN DOE WAT
METJE LIFE

ui aTusseN 11-17 SHTUDER
ANGNIE EEKWADE

ROA ea

| HETBRAGENVAN
"FEN NIFFIEIS

_ECHTMIET WIS
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DOT - REGIONALE TOOLKIT:  
e Print

o Posters - algemene versies (3x)

|.s.m. met gemeentes

o Raampostervoor communicatie bij inleverpunt op het politiebureau

o Flyer

e Media

Artikel voor plaatselijk sufferdje

e Social content

o Platte social post

o Grafische video invulling voor stories 15

o Grafische video invulling voor social 6 sec
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HARTELIJK DANK

 



 

Van: G02e)_],| (10)(2e)|-BD/DCOM/C&R {___(70)2e)_——Pminjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 20 augustus 2021 13:01

Aan:| (oye) Id (10)(2e) @hetcev.ni>;| ——(t0y(2e)— |
<__0@e) @hetecv.nl>
cc: (10)(2e) <{__C0}@e)___Phetecv.nl>; [oyeer_|,P74] (10)(2e) |-BD/DGSB/DJFC/ACF
< (10)(2e) @minjenv.n|>

Onderwerp: FW: 503851 | nleveractie Wapens en Jongeren OLV

Zoals afgesternd met coe] en stuur ik je bijgaand de copy voor de

landingspagina en de socials voor de toolbox wapens en jongeren.

 

 

 

Fijn weekeinde!

(10)(2e)

(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: 06

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

 

 

Vani[_(70)@e)_|TBWA\NEBOKO) <|__0)2e)_jBtbwa.nl>
Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 17:00

Aan: aoi@er_,| (10)(2e) ]- BD/DCOM/C&R < (10}(2e) Bminjenv.nl>

cc. (10)(2e) (TBWA\NEBOKO) <(___(#0)(2e) J@tbwa.nl>

Onderwerp: 503851 | nleveractie Wapens en Jongeren OLV

 

Hioye)J,

Een aantal terugkoppelingen op Wapens:

- Beat opzet met ingesproken tekst voor de OLV — WIP.

- Copy doc

- Social copy ook in PDF en voorbeeld opmaak
- Planning OLV
- Mock-up baliedoosje
- Casting voorstel

Hoor graag,

Laat jij ook nog even weten wat jouw voorkeur is voor afzender? Zie ook onderstaande e-

mail.
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Dank!

Groet,

(10)(2e)

TEVVA\NEBOKO

[|oee)|
Brand Manager

+31 (Cee

Generaal Vetterstraat 82\ 1059 BW Amsterdam \ The Netherlands

Van; (toyizey) fe _@@e)__@hettccv.nl>
Verzonden: vrijdag 20 augustus 2021 13:16

Aan: (926)J, - BD/DCOM/C&R << (40)(2e)  Pminjenv.nl>;|——(10)(2e)

<__(10)@e)  Dhetccv.nl>
cc; | (10)(2e) Ki (10)(2e) @hetccv.nl>; | (10)(2e) |,(f2e| (10)(2e) |- BD/DGSB/DJFC/ACF

<{__(10)@e)__J@minjenv.nt>; (10)(2e) | ¢ (10)(2e) Phetccv.nl>
Onderwerp: RE: 503851 | nleveractie Wapens en Jongeren OLV

 

 

 
 

Hoi Lt@e)J,

Ik ben aan het afronden voor mijn vakantie.

Tijdens de vakantie

van|oieerls
(10)(2e) het aanspreekpunt ([(10)(2e) heeft dit dinsdag gemaild).

Wil je svp alle mails naar Lisette sturen met ons in de cc?

Ik stuur deze email met bijlagen door (10)(2e)

Alvast bedankt.

Met hartelijke groet,

Adviseur

(10\(2e)

centrum voor

CCV criminaliteitspreventie en

veiligheid
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

T (030) 751 6700

| www. heteev.nl

Werkdagen: ma| di | do | vr

Volg het CCV:

Hone
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Van: G0@e)_],[ (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <{____(70)(2e)_—s Pminjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 20 augustus 2021 13:41

Aan: | (10)(2e) Isl (10}(2e) hetccv.nl>;|(1oy2e) |
<[__(10)(@e)  Bhetccv.nl>
cc:[ oye) ke) hetccv.nl>; [croy@er_],24[ (10)(2e) |BD/DGSB/DJFC/ACF
< (10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) ¢ (10)(2e) @hetccv.nl>

Onderwerp: RE: 50385! | nleveractie Wapens en Jongeren OLV

 

 

 

 

Komt goed, fijne vakantie!

(ae)

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) Dminienv.nl
 

Van: [(o)@e)_|,ea (70)(2e) + BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: zondag 22 augustus 2021 16:15

Aan:[ THe | (10)2e) | BD/DCOM/C&R {___(i0)(2e)_ Pminjenv.ni>;[ (toe)
{_____(yey Bhetcev.ni>;[(10)2e)— (O}(26) @hetccv.nl>

CC:[ey<_(10)(2e)  Phetccv.nl>
Onderwerp: RE: 503851 | nleveractie Wapens en Jongeren OLV

 

 

Hoi [(70y@e)J,

De tekst is volgens mij niet met mij afgestemd.

De tekst voor de landingspagina is niet okee.

Intro landingspagina Website
 

Watgoed dat jeje steekwapen wilt inleveren! Hieronder vind je een overzicht van de

inleverpunten bijjou in de buurt. Het is voiledig anoniem dus je hoeftje nergens druk om te

maken.

In een deel van de gemeenten kunnen ook vuurwapens ingeleverd worden. De laatste

regels over anoniem klopt dus niet en moet weg. In de eerste zin zou ik het daarom over

‘wapen’ hebben ipv ‘steekwapen’.

Ik mis een regel over het feit dat sommige deelnemende gemeenten geen eigen
inleverpunt hebben en dat je dan bij een nabijgelegen inleverpunt terecht kan.

Ik vraag me af waarom de tekst voor het bakie met gadgets op de site van CCV

geplaatst moet worden. Er is immers een ontwerp gemaakt met 1 tekst.
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Knife gedropt? Pak hierje keychain reward.

Of

Knife gedropt? Goed bezig! Pak hierje beloning.

Dit is geen baliedoosje. Plaatsen op de balie gaat ten koste van de anonimiteit.

Ik kan me voorstellen dat een afbeelding van het ontwerp op de site van het CCV

geplaatst wordt, naast het ontwerp van de gadget.

Bij de inleiding voor de tekstvideo zou ik de eerste alinea weglaten. 

Deze is rechtstreeks geplukt van de tekst op de site gericht op de professionals.

Dat is een andere doelgroep.

Het zijn de jongeren/potentiéle inleveraars die via de campagne terecht komen op de

landingspagina.

Zij hebben geen boodschap aan wat jongerenwerkers of scholen kunnen doen.

Het enige wat ze hoeven te lezen is dat een rapvideo kunnen insturen.

Dus alleen het tekstdeel vanaf ‘Jouw punchline op de beat’ plaatsen.

Groetjes,

Loe)J (1oy2q (10x20)_|
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

ff

STOP) HELING
wivw.stopheling.nl

 ig
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

obadoe)
Loe)@ minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv
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Van:taza]| (102e) |-BD/DCOM/C&R <___1oye)___Pminjenv.nl>
Verzonden: maandag 23 augustus 2021 09:00

Aan: [@oy@e)_],\f2a] (10)(2e)|-BD/DGSB/DJFC/ACF <[__(10(2e)__|@minjenv.nl>; (10)(2e)

Brink { (1028) Phetcev.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @hetccv.nl>
cc:[coyeey ——|e{_ oe) Bhetccv.nl>
Onderwerp: RE: 503851 | nleveractie Wapens en Jongeren OLV

 

Hi L@oy(2e)
|,

Dank je voor je feedback, we gaan er nog een slap op maken!

@[(10)2e) Jen aangepaste tekstversies volgen a.s.a.p. 

Hartelijke groet,

(OE)

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 

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

Vani (10)(2e) K (0)@e) __‘Dhetccv.nl>
Verzonden: maandag 23 augustus 2021 11:43

Aan: [(oy(2e)_],€8[(40)(2e)|-BD/DGSB/DJFC/ACF <{__ (02) J@minjenv.nl>;2|(10)(2e)|
BD/DCOM/C&R <q (10)(2e)  Pminjenv.nl>
CC] (toe) KX 40(2e)@hettecv.nl>
Onderwerp: RE: 503851 | nleveractie Wapens en Jongeren OLV

 

 

 

 

Beste [110)2e) |en [W0e)
J,

Ik kreeg deze mail doorgestuurd van mijn collega. Zouden jullie mij mee willen nemen in de cc. Ik

begrijp dat de tekst van niet goed was. wil jij mij een nieuwe mail sturen met daarin

de juiste teksten?

Hoe het staat met het aanleveren van de ontbrekende adressen voor de landkaart? Ik heb nu 10

Excelbestanden waarvan er 3 compleet zijn. Zijn dit alle Excelbestanden of komen er nog meer bij?

Ik wil vragenofjullie in de Excelbestanden niet gemeente invullen maar plaatsnaam. Verder heb ik

een vraag over bijvoorbeeld het bestand van Amsterdam. Bij het eerste bureau staat steek, nep en

vuurwapens. Is dit ook hetzelfde voor de andere bureaus in Amsterdam? Of geldt dit alleen voor

Nieuw-West Noord? Kunnen jullie mij dit snel laten weten, want dan kan de bouwer van de

landkaart er verder mee.

Met vriendelijke groet,
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(10)(2e)

Webredacteur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

L(10)(2e) Phetccv.nl

Werkt op: maandag — woensdag - vrijdag

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

| www.hetcev.nl

Volg het CCV op:

Home

Bekijk ons aanbod

aan trainingen en e-learnings

op hetccv.nl/academie

ACADEMIE 
 

 

van (10)(2e) (10)(2e) Bhetcev.nl>

Verzonden: maandag 23 augustus 2021 10:27

Aan: (10)(2e) = |<L__(0)(2e)__—s Phetccv.nl>
cc: (10)(2e) k (10)(2e) @hetccv.nl>

Onderwerp: FW: 50385] | nleveractie Wapens en Jongeren OLV

 

 

Hoi} (10)(2e)

Heb jij onderstaande mail wel of niet ontvangen?

Marieke gaf al door dat jij eerste aanspreekpunt bent, maar zie je er nu weer niet bij staan.

Met vriendelijke groet,

Junior Adviseur

CHR)

centrum voor

( f V criminaliteitspreventie en

veiligheid

 

Van:Canes Vf (10)(2e)- BD/DCOM/C&R <{__(70)(2e)_——sPminjenv.nl>
Verzonden: maandag 23 augustus 2021 11:58

Aan: <(__(io@e)_Pheteev.nl>; |(oye)|, €24[(10)(2e)]
- BD/DGSB/DJFC/ACF

<{___(10)(2e)_ |@minjenv.nl>

ccf toe)(102)Dhettecv.nl>
Onderwerp: RE: 50385! | nleveractie Wapens en Jongeren OLV
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HilTONee))

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 Lox)],
d (10)(2e)

| Jukt hetje hier op terug te komen?

Dank!

(10)(2e)

(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.n|/venj

T:06[ (10)@e) _|
E:[(0)@e)—sPminjenv.nl

 

 

Van: G0@e)_],[(10)(2e)]-BD/DCOM/C&R << (10)(2e) Pminjenv.nl>
Verzonden: maandag 23 augustus 2021 15:12

Aan: {_ Goye)  <__(10)2e)_ Dhetccv.nl>

CC: [(royize}_],(28 [(10V(2e)-BD/DGSB/DJFC/ACF <{___(10)(2e)__ |@minjenv.nl>;
Brink {__(0)(@e)Ss@hetcev.nl>;{ ——(tozey)<0 @e)—@hetcev.nl>
Onderwerp: RE: 503851 | nleveractie Wapens en Jongeren OLV

 

 

Hoi_(10)(2e)

Zoals besproken graag het Word bestand met de social copy en het voorbeeld plaatsen bij de social

media uitingen op de volgende pagina:

Primaire doelgroep: jongeren - Het CCV
 

Verder zag ik op deze pagina: Communicatiemateriaal inleveractie wapens 2021 - Het CCV dat

er nog staat dat de posters met QE code binnenkort worden vervangen. Ik begreep dat dit inmiddels

is gedaan en dejuiste posters zijn toegevoegd aan de toolbox. Deze tekst kan dan ook weg of

aangepast worden.

 

De aangepaste teksten voor de pagina dropjeknife.nl volgen zo snel als mogelijk!

Hartelijke groet,
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Goy(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:06[__(10)(2e)|
E: (10)(2e) Pminjenv.nl
 

 

Van:} — (10)(2e) <| (0)(2e)  Phetccv.nl>

Verzonden: maandag 23 augustus 2021 12:04

Aan:[ (oie)
],| (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <s.m.van.straalen@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: 503851 | nleveractie Wapens en Jongeren OLV

 

Hoi [ity2e)J,

Ik heb nog wat vragen. Kan ik je om 13 uur bellen?

Met vriendelijke groet,

Webredacteur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

L_(10)(2e)__ Bhetcev.nl

Werkt op: maandag — woensdag - vrijdag

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

| www. hetccv.nl

Volg het CCV op:

Hone

Bekijk ons aanbod

aan trainingen en e-learnings

op heteev.nl/academie

ACADEMIE 
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(10)(2e) - BD/DGSB/DARC/JIZ
 

Van: [_(1oy(2e)_ |(TBWA\NEBOKO) <[_(10)(2e)_f@tbwa.nl>

Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 15:41

Aan: (oye)
|, (10)(2e) | - BD/DCOM/C&R

ce: (10)(2e) (TBWA\NEBOKO)

Onderwerp: 503851 | Wapens OLV v1

Hi [ (79722)
J,

Zie onderstaande cubelink:

https://tbwa.cube-cloud.com/review/?r=57869cfe
 

We vinden het al heel tof werken met goede balans tussen serieus, maar zeker niet grimmig.

De rap is de basis en brengt de punchlines, het hart van het concept, goed over. Op een toffe beat.

Met een concreet handelingsperspectief op een aansprekende manier voor de doelgroep.

Kunnen op allerlei fronten nog finetunen natuurlijk. (titelkaart aan het einde / maandag sound design etc.).

Kijken uit naar je reactie.

Dank!

Groet,
(10)(2e)

 

(10)(2e)

Brand Manager

 

+31 (CL_coe@e)
Generaal Vetterstraat 82 \ 1059 BW Amsterdam \ The Netherlands

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

protected from disclosure. Dissernination, 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.
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Van; (10)(2e) lq (10)(2e) Bhetccv.nl>
Verzonden: maandag 19 juli 2021 11:03

Aan: [(10)(2e)|,(28 |(10)(2e)|- BD/DBAenV/HIC <[__(10)@e)__@minjenv.nl>

cc: | (10)(2e) k (10}(2e) @hetccv.nl>

Onderwerp: Campagnematerialen Wapens en Jongeren op website CCV - wil je ernaar kijken?

 

 
 

Beste [110)(2e)],

Hierbij stuur ik je de link naar de toolbox Wapens en Jongeren met daarin de campagnematerialen.

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

2021/
De pagina staat nog in de preview, dat betekent dat je hem alleen kunt bekijken als je bent ingelogd

bij ‘Mijn CCV’.

 

Mijn collega van de webredactie heeft de materialen erin gezet. Er zijn zoveel materialen dat zij op

enig

moment het overzicht kwijt was. Volgens mij staat alles erop, maar checkjij dat ook ajb.

Kijk ajb ook naar de video's, want daarover is mijn collega ook onzeker. 'Zijn ze zo compleet?' is haar

vraag.

Volgens mij wel.

Bij de social media berichten gaan we de tekst 'Platte social posts' vervangen door:

‘Afbeeldingen voor social posts’.

Social media

Platte social post:

En weet jij wat een 'Niffie' is? Want dat zegt ons niets...

Navigatiemenu:

Omdat er zoveel campagnematerialen zijn, hebben we in het navigatiemenu een onderverdeling

aangebracht:
een subpagina voor de primaire doelgroep: jongeren en

een subpagina voor de secundaire doelgroep: sociale omgeving.
Ik hoop dat je je daarin kunt vinden.

FAQ's:
In het submenu staan nu ook twee versies van de FAQ's. Ik heb de teksten daarvan bekeken en van

feedback voorzien

naar mijn collega van de webredactie gemaild. Ze heeft nog geen tijd gehad om die feedback te

verwerken. Ter informatie

voeg ik mijn feedback als bijlage bij, zodat je kunt zien wat er naar mijn idee nog in moet worden

aangepast.

Ik stel voor om de FAQ's ook te verdelen over twee subpagina's in het navigatiemenu:

1x FAQ's voor jongeren en

1x FAQ's voor de sociale omgeving.
Dat lijkt me klantvriendelijker.
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Publiceren we de FAQ's nu al, of 13 september samen met de start van de landelijke campagne en

als de landkaart er is?

Jouw mail van vrijdag 17.27 uur:

Mijn collega is er nog niet aan toegekomen om die punten door te voeren, die vragen wat meer tijd
en aandacht.

Ze gaat daar later vandaag mee aan de slag.

 

Ik hoor/lees graag wat je van de webpagina's met campagnematerialen vindt.

Na jouw reactie kunnen we de laatste punten op dei zetten.

Groeten van |(*%(2e)

(10)(2e)

Projectleider woninginbraken/Politiekeurmerk Veilig Wonen

Communicatieadviseur Veilig Uitgaan

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

T (030) 751 6700

(10}ey____Crowey
| www. hetccv.nl

E Loe) Bhetccy.nl

Werkdagen: ma] di | do | vr

Volg het CCV:

Volg het PKVW:

 

 
 

Van:[aon@ey_],24](10)(2e) |-BD/DBAenV/HIC
Verzonden: maandag 19 juli 2021 11:26

Aan: (10)(2e) 4 (10)(2e) Bhetcev.nl>
cc; (10)(2e) K (10\(2e) @hetccv.nl>

Onderwerp: RE: Campagnematerialen Wapens en Jongeren op website CCV - wil je ernaar kijken?

Hoi

Dank. Mooi vlot! Ik zal er vanmiddag naar kijken.

 

 

Even alvast gereageerd op de FAQ’s: hier niet redactioneel naar kijken. De bedoeling van

beide documenten is dat de gemeenten deze naar keuze op de eigen website plaatsen.
CCV plaatst dus alleen de beide Word-bestanden in de toolbox.

Zie ook de instructie die ik geschreven heb:

Achtergrondinformatie
Gemeenten kunnen ook achtergrondinformatie inzetten tijdens de

campagneperiode. Zifleannan histoneplana aeRO en daarnaast gebruik
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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

Groetjes!

(10y2e)_| (10)(24 | (10)(2e)

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

(s0P HELING
www.stopheling-»l

 Mi
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

cibied (10)(2e)

[(0y2e)|} @minijenv.n!

www.rijksoverheid.nl/jenv

 

Van: [(ioy2ej_],(2a{ (10)(2e) |BD/DBAenV/HIC
Verzonden: maandag 19 juli 2021 11:49

Aan: | (i0y(2e) Id (10)(2e) Phetccv.nl>

Onderwerp: RE: Campagnematerialen Wapens en Jongeren op website CCV - wil je ernaar kijken?

 

 

Ik ben ingelogd op Mijn CCV maar de link werkt niet.

Loree)J (toad (70V20) |
Projectleider heling, geweld onder inviloed en wapengerelateerd geweld

STOP) HELING
www.stopheling.al
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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
 

 

ogee)

[i10y(2e)  }@minjenv.nl

www. rijksoverheid.ni/jeny

 
 

Van: [(1oy(2e)_|,24{ (10)(2e) |- BD/DBAenV/HIC
Verzonden: maandag 19 juli 2021 11:51

Aan: | (10)(2e) ls (10)(2e) Bhetccv.nl>
cei (10)(28) kl (10}(2e) @hetccv.nl>

Onderwerp: RE: Campagnematerialen Wapens en Jongeren op website CCV - wil je ernaar kijken?

 

 

 

niffie | Straattaal verklaard | Straatwoordenboek.nl

(10)2¢)

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

 

ff

STOP) HELING
www.stepheling.nt

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

Chad eye)
[__ttey2e) _@minjenv.n

www.rijksoverheid.ni/jenv

 

 Van: [oye)_], (024 - BD/DBAenV/HIC

Verzonden: maandag 19 juli 2021 12:14

Aan:
'

(10)(2e) F| (10)(2e) Phetccv.nl>
cc; (10)(2e) <| (10}(2e) @hetccv.nl>

Onderwerp: RE: Campagnematerialen Wapens en Jongeren op website CCV - wil je ernaar kijken?

 

 

Omdat ik nog niet op de site kan kijken, voor alle duidelijkheid: voor alle Word- en pdf-
documenten geldt dat ze als bestand geplaatst moeten worden. Dus niet de teksten zelf

plaatsen op de site. Wat aangeleverd is, betreft een toolbox waaruit gemeenten zelf naar

hartenlust kunnen putten (en aanpassen) op lokaal niveau. Ik maak me wat zorgen of

dit wel goed begrepen is, nu jullie de FAQ’s op de site wilden plaatsen.
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Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

ff

(STOP) HELING
www.stopheling vl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

chadoe)
[toye)  }@minjenv.n!

www. rijksoverheid.ni/jenyv

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

Verzonden: maandag 19 juli 2021 14:17

Aan: [(oyzey_],f2@) (10)(2e)]- BD/DBAenV/HIC <[__(10)(2e)_— (@minjenv.nl>

ccf (oye) ef —Sa0je) hetcev.n>

Onderwerp: Re: Campagnematerialen Wapens en Jongeren op website CCV - wil je ernaar kijken?

 

Beste L22e)],

Okee, voor wat betreft de FAQ's had ik dat niet goed begrepen.
We hebben nu het Word-bestand dat je daarvan hebt aangeleverd als download op de site gezet.

De andere documenten staan inderdaad als downloads in het dossier.

Je geeft aan dat je nog niet op de site kunt kijken. Kunnen wij daarin iets voorje doen,
of betekent dat dat je daar nog geen tijd voor hebt gehad?

Groeten van[_(19)2e) |

(10)(2e)

Projectleider woninginbraken/Politiekeurmerk Veilig Wonen

Communicatieadviseur Veilig Uitgaan

 

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

T (030) 751 6700

(0Gey[__ Coie)
| www.hetccv.nl

E Loe) Bhetccv.nl

Werkdagen: ma] di | do | vr
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Volg het CCV:

nono

Volg het PKYW:

PKYW

TV

Hon

 

Van:[-(foy2ey|, 223 (10)(2e) | - BD/DBAenV/HIC
Verzonden: maandag 19 juli 2021 17:12

Aan:' (10)(2e) < (10)(2e) Phetccv.nl>
cc: (10)(2e) < (10)(2e) @hetccv.nl>

Onderwerp: RE: Campagnematerialen Wapens en Jongeren op website CCV - wil je ernaar kijken? -

deel 1.

 

 

Hoi,

De link werkt intussen.

Doordat jullie de aangeleverde teksten hebben aangepast, zijn er her en der wat foutjes
in de tekst geslopen.

De landelijke inleveractie wapens 2021 wordt lokaal als landelijk met

campagnemateriaal ondersteund. 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.

(...) wapens 2021 wordt zowel lokaal als landelijk (...)

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

De campagne richt zich op gemeenten die zich opgegeven hebben voor de

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

over de opzet van deze campagne volgt in een later stadium.

(...) richt zich op de doelgroep in de gemeenten die (...)

OPM de landelijke campagne richt zich niet op de gemeenten, maar op de jongeren = de

doelgroep

Ik reageer per pagina, zodat jullie alvast aan de slag kunnen. Er komen van mijn zijde
dus drie mails.

Het communicatiemateriaal is inderdaad (ook voor mij ©) een zoekplaatje, althans voor

het deel dat het bureau aangeleverd heeft.

Groetjes,

0481



(10\(2e)

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

(STOP) HELING
www.stopheling vl

De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.nl in @minjenv.nl

 
 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

chadoe)
[toye)  }@minjenv.n!

www. rijksoverheid.ni/jenyv

 

  Van: [oy@er_,4] (10)(2e) |-BD/DBAenV/HIC
Verzonden: maandag 19 juli 2021 18:02

Aan: (10)(2e) <0) Bhetccv.nl>
cc:

|

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

Onderwerp: RE: Campagnematerialen Wapens en Jongeren op website CCV - wil je ernaar kijken? -

deel 2.

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

(...) de leskaart te gebruiken (...)

OPM. sorry stond fout in de tekst

@ Overzichtskaart van wapens, printversie A3 en A4 en versie voor

drukker

Twee opmerkingen:

1. De printversie kan zowel in A3 als A4 geprint worden. Daarom beter de link te

koppelen aan ‘printversie’ ipv aan A3. Nu denk je dat de link naar A4 ontbreekt.

2. De versie voor de drukker is niet geplaatst en ontbeert de link. Deze versie wijkt qua

vormgeving af van de printversie, omdat ie snijliinen heeft. Ik voeg 'm nogmaals toe

als bijlage.
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Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

chadoe)
[toye)  }@minjenv.n!

www.rijksoverheid.ni/jenv

 

 Van: [oer],med ( - BD/DBAenV/HIC

Verzonden: maandag 19 juli 2021 19:55

Aan: (10)(2e) <[__(10)(2e)  Phetccv.nl>
cc:

|

(10)(2e) <L_(10)(e)  hetcev.nl>
Onderwerp: RE: Campagnematerialen Wapens en Jongeren op website CCV - wil je ernaar kijken? -

deel 3 - afdeling posters steekwapens

  

Deze pagina toch maar even gesplitst naar type product. Er volgen dus meer mails.

Poster Steekwapen rood Poster Vuurwapen

PDF: Ai, A2,A3 en Ad. PDF: Ai, A2, A3 en Ad.

InDesign: Al, A2, A3 en A4. InDesign: Al, A2, A3 en Ad.

AETBRAGENVAN eect:EW GU, BAAR HOM.FENNIFEIS
iS, van"
‘nus WAAR

mE WACHT EOP AN?

MET JE LIFE
WE6 ERMEE MANE

wer reps 11-17 GATEER
SF VUERYUPEN LOREAL 

Er zijn posters voor gemeenten waar ook vuunwapens ingeleverd kunnen

worden. Ook jn deze categorie is een open bestand beschikbaar, waarin de

gemeente haar eigen logo kan toevoegen
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De plaatsing van de tekst vind ik niet echt logisch.

Hetzij: de Poster Vuurwapen plaatsen énder de tekst “Er zijn posters voor gemeenten
waar ook vuurwapens ingeleverd kunnen worden.” enz

Hetzij: die tekst “Er zijn posters voor gemeenten waar ook vuurwapens ingeleverd
kunnen worden.” enz naar boven verplaatsen (na de passage over poster steekwapens)

Zoals het nu geplaatst is blijft de tekst over posters vuurwapens wat in de lucht hangen:

je hebt niet meteen door dat deze posters béven de tekst geplaatst zijn.

De versies InDesign kan ik niet openen. Dat zal wel aan mijn computer liggen.

In de door het bureau aangeleverde bestanden kon ik deze ook al niet openen. Zal wel

goed zijn, als jullie we iets kunnen zien.

Bij de posters steekwapens hebben jullie alleen de variant geplaatst, waarbij de

gemeente onder de poster het eigen logo kan plaatsen. Ik mis de variant zonder

gemeentelogo.

Dit betekent dat je onder de afbeelding van de posters per type kleur 4 rijen krijgt.

PDF met gemeentelogo: A1, A2, A3 en A4

InDesign: A1, A2, A3 en A4

PDF zonder gemeentelogo: Al, A2, A3 en A4

InDesign: A1, A2, A3 en A4

De variant met gemeentelogo zit in het bestand

{903851 Jongeren & Wapens Vuurwapen gemeente

  V pen gemeente

ml Alnaemesn

Deze hebben jullie geplaatst in verschillende maten en kleuren.

De variant zonder gemeentelogo zit in de mapjes (zowel pdf als InDesign):

a 503851 Jongeren & Wapens Steekwapen 1

GB 503851 Jongeren & Wapens Steekwapen 2

G 503851 Jongeren & Wapens Steekwapen 3

Die ontbreekt dus nog ©

Leama THe] core]
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld
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LD

STOP) HELING
‘www. stopheling.nl

 ig
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

Bie) (oyzey

(10)(2e) @minjenv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv

 

Vani: [(10)(2e)|, 24] (10)(2e) | - BD/DBAenV/HIC
Verzonden: maandag 19 juli 2021 20:14

Aan: (10)(2e) <_(0)(2e)  Phetcev.nl>
cc: (10)(2e) <| (10)(2e) @hetccv.nl>

Onderwerp: RE: Campagnematerialen Wapens en Jongeren op website CCV- wil je ernaar kijken? -

deel 3 - afdeling posters vuurwapens

 

Bij de poster voor vuurwapens hebben jullie de omgekeerde route gevolgd.

Nu is wel de variant zonder gemeentelogo opgenomen, maar ontbreekt de variant met

gemeentelogo.

Ook bij deze heb je dus 4 rijen (maar slechts 1 kleursoort):

PDF met gemeentelogo: Al, A2, A3 en A4

InDesign: Al, A2, A3 en A4

PDF zonder gemeentelogo: Al, A2, A3 en A4

InDesign: A1, A2, A3 en A4

De variant zonder logo zit in het mapje:

a 503851 Jongeren & Wapens Vuurwapen

De variant met logo zit in het mapje:

ag 502251 Jongeren & Wapens Vuurwapen gemeente

Die laatste ontbreekt dus
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[ covee) T(40)(2[” (10)(2e)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

HELING
www.ste pheling.nl

Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

opgdoe)
[__oy26)__J@minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jenv

 

 

Van: [ (oye) _],(E24 BD/DBAenV/HIC
Verzonden: maandag 19 juli 2021 20:21

Aan: (10)i2e)| (10)(2e) Bhetccv.nl>

 

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

Onderwerp: RE: Campagnematerialen Wapens en Jongeren op website CCV- wil je ernaar kijken? -

 

deel 3 - afdeling flyer

Geen opmerkingen

Toe TOA One|
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

ff

STOP) HELING
www. stopheling.nt

 
    ighei
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

ibe) (oye)

@minjenv.nl

www. rijksoverheid ni/jenv
 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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Van: [(royze) |,(29 (10)(2e) |- BD/DBAenV/HIC
Verzonden: maandag 19 juli 2021 20:27
 

 
 

Aan: [ (10)(2e) I< (10)(2e) Phetccv.nl>
cc:

|

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

Onderwerp: RE: Campagnematerialen Wapens en Jongeren op website CCV - wil je ernaar kijken? -

deel 3 - afdeling green graffiti

Geen opmerkingen

(10)(2e)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

www. stopheling.nl

(STOP HELING

SS

 Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

obeg___t9ee)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.ni/jenv

 

Van: [(10)(2e)_],foe4 - BD/DBAenV/HIC

Verzonden: maandag 19 juli 2021 20:57

Aan: (10)(2e) < (10)(2e) Dhetccv.nl>

cc:
"|

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

Onderwerp: RE: Campagnematerialen Wapens en Jongeren op website CCV - wil je ernaar kijken? -

deel 3 - afdeling materiaal voor inlverlocaties

 

 

Voor de inleverlocaties zijn drie varianten ontwikkeld, waarvan er twee niet geplaatst
zijn.

1. Raamposter vooraankondiging op inleverlocatie

PDF: Al, A2, A3 en A4

InDesign: Al, A2, A3 en A4

Deze ontbreekt en zit in het mapje:

 1) |503851 Jongeren & Wapens Inlever 2

2. Raamposter inleverlocatie
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PDF: Al, A2, A3 en A4

InDesign: Al, A2, A3 en A4

Deze is geplaatst op de site en bevindt zich in het mapje:

G 503851 Jongeren & Wapens Inlever 1

3. Raamposter inleverlocatie met politielogo

PDF met politielogo: Al, A2, A3 en A4

InDesign: Al, A2, A3 en A4

Deze ontbreekt en zit in het mapje:

Jongeren & Wapens Inlever 3 
Aangezien er per type een visual is bijgevoegd, lijkt me het goed hier 3 plaatjes bij te

maken ipv de ene die er nu staat.

Loe)J (1oveq (7020)_|
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

Joe

(STOP) HELING
www.stopheling.nl

De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.ni in @minjenv.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
 

 

apg nee)
[(0)2e)  }@minjenv.nl

www.riksoverheid.ni/jenv

 
 

Vani |_(10)(26}_|, (£24 [(10)(2e) |- BD/DBAenV/HIC
Verzonden: maandag 19 juli 2021 21:34

Aan: <| (10)(2e) @hetccv.nl>

cc: (10)(2e) <| (19)(2e) @hetccv.n|>

Onderwerp: RE: Campagnematerialen Wapens en Jongeren op website CCV - wil je ernaar kijken? -

deel 3 - afdeling social media

Bij de video’s ontbreken eveneens bestanden.

Er zijn acht versies met variaties in
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e kort en lang
e met en zonder geluid
e met de tekst om te swipen en zonder de tekst om te swipen.

De onderstaande tekst klopt dan ook niet.

Video

@> Grafische video invulling voor social kort (max 6 sec) | 9x16 | 1 variant

met en zonder geluid

@ Grafische video invulling voor stories langer (max 15 sec} | 9x16 | 1

variant met en zonder geluid

Dat moet zijn:

e Grafische video invulling voor social kort (max 6 sec) met geluid zonder

swipe ONTBREEKT

e Grafische video invulling voor social kort (max 6 sec) met geluid met

swipe GEPLAATST

e Grafische video invulling voor social kort (max 6 sec) zonder geluid zonder

swipe ONTBREEKT

e Grafische video invulling voor social kort (max 6 sec) zonder geluid met

swipe GEPLAATST

e Grafische video invulling voor stories langer (max 15 sec) met geluid zonder

swipe GEPLAATST

e Grafische video invulling voor stories langer (max 15 sec) met geluid met

swipe ONTBREEKT

e Grafische video invulling voor stories langer (max 15 sec) zonder geluid zonder

swipe GEPLAATST

e Grafische video invulling voor stories langer (max 15 sec) zonder geluid met

swipe ONTBREEKT

De tekst ‘9x16’ zegt me niets, maar als dat informatief is, kan die natuurlijk toeqgevoegd
worden

De 8 video's zijn te vinden onder:

 
imiMotion lange content

oT OTE:OTE
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

(stop HELING
i www.stopheling.nl 
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De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.nl in @minjenv.nl

   isterie 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
 

 

(peeGey 7)
[it0y2e)  }@minjenv.n!

www.rijksoverheid.ni/jenv
 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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Van: (10)(2e) (10)(2e) @hetccv.nl>

Verzonden: donderdag 22 juli 2021 16:09

 

   

 

 Aan: |(oy(2e}_],(24| (10)(2e) +BD/DBAenV/HIC <{__(10)(2e)___— @minjenv.nl>
cc; (10)(2e) <| (10)(2e) @hetccv.nl>

Onderwerp: Berichtgeving over campagnemateriaal in de toolbox wapens en jongeren

Hoi Lame)
|,

Ter info het volgende:
e De volgende nieuwsberichten zijn gemaakt:

https://hetccv.nl/nieuws/campagnemateriaal-beschikbaar-voor-landelijke-inleveractie-

wapens-2021/

https://wegwijzerjeugdenveiligheid.n|/actueel/campagnemateriaal-beschikbaar-voor-

landelijke-inleveractie-wapens-2021
e Eris een nieuwsbericht opgenomen in de CCV-nieuwsbrief (zojuist verschenen).
e Via verschillende LinkedIn-kanalen (CCV en Wegwijzer) is dit item ook onder de aandacht

gebracht.

 

 

Tot zover!

Groet,

 

Vani: [_(10)(2e)_],(fe4 - BD/DBAenV/HIC

Verzonden: donderdag 22 juli 2021 16:17

Aan:
|

(10)(2e) <[_(10)(2e)  @hetccv.nl>
cc; (10)(2e) kK oye) hetccv.nl>
Onderwerp: RE: Berichtgeving over campagnemateriaal in de toolbox wapens en jongeren

Hoi[eI]
Dank voor het informeren.

 

 

Als abonnee op de nieuwsbrief zag ik ‘m inderdaad al langs snellen.

Leuk om ook over die andere kanalen te horen!

Groetjes,

oye)

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

HELING
www.stopheling.nl

 
0491



Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

pe)922)
[__ttoy26)___@minjenv.nl

www. rijksoverheid ni/jenyv
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ORTEN WAPENS
VOLGENS DEWETWAPENS EN MUNITIE

 
 

 
 
  
 
  
 
  
 
  

  
 
 
 

  

Steekwapens
Bijvoorbeeld stiletto’s, vlindermessen, vilmessen en valmessen.

Slag- en stootwapens

Bijvoorbeeld boksbeugels en ploertendoders.

Vuur- en stroomwapens

Bijvoorbeeld geweren, tasers, (alarm)pistolen en munitie.

Overige wapens

Bijvoorbeeld werpsterren, wurgstokken en pepperspray.

Imitatie- of nep(vuur)wapens

Voorwerpen die als wapen kunnen dienen

Bijvoorbeeld een honkbalknuppel, fles of schroevendraaier.

De context bepaalt of iets een wapen is of niet.

Deze poster is onderdeel van de ontwikkelde checklists controle op wapenbezit

binnen scholen en de horeca. Ontwikkeling: Bureau Beke. Met dank aan de Politie

Eenheid Amsterdam. © 2021, Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.



Protocol afhandelen aangetroffen p rs} LITIE
vuurwapens & munitie

 

INLEIDING

In dit protocol zijn de stappen (en daarbij behorende hulpmiddelen) beschreven die gezet moeten

worden om aangetroffen vuurwapens en munitie (VVVM) in beslag te nemen enafte handelen.

Door het zorgvuldig uitvoeren van dit protocol verloopt de afhandeling van aangetroffen VWM en de

inbeslagname bij de Nederlandse politie op een eenduidige en controleerbare wijze.

De ‘procedure beslag vuurwapens en munitie’ opgesteld door het College van procureurs-generaal
(d.d. 1-1-2010), de landelijke procesbeschrijving vuurwapens en de brief van de Raad van

Korpschefs, d.d. 7-11-2010 (kenmerk 2010100459/KvG) vormen de basis voor dit protocol.

Onder VWM worden verstaan:

Alle vuurwapens en de daarbij horende dan wel los aangetroffen munitie.

Dit protocol ‘afhandelen aangetroffen vuurwapens en munitie’ is de enige leidraad en bindend voor de

opsporingsambtenaar, hOwJ, forensisch onderzoeker, medewerker regionaal bureau vuurwapens en

munitie (RBVWM) of elk andere medewerker werkzaam bij of voor de Nederlandse politie, die in

aanraking komt met aangetroffen VWM.
In dit protocol lees je welke stappen moeten worden gezet om de in beslag genomen vuurwapens en

munitie op de juiste wijze afte handelen.

Het uitvoeren van handelingen anders dan in dit protocol beschreven zijn niet toegestaan.

WERKWIJZE

 

Opsporingsambtenaar

Aantreffen VWM

In beslag nemen VWM

\In bewaring nemen VWM

Opstellen KVI

Voorleggen inbeslagname VWM aan hOvJ

Overdragen VWMOA)
PL@

NY)

>

Forensische Opsporing /RBWM

re Registreren VWM

8. |Onderzoeken spoor
|

9, Overdragen VWM aan NFI / exteme onderzoeksinstantie en retour

|10. |\Voorleggen aan OM

11. \Overdragen VWM aan ULD of teruggeven aan eigenaar/beslagene

Unit Logistiek en Distributie, vtsPN

112. Transporteren sporen/VWM

13. |Bewaren VM

\14. \Uitvoeren eindbeslissingen
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Opsporingsambtenaar

   
1. Aantreffen VWM
 

Wat Hulpmiddel(en)
 

Opsporingsambtenaar (zoals genoemd in art. 141 SV) treft VWM aan.

Twee algemene uitgangspunten zijn:
1. Behandel elk aangetroffen/in beslag genomen VVVM of een op een

vuurwapen gelijkend voorwerp alsof het geladen is.

Denk aan uw eigen en andermans veiligheid.
Als u een wapen moet vastpakken of opnemen: houdt nooit de vinger
aan de trekker en houdt het wapen in een veilige richting.

2. Denk aan sporen! Het veiligstellen van sporen en het voorkomen van

contaminatie is van groot belang voor het verdere onderzoek.

De Forensische Opsporing (FO) is verantwoordelijk voor het veiligstellen
van de VWM.

2. In beslag nemen VWM
 

Wat Hulpmiddel(en)
 

\Bij inbeslagname:
e Beslagene een bewijs van ontvangst uitreiken.

e Nagaan of beslagene eigenaar is.

e Nagaan of rechthebbende afstandsverklaring wil tekenen.

Bij aantreffen VWM zonder rechthebbende, in beslag nemen ter onttrekking
aan het verkeer.

VWM met KVI binnen 24 uur overdragen aan RBWM/FO.

3. In bewaring nemen VWM

Ontvangstbewijs (BVH)

Afstandsverklaring (BVH)

KVI (BVH)

 

Wat Hulpmiddel(en)
 

Bij in bewaring nemen:

Mogelijke gronden voor het in bewaring nemen van VWM:

e = Het vervallen van de oorspronkelijke bevoegdheid (verlopen of het

intrekken van een verlof of overlijden verlofhouder)
e Het intreden van een wetswijziging.

| Bij het wegvallen van de bevoegdheid om VWM voorhanden te mogen

hebben, geldt de verplichting om VVVM in bewaring te geven. Indien het

verlof wordt ingetrokken uit veiligneidsoverwegingen (de houder van het

verlof is niet langer betrouwbaar) dan wordt een ontvangstbewijs in

bewaring gegeven VWM afgegeven. De termijn dat VVVM in bewaring
kunnen blijven bij de politie is maximaal 90 dagen..

Beschikking uitreiken

e WM in bewaring nemen

e = Registreren in Verona

e Binnen 24 uur overdragen aan RBWM/FO

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

igeldigheidsduur van het verlof, dan geldt de verplichting om VWM in

bewaring te geven. De termijn dat het vuurwapen in bewaring kan blijven bij  Ontvangstbewijs (BVH)
PV Bevindingen en

overdracht en KVI

Beschikking (Verona)

Ontvangstbewiljs in

bewaring

Registratie bewaarstatus

(Verona)   
BIN 001066, BIT, versie 2.0, 20 september 2011 Pagina 2 van 10
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de politic is maximaal 90 dagen (deze termijn is alleen van toepassing op in

bewaring genomen bestuurlijke vuurwapens).
e VWM in bewaring nemen

e = Registreren in Verona

« Binnen 24 uur overdragen aan RBWM/FO

Binnen de termijn van 90 dagen zal een bestuursrechtelijke beslissing
Igenomen dienen te zijn waaruit blijkt of een ingetrokken verlof weer wordt

verleend of dat een (tijdelijk) verlopen verlof weer wordt verlengd.
e =Nieuw verlof verlenen

e ~=Registreren in Verona

e ~=Binnen 24 uur wapen retour ontvangen van RBWM/FO

e VWM overdragen aan verlofhouder door BW

Il Bij het wegvallen van de bevoegdheid tot het voorhanden mogen hebben

ten gevolge van een wetswijziging, dan geldt specifiek beleid

(overgangsmaatregel of wapeninleveractie).

[Als VVVM worden aangeboden, ter bewaring, anders dan in geval van het

lwegvallen van de bevoegdheid of tengevolge van een beschikking, en er

sprake is van het in bewaring geven van VVWWM om de eigendom langerte
kunnen vasthouden (men is niet bevoegd maar blijft wel eigenaar) dan dient

dit wapen in bewaring gegeven te worden bij de wapenhandelaar.
e WM in bewaring geven bij wapenhandelaar

Registreren in register bij wapenhandelaar

Ontvangstbewijs + overeenkomst van bewaring van

wapenhandelaar

Registreren in Verona

Bewaartermijn maximaal 5 jaar

Afstand doen van VWM

\Wanneer de eigenaar te kennen geeft VWM niet langer als eigendom te

willen bezitten, dan kan hij hiervan afstand doen. Dit kan zowel bij een

lwapen wat actiefin 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. Het vernietigen van VWM kan niet

Igeschieden door de 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. 
Beschikking (Verona)

Ontvangstbewijs in

bewaring, registratie
bewaarstatus (Verona)

Beschikking (Verona)

Overdrachtsbewijs in

bewaring bij
Iwapenhandelaar

Registratie bewaarstatus

in Verona

Afstandsverklaring

vuurwapen (Verona)

Registratie

wapengegevens

gedurende 20jaar
opslaan (Verona)   
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4. Opstellen KVI
 

[Wat Hulpmiddel(en)
 

Binnen 8 uur na inbeslagname KV! opmaken. In KVI opnemen: BVH

e altijd summier doch inhoudelijk voldoende redenen van inbeslagneming;
e altijd summiere beschrijving van VWM;
e (eventueel) fotografisch vastleggen;
e label de IBN VVVM op basis van grondslag en doel IBN.

Mogelijke grondslagen zijn:
-  waarheidsvinding
-  verbeurdverklaring'
-  onttrekking aan het verkeer

Mogelijke labels zijn:
- waarheidsvindingsbeslag
- waarheidsvindingsbeslag tevens overig beslag
-  (niet-waarheidsvindings)beslag tevens overig beslag

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 RBVWMW/FO d.m.v. een mailbericht op de hoogte brengen van

inbeslagname van VWM.

VWAM 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.

5. Voorleggen in beslag genomen VWM aan hOvJ
 

 

Wat Hulpmiddel(en)

|Leg IBN VWI en actuele KVI voor aan hOvJ (kan digitaal KVI zijn)
|

Informeer hOvJ over feiten, omstandigheden redenen en doel beslag en of

wel of niet afstand van beslag is gedaan

HOvJ toetst de KVI op minimale eisen.

HOvwJ beoordeelt beslag op rechtmatigheid en doelmatigheid.

HOvJ toetst “label” beslag en laat eventueel aanpassen door de Beslisboom beslag

opsporingsambtenaar.

HOvJ neemt besluit over voortduren en/of bestemming beslag.

HOvJ verzoekt de opsporingsambtenaar om de KVI aan te vullen c.q. aan te |BVH

passen waar nodig en stelt werkopdrachten op ten behoeve van de

uitvoering van de besluiten.

 

q
Inzake vuurwapens is afgesproken dat deze niet in aanmerking kunnen komen voor verbeurdverklaring.

Vuurwapens moeten altijd onttrokken worden aan het verkeer
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6. Overdragen VWM

[Wat Hulpmiddel(en)

In alle gevallen VWM en KVI binnen 24 uur overdragen aan RBWM/FO. BVH

Overdracht registreren in BVH.
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Forensische Opsporing / RBWM

   
7. Registreren VWM

[wat |Hulpmiddel(en)
Strafrechtelijk VWWM voorzien van SIN (indien dit nog niet gebeurd is). SIN

vermelden op KVI. KVI aanvullen met een nauwkeurige beschrijving van

VWM BVH/LSWTRIS

 

 

Registreer VWM in LSV/BVH/TRIS. De volgende gegevens registreren:
e =6SIN;
e soort beslag:

o  waarheidsvindingsbeslag;
o  niet-waarheidsvindingsbeslag tevens overig beslag;

e bewaarlocatie.

VWM in daarvoor bestemde kluis opsiaan.

In bewaring genomen VWM (afkomstig van BVW/korpscheftaken) worden bij
het RBVWM/FO bewaard tot het moment van teruggave, afgifte aan

aangewezen (rechts)persoon (erkende vuurwapenhandel of

vergunninghouder) of totdat er een beslissing wordt genomen door de

korpschef of het OM over VWM.

8. Onderzoeken spoor
 

 [wat Hulpmiddelen)

VWM forensisch onderzoeken, inclusief IBIS. Hiervan aanvullend PV BVH/VDS

opmaken.
VWM onderwerpen aan een herkomstonderzoek: LSV/BVH/TRIS

e (aanvullende) verklaring verdachte;
e ombouwkenmerken;
e methode van zwartwassen;
e DNA-sporen in het wapen;
e Dacty-onderzoek;
e traceverzoek en systemen raadplegen.

Bij aantreffen spoor, registratie in LSV/BVH/TRIS.

Uitkomsten van onderzoek opnemen in aanvullend PV en pas indien van

toepassing de KVI aan.

Indien noodzakelijk is dat VWWM bij NFl/externe onderzoeksinstantie nader

onderzocht wordt.

e Maak PV van motivatie en aanvraag deskundige op en zend naar OvJ.

e Stel aanvraagformulier NFI op in BVH.

Sla VWM op in daarvoor bestemde kluis. Opslaan in afwachting van

aanwijzing deskundige door Ow of RC. Registreer opslag in BVH/LSV.
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9. Overdragen VWM aan NFI/ externe onderzoeksinstantie en retour
 

 [Wat |Hulpmiddel(en)
Na ontvangst aanwijzing deskundige van OvJ of RC.

Ten behoeve overgedragen aan NFl/externe opsporingsinstantie: VDS/BVH/LSV/TRIS

e opstellen transportbon voor Unit Logistiek en Distributie (ULD), vtsPN;
e VWM verpakken in speciaal door NFI geleverde kist en verzegelen.

Transportbon faxen naar ULD

Na overdracht VWM aan ULD dit registreren in LSV/BVH/TRIS

Na retour ontvangst VWM van NFl/externe onderzoeksinstantie door

medewerker Forensische Opsporing, dit wederom registreren in

BVH/LSV/TRIS.

10. Voorleggen aan OM

Wat Hulpmiddel(en)

Binnen 30 dagen na inbeslagname wordt VVVM ter beoordeling aangeboden
|

aan het OM. Hiervoor komt het OM op afgesproken momenten langs bij het BVH/VDS/LSV/TRIS

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 WWVM-verbaal.

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

VWM waarover binnen 30 dagen na inbeslagname nog geen beslissing

genomen kan worden, 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 verlenging van de termijn. Deze beslissing
wordt geregistreerd in VDS.

In bewaring genomen VWM (afkomstig van BVWkorpscheftaken), welke Verona

langer dan 30 dagen in bewaring zijn genomen, worden door middel van

een overzichtslijst uit Verona aangeboden aan het OM. De medewerker

tekent op de lijst voor akkoord.
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11. Overdragen VWM aan ULD of teruggeven aan eigenaar/beslagene

|wat Hulpmiddel(en)

Op dezelfde dag dat de medewerker van het OM beslissingen heeft VDS/BVH/TRIS

genomen m.b.t. overdracht van VVVM, wordt door RBVWM/FO:

e  beslissingen m.b.t. strafrechtelijke VWM registreren in VDS/TRIS/BVH;
\e geparafeerde overzichtslijsten archiveren;
e overzicht van hoeveelheid over te dragen goederen, mailen aan Unit

Logistiek en Distributie, vtsPN.

 

 

Unit Logistiek en Distributie, visPN komt maandelijks langs voor overname

van VVVM. Datum overdracht registreren in VDS/TRIS en BVH door

RBWM/FO.

Teruggave VVWWM

WM die terug gegeven moeten worden aan eigenaar/beslagene moeten

via RBWM/FO terug gegeven worden.

Uitgevoerde acties m.b.t. teruggave van VWM registreren in

|VDS/TRIS/BVH.
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Unit Logistiek en Distributie, vtsPN

  
12. Transporteren sporen/VWM

Wat Hulpmiddel(en)
VWM worden (inclusief overige goederen vallend onder WWM) maandelijks

gehaald door Unit Logistiek en Distributie, visPN.

Daarmaast vervoert Unit Logistiek en Distributie, visPN, VWM/sporen van

RBWM/FO naar NFI en van NFI naar RBWM/FO.

 

 

Bij de overname de volgende activiteiten uitvoeren:

e overnamecontrole;
e —invullen overdrachtsformulier ‘Stukken van Overtuiging’ bij transport van

sporen.

Als uit overnamecontrole blijkt dat de goederen, vermeld op de

werkopdracht, niet overeenkomen met de werkelijke goederen, dan worden

goederen niet overgenomen. Hiervoor moet een nieuwe werkopdracht door
het OM worden opgesteld.

Het is mogelijk dat vuurwapens rechtstreeks ter vernietiging worden

aangeboden vanuit de douane. Dit betreffen dan handelspartijen waar geen

herkomstonderzoek noodzakelijk wordt geacht. De partij is dan voorzien van

een werkopdracht van het OM.

13. Bewaren VWM

Wat Hulpmiddel(en)

De medewerkers belast met transport dragen VVVM over aan de bewaarder.

 

 

Wederom vindt een overdrachtscontrole plaats, waarbij overgenomen

\goederen overeen moeten komen met werkopdrachten van OM.

VM op een unieke bewaarlocatie plaatsen.

VWM registreren in SAP. De volgende gegevens worden geregistreerd: SAP

e SIN;
e soart beslag:

© waarheidsvindingsbeslag;
© niet-waarheidsvindingsbeslag, tevens overig beslag;

e unieke bewaarlocatie;
je beslissing OM:

o deponeren;
© deponeren en vernietigen.

Ovemame van VWM coor de Unit Logistiek en Distributie, visPN, melden bij
het OM d.m.v. verzending werkopdracht voorzien van een aantekening.

BIN 001066, BIT, versie 2.0, 20 september 2011 Pagina 9 van 10

0502



14, Uitvoeren eindbeslissingen

[Wat Hulpmiddel(en)

Er zijn twee soorten definitieve beheerbeslissingen die uitgevoerd kunnen

worden:

e teruggave VWM;
e vernietiging VW’.

 

 

Teruggave VWM

VM worden op transport gesteld naar het RBWM/FO n.a.v. een BVH/LSW/TRIS

werkopdracht van het OM. De uitgevoerde werkopdracht, voorzien van een

aantekening, verzenden naar OM. Registreer uitgevoerde eindbeslissing in

BVH/LSV/TRIS.

Vernietiging VVWM

VWM worden in partijen vernietigd. De vernietiging vinat altijd plaats door

middel van:

je knippen, bij Unit Logistiek en Distributie, visPN;
e schredderen, bij Unit Logistiek en Distributie, visPN.

Ter informatie:

Door de ULD kan een voorstel aan het OM gedaan worden om VVWWM te

bestemmen voor een ander doel.

Gebruikte afkortingen:
BVH Basisvoorziening Handhaving
BW Bijzondere Wetten

FO Forensische Opsporing
hOvJ hulpofficier van Justitie

IBIS Integrated Ballistics Identification System
IBN Inbeslagname

KVI Kennisgeving van inbeslagname
LSV Landelijk Sporenvolgsysteem

NFI Nederlands Forensisch Instituut

OM Openbaar Ministerie

OvdJ Officier van Justitie

PV Proces Verbaal

RBVWM Regionaal bureau wapen en munitie

RC Rechter Commissaris

SAP Systems, Applications and Products

SIN Sporen identificatie Nummer

TRIS Technisch Recherche Informatiesysteem
ULD Unit Logistiek en Distributie

VDS Vuurwapen Datasysteem

visPN voorziening tot samenwerking Politie Nederland

VWM Vuurwapens en Munitie

ww Wet Wapens en Munitie

 

?
Theoretisch bestaat er ook de mogelijkheid tot het vervreemden van het vuurwapen, maar hiervan heeft de

werkgroep vuurwapens gesteld dat dit een onwenselijke situatie is.
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Van:[ (10y2e)_|e(_@01e)_Pbeke.nl>
Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 12:12

Aan: [(10)(2e)],(222 [(10)i2e)|- BD/DBAenV/HIC <{___(70)(2e)__ |@minjenv.nl>

Onderwerp: Wapenposter

Hoi [@0)2e)|

Bijgaand de wapenposter met dank aan de politie Amsterdam en onze|(10)(2e) (vormgever en

fotograaf).
|k hoor graag watje ervan vindt.

Het zou fijn zijn als het CCV deze poster online zet in de Toolbox want dan kunnen wij vanuit de

checklists ook een downloadlink maken.

De poster uit te printen in A3 en A4.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Bureau

ope} (10)(2e) | Turfstraat 1] 6811 HL Arnhem | | Linkedin | Twitter|
Nieuwsbrief

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

criminaliteit

Disclaimer
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Inleveractie van messen in gemeente

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

steekwapens. ledereen kan dan anoniem en straffeloos zijn mes 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. Als je wapen
dan afgepakt wordt, kan het tegen je gebruikt worden. En als je er toch mee weet te steken,

zijn de gevolgen groot. Niet alleen voor het slachtoffer. Maar ook voor de dader zelf, omdat

hij een strafblad krijgt.

Inleverpunten
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 steekwapen in te leveren. Maar ook volwassenen kunnen hun steekwapens inleveren. Zij
kunnen hiervoor terecht bij de politiebureaus. Je herkent ze als inleverpunt door de poster die

op het raam geplakt is. Het inleveren gebeurt anoniem. Er is dus geen risico dat je bestraft

wordt voor wapenbezit. 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.

Bewustwording risico’s wapens

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

wapenbezit 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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ce) __ |(10)@e)|-BD/DGSB/DARC/JIZ

Van: (10)(2e) - BD/DC/INKOOP

 

 

Verzonden: vrijdag 10 september 2021 08:58

Aan: ‘foed @initiative.com'

cc: Cammy], (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R; | (10)(2e) ifoedoy2e) |- BD/DGSB/DJFC/ACF;

(10)(2e) _|- BD/DGSB/DARC/FAB

Onderwerp: schriftelijke opdracht 40100027701 betreffende de campagne inleveren wapens

jongeren - 2021 - online

Bijlagen: 2021831_J_V_Inleveren_wapens_jongeren_2021_ONLINE (3).pdf; Projectbegroting_

2305_J_V_Inleveren_wapens_jongeren_2021_UREN (2).pdf; 40100027701.pdf

Opvolgingsvlag: Opvolgen

Vlagstatus: Met vlag

Geachte heer/mevrouw,

In de bijlage treft u onze schriftelijke opdracht 40100027701 betreffende de campagne inleveren wapens jongeren
—

2021 - online.

Ik verzoek u de e-factuurte versturen onder vermelding van dit ordernummer. Zonder deze referentie kan de

factuur niet betaald worden.

Meer informatie over e-facturatie vindt u op https://www.helpdesk-efactureren.nl/e-facturen-versturen.
 

Ik wensu succes bij de uitvoering van de opdracht en dank u voor de getoonde interesse.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Adviseur Inkoop

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dienstencentrum

Inkoopuitvoeringscentrum JenV

Servicepunt Inkoop (SPI)
16e etage Noord toren

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 18580 | 2502 EN | Den Haag

spk (Oe) ll
[ (10)(2e) _[@minjenv.nl

Op donderdag niet aanwezig

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

0507



 

Van: (10)(2e) c| (10)(2e) Bhetccv.nl>
Verzonden: vrijdag 10 september 2021 12:02

Aan: [(10)(2e) ],@2H0)(2e) | BD/DGSB/DJFC/ACF {[__(10)(2e) __|@minjenv.nl>
cc: (10)(2e) < (10}(2e) @hetccv.nl>; C20)_,| (10)(2e)

|- BD/DCOM/C&R

<a @e)_Bminjenv.nl>
Onderwerp: Re: Wijzigingen landkaart

 
 

 

Goedemorgen 

Bedankt voor je de correcties,

Ik heb ze doorgezet naar bureau Haai en die verwerkt ze op de kaart.

Een deel heeft hij al gedaan. De wijzigingen die nog komen, blijf ik doorsturen.

De posters van vuurwapens zijn vervangen.

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

wapens-2021/primaire-doelgroep-jongeren/

 

 

Ik heb navraag gedaan, maar het is technisch niet mogelijk om introductietekst op de pagina van

dropjeknife.nl te zetten, want: Jongeren komen via hun mobiele telefoon op www.dropjeknife.nl
terecht. Daarmee scannen ze

de QR-code. De landkaart is daarop goed te zien. Voor meer tekst en uitleg is daarom geen ruimte.

Dit is een korte samenvatting van het antwoord dat ik van mijn ICT-collega op dit verzoek kreeg.
Als je wilt, stuur ik je zijn uitgebreide toelichting.
Laten we dit soort wensen noteren en meenemen als we volgend jaar weer een vergelijkbare actie

doen.

Volgens mij zijn de belangrijkste zaken op orde voor de start van de campagne maandag.
Daar hebben we met z'n allen veel werk voor verzet.

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 (to@ey
| www.hetecv.nl

E Loe) Bhetecv.nl

Werkdagen: ma] di | do | vr

Volg het CC
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Van: |_(10)(2e) |,(f2#0)(2e) |-BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: woensdag 8 september 2021 13:31

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

CC:|_(toyi2ey) ste) @hetcev.nl>; 02)_,| (10)(2e) + BD/DCOM/C&R

<0@e)  Bminjenv.nl>

Onderwerp: Toolbox - pagina communicatiemateriaal inleveractie

Graag onderstaande passage actualiseren.

Landelijke campagne

  Het minister  van Justitie en Veiligheid voert de landelijke campagne uit.

De campagne richt zich op de doelgroep in de gemeenten die zich

opgegeven hebben voor de inleveractie. De landelijke media-inzet is nog in

ontwikkeling. Informatie over de opzet van deze campagne volgt in een

later stadium.

Nieuwe tekst:

 
De online video’s worden dus, zoals eerder afgesproken, op twee plaatsen neergezet (ook op de

landingspagina).

Alvast dank!

Groetijes,
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Cio Troe] coreer_]
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
 

 

ibe) (oy2ey

[m= J@minjenv.nl

www.rijksoverheid.ni/jenv

 

 

Van: (10)(2e) <i (10)(2e) @hetccv.nl>
Verzonden: woensdag 8 september 2021 14:09

Aan: [doy@e) ],m2H0)2e) |- BD/DGSB/DJFC/ACF <[___(10)2e)___ @minjenv.nl>

cc{ (10)(2e) Iki (10)(2e) @hetccv.nl>; 7He2e) | (10)(2e)| BD/DCOM/C&R

<a@e)  Bminjenv.nl>

Onderwerp: Re: Toolbox - pagina communicatiemateriaal inleveractie

Beste[0209]
Ik zie net jouw bericht. Dat ga ik regelen en heb ik dus nog niet meegenomen in de update die

jullie zojuist heb verstuurd.

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) 7516700

(10}iey{___Coie)
| www.hetecv.nl

E Loe) Bhetccv.nl

Werkdagen: ma| di | do | vr

Volg het CCV: 

 

Volg het PKYW:
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PKYW BD

:

Hono

 

Van: [(10)(2e) ],{tmed10)(2e) _|- BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 8 september 2021 18:45

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

 cc;| (10)(2e) lel (O26) @hetccv.nl>; Lame](10)(2e) |- BD/DCOM/C&R

<q (10)(2e) Bminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Toolbox - pagina communicatiemateriaal inleveractie

Hoi] (19)(2e)

Fijn, dank.

Zijn, als ik het goed zie, nog niet geplaatst. Weet dat ik de gemeenten al gemaild heb

dat ze beschikbaar zijn op de site van het CCV...

Groetjes,
(10}(2e)

(10):2e)_| (10)(24 (10)(2e)

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

Fi

(STOP HELING
www.stopheling.nl 

De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.ni in @minjenv.nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

bad) (oye)

 
 
 

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

Verzonden: donderdag 9 september 2021 08:52

Aan: (coves)_|,(2410)(2e) _|- BD/DGSB/DJFC/ACF <___(10)(2e)__‘[@minjenv.nl> 
 

cc; (10)(2e) < (10}(2e) @hetccv.nl>; Loe)
) (10)(2e) |-BD/DCOM/C&R

(10}(2e) minjenv.nl>

Onderwerp: Re: Toolbox - pagina communicatiemateriaal inleveractie
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Goedemorgen  

De pagina is aangepast, zie:

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

2021/

 

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) 7516700

M

| www. hetecv.nl
E L__Goy@e)_ Phetecv.nl

Werkdagen: ma] di | do | vr

Volg het CCV:

Hone

Volg het PKVW:

pkYW J)

iV

HOO
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Van:[(10)(2e)_—_e(_(0)(2)__ Bbeke.nl>

Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 13:54

Aan: [(T0)(2e) |, (24 (10)(2e) | BD/DBAenV/HIC <[__(10)e)__@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Foto's

Leuk!

Met vriendelijke groet,

Bureau |ita

cpa (10)(2e) | Turfstraat 1] 6811 HL Arnhem | (10)(2{___(10)(2e) | Linkedin | Twitter|
Nieuwsbrief

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

criminaliteit

Disclaimer

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

Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 13:38

 

  

Aan:| (10)(2e) \<__G0@e)_ Pbeke.nl> (10)(2e) <L_(10)2e)  Bbeke.nl>; |(10)(2e)
 

(10)(2e)  <_(oy2e)_| @politie.nl>

Onderwerp: RE: Foto's

Dat is mooi{(ioy(2e) Leuk!

De checklist zie ik tzt graag tegemoet, kunnen we er iets moois van maken!

 

 

Groet aoe)

Van: (10)(2e) [ (10)(2e) Dbeke.nl]

Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 10:12

Aan: (10)(2e) < (10)(20) @politie.nl>; (10)(2e)
 
  

<L_9@e)_Pheke.nl>; (10)(2e) KL coe) @politie.nI>

Onderwerp: RE: Foto's

Het is zeker gelukt 

Mede dankzij jullie is deze wapenkaart door |(10)i2e) kgemaakt die online staat bij het CCV op

deze pagina en op deze pagina.

Heel veel dank nog!

PS. De checklist voor scholen is ook bijna klaar en stuur ik je ook tzt toe.
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Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Bureau

Brag (10)(2e) | Turfstraat 1| 6817 HL Arnhem | (ova He) | Linkedin | Twitter|
Nieuwsbrief

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

criminaliteit

Disclaimer

Van: <_“WjGe) 1@ politie.nl>

Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 09:46

Aan: (10)(2e) <__Goee)_ Pbeke.nl>;| (10)(2e) |<__2020) 1 @politie.nl>;

[ (@oy2e) —_k_(40)(2e)__ beke.nl>

Onderwerp: RE: Foto's

 

 

 

 

 

Goedemorgen,

Hebben jullie elkaar al getroffen, is het gelukt?

Groet ove)

 

Van: (10)(2e) [ (10}(2e) Pbeke.nl]

Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 12:39

Aan;| (10)(2e) |<L_GO@e)_j@politie.nl>; [—_(10)(2e) | <_@@e)_ Bbeke.nl>;
(10)(2e) < (10)(2e) |@politie.n|>

Onderwerp: RE: Foto's

Beste

Hartstikke fijn dat het mogelijk is om foto’s te maken!

Ik denk dat het soort vuurwapens het soort zou moeten zijn dat relatief vaak gebruikt wordt

bij incidenten op en rond scholen of bij horecagelegenheden. Geen “excentrieke” wapens

lijkt mij.

 

  

 

 

 

Ik zou zaterdag de 26° juni kunnen, maar cok op een doordeweekse dag zou kunnen. Ik pas

me wat dat betreft graag aan.

Ik ben mobiel te bereiken via: [___@0x22)

Hartelijke groet,

(10)(2e)
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Bureau

(10)(2e) | Turfstraat 1 | 6811 HL Arnhem |
(102e)_| | Linkedin | Nieuwsbrief

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

veiligheidsvraagstukken en criminaliteit

Disclaimer

 

 

Van: (10)(2e) <L_(oy2e) }@politie.nl>
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 14:46

Aan: (10)(2e) <L__10@6) _Pbeke.nl>; (10)(2e)

< (10)/2e) @politie.nl>

ce: (10)(2e) <L_(10)(2e)_Bbeke.nl>

Onderwerp: RE: Foto's

 

 

Allen,

Zo snel kan het gaan. We mogen de vuurwapens uit onze collectie gebruiken.
Wat (uiteraard) niet mag is (vuur)wapens gebruiken uit een lopend onderzoek. Maar daar ligt
jullie interesse ook niet lijkt mij. Wij hebben hier genoeg (vuur)wapens liggen welke niet aan

onderzoeken gekoppeld zijn om in de behoefte te voorzien denk ik.

Eventueel, als voor een moment in het weekend gekozen gaat worden, is het wel handig om

aan te geven welke / wat voor soort vuurwapens gefotografeerd moeten gaan worden. Want

deze liggen in een kluis die in het weekend niet toegankelijk is. Ik kan wel zorgen dat ze

tijdelijk in een kluis komen zodat ik er in het weekend bij kan.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

enor FO

Politie | Amsterdam | DRR | SO | FO | Wapens, Munitie en Explosieven

Kabelweg 25, 1014 BA Amsterdam

afiger31 (Ccn9ee
T #0e(__ away]

 

 

Van: (10)(2e) {l (10)(2e) BDbeke.nl]

Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 14:20

Aan: (40)(2e) <20@9 @politienl>;|(oye) |
< (10)(2e) @politie.nl>

CC: Marcel Grotens <L_(0)2e)_Dbeke.n|>

Onderwerp: RE: Foto's

We wachten af!

 

 

 

Dankje wel 

Met vriendelijke groet,
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Bureau (hfa%

cde (10)(2e) | Turfstraat 1] 6817 HL Arnhem | [Gov@e@e) | Linkedin | Twitter|
Nieuwsbrief

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

criminaliteit

Disclaimer

 
 

Van: (10)(2e) <[(10\(2e) |@politie.nl>
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 14:18

Aan:[ Goj2e) —_ \¢_Go}@e) beke.nl>[—(10@2e)—
<_0)2e) 1@politie.nl>
ccf (t9y(2e) k_G0)@e)_Bbeke.nl>
Onderwerp: RE: Foto's

 

 

Goedemiddag,

Ik heb het verzoek nogmaals bij mijn leiding gevende onder de aandacht gebracht. Het

antwoord zal ik z.s.m. doorgeven.
De meeste (zo niet alle) voorwerpen (incl. vuurwapens indien er alsnog toestemming komt)
kunnen wij in voorzien.

Voor wat betreft de datum:

Het weekeinde van 26 en 27 juni ben ik vrij, maar wil ik best naarde Kabelweg komen om dit

te regelen. Een voordeel is tevens dat er dan voor het pand parkeerplekken te over zijn. Dus

dat is nog een plusje. De andere datum van 29 juni kan helaas niet omdat de cursus dan nog

loopt. Die loopt tot 17:00 uur. Dus dat gaat niet lukken van onze kant.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Senior FO

Politie | Amsterdam | DRR | SO | FO | Wapens, Munitie en Explosieven

Kabelweg 25, 1014 BA Amsterdam

(1GiGer31 (Cee)
T side} (10)(2e)

 

 

Van: (10)(2e) ff (10)(2e) Bbeke.nl]

Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 10:33

Aan; (10)(2e) <___(0)@e)|@politie.ni>

cc; (10)(2e) KL (10)(2e) |@politie.nl>; (10)(2e) <___(10)(2e)  Dbeke.nl>

Onderwerp: RE: Foto's

Daal a en

Heel fijn dat het gelukt is. Ik heb nog wel een vraag voor (10)(2e)
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Wij maken in opdracht van het actieprogramma Jongeren en Wapens van het Ministerie van

Justitie en Veiligheid een checklist voor scholen om kluiscontroles te kunnen uitvoeren samen

met de partners. Naast dat we ze meenemen in tekst over ce verschillende categorieén

wapens (WWM) willen we daar ter illustratie ook graag een afbeelding met foto's van maken.

Het gaat om:

= Steekwapens, zoals stiletto’s, vlindermessen, vilmessen en valmessen

= Slag- en stootwapens, zoals boksbeugels en ploertendoders
= Vuur en stroomwapens, zoals tasers, (alarm)pistolen en daarvoor bestemde munitie

= Overige wapens, zoals werpsterren, wurgstokken en pepperspray
= |mitatie- of nep(vuur)wapens
= Voorwerpen die in omstandigheden als wapen kunnen dienen, zoals een

honkbalknuppel of schroevendraaier. De context bepaalt of iets een wapen is of niet.

Zijn er twijfels, betrek als school danje wijk- of jeugdagent.

(10)(2e) onze vormgever in de cc) wil graag van de verschillende categorieén wapens
— het liefst op een neutrale achtergrond en zelfde belichting — foto's maken van de

verschillende wapens.

Nu lees ik in de mail van

echte vuurwapens’.
Betekent dit dat hij geen foto's mag maken van vuurwapens? Dat zou jammer zijn want dan

kunnen we de afbeelding niet maken omdat deze dan niet compleet is.

 ‘Er mogen alleen foto's worden gemaakt van wapens anders dan

Ps. in een eerder onderzoek ‘De lading van vuurwapens' — in opdracht van politie en

wetenschap - mochten we wel fotos van wapens van de politie publiceren nadat zichtbare

nummers op de wapens waren verwijderd door| Zie hier voor het boek:

httos://bureaubeke.nl/publicaties/de-lading-van-vuurwapens/
 
 

Mocht een en ander wel mogelijk zijn dat zal het eindresultaat vanzelfsprekend eerst ter

goedkeuring langs jullie gaan.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Bureau (iva
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Vani(ine) __(10)@6} @pollitie.nI>

Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 07:30

Aan: (10)(2e) <L_40@:)  Pbeke.nl>
cc! (10)(2e) <(G0i@ey }@politie.nl>;| oye)
<L__(0)2e)J@politie.nl>

Onderwerp: RE: Foto's

Goedemorgen|(0e),

Zojuist de reactie verkregen. Het is akkoord.

De FO-studio wordt nu weliswaar gebruikt voor een interne cursus. De shoot van jouw
vormgever kan op werkdagen vanaf 17:00 uur, of in het weekeinde. Dit op korte termijn.
Anderszins wordt het over een paar weken.

Er mogen alleen foto’s worden gemaakt van wapens anders dan echte vuurwapens.

[ (10)(2e) (WME FO) en ik kunnen hem begeleiden.
Deze week kan ik niet door afwezigheid. Verder wordt het lastig omwille van invulling van

andere diensten (0.a. cursus). Het weekeinde van 26 en 27 juni werk ik. Wellicht dat het

en jouw vormgever dan schikt?

De Taaiste optie mijnerzijds voor mijn vakantie (begin augustus ben ik weer in dienst) is

dinsdag 29 juni tot 15:00 uur, mocht de interne FO cursus ten einde zijn. Ik heb die dag
mogelijk wel een politiestudent mee.

Mocht het niet schikken, dan moet ik bekijken of ik wat op een vrije dag kan realiseren.

 

 

 

 

Enfin, ik verneem het graag van jullie. Bedankt vast!

Groet, one] 

Van: (10)(2e) (10)(2e) Pbeke.nl]

Verzonden: maandag 14 juni 2021 10:01

Aan: (10)(2e) Kl (fo)(2e) @ politie.nl>

Onderwerp: Foto's

Hoi} m2)

Hebje nog iets gehoord over het maken van foto's? Mijn vormgever staat te springen om

naar Amsterdam af te reizen.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Bureau (ifa%
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