
[tineT (10)(2{(40)(2e)
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
 

 
obad____oze)|

minjenv.nl

www. rjksoverneid.nl/jenv

 
 

Vani: [(10)(2e)J, 2410)(2e) +|- BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: woensdag 15 september 2021 09:57

Aan: ‘[(10)(2e)@xnloverheid.nl' <{(10)(e) }@xnloverheid.n|>

Onderwerp: FW: Eerste kolom - pdf inleverpunt zonder logo A1
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Van: |_(10)(20) |,f02#0)(2e)_]- BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 15 september 2021 09:57

Aan: [(10)(2e)@xnloverheid.nl' <{(10)(2e) @xnloverheid.nl>

Onderwerp: FW: Eerste kolom - pdf inleverpunt zonder logo A3
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Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

STOP) HELING
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Van: |_(10)(2e) |/{oi@410)(2e) |BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: woensdag 15 september 2021 10:01

Aan: [(10)(2e) @xnloverheid.nl' <{(10)(2e) @xnloverheid.nl>
Onderwerp: FW: Tweede kolom - pdf vuurwapen met politielogo A1
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Projectleider heling, geweld onder inviloed en wapengerelateerd geweld
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(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.ni/jenv

 

Van: [(i0\@e)_[@iz90)2e)_|- BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 15 september 2021 10:01

Aan: [(10)(2e)@xnloverheid.nl' <{(10)(2e) @xnloverheid.nl>
Onderwerp: FW: Tweede kolom - pdf vuurwapen met politielogo A2
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Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

(STOP) HELING
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Van: [(ioj2e)_|,f@H0y(2e) _]- BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 15 september 2021 10:02

Aan: ‘[(10)(2e) @xnloverheid.nl' <{(10)(2e) @xnloverheid.nl>

Onderwerp: FW: Tweede kolom - pdf vuurwapen met politielogo A3

Limes T(10)(2] Gove]
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld
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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
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Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [(ove) |{[2H0)2e) | BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 15 september 2021 10:05

Aan:
'[(10)(2e)

@xnloverheid.nl' <(19)(2e) @xnloverheid.nl>

Onderwerp: FW: Tweede kolom - pdf vuurwapen zonder logo A1

(10)(2e) (0V2e)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

STOP) HELING
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Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
 

 

Van: [(1oy(2e)_|,{2H0)(2e) _]- BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 15 september 2021 10:06

Aan:
'[(10)(2e)

@xnloverheid.nl' <(19)(2e) @xnloverheid.nl>

Onderwerp: FW: Tweede kolom - pdf vuurwapen zonder logo A3

(10)(2e) (70)(2e)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld
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   Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Van:[(10)2e)|,(@2s0)@e)_]- BD/DGSB/DIFC/ACF

Verzonden: woensdag 15 september 2021 10:08

Aan: [(10)(2e)@xnloverheid.nl' <{(10)(2e) @xnloverheid.nl>
Onderwerp: FW: Derde kolom- pdf flyer (A5)

aoe Troe] coreer_]
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld
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STOP) HELING
www. stopheling.nl

Mi

Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen
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   Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Vani: |_(10)(2e) |ff>e#oy2e) |- BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: woensdag 15 september 2021 10:10

Aan: [(10)(2e) @xnloverheid.nl' <{(10)(2e) @xnloverheid.nl>
Onderwerp: FW: Derde kolom - pdf steekwapen zonder logo Al blauw groen rood - kleur 1
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Van: [(1o(2e) |,Me20)(2e) | BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: woensdag 15 september 2021 10:11

Aan: ‘[(10)(2e)]@xnloverheid.nl' <{(10)(2e) }@xnloverheid.nl>

Onderwerp: FW: Derde kolom - pdf steekwapen zonder logo Al blauw groen rood - kleur 2
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Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld
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(STOP) HELING
www.stopheling.nl
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Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
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 Van: |_(10)(2e) |,
- BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: woensdag 15 september 2021 10:12

Aan: [(10)(2e)@xnloverheid.nl' <{(10)(2e) @xnloverheid.nl>

Onderwerp: FW: Derde kolom - pdf steekwapen zonder logo Al blauw groen rood - kleur 3
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Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld
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Vani: |_(10)(2e} + BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: woensdag 15 september 2021 10:16

Aan: [(10)(2e) @xnloverheid.nl' <{(10)(2e) @xnloverheid.nl>
Onderwerp: FW: Derde kolom - pdf steekwapen zonder logo A3 blauw groen rood - kleur 1
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Van: [oy@er_],(D210)@e)_]-BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 15 september 2021 10:16

Aan: [(10)(2e) @xnloverheid.nl' <{(10)(2e) @xnloverheid.nl>
Onderwerp: FW: Derde kolom - pdf steekwapen zonder logo A3 blauw groen rood - kleur 2
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Van: [ (oye)_],(B2sf0)(2e) _]|- BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 15 september 2021 10:17

Aan: ‘[(10)(2e) @xnloverheid.nl' <{(10)(2e) @xnloverheid.nl>

Onderwerp: FW: Derde kolom - pdf steekwapen zonder logo A3 blauw groen rood - kleur 3
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Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld
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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
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Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [ (10)(2e) ],@40)(2e) |- BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 15 september 2021 10:20

Aan:
'[(10)(2e)

@xnloverheid.nl' <(19)(2e) @xnloverheid.nl>

Onderwerp: FW: Derde kolom - pdf steekwapen met logo Lelystad A2 blauw

|_(tov@e)| come |Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

STOP) HELING
www.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
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Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
 

 

Van: [cioy@e)_],(280)(2e) _|- BD/DGSB/DJEC/ACF
Verzonden: woensdag 15 september 2021 10:23

Aan:[__(10)(2e)_|- BD/DGSB/DJFC/ACF ¢[_(10)(2e)_ ®minjenv.nl>
CC: [(10)2e) @xnloverheid.nl' <[(10)(2e) @xnloverheid.nl>
Onderwerp: RE: pdffbestanden kunnen niet worden verstuurd naar Xerox.

Gelukt

(1oy(2e)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld
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HELING
werw.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
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L10yi2e)  }@minjenv.nl

www. riiksoverneid ni/jenv

Van: (10)(2e) - BD/DGSB/DJFC/ACF 4_(10)(2e) @minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 15 september 2021 10:28

Aan: (dove)_|,@2gi0(2e)_]- BD/DGSB/DIFC/ACF 4___(oyze)__ (@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: pdffbestanden kunnen niet worden verstuurd naar Xerox.

Wat goed! Het lukte mij helemaal niet. Ik ben tot laat bezig geweest om het naar Xerox

te sturen.

Heel fijn dat het jou wel is gelukt.

Groetjeas

Met vriendelijke groet,

(OVZe)

beleidsondersteuner

    terie van Ju ie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen

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

 

Ded (10y(2

(l (oe) @minjenv.nl

www. riksoverheid.ni/jenv

Van: [doer |,eH0\2e) _|- BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: woensdag 15 september 2021 10:33

Aan (0)26) | BD/DGSB/DIFC/ACF {_(0@e)_Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: pdffbestanden kunnen niet worden verstuurd naar Xerox.
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Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

STOP) HELING
www.stopheling.nl

Minlsterle van Justitle en Velligheld
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

Vani: [(10)(2e) @xnloverheid.nl <[(19)(2e) @xnloverheid.nl>

Verzonden: woensdag 15 september 2021 14:24

Aan:|___(10)(2e) - BD/DGSB/DJFC/ACF <{ (Toye) Bminjenv.nl>; | Moy@e) |[eV0V26) |-

BD/DGSB/DJFC/ACF {[_(102e)__— (@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Inkoopopdracht gedrukte materialen

Urgentie: Hoog

Beste en Le)],

Ik heb de diverse logo’s van gemeentes en van de politie nog niet ontvangen.

Tevens graag de verdeling hoeveel posters met welk formaat van welke gemeente gedrukt moeten

worden.

Ik hoor weer graag van jullie.

Met vriendelijke groet,
(10)(2e)

Ordermanagement Rijksoverheid
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Xerox”
Xerox Communication Services

Laan van ’s-Gravenmade 42a - 42b

2495 AJ ‘s-Gravenhage

E-mail: [(10(2e){@xnloverheid.n|

T: 085-4000166

KvK/trade register Nr.33085653

 (in 
This message and any attachment contain information which may be confidential or otherwise protected from disclosure. It is intended for

the addressee(s) only and should not be relied upon as legal advice unless it is otherwise stated. If you are not the intended recipient(s) (or
authorised by an addressee who received this message), access to this e-mail, or any disclosure or copying of its contents, or any action

laken (or nol Laken) in reliance on il is unauthorised and may be unlawlul. If you have received Lhis e-mail in error, please inform the

sender immediately,

Van: [_(10)(2e)_|,es0)(2e) | |- BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 15 september 2021 14:30

Aan:
'[(10)(2e)

@xnloverheid.nl' <(19)(2e) @xnloverheid.nl>

Onderwerp: RE: Inkoopopdracht gedrukte materialen

Hol

Er is maar 1 gemeente van wie het logo toegevoegd moet worden en dat is die van

Lelystad. Dat logo hebben jullie ontvangen in de mail die vanochtend ik stuurde.

 lv

Ik weet niet of[(19)(22)| mijn mail heeft doorgestuurd mbt de verdeling van de aantallen. Ik

stuur die zo nog even door.

Daar waar het voor het overige om logo’s gaat geldt de instructie dat gemeentelogo

vervangen dient te worden door politielogo.

Dit is specifiek aan de orde bij de vuurwapen poster.

«= Poster vuurwapens Al, A2, A3 met politielogo (dus gemeentelogo vervangen door politielogo)

Bij de poster ‘inleverpunt met logo’ gaat het sowieso om het politielogo.

Het politielogo heb ik opgevraagd en volgt zsm.

Groetjes,

Lcorze) TOHe{ oe) _]
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

0880



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
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Vani: [ (10)(2e) ],(P290)(2e) | - BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 15 september 2021 14:32

Aan: ‘[(10)(2e) @xnloverheid.nl' <[(10)2e) @xnloverheid.nl>

cc: (10)(2e) - BD/DGSB/DJFC/ACF {[_C0)2e)_@minjenv.nl>
Onderwerp: Offerte aanvraag inleveractie wapens

(102 (70(2e)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

(STOP) HELING
www.stopheling.nl 
 
  ighei
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

ofag___toeey_

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

 

 

 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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Van: |_(10)(2e) |,(fme#0)(2e) + ]- BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: dinsdag 14 september 2021 16:06

Aan: (10)(2e)
- BD/DGSB/DJFC/ACF {{_C0)@e_@minjenv.ni>

Onderwerp: Inkoopopdracht gedrukte materialen

Hoilfoes|

Graag zsm een inkoopopdracht opstarten voor het poster- en foldermateriaal.

Aanvankelijk was het de bedoeling am alles in de week van 4 oktober te versturen, maar veel

gemeenten en politie vragen om het materiaal eerder te ontvangen.

Aangezien de gadgets naar verwachting pas in de week van 4 oktober aangeleverd worden, maak

ik er twee verzendopdrachten van.

Totaaloverzicht bestellingen:

 
Distributie

« Bezorgen ca 115 afleveradressen

« Verspreid over het land

« Meteen nadat het materiaal gedrukt is

Materiaal

« Is als opgemaakte proef te downloaden van de site CCV: Primaire doelgroep: jongeren - Het

CCV

 

 
« Vooraankondiging Al en A3

Raamposter

vooraankondiging op

inleverlocatie

PDF; Al, A2, A3 en Ad,

e = Inleverpunt Ai, A2, A3 met politielogo

0882



Raamposter inleverlocatie

met politielogo

PDF: Al, A2, A3 en Ad.

InDesign: Al, A2, A3 en A4.

Inleverpunt Ai, A3 zonder logo

Raamposter inleverpunt

politiebureau

PDF: Al, A2, A3 en A4.

InDesign: Al, A2, A3 en Ad,

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

Poster Vuurwapen

Met gemeentelogo

PDF: Al, A2, A3 en Ad.

InDesign: Al, A2, A3 en A4.

Poster A1, A3 vuurwapen zonder logo

Poster Vuurwapen

Zonder gemeentelago

PDF: Al, A2, A3 en Ad.

InDesign: Al, A2, A3 en Ad.

Flyer (AS)

0883



Flyer

“beh PDF

e Poster steekwapens A1 blauw, A1 groen, Al rood zonder logo en A3 blauw, groen, rood zonder

logo

Poster Steekwapen groen

Poster Steekwapen rood

Zonder gemeentelogo

PDF: Al, A2, A3 en Ad.

InDesign: Al, A2,A3 en Ad

 

 2 fan =    

 

Zonder gemeentelago

PDF: Al, A2, AS en Ad.

InDesign: Al, A2, AZ ena

FCHT NUET TWICE |
 

{
| BROP JE KNIFE

; EM DOE Wal

MET IE LIFE

e Poster steekwapens A2 blauw met logo Lelystad

Poster Steekwapen blauw

Met gemeentelogo

PDF: Al, A2, A3 en A4.

InDesign: Al, A2, A3 en A4.

De logo’s worden apart aangeleverd.

Ik zal zo nog even in een aparte mail de pdf’en sturen.

Poster Steekwapen blauw

Zonder gemeentelogo

PDF: Al, A2, A3 en A4.

InDesign: Al, A2, A3 en Ad.

     
anor JE KNEFE

FW DOE WAT

MET JE LFE 
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Dank!

Groetijes,

aorT roe] coree_]
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

JES

fn) 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
 

 

Pde (OV(2e)

[__10y20)  J@minjenv.nl

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

 

Van: (oye) ],((@410)(2e) _|- BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 15 september 2021 14:54

Aan:
[(10)(2e)

@xnloverheid.nl' <{(19)(2e) @xnloverheid.nl>

CC: HighImpactCrimes - DGSenB <[_(40)(2e)_— Bminjenv.nl>
Onderwerp: Offerte aanvraag materiaal inleveractie wapens

Hoi [0325

Misschien voor jouw begrip ook handig om alvast een inkijkje te krijgen in het detailoverzicht van

bestellingen en afleveradressen.

Dit is nog niet de definitieve versie. Alleen datgene wat blauw gearceerd is, is goed ingevuld. In dit

overzicht staan ook de gadgets en bakjes, maar die gaan dus in een aparte verzending, omdat de

gadgets later arriveren.

Groetjes,
(1oyize)

Loree J1oy(2f ove) |
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld
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HELING
www. stopheling.nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

Opiee (oye)

(10)(2e) Bminienv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv

 

Van: [(ioy2e)_|,foedt0}2e)|-BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 15 september 2021 15:26

Aan: [(10)(2e)@xnloverheid.nl' <{(10)(2e) @xnloverheid.nl>

CC: HighImpactCrimes - DGSenB <HighImpactCrimes@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Logo politie

Hoi [(10)(2e),

En bijgaand het logo van de politie.

Groetjes,

oe

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

(stor HELING
wew.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

 

copedcoee
[___itoy2e)J} @minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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Van: (10)(2e) )q (10)(2e) @ politie.nl> Namens NP - Traffic Communicatie

Verzonden: woensdag 15 september 2021 14:58

Aan: | (10)(22) obey <i (Oe) L@politie.nl>; [ioyee)|,foetoy2e)  |-
BD/DGSB/DJFC/ACF <__doy@e)___@minjenv.nl>

CC: HighImpactCrimes - DGSenB < (10)(26) dminjenv.nl>; (10)(2e) {leo
d (10}(2e) @politie.nl>

Onderwerp: RE: Logo politie

 
 

 

 

 

 

 

Dag|{1028)| 
In de bijlage een logo dat gebruikt kan worden onder de poster.

Veel succes ermee.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Traffic Manager

Werkdagen:@z) di, wo (achtend), 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

 

Van: | (10}(2e) |@minjenv.nl [1 (10)(2e) @minjenv.nl]

Verzonden: dinsdag 14 september 2021 18:26

Aan: (10)(2e) opie <| (10)(2e) @politie.nl>; NP - Traffic Communicatie

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

cc: (oy(2e) Pminjenv.nl; (10)(2e) {{c20x20)) <[___G0)@e)  @politie.nl>

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 A1, A2, A3 met politielogo
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Raamposter inleverlocatie

met politielogo

 
*® Poster vuurwapens A1, A2, A3 met politielogo (dus gemeentelogo vervangen door

politielogo)

Poster Vuurwapen

Met gemeentelogo

PDF: Al, A2, A3 en Ad.

InDesign: Al, A2, A3 en A4.

Groetjes,
(10)(2e)

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

Ci) 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
 

 

aga oe)
ll (Ove) @minjenv.nl

www. rijksoverheid .ni/jenv

 
 
Van: [(10)(2e) @xnloverheid.nl <{(10)2e)@ xnloverheid.nl>

Verzonden: woensdag 15 september 2021 15:37

0888



Aan: (oe) |,f2#0)2e) |- BD/DGSB/DJFC/ACF q___(10)(2e) @®minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Inkoopopdracht gedrukte materialen

Beste [1102e)],

Even resume.

In de raamposters inleverpunt met logo (A1, A2 en A3) moet het huidige geplaatste logo van de

Politie dus vervangen worden door,
het goede logo van de Politie, dat jij nog aan gaat leveren.

In de vuurwapenposters met logo (A1, A2 en A3) moet het huidige geplaatste logo van de Gemeente

Utrecht vervangen worden door,

het goede logo van de Politie, dat jij nog aan gaat leveren.

Van het campagnemateriaal Lelystad A2 moet het huidige geplaatste logo van de Gemeente Utrecht

vervangen worden door,

het, reeds aangeleverde, logo van de gemeente Lelystad.

Ik hoor graag van je of bovenstaande inderdaad klopt.

Verder heb ik geen papierspecificaties gevonden waarop alle posters gedrukt moeten gaan worden.

Zijn die er?

Is het de bedoeling dat alle poster 1-zijdig gedrukt worden?

Ik hoor weer graag van je.

Met vriendelijke groet,

[-t1oy2e)|
Ordermanagement Rijksoverheid

Xerox”
Xerox Communication Services
 

 (10)(29)   
E-mail: [(10)(2e)}@xnloverheid.nl
T: 085 

 

This message and any attachment contain information which may be confidential or otherwise protected from disclosure. It is intended for

the addressee(s) only and should not be relied upon as legal advice unless it is otherwise stated. If you are not the intended recipient(s) (or
authorised by an addressee who received this message), access to this e-mail, or any disclosure or copying of its contents, or any action

taken (or not taken) in reliance on it is unauthorised and may be unlawful. If you have received this e-mail in error, please inform the

sender immediately.
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Vani: |_(10)(2e) {eHoV2e)
| BD/DGSB/DJFC/ACF

en:Verzonden: wo ig 15 september 2021 15:40

Aan: [(10)(2e)@xnloverheid.nl' <{(10)(2e) @xnloverheid.nl>
CC: HighlmpactCrimes - DGSenB <| (10)(2e} Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Inkoopopdracht gedrukte materialen

Hoi [191200],
In de raamposters inleverpunt met logo (A1, A2 en A3) moet het huidige geplaatste logo van de

Politie dus vervangen worden door,

het goede logo van de Politie, dat jij nog aan gaat leveren. Klopt. Heb dat logo politie inmiddels naar

je gemaild.

In de vuurwapenposters met logo (A1, A2 en A3) moet het huidige geplaatste logo van de Gemeente

Utrecht vervangen worden door,

het goede logo van de Politie, dat jij nog aan gaat leveren. Klopt.

Van het campagnemateriaal Lelystad A2 moet het huidige geplaatste logo van de Gemeente Utrecht

vervangen worden door,

het, reeds aangeleverde, logo van de gemeente Lelystad. Klopt.

Verder heb ik geen papierspecificaties gevonden waarop alle posters gedrukt moeten gaan worden.

Zijn die er? Nee, graag een suggestie van jullie zijde obv hoeveel gram gebruikelijk is.

Is het de bedoeling dat alle poster 1-zijdig gedrukt worden? Ja

Groetjes,

Projectleider heling, geweld onder invloed 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
 

 

(PGE (oye)

minjenv.nl

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

Van{ —(toyze) ft BD/DGSB/DJFC/ACF <{_(10)(2e)_@minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 15 september 2021 15:40

Aan: [(10)(2e) ],t2d10)(2e) + |+ BD/DGSB/DJFC/ACF < (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Offerte aanvraag inleveractie wapens

Hi Lames)|, wat wildeje ons laten weten?

Groetjes

Met vriendelijke groet,

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

beleidsondersteuner

 sterie van Justitie en Veilig
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen

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

 Og:
(10)2e)_&minjenv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv

  Voor een rechtvaardige en v je samenleving.

Van: (iroyay 7, fz °2e) | BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: woensdag 15 september 2021 15:42

Aan: (10)(2e) + BD/DGSB/DJFC/ACF {I (10)(2e)_ @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Offerte aanvraag inleveractie wapens

Heb de eerder naar jou gestuurde mail met specs voor de drukopdracht doorgezet naar

Xerox. Wist niet zeker ofjij dat al had gedaan J

Lae T(10)(2] Ove]
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

fi

STOP) HELING
www. stopheling.al 

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
 

 

aba (10)(2e)
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(“87355 —Jominjenv.ni

www. riksoverheid.ni/jenv
 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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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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SCREENSHOT

ONLINE VIDEO

 

 

no@ 
  
 

  
   

§ nse oneLOGINtesone Itt” OS

 PAPA ENZO & MAMA MYRON VOOR 1 DAG (ceel2) #29

Qomns
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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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Van: [G0@e)_],[ (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <[_(70)(2e) — Pminjenv.nl>
Verzonden: donderdag 15 juli 2021 12:09

Aan:{___ (oye) <{_(10)(2e)_ Bhetcev.nl>
CC: |(royizey|, 424](10)(2e)| BD/DBAenV/HIC <[(10)(2e) |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: campagnematerialen wapens en jongeren

Hoi (10)(2e) |

Het bureau is nog de laatste dingen aan het afronden, ik verwacht de materialen in de

loop van de middag.
Het persbericht volgt via [aoi@e)].

 

 

 

Hartelijke groet,

(o}@e}

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 

Te

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

Van:|(1028) |<(___(ioy@e)_Phetcev.nl>

Verzonden: donderdag 15 juli 2021 11:51

Aan;[_“oi@e)_JJ (10)(2e)_|- BD/DCOM/C&R< (10}(2e) Pminjenv.nl>

Onderwerp: campagnematerialen wapens en jongeren

 

 

Beste Lee)|,

Zijn er al campagnematerialen die je mij kunt mailen?

Dan kan ik samen met de webredactie de publicatie ervan voorbereiden.

Het zou ook fijn alsje me al iets van een concept persbericht of zo kunt sturen.

Dan kan ik een introductietekst maken voor op de landingspagina van de

campagnematerialen
en ga ik daar morgen mee aan de slag.

Groeten van) (10)(2e)

Projectleider woninginbraken/Politiekeurmerk Veilig Wonen

Communicatieadviseur Veilig Uitgaan

Churchilllaan 11, 3527 GY Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht
T

(030) 751 67 00

M (ee)
| www.hetecy.nl

E (Oe) heteev.nl
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Werkdagen: ma] di | do | vr

Yolg het CCV:

iw| 
Volg het PKVW:

 
 

Van: [(oy2e)_],(@2h] (10)(2e) - BD/DBAenV/HIC

Verzonden: donderdag 15 juli 2021 12:11

Aan:(70e2y_],) (10(2e) |BD/DCOM/CR&R {___(Toe)_—Pminjenv.ni>;[Mee)‘|
<{_(10)(2e) Dhetcev.nl>
Onderwerp: RE: campagnematerialen wapens en jongeren

Ik zorg voor de introductietekst. Er is namelijk wel enige toelichting nodig bij alle

materialen die beschikbaar gesteld worden.

 

 

Groetjes,
(10)(2e)

(10)(2¢)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

HELING
www.stopheling.nt 

De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.n! 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
 

 

og toes)
(10)(2e) @minjenv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
 

 

 Van: ame] (102e) | BD/DCOM/C&R {___(70)(2e)____Pminjenv.nl>
Verzonden: donderdag 15 juli 2021 12:12

Aan: [(0)(2e)_],e4] (10)(2e) - BD/DBAenV/HIC <[___(10)@e)__ (@minjenv.nl>;

<q (10)(2e) @hetccv.ni>

Onderwerp: RE: campagnematerialen wapens en jongeren

0903



Hoi [oyi2e)],

Wellicht goed te vermelden dat de QR code volgt zodra de website naar de

inleverlocaties gereed is.

Hartelijke groet,
(10)(2e)

(10}(2e) (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/veni

T:06{_ (10)2e)

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

 

Van:[ (10)(2e) |,(fe4) (10)(2e) |BD/DBAenV/HIC
Verzonden: donderdag 15 juli 2021 12:13

Aan: Lcoe@e) |
(10)(2e)_ - BD/DCOM/C&R <_____—(10)(2e)_——s Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: campagnematerialen wapens en jongeren

Dank, neem ik mee!

(10)(2e)_| (1024 (10\(2e)

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

[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
 

 

apgHee)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.riksoverheid.ni/jenv

  

Van: Lame@e)_],| (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <_(10)(2e)  Pminjenv.nl>

Verzonden: donderdag 15 juli 2021 15:27

Aan: [ (10)(2e) Id (T0)(2e) Phetccv.nl>
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  Ce: [toyee)_], 24[(10)2e)|-BD/DBAenV/HIC <[__(io}@e)__@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: campagnematerialen wapens en jongeren

Hoi[ 729
Ik krijg zojuist door van het bureau dat ze het materiaal vanavond laat pas verwachten,
zo rond 21.00 uur.

Ik stuur het meteen door en dan hebje het morgenochtend in je mail.

Wordt vervolgd!

~ (oyZe} [Taye (Tovey
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: (40)(2e)

E: (10)(2e) Pminjenv.nl 
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[ao@e)|-BD/DGSB/DARC/JIZ
 

Van: [ (10)(2e) _|(TBWA\NEBOKO) <{__(10)(2e)_@tbwa.nl>

Verzonden: vrijdag 20 augustus 2021 14:23

Aan: [rovesy T[_(10)2e) |- BD/DCOM/C&R
ce: [_(10)(2e)___ (TBWA\NEBOKO)
Onderwerp: Re: 503851 | Inleveractie Wapens en Jongeren OLV

Hi rove),

Dank voorje bericht.

Top! Ik ga casting bevestigen.
En zal aanvullend meegeven dat ze minder boos hoeven te kijken.

De tiener ga ik nog even met creatie bespreken, hoe we hem zouden willen inzetten. Heb inmiddels wel zijn
telefoonnummer weten te achterhalen.

Bijvoorbeeld dat hij voor een kleine bijdrage de campagne zichtbaarheid geeft, deelt en aangeeft dat hij erachter

staat?

Zou daar nog een klein los budgetje voor zijn?

Doosje ga ik voorje achteraan!

Groet

TEV ANEBOKO

Brand Manager

+31 ((Goes)
Generaal Vetterstraat 82 \ 1059 BW Amsterdam \ The Netherlands

From: V@e) |,[ (oye) |+BD/DCOM/C&R
Date: Friday, 20 August 2021 at 14:39

To:[_(10)2e)_ (TBWA\NEBOKO)
Ce:[___ao@e)_( TBWA\NEBOKO)
Subject: RE: 503851 | Inleveractie Wapens en Jongeren OLV

Hie

Dank hiervoor, zie onderstaand.

Hartelijke groet,

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: 06; (10)(2e)

E:[_(10)(2e)sd Pminjenv.nl 

Van _(10)(2e) _|(TBWA\NEBOKO)
Verzonden: vrijdag 20 augustus 2021 13:57

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

cc: oye) —_|(TBWA\NEBOKO)
Onderwerp: 503851 | Inleveractie Wapens en Jongeren OLV

Hi Lito)J,

Dank voorje bericht.

Zie bijgesloten castingvoorstel met aanvullingen vanuit creatie. Groene vink is voorkeur creatie, we zijn op zoek naar

een groep van 6 om verschillende scenes mee te maken.

Eens! Ze mogen iets minder boos zijn ook ;-)

Het zou super fijn als je hier vandaag al naar kan kijken, na het weekend hierover beslissen is eigenlijk te laat.

Over de Beat, ook met creatie besproken:

-  Snappen het punt qua tempo maar denken juist dat het goed kan werken in de film.

- Het wordt wat filmischer daardoor, daarnaast is de beat en rap natuurlijk echt bedoelt om de OLV te

ondersteunen. En niet perse een nummer of track.

-  Daarnaast vinden wij die 'trage flow' juist wel wat toevoegen aan de vibe inderdaad

Snap ik, vind het ook tof geworden zo!

Metaforische uitleg van creatie:

Wij zien het een beetje zo: Er word tof gedaan op de grote apenrots door een paar chimpansee's.

Wanneer dat gehoord word komt heel langzaam de grotere gorilla van de groep en spreekt de anderen aan, wel als

vriend maar in een iets langzamere vibe.

Dan nog een random gedachte waar ik het met creatie over had zojuist:

Online kwamen we deze tiener tegen:

https://www.youtube.com/watch?v=oX5GStH8wYY
 

Wat een coole gast, zeker interessant al is hij ook kritisch op onze MP ;-) even kijken of hij hier positief tegenover
staat?

Zou heel interessant kunnen zijn om hem te benaderen voor een samenwerking 0.i.d.

Weet nog niet precies hoe of wat, maar sta jij / J&V er voor open om dat te onderzoeken?

Qua planning:

Klopt, maar als we 1 september aanleveren willen aanhouden lukt die zo.

de 15” en 6” seconde variant sluiten aan op IM. Mediadruk voor1 of 3 varianten 6” moet ik nog horen van IM.

Eventuele andere feedback op doosje, afzender en afsluiting OLV etc. zie ik graag tegemoet.

2
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Afsluiting OLV ga ik met checken, doosje is helemaal goed, zou je deze kunnen aanleveren met snijtekens?
Dus als plat bestand?

Dank!

Groet,
(10)(2e)

TEV ANEBOKO
(10)(2e)

Brand Manager

431 (Gaviey
Generaal Vetterstraat 82 \ 1059 BW Amsterdam \ The Netherlands

From:Core) ,] (10,26) } BD/DCOM/C&R <__do@e)__P minjenv.nl>

peThurs
19 August 2021 at 17:45

|(102)_ {TBWA\NEBOKO) <L_(0)@e)__@tbwa.nl>

cel a(TBWA\NEBOKO) <[_Go@e)_@tbwa.n|>

Subject: RE: 50555 | nleveractie Wapens en Jongeren OLV

 

 

Helen]
Wat super!
Ik ga er even rustig naar kijken, wat betreft cast. Hoe graag de toelichting en motivatie van creatie, ik neem aan dat

we dit tijdens de PPM ook bespreken? Vind het zo lastig beoordelen nl.

Beat: nice!

Ik had er een iets meer up tempo ritme bij gedacht, vind m cool en sluit denk ik goed aan

(houden jullie m ook nog tegen wat pubers aan oid? Ik heb jongens van 9 en 11;-)

Hoe vinden jullie het geworden? Ik mis iets meer tempo toch wel denk ik...

Copy ga ik naar kijken!

Hoor graag!

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
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van: (10)2e)  |(TBWA\NEBOKO) <{__(i0)@e)_ [@tbwa.nl>

Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 17:00

Aan: Coeer_],[ (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R ¢ (10)(2e) \@minienv.n|>

cc: (10)(2e) (TBWA\NEBOKO) ¢~(toy@e)_s(@towa.nl>
Onderwerp: 503851 | nleveractie Wapens en Jongeren OLV

 

Hi Litoy20)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.

Dank!

Groet,

TEV ANEBOKO
(10)(2e)

Brand Manager

+31 (coe)

Generaal Vetterstraat 82 \ 1059 BW Amsterdam \ The Netherlands

From: —_(10)(2e) —_ (TBWA\NEBOKO) <q(10)@e)_ (@tbwa.nl>

Date: Tuesday, 17 August 2021 at 13:31

To: Ge) ],[(10)2e)|-BD/DCOM/C&R <____G0)2e)_ minjenv.nl>

Subject: Inleveractie Wapens en Jongeren OLV

 

0909



 
Webevinden 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

ende 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 hans Ferijg je echt niet twice,”

‘We snijden naar verschillende korte scenes, Hierin zien we bijvoorbeeld een opstootje lussen 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 cen boete of celstrafis echt niet nice,
dus dropje Rnife en doe wat met je life!”

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

en met een versiagen blik het mes uit zijn handen laat vallen. Hier opvelgend 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:

“Drop ook je knife en lewer tussen 11-17 oktober anoniem je steekwapenin,Ga naar drapieknife.nl voor een inleverpuntbij jou incerse€

Hi CHL,

Deze comments qua versies 6” bespreek ik met media.

Qua afzender toevoegen in de ingesproken CTA aan het einde. Hoe wil je dat doen?

Of moet er een soort aftitelkaart in? Of eindigen met een kaart in de video waarin we verwijzen naar dropjeknife.nl
en dan j&v vaantje en logo?

Zie bijvoorbeeld RVO hieronder:
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Rijksdienst voor ¢

Nederland

   
  
  
  

Ole)aoeele)meets cme = Check
eeeeeeicnicicicaisecm rvo.ni/hetne

de campagne#t
in opdrachtvan

Groet,

\NEBOKO

[_coye)|
Brand Manager

+31 ((__Goee)
Generaal Vetterstraat 82 \ 1059 BW Amsterdam \ The Netherlands

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.
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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

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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Van: (10)(2e) + BD/DBAenV/HIC <{_(10)(2e) @minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 29 juni 2021 22:44

Aan: [ (10)(2e) ],(24 |(10)(2e) - BD/DBAenV/HIC <[_(10)(2e)——s @minjenv.nl>

Onderwerp: RE [rece] | 21403354 | Draaiboek Inleveractie wapens

Hi (ee)J, wellicht kun je me ook informeren over de posters en de gadgets. Deze

worden straks ook via de HIC box aangevraagd. Zijn deze al in bestelling?

Groet [(io)(2e)

  

  

 

Van: [(oye) |,/ed[ (10)(2e)|-BD/DBAenV/HIC
Verzonden: woensdag 30 juni 2021 09:28

Aan; (10)(2e) - BD/DBAenV/HIC <[_(10)(2e)_ @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: [(%c-]| 21403354 | Draaiboek Inleveractie wapens

Hoi (oa,

Het bureau is bezig deze te ontwikkelen.

Deadline voor bestellen is 1 september, dus dat heeft nog even de tijd.

Groetjes,
(10)(2e)

(oyzey J(10)(24_(70)(2e)
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

(STOR HELING
werw.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 tee)
(10)(2e) minjenv.nl

www.rijksoverheid.ni/jenv
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Van: |(10)(2e)|-BD/DCOM/C&R {___(70)(e)____—Pminjenv.ni>
Verzonden: woensdag7 juli 2021 09:47

Aan: [(Toy2e) |,(224{ (10)(2e) | BD/DBAenV/HIC <[___(10)(2e)___— (@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Check Wapens en Jongeren

Hi [10)2e)J,

Even reagerend op onderstaande. Ik ga DOT vragen tevens een uiting voor het inleveren

van vuurwapens te ontwikkelen. Is het mogelijk input te geven m.b.t. het

handelingsperspectief hiervoor?

Qua artikel, DOT schakelt hiervoor met het PR bureau die een artikel in de vorm van een

persbericht kunnen maken. Maar het is evt ook een optie dat we het zelf doen. Zou je dit

dan bijv bijfoceof[_ (oye) Jwillen neerleggen?
Ik lees in de feedback dat er evt ook behoefte is aan andere materialen richting ouders,
voor nu zou ik het houden bij het artikel en het factsheet, of zie jij nog andere

mogelijkheden? En lukt het het factsheet ook voor volgende week voor de toolkit op te

leveren?

Wat betreft het gadget, ik denk dat we als Ministerie ook een kwalitatief gadget moeten

opleveren, de meest goedkope variant voldoet misschien niet helemaal? Ik heb DOT ook

gevraagd offertes op te vragen, laten we even kijken waar zij mee komen?

Voor de offertes die we rechtstreeks opvragen, doe ik dan een aanvraag via inkoop en

verzorgen zij dit?

De verzamelde feedback ligt inmiddels bij DOT, graag nog even een aanvulling mbt het

handelingsperspectief voor de vuurwapen uiting.

Dankjewel!

Hartelijke groet,

(10)(2e)

(0}(2e} CMOey

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:[___Goxeey

E:[_@0)@e)——s minjenv.nl
 

 

Van: [(10)(2e) |, (8 (10)(2e) |- BD/DBAenV/HIC
Verzonden: woensdag7 juli 2021 11:21

Aan: 0@e)J, (10)(2e) |. BD/DCOM/C&R <<(40)(2e)——s Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Check Wapens en Jongeren

Hoi Liza,
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Handelingsperspectief vuurwapens zal denk ik iets worden als: bel de politie voor het

maken van een afspraak om het wapen thuis bij je op te halen. Ik zal dat checken bij

[rora]en fof
Heb je ook achternamen vanfoejen (10)(2e) |? Mijn ervaring met PR-bureau is dat we

zelf alle inhoud moeten aanleveren & ens veel werk hebben aan het redigeren...

 

 
Factsheet zorg ik volgende week voor.

Inkoop: noch het bureau, noch jij. Jullie hebben hier immers geen budget voor. Dat

loopt via ons.

Groetjes,

{oye
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 ni/jenv

 

Van: [(10y(2e)_],(24| (10)(2e) |- BD/DBAenV/HIC

Verzonden: woensdag7 juli 2021 11:26

Aan:{ __(10(2e)Jf (Te) @politien>| ize)
<{__Go@e)_|@politie.nl>
CC: G02)],[(10)(2e)| BD/DCOM/C&R <[____(10)2e)_— Pminjenv.nl>
Onderwerp: Communicatie vuurwapens

Urgentie: Hoog

en

Het bureau gaat aanvullend materiaal maken voor inleveren vuurwapens.

Hoi 

Het handelingsperspectief in de communicatieboodschap kwam eergister niet helemaal uit de verf.

Ik denk aan iets als: bel met de politie in je gemeente voor het laten ophalen van je vuurwapen.

0915



Of hebben jullie daar andere gedachten bij?

Kunnen jullie vanwege de tijdsklem asap reageren?

Groetjes,

4 (10\(2e)

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

F

STOP) HELING
www.stopheling.nl

 
sterie 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

 
pad (40)(2e)

 
 

 

Van: (10)(2e) <{ (0}2e)  |@politie.nl>
Verzonden: woensdag7 juli 2021 13:39

Aan: (aoj2e)_], (ed - BD/DBAenV/HIC <[__(0@2e)_@minjenv.nl>;[aoe) |
(.P.M.) {_ (10)(2e) |@politie.nI>
Cc:928)Tl (10)2e) | BD/DCOM/C&R <[__ (40/26) Pminjenv.nl>
Onderwerp: RE: Communicatie vuurwapens

 

Hoi e.a.,

Ik ben het met je eens om hier een zakelijke boodschap voor te gebruiken, je weet tenslotte niet wie

je doelgroep is. Kunnen ouderen zijn die bij het huis opruimen op zolder een vuurwapen van opa
vinden en hier vanaf willen. Maar kunnen ook jongeren zijn die op welke wijze dan ook in het bezit zijn
gekomen van een dergelijk wapen en daar weer vanaf willen.

Dus het wijze op de mogelijkheid zou afdoende moeten zijn.

(10)(2e)

Projectleider Aanpak Illegale Vuurwapens

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag

Politie | Zeeland-West-Brabant | Staf | Politieprofessie
Bezoekadres: Ringbaan West 232, 5038 KE Tilburg
Postbus 8050, 5004 GB Tilburg
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Van:(2029,| (10)(2e) |-BD/DCOM/C&R {___(70)(2e)__Pminjenv.nl>
Verzonden: donderdag8 juli 2021 10:15
 

 
 

 Aan: | (10)(2e) J<__G0)@e) _|@politie.nl>; [(0)2e)J, (@24f (10)(2e) |- BD/DBAenV/HIC
<| (10)(2e) \@ minjenv.nl>; (10)(2e) Ky (10)(2e) |@politie.nl>

Onderwerp: RE: Communicatie vuurwapens

Hoi Allen,

Even ter bevestiging, kunnen we dan uitgaan van het volgende:

Bel met de politie in je gemeente voor het laten ophalen van je vuurwapen.

Hoor graag, dankjewel!

Hartelijke groet,

(10}(2e} (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.nl/venj 

T:06| (10)(2e) |
E: (10)(2e) Dminjenv.nl
 

 

Van:[(ioj@6)_],22|(10)/26)]|- BD/DBAenV/HIC
Verzonden: donderdag8 juli 2021 11:00

Aan: L@0@)_], |(10)(2e)|-BD/DCOM/C&R {___(10)2e)_Pminjenv.ni>;[—(10y(2e)
< (10)(2e)  @politie.n|>;coe), (10)(2e) S| (10)(2e) — |@politie.nl>

Onderwerp: RE: Communicatie vuurwapens

 

Hoi,

Wat mij betreft is de boodschap zo goed geformuleerd.

Uit de eerdere mail van eid ik af dat hij/politie dit onderschrijft. 

Groetjes,
(10}(2e)

(1024 (10)(2e)

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld
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LD

10? HELING
‘www. stopheling.nl

 ig
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

Bie) (oyzey

(10)(2e) @minjenv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv

van:i{ (oye) (10)(2e) @ politie.nl>
Verzonden: donderdag8 juli 2021 11:07

Aan: [(ioy2e)_],24 [(10)(2e)| BD/DBAenV/HIC <[__(10)(2e)___ @minjenv.nl>;[WZJ,[ (10)(2e) |-
BD/DCOM/C&R < (10)(2e) Pminjenv.nl>, (10)(2e) Kl (10)(2e) _ [@politie.nI>

Onderwerp: RE: Communicatie vuurwapens

 

Zo staat het in het draaiboek. Contact opnemen met de politie (in de gemeenten die meedoen aan de

inleveractie incl vuurwapens).
Alvast dank

Met vriendelijke groet,

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

(10)(2e)

(10)(2e)

Overvallen, straatroof, plofkraken, woninginbraken en mobiel banditisme

 

  

Nieuwe Uitleg 1,

2514BP Den Haag
telnr; 0031

 
Van:[ (10)2e)|, 2%[(10)(2e)|BD/DBAenV/HIC
Verzonden: donderdag8 juli 2021 11:15

  
Aan: (10)(2e) 4 (10)(2e) |@politie.nl>; 122) |) (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R
<q (10)(2e)  Pminjenv.nl>; (10)(2e} <__(40)(2e) _ |@politie.nl>

Onderwerp: RE: Communicatie vuurwapens

Als behalve bellen ook via mail een afspraak gemaakt kan worden, dan zou de

boodschap luiden:

Neem contact op met de politie in je gemeente voor het laten ophalen van je

vuurwapen.
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 Het is dus even aan}; coz! welke boodschap het meest gewenst is. Alleen bellen of

breder dan dat.

Deze communicatieboodschap wordt lokaal ingezet, dus alleen door gemeenten die

meedoen, waardoor het niet nodig is toe te voegen dat dit alleen voor deelnemende

gemeenten geldt (komt op de vuurwapen poster). Maar dit betekent eigenlijk ook dat ‘in

je gemeente’ geschrapt zou kunnen worden. Of zien jullie dat anders?

Bel met de politie voor het laten ophalen van je vuurwapen.

COSTE
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

HELING
wrrw.stopheling.nl 

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

 

 Mi ie 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
 

 

Opes, (Oye)

[___{toy@e)__—J@minjenv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv
 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

 

Van: (10)(2e) 4 (10)(2e) @ politie.nl>
 

Verzonden: donderdag8 juli 2021 11:16

Aan: [Goyer| 2% BD/DBAenV/HIC <[___(10)(2e) @minjenv.nl>;Coe) I) (40)(2e)
|-

 

BD/DCOM/C&R <_(40)(2e)  Pminjenv.nl>; (10)(2e) <[_(10)(2e)  (@politie.nl>

Onderwerp: RE: Communicatie vuurwapens

Ik laat hem even aan[i20)] 

Hij is onze captain in de vuurwapensOO©

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e) |
Overvallen, straatroof, plofkraken, woninginbraken en mobiel banditisme

 

 

Nieuwe Uitleg 1,
2514BP Den Haag
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telnr; 0034

van:@oe@e1 (10,2) |BD/DCOM/C&R <{___(70)(2e)_—_—~Pmiinjenv.nl>
Verzonden: maandag 12 juli 2021 09:04

Aan: [(1oy2e)_],(es{ (10)(2e) |- BD/DBAenV/HIC <[___(10)(2e)__ @minjenv.nl>

Onderwerp: voorstel copy vuurwapens

Goedemorgen,

Onderstaand het copy voor de vuurwapen uiting:

“Het hebben van een gun,

Daar komt narigheid van”

“Dus waar wacht je op dan?

Weg ermee man.”

Laat tussen 11-17 oktober het vuurwapen bij je ophalen.

Bel 0900-8844 om een afspraak te maken met de politie (in jouw gemeente?)

De richting sluit qua concept goed aan op de steekwapen uiting, ik kan mij erin vinden, hoop jij ook?

Hoor graag!

(Moje) [AOE (10/(2ey

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: (10)(2e) Pminjenv.nl
 

Van: [(10)(2e)|, 29] (10)(2e) |-BD/DBAenV/HIC
Verzonden: maandag 12 juli 2021 10:00

Aan:Woes)],| (10)(2e) |-BD/DCOM/C&R <___(i0y(2e)___—Pminjenv.nl>
cc: ‘ (10)(2e) | 4 (10)(2e) @ politie.nl>;[toy ey
<_(10)(2e)_|@politie.nl>

Onderwerp: RE: voorstel copy vuurwapens

 

 

Hi,

Even afstemmen met de politie. @ [vove) en wat vinden jullie van de tekst?

0920



Dat tussen haakjes (in jouw gemeente) kan weg, want bij bellen van dit nummer kom je
automatisch bij politie in je eigen gemeente terecht.

Ik kan op zich wel leven met de tekst. Het was mooier geweest als de tweede regel

gerijmd had op ‘gun’ (Het hebben van een gun/geeft echt geen fun oid)

Groetjes,

Loe,I (road_(0v20)_|
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

fn) HELING
f  www.stopheling.nl 

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

  terie van Ju

Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 
 

 

 
opgdoe)

(10)(2e) @minjenv.nl

www. rijksoverheid ni/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

 

Van: (10)(2e) |{_(foW@e)__]@ politie.nt>
Verzonden: maandag 12 juli 2021 10:47

sar 329 B/N<A@e)J@minjenv.nl>; AI), (40)(2e) |-

BD/DCOM/C&R<{(10)(2e)——s Pminjenv.nl>
cc: (10}(2e) <__(0}@e)__@politie.nl>

Onderwerp: RE: voorstel copy vuurwapens

 

Hoi en Lane)
].

Vwb vuurwapens laat ik het even aan|ioie, thx

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

| (10)(2e) |
Overvallen, straatroof, plofkraken, woninginbraken en mobiel banditisme

 

 

Nieuwe Uitleg 1,
2514BP Den Haag

telnr; 0031| (10)(2e)
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Van: (10)(2e) <{_(0}2e)  @politie.nl>

Verzonden: maandag12juli 2021 13:41

Aan: (10)(2e) fone) @politie.nl>; [MO)2e)|, (224 (10)(2e) |BD/DBAenV/HIC
< (10)(2e) — |@minjenv.nl>; Coes], (10)(2e) + BD/DCOM/C&R < (10)(2e) Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: voorstel copy vuurwapens

 

 

Dag lotgenoten,

Kan met de voorgestelde tekst leven, vraagt bij de gebruiker wel een goede afstemming. Aangezien
niet alle gemeenten meedoen en daarbinnen niet allemaal met vuurwapens inleveren.

Dit vraagt om zeer gerichte sturing van deze informatie, anders gaan burgers afspraken maken met

de politie binnen gemeenten waar dat niet is afgesproken.
(iioy2e)], wil jij hier nadrukkelijk aandacht voor hebben?

Projectleider Aanpak Illegale Vuurwapens
(10)(2e)

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag

Politie | Zeeland-West-Brabant | Staf | Politieprofessie
Bezoekadres: Ringbaan West 232, 5038 KE Tilburg
Postbus 8050, 5004 GB Tilburg

 

Van:[(oy2e)_|,28 (10)/2e) |-BD/DBAenV/HIC
Verzonden: maandag 12 juli 2021 14:34

Aan: (10)(2e) <_(0)@e) @politie.ni>; (10)(2e)

4 (10)(2e) @ politie.nl>; [Coes], | (10)(2e) } BD/DCOM/C&R 4 (10)(2e) Pminjenv.nl>
Onderwerp: RE: voorstel copy vuurwapens

 

 
 

 

Hoi mede lotgenoot ©

Deze uiting komt op de poster variant voor gemeenten die ook een focus hebben op

vuurwapens.

Gemeenten die niet meedoen, hangen de posters niet op, dus van die zijde geen risico.

Gemeenten die wel meedoen, moete natuurlijk niet mistasten en de verkeerde poster
downloaden.

In de digitale toolbox voor gemeenten kunnen we duidelijk aangeven wat materiaal is

voor alleen steekwapens en materiaal voor ook vuurwapens.

Groetjes,

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

(sro 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

 

(1pyite) (10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.ni/jenv
 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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| (10)(2) |- BD/DGSB/DARC/JIZ

Van: [_0y(2e)_[TBWA\NEBOKO) <{__(10)2e)_f@tbwa.nl>

 

 

Verzonden: woensdag 25 augustus 2021 13:58

Aan: [coe|| (10(2e) |-BD/DCOM/C&R
Onderwerp: 503851 | Inleveractie Wapens en Jongeren OLV

Bijlagen: 503851_Social Copy en video copy_Inleveractie Wapens_25aug.docx

Opvolgingsvlag: Opvolgen

Vlagstatus: Voltooid

Aangepaste wapens copy!

 

TEV \ANEBOKO

Brand Manager

+31 ((aie)
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. 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.
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 WELL.
CONNECTIONS PLAN INLEVERACTIE WAPENS JONGEREN 2021

14-7-2021

 
ofe

" oO 19

x fS-2m Ministerievan Justitie

Oe No
E44 on Veiligheid

O° ° 
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UITGANGSPUNTEN

3

COMMUNICATIETAAK

4

DOELGROEP INZICHTEN

a

BUDGETVERDELING

8

TACTISCHE UITROL

10
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UITGANGSPUNTEN

DOELSTELLING DOELGROEP : PERIODE 2 BUDGET

Het wapenbezit onder jongeren ie Primair: Jongeren/jong i 13 september - 17 oktober i €85.000 OOP Incl. BTW

verminderen en zo ook de kans op : volwassenen 12-25 i :

wapengebruik te reduceren.
:

i * Secundair: sociale omgeving
i

jongeren en jongvolwassenen
(ouders, docenten, jeugd en

jongernwerk).

0927



DE VRAAG VAN J&V DE TAAK VAN MEDIA

Een goede mix van media di

Pe . n
aansluit bij de belevingswereld

Jongeren 12-25 jaar stimuleren
. van jongeren, en communicatie

van bew! ding en

waarmee we binnen komen bij
ontmoedigen van wapenbezit

deze (lastig te bereiken)

(aloralernerae) 
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DOELGROEP
  

SPECIFICATIE

 
JONGEREN/JONG

VOLWASSENEN 12-25
OUDERS, DOCENTEN, JEUGD

EN JONGERENWERK
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BESTE MEDIUMTYPE

VOOR REALISEREN 

OOH Large Posters
wv Wad

wv Online-TY

vw Radio-Ad

wv OOH-Small Posters
wv Online -newspaper ad

w Cinema-Ad

wv Online-Ad

w Online-Video

wv Newspaper-Ad

wv Online-magezinead
wf Magazine-Ad

w Online -Social media ad
¥ Onling- Blogs or viogs

 

AWARENESS

 705

 8

 

 

 

 

 

Beste keuze:

OOH, Online video & social

7 RIPPLE
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Comms Task Touchpoint Media doelstelling KPI Budget %

OOH €30.000 35%

Online video

Bereik/completed €20..000 24%

Touch
FB/Insta

Realiseren awareness onder de doelgroep videoviews/viewable €15.000 17%
impressions

Snapchat €10.000 12%

Uren €10.000 12%

_—_—<_—_——————OO

TOTAL € 85.000 OOP 100%

incl bew

8

BUDGETVERDELING °
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EUR 211.5K: 2021
  

 

  

     

MEDIA FLOWCHART

Medium 36 37 38 39 40 40 4 42 BUDGET EUR

OOH ocial 30.000

30.000

a ocial

ee
25.000)

pea
Online video 20.000)

45.000
   Hours 10.000

€85.000
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VGNY PARTNERSHIPS

OPTIMALISATIE BUDGET EN

MEDIADRUK
  °

Budget Mediadruk

Snapchat
25%  

  
 

 
Online video

24%

FB/Insta

gram

25%video

25% 

0936
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PERFORMANCE PLAN FB INSTA

 

KPI:

 

BUDGET:

PARTNER:

AUDIENCE:

 

 

 

FORMAAT:

 

PERIODE:         
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PERFORMANCE PLAN SNAPCHAT

 

KPI:

 

BUDGET:

PARTNER:

AUDIENCE:

 

 

 

FORMAAT:

 

PERIODE:         
0939
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ie)
 

 

 

APPENDIX 

  

 

 

T- - Wig LL
- Up fhiqve  
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Van:[(40)(2e)_|- BD/DBAenV/HIC <¢_(10)(2e)_ @minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 20 juli 2021 11:36

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

Onderwerp: FW: zomervelof

Hi [(#0)2e)], ik had je net gebeld. Zou je me kunnen informeren over het proces met

betrekking tot het materiaal? Ik ben zelf vanaf medio augustus t/m de eerste week van

september met verlof. Wanneer ik een beetje weet hoe of wat, dan kan ik [(1o2e) vragen
mij te helpen.

Loopt dit via onze eigen inkooplijn/Xerox?

Groet [(o2e)

Van; (10)(2e) - BD/DBAenV/HIC

Verzonden: woensdag 16 juni 2021 11:56

Aan:| (10)(2e) |- BD/DBAenV/HIC <__@9@a)___minjenv.nl>
Onderwerp: zomervelof

Ik ben voornemens om vanaf 16 augustus t/m 5 september 2021 met verlof te gaan.

 

Hartelijke groet,

Met vriendelijke groet,

) (10)(2e)

idsondersteuner afdeling High Impact Crimes 
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen afdeling HIC

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

agg

Loe) minjenv.ni

www. rijksoverheid.nl/jenv

 

Vani [(10y(2e)_|,24 | (10)(2e) | BD/DBAenV/HIC
Verzonden: dinsdag 20juli 2021 12:53

Aan: (10)(2e) - BD/DBAenV/HIC <{_(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: zomervelof

Hoi (oe),

De deadline voor bestellen van communicatiemateriaal is 1 september. Het gaat om:

1. Poster inleverlocatie (politiebureaus): laten drukken bij Xerox in een oplage van x
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2. Gemeenten die materiaal uit de lokale toolkit fysiek aangeleverd willen krijgen: laten

drukken bij Xerox in een oplage van x

3. Gadgets: inkoopopdracht

Groetjes,
(10)(2e)

Coney WTO2]_coneer|
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

Fi

STOP) 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
 

 

(pie) (10)(2e)

LL[ oye) }@minjenv.nl

www. rijksoverheid ni/jenv
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Cijfers aantal jonge verdachten

Deze grafiek geeft een indicatie van het aantal jonge verdachten van 12 tot en met 17 jaar betrokken

bij (zware/fatale) geweldsmisdrijven met een steekwapen en pogingen daartoe. Na een forse stijging
in het aantal jonge verdachten, zien we de laatste periode dat de aantallen stabiliseren en licht dalen

in vergelijking tot dé periode ervoor. Of deze trend zich doorzet en of de coronaperiode hierop van

invloed is geweest moeten we afwachten.

Indicatie van het totaal aantal verdachten van 12 t/m 17 jaar bij zware/fatale geweldsmisdrijven met

een steekwapen(inclusief poging):

Politie-eenneid TOTAAL

Amsterdam Den Haag Limburg Midden-Nederland NooréHolland NoordNederland Qost-Brabart OostNederland Rotterdam ZeelandWest-Brabant

Jan-juni 2017 40 5 5 10 5 40 5 5 5 5 65

juli-dec 2017 10 10 10 5 5 10 5 10 70

jan-juni 2048 40 40 5 5 40 40 5 Ey 0 5 410

juli-dec 2018 10 5 5 15 5 5 5 45 15 5 85

Jan-juni 2019 20 35 5 10 10 10 20 EY 5 150

Juli-dec 2019 10 20 410 30 28 5 20 40 20 165

jan-juni 2020 30 18 10 15 15 20 5 15 40 5 170

juli-dec 2020 35 20 5 15 5 25 5 20 20 5 155

jan-juni 2021 20 40 5 15 5 10 5 45 5 15 155

Indicatie van het totaal aantal verdachten van 12 t/m 17jaar bij

zware/fatale geweldsmisdrijven met een steekwapen (inclusief poging)

180

160
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80

60

40

10 1

gpirde
*
aw

*

\

-  Aantallen afgerond op nabijgelegen vijftal; hierdoor kan het totaal niet overeenkomen met de

som der delen;
-  persoon-incident-combinatie per half jaar;
-  registraties op kennisnamedatum;
- het resultaat heeft betrekking op registraties uit twee Maatschappelijke Klassen: ‘zware

mishandeling’ en ‘moord/doodslag’ (incl. poging) en een serie zoektermen i-r.t. het gebruik van

een steekwapen.

Woordvoeringslijn
De wapeninleveractie maakt deel uit van het actieplan van de rijksoverheid “wapens en jongeren’.
Doel van dit actieplan is het terugdringen van wapenbezit en wapengebruik van jongeren. Het aantal

jonge verdachten van geweldsmisdrijven met een steekwapen is de afgelopenvijf jaar fors gestegen.
En dat is zorgelijk. Want wapenbezit leidt - vooral in panieksituaties - eerder tot gebruik van dat

wapen, met alle gevolgen van dien. Daarom ondersteunen wij de inleveractie. Ruim 200 gemeenten
doen tussen 11 en 17 oktober 2021 mee aan de inzamelweek waar jongeren (anoniem en straffeloos)

steekwapens kunnen inleveren. Dat gebeurt dan op het politiebureau waar in een container de

messen worden verzameld. Op de website dropjeknife.n! staat een landkaart met de gemeenten die

aan de actie deelnemen. In een deel van de deelnemende gemeenten is het daarnaast ook mogelijk
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vuurwapens en nepvuurwapens in te leveren, die de politie in burgerkleding thuis ophaalt. Het gaat
ons niet alleen om het inleveren van de wapens. Elk wapen minder op straat is mooi natuurlijk. Maar

het is ons vooral te doen om bewustwording bij ouders en jongeren. Het is onverstandig om met

wapens rond te lopen.

Achtergrondinfo

Actieplan Wapens en jongeren
Om geweld onder jongeren tegen te gaan is in november 2020 het actieplan 'Wapens en Jongeren'

gelanceerd door de ministers Grapperhaus (Justitie), Dekker (Rechtsbescherming) en mede namens

minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media). Het plan is een samenwerkingsverband
tussen vijftien gemeenten en zeven instanties, waaronder de politie. Het plan bevat maatregelen om

het wapenbezit en -geweld onder jongeren terug te dringen. Gemeenten, middelbare scholen, de

politie en het Openbaar Ministerie werken nauw samen om jongeren en hun ouders bewust te maken

van de risico’s van wapenbezit en -gebruik en dit verder terug te dringen met bijvoorbeeld preventief

fouilleren, kluisjescontroles op scholen en een gezamenlijke wapeninzamelactie. Het actieplan kent

een totaalaanpak van zowel preventieve als proactieve en repressieve maatregelen en heeft een

looptijd van twee jaar.

Preventie

In de wijk zijn we in contact met jongeren. Als we problemen signaleren proberen we samen met

partners zoals de gemeente of scholen begeleiding of hulp te krijgen voor deze jongeren. Om te

voorkomen dat jongeren verder in de problemen komen.
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Indicatie van het totaal aantal verdachten van 12 t/m 17 jaar bij

zware/fatale geweldsmisdrijven met een steekwapen (inclusief poging)
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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/
jenv

ontactpersoon
(10)(2e)

Actieplan Wapen en Jongeren (10)(2e)

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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Van: Lame, (10)(2e)| BD/DCOM/C&R {___(70)(2e)_Pminjenv.nl>
Verzonden: donderdag 15 juli 2021 09:28

Aan: [(oye) |,(B2a[ (10)(2e) |-BD/DBAenV/HIC <{___(10)(2e)___ @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Def materialen Inleveractie Wapens Toolkit

 

Goedemorgen L192»)
|,

Dank je voor je reactie, het argument van DOT voor de aanhalingstekens is als volgt: Hiermee

versterken we verder dat jongeren /rapper aanspreekt met punchlines.
Ik heb DOT gevraagd het aan te passen evenals de andere wijzigingen.

Via de volgende link https://we.tl/t-8TIOgYcOk2 vind je de social uitingen. Ook hierin de

aanhalingstekens, ik zal vragen deze weg te halen.

Verder lijkt het me in orde zo..

 

Ik verwacht alles vandaag te kunnen afronden en aan te kunnen leveren.

Hartelijke groet,

(10\(Zei (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 

Te

Es (10)(2e) minjenv.nl 
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UITGANGSPUNTEN

DOELSTELLING DOELGROEP : PERIODE | BUDGET

Het wapenbezit onder jongeren :* Primair: Jongeren/jong : 13 september - 17 oktober ! €85.000 OOP Incl. BTW

verminderen en zo ook de kans op !  volwassenen 12-25 in : :

wapengebruik te reduceren. :  deelnemende gemeenten

i* Secundair: sociale omgeving
i

jongeren en jongvolwassenen
(ouders, docenten, jeugd en

jongernwerk).

0953



DE VRAAG VAN J&V DE TAAK VAN MEDIA

Een goede mix van media die

Pe . n
aansluit bij de belevingswereld

Jongeren 12-25 jaar stimuleren
. van jongeren, en communicatie

van bew! ding en

waarmee we binnen komen bij
ontmoedigen van wapenbezit

deze (lastig te bereiken)

(aloralernerae) 
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DOELGROEP
  

SPECIFICATIE

 
JONGEREN/JONG

VOLWASSENEN 12-25
OUDERS, DOCENTEN, JEUGD

EN JONGERENWERK
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BESTE MEDIUMTYPE

VOOR REALISEREN 

wv OOH- Large Posters

vw Wad

wo Online-T

wv Radio-Ad

wv OOH-Small Posters
wv Online -newspaper ad

wv Cinema-Ad

wv Online-Ad

wv Online -video

ww Newspaper-Ad

wv Online -magezine ad

wv Magazine-Ad

wv Online -Social mediaad
¥ Onling- Blogs or viogs

 

AWARENESS

 

 69.1

 

 

 

 

 

Beste keuze op basis van briefing:
OOH, online video & social

70.5

r RIPPLE
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EUR 211.5K: 2021

MEDIA FLOWCHART
  

 
 

   

Medium 36 37 38 3940 40 4 BUDGET EUR

  

  

  
 

. ocial 35.000

Digital a

Online video 40.000]

75.000)

Hours 10.000

€85.000  
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VAGNY PARTNERSHIPS

OPTIMALISATIE BUDGET EN
  10)

MEDIADRUK

Budget Mediadruk

Online

Snapchat
55%  
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Comms Task

BUDGETVERDELING 

 

 

 

   
Touchpoint Media doelstelling KPI Budget %

Online video Completed videoviews 3.000.000 completed €40..000 47%

videoviews (VTR 75%)

Awareness FB/Insta Impressies 5.714.280 impressies €20.000 24%

Snapchat Impressies 10.000.000 impressies €15.000 17%

Uren €10.000 12%

TOTAL € 85.000 OOP 100%

incl btw   
12
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PERFORMANCE PLAN ONLINE VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

| KPI: 4.000.000 impressies | € 10,00 CPM

BUDGET: € 40.000 OOP incl. BTW

| PARTNER: YouTube + Channelfactory

AUDIENCE: Jongeren (M/V) in deelnemende gemeenten

FORMAAT: YouTube forced video (6-15”)

PERIODE: 13 september t/m 17 oktober

Extra mediadruk in laatste week van de campagne.

OVERIG: We bereiken jongeren door middel van placement

targeting gericht op populair YouTubekanalen

(Influencers, StukTV, MTV). Nb: extra nadruk op

channels mbt rap-muzick, gaming e.d. om jongens in

te bereiken.  
 

 

A4 Beneluxtunnel 
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PERFORMANCE PLAN FACEBOOK & INSTAGRAM
 

 

 

 

   
KPI: FB/IG: Imprerssies 5.714.280 CPM: €3,50

BUDGET: €20.000 OOP Incl. BTW

PARTNER: Facebook & Instagram

AUDIENCE: Jongeren 13-25 jaar + ouders op basis van gemeentes

(postcode lijst)

FORMAAT: Statische ads (afbeeldingen)

Tijdlijn (1:1), Story (9:16)

We adviseren 2-4 advertenties te gebruiken om ad fatigue
te voorkomen

PERIODE: 13 september t/m 17 oktober

OVERIG: * De doelgroop is kleiner dan voorgaande Stop Heling

campagnes maar door de langere duur kunnen we de

doelgroep zo kostenefficiént mogelijk bereiken. Op basis

van de leeftijd van de doelgroep en gemiddelde CPM prijs

verwachten we het grootste gedeelte van het budget op

Instagram uit te leveren   
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 PERFORMANCE PLAN SNAPCHAT | °

 

KPI: SnapChat: 10.000.000 Imprerssies CPM: €1.50

BUDGET: €15.000 OOP Incl. BTW

PARTNER: Snapchat

 

 

 

| AUDIENCE: Jongeren 12-25 jaar op basis van gemeentes (postcode lijst)

FORMAAT:
*  Statische ads (afbeeldingen)
*

Story (9:16)
* We adviseren 24 advertenties te gebruiken om ad fatigue

te voorkomen

PERIODE: * 13 september t/m 17 oktober

OVERIG: Snapchat staat targeting onder de 13 niet toe, dus 13+

|
als targeting. n la lert

 

 

  
°  
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O-formulier

INKOOP AANVRAAGFORMULIER DGSenB - Opdrachten
  

Gegevens aanvrager
Naam

Afdeling/programma

| (10)(2] (10)(2e) |
Afdeling High Impact Crimes
 

Telefoonnummer (10)(2e)
 

Opdrachtomschrijving Media advies en Inkoop t.b.v. Campagne
inleveractie Wapens en Jongeren

(Toegevoegd bijlage met: programma van eisen, andere relevante

informatie, contactpersoon en evt. motivatie voorkeursleverancier)
 

Gewenste start en

einddatum

Start z.s.m. einddatum medio juli 2021

 

Waarde opdracht € 85.000,-- incl. BTW 
Paraaf + datum

IE 11 mei 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Control Cf. bestedingsplan

Kostensoort

Kostenplaats 105100

Projectnummer 117177

Budgetcode 34.2.5.12 (voorheen: 34.2.5.92)
Naam |(oye)

Paraaf + datum

Opmerkingen

Akkoord Naam [__(10)2e) rove) (10)(2e)

(programma)manager Paraaf + datum

 

  

(< 100.000 = afdelingshoofd of programmamanager, > 100.000 =

directeur)
 

Invoer Leonardo
Naam
 

Paraaf + datum

 

Opmerkingen

LET OP: Facturen worden van DPC/AZ

ingediend

  Bestelaanvraagnummer   
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O-formulier

Intakeformulier

Algemene informatie over DG / Directie

DGSenB, directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen.

Heldere beschrijving van het probleem / doel van de aanvraag

Achtergrond
De aflopen jaren is een lichte toename te zien van het aantal jonge verdachten tot 23 jaar dat betrokken is bij
steekincidenten. Er blijkt bovendien sprake van een sterkere stijging van het aantal incidenten in de leeftijd van 0

tot en met 17 jaar dan in de groep van jongvolwassenen. De omvang van het wapenbezit onder jongeren zal een

veelvoud zijn van het aantal gevallen van wapengebruik. Het exacte aantal jongeren dat een wapen draagt, is

echter niet bekend. Indicatief is de Veiligheidsmonitor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, waarin 25% van de

leidinggevenden in 2018 wapenincidenten meldde (2016: 33%). Van de leerlingen in het VSO gaf 1% aan een

wapen mee naar school te nemen en 9% zei dat buiten school te doen.

Doel en doelstellingen
Het beleidsmatige doel van het actieplan Wapens en Jongeren is het wapenbezit onder jongeren tegen te gaan
en zo ook de kans op wapengebruik te reduceren.

Communicatie kan dit beleidsdoe| ondersteunen door jongeren bewust te maken van de risico’s van wapenbezit
en daarmee dit bezit te ontmoedigen.

Welke rol wordt er verwacht van de opdrachtnemer
Ontwikkel voorstellen en verzorg de uitwerking van deze voorstellen voor de inzet voor de campagne voor

wapens en jongeren.
- Stel een mediaplan op voor deze campagne uitgaande van start campagne vanaf 13 september 4

weken voorafgaand aan (en tijdens) de inleveractie

- Werk het mediaplan uit en koop de media in op basis van het goedgekeurde mediaplan.
- Werk samen met TBWA, stem plannen en specs goed af.

Geef aan hoe je resultaten monitort en indien nodig tussentijds bijstuurt.
-  Maak een backplanning voor de campagne
- Gana of vanuit slimme media inzet uitingen te ontwikkelen zijn die opvallend zijn en aansluiting bij de

belevingswereld van jongeren.
- Stem daamaast de specs voor de uitwerking goed af.

Kernboodschap
e — Kifk, je denkt dat je je misschien veiliger of zelfverzekerder voelt als je op straat met een steekwapen loopt.

Je vindt misschien dat het de enige uitweg is, als je een ruzie hebt of in een conflict zit, want je ziet dat

andere leeftijdsgenoten ook een steekwapen hebben. Maar je weet ook dat steekwapens gevaarlijk,
verboden en soms dodelijk zijn.

« Want met een steekwapen op zak kom je veel eerder in de verleiding om hem te gebruiken. Je bent minder

geneigd om ruzies en conflicten op te lossen door met elkaar te praten of door ze uit de weg te gaan. De

kans dat je zelf (ernstig) gewond raakt of dat je iemand anders (ernstig) verwondt is groter als je een

steekwapen bij je draagt.

« Dus, is het juist stoerder als je wegloopt van een ruzie of conflict. Of dat je probeert het met elkaar uit te

praten zonder dat er geweld aan te pas komt. Dan laat je pas echt zien dat je sterk bent en niet bang bent

om het juiste te doen. Door het steekwapen thuis te laten, kun je anderen niet verwonden en kom je niet in

aanraking met politie en justitie. Je kiest voor jouw eigen toekomst.

Doelgroep
De doelgroep voor het stimuleren van bewustwording en ontmoedigen van wapenbezit bestaat uit jongeren
van 12 tot 25 jaar.
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O-formulier

De secundaire doelgroep voor bewustwording en ontmoediging bestaat uit de sociale omgeving van de jongeren
en jongvolwassenen. Ook zij kunnen bijdragen aan het uitdragen van de norm dat het dragen van wapens niet

normaal gevonden mag worden. Het gaat dan niet alleen om vrienden van de jongere, maar ook om ouders en

professionals als docenten en jeugd- en jongerenwerk, die de norm kunnen uitdragen en vermoedens van

wapenbezit (anoniem) kunnen melden.

Campagnedoelstellingen
Communicatiedoelen

Weten:
* — Jongeren (en hun omgeving) weten dat het dragen van een wapen zorgt voor onnodig risico.

¢ — Jongeren en hun omgeving weten dat het dragen van een wapen een strafbaar feit is.

* — Jongeren (en hun omgeving) weten van de inleveractie.

* — Jongeren zijn zich bewust van het onnodige gevaar dat ze lopen en werken mee aan de inleveractie.
* De sociale omgeving stimuleert jongeren die in het bezit zijn van een wapen om dat in te leveren

tijdens de inleveractie.

De communicatie valt uiteen in twee categorieén: 1. het ontwikkelen van een toolbox met

communicatiemateriaal dat gemeenten zelf naar wens kunnen inzetten en 2. het ontwikkelen van landelijke
communicatie uitingen die overkoepelend ingezet worden vanuit het ministerie.

Ad 1:

We zorgen voor het beschikbaar stellen van communicatiemiddelen in de toolbox zodat gemeenten en politie
deze middelen lokaal kunnen inzetten om jongeren te bereiken en hen aan te zetten mee te doen aan de

inleveractie.

De vraag is uitingen te ontwikkelen die aansluiten bij de (online) omgeving en beleving van deze jongeren.

Voor de media inzet betekent dit dat we (lokaal) getargete (online) media willen inzetten in de gemeenten en

regio’s die zich aansluiten bij de inleveractie.

De vraag is een plan te ontwikkelen voor de inzet van deze (lokale/regionale) media via online kanalen

(SnapChat, Insta/YouTube) waar de doelgroep te vinden is.

De uitingen komen daarnaast ook beschikbaar via de toolbox.

Op de website van het CCV komt een aparte sub-pagina over de inleveractie. Daar zal ook een landkaart

geplaatst worden met een overzicht van de deelnemende gemeenten aan de inleveractie en de inleverpunten

(politiebureaus) binnen die gemeenten.

We focussen in de uitingen op awareness (ben je bewust van wat je doet, loop weg of praat het uit) en bieden

een handelingsperspectief (wees wijzer en lever je wapen in!)

Ga voor de media inzet dus op zoek naar een goede mix van online media die aansluit bij de belevingswereld van

jongeren, en communicatie waarmee we binnen komen bij deze (lastig te bereiken) doelgroep.

(Note: wees selectiefin hetgebruiken van influencers, logischerwijs zijn zij een goed in te zetten ‘instrument’

voor deze campagne, het inzetten van influencers kan alleen wanneerhetgaat om influencers die het doel van

de campagne volledig ondersteunen en zich om niet danwel tegen een kleine vergoeden willen committeren aan

de doelstelling) .

Media/middelen

We bieden middelen aan via de toolbox die gemeenten/politie lokaal kunnen inzetten: zoals banners, OLV, social

posts en posters voor op scholen en bij politie bureaus.

De online middelen gaan we via getargete regionale media inzet wegzetten bij de deelnemende gemeenten. Alle

gemeenten ontvangen een brief met het verzoek deel te nemen aan de inleveractie. De deadline voor

aanmelding is 1 juli. Daarna is definitief bekend hoeveel gemeenten meedoen.
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Planning campagne:
De inleverweek vindt plaats in de week van 11 tot en met 17 oktober.

O-formulier

Lv.m. voorbereidingstijd zijn de toolbox middelen voor de zomer beschikbaar, uiterlijk medio juli.
De online campagne wordt vanaf 13 september vier weken voorafgaand en tijdens de inleverweek ingezet.

Indicatie van het beschikbare budget: €85.000,--

Leverancierskeuze Initiative Media : Opdracht onder de NOK 40100021221 criminaliteitspreventie

LET OP: Facturen worden via DPC/AZ ingediend.

Gunningscriteria en eisen aan de opdracht

Optie bij meervoudig onderhands / mantel contracten met minicompetitie uitgaande van 100 punten.
 

7 Gunningscriteria wegingspunten

 

° Gunningscriteria 1: prijs

 

 

 

  
° Gunrnningscriteria 2....ccsccsssessssesserceeeseeseee

° Gunnningscriteria 3....ccccssssssessersesereeseee

© GUIMINGSCTIRSTIA Assess ccssseesssneseessnnseee

© GunningscriteriaSo.    
- Minimale eisen aan de opdracht

a Eis 2...
o Eis3.. 
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Van: HighlmpactCrimes - DGSenB <HighImpactCrimes@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 2 augustus 2021 15:49

Aan: [(i0y(2e) |,24)[(10)(2e)|-BD/DBAenV/HIC <[___(10)(2e)__ @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: inleveractie wapens 2021

Hi (owed,
Zie onderstaand idee van|(toe)|
Groet [Go 2e)

van{—(19)(2e)fe (0)@e)_Prvdk.nl>
Verzonden: maandag 2 augustus 2021 15:26

Aan: HighImpactCrimes - DGSenB <HighImpactCrimes@minjenv.nl>

Onderwerp: inleveractie wapens 2021

 

Beste ontvanger(s),

Ik hoop dat ik hiervoor aan het juiste adres ben. Op ons intranet las ik over de wapen

inleveractie, wat ik een erg mooi initiatief vind. Is het een idee om bekende influencers

en/of rappers te betrekken in de campagne, aangezien de jongeren zich vaak door hen

laten inspireren? Mogelijk is hier al door jullieover nagedacht, maar ik kon het niet laten

om dit toch met jullie te delen. Veel succes met deze waardevolle actie!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Raadsonderzoeker

Raad voor de Kinderbescherming
Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Rotterdam

Lijnbaan 109 | 3012 EN |
Laan op Zuid 45 | 3072 DB | (per 20 september 2021)

T: +31104431100

M: +[___Goy20)

(_Goji2e) Prvdk.nl

www.kinderbescherming.nl

(Werkdagen: ma. t/m do.)

 

Postadres:

Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam

Postbus 4015

5604 EA Eindhoven

0973



 

Van: |_(10)(20)_|,(2a/ (10)(2e) |BD/DBAenV/HIC
Verzonden: maandag 2 augustus 2021 15:56

Aan: ‘| (10)2e) Brvdk.nl' <__ (10)(2e)  Prvdk.nl>
CC: HighImpactCrimes - DGSenB <HighImpactCrimes@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: inleveractie wapens 2021

Hartelijk dank voorje suggestie. We kijken inderdaad naar de mogelijkheid om

influencers te betrekken, maar stellen daaraan zo veel voorwaarden dat het de vraag is

of dit gaat lukken.

In het verleden is namelijk met de inzet van influencers door het ministerie een aantal

keren (publicitair) een negatieve ervaring opgedaan, onder meer omdat ze een strafblad

bleken te hebben of in de ogen van de samenleving te veel betaald kregen dan wel niet

geloofwaardig waren.

Daarom stellen we als eis dat ze van onbesproken gedrag moeten zijn, het (vrijwel) voor

niets moeten doen en 100% achter de boodschap moeten staan.

Dat maakt het wat lastig.

Met vriendelijke groet,

Lore)TF (10)(24 Ove)_]
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

www.stopheling.nt(cn HELING

 
 Ministerie van Justitie en Veiligheid

Dlirectoraat-Generaal Polltle, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

bed) (10)(2e)

@minijenv.nl

www. rijksoverheid ni/jeny

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
 

 

Van; (10)(2e) <(_(0)i2e) Prvdk.nl>
Verzonden: maandag 2 augustus 2021 15:59

Aan: (oye)_],@h| (10)(2e) - BD/DBAenV/HIC <| (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: inleveractie wapens 2021

Hoi (OST,
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Goed en fijn om dit terug te horen. Ik begrijp dat het voor jullie lastig is om geschikte kandidaten te

vinden... Mocht mij nog iemand te binnen schieten, dan laat ik het je weten.

Met vriendelijke groet,

Raadsonderzoeker

Raad voor de Kinderbescherming
Ministerfe van Veilighetd en Justitie 

Rotterdam

Lijnbaan 109 | 3012 EN |
Laan op Zuid 45 | 3072 DB | (per 20 september 2021)

T: +31104431100

M: +[___@o@e)J

L_Goj@e)_ Drvdk.n!
www.kinderbescherming.nl
(Werkdagen: ma. t/m do.)

Postadres:

Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam

Postbus 4015

5604 EA Eindhoven
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