
 Je wapen voor

een wapen

Wat nou als je dit steekwapen kunt inwisselen voor iets

anders cools dat ookje identiteit bevestigt? ‘Je wapen voor

een wapen’

Een campagne waarbij we het metaal van steekwapens

omsmelten tot een wapen in de vorm van een zegelring.
Een custommade wapen dat staat voor jouw buurt, wijk of

possé. Denk aan Kraainest, BOLO, 070, VWG of de drie

kruizen van Amsterdam.

We zouden in deze campagne gebruik kunnen maken ban

spokespersons en Nederlands hiphop legendes:
‘De jeugd van tegenwoordig’.  
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IDEA STARTERS:
 

 
 

Shredder-machine: In plaats van de container, plaatsen we een

shredder op het politiebureau, waar de wapens on-the-spot worden

geshredderd tot kleine stukjes. Hier kunnen we ook weer korte olv/
social content van maken.

Incentive: Naast awareness rondom het onderwerp dient het

object gemaakt van steekwapens ook als reminder dat

steekwapens dragen echt niet stoer is.
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HOE WE ANONIMITEIT

WAARBORGEN

  

 

Weweten dat anonimiteit een belangrijke voorwaarde is voor jongeren om hun steekwapen in te leveren (hun toekomst!).
Daarom zorgen we ervoor dat hun les volledig anoniem kunnen volgen.

Anonimiteit en Praktische punten:

> Per regio of gemeente komt er een centraal punt waar je jouw ring kan ophalen. Dit ophalen werkt via hetzelfde principe als de

bandjes met kleuren uit richting1 -> anoniem dus.

» Per regio of gemeente komen er een aantal designs specifiek voor die buurt, wijk of possé. De ring in basis is voor iedereen

hetzelfde, de binnenkant van het ‘wapen’ is specifiek.

> Wellicht is on-the-spot shredden niet haalbaar. Het kan ook zo zijn dat de wapens worden ingeleverd in het punt bij het

politiebureau en vervolgens, op een later moment versmolten worden. TBD.
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Richting 3

 



Inzicht  

 
Al lijkt het misschien niet zo, veel mesdragende jongeren zijn

bezig met hun toekomst. Rap (drill-, diss-, freestyle...) is voor

veel hen naast een expressievorm ook een way out, een pad
naar zichtbaarheid, ontdekt worden en een mooie toekomst.

Veel van deze talentvolle jongeren hopen dan ook op hun

doorbraak en een contract bij een platenlabel.

0262



 
Fragment | Danny op straat

€
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Een sessie voor een messie.

Steek tijd in je toekomst.
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Een sessie voor

een messie

Je steekwapen in ruil voor een kans In de

muziekindustrie. We introduceren ‘Een sessie

voor een messie’ Een open podium waar de

beat begint te spelen zodra jij jouw mes in de

daarvoor bestemde bak lest. Jij krijgt precies

1o1barz (x aantal minuten de tijd) om jouw
talent te doen klinken.

Gegarandeerd views en een mogelijkheid om

ontdekt te worden door Nederlands bekendste

HipHop-labels zoals Noah’s Ark & TopNotch. 
0265



IDEA STARTERS:   

Rap ter introductie: Mochten we kunnen gaan samenwerken met een

HipHop label in Nederland zouden we een rapnummer kunnen maken

ter introductie van de inleveractie.

Steekwoorden: We zouden eventueel een aantal vaste

‘steekwoorden’ kunnen voorschotelen die in de freestyle raps gebruikt
moeten worden. Dit om hun talent echt op de proef te stellen. 
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 HOE WE ANONIMITEIT

WAARBORGEN

 

 

Weweten dat anonimiteit een belangrijke voorwaarde is voor jongeren om hun steekwapen in te leveren (hun toekomst!).
Daarom zorgen we ervoor dat hun les volledig anoniem kunnen volgen.

Anonimiteit en Praktische punten:

» Elke deelnemende gemeente geeft aan welke sessies er gaan komen en wanneer die plaatsvinden.

> Wellicht krijgen mensen met een polsbandje op een later moment toegang tot een open podium? Polsbandje systeem is

anoniem en volgens zelfde principe als richting 1.
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Overzicht
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xerox’

Communicatie Services

 

   Kerndepartement JenV
1x29)

Tay.
Xerox (Nederland) B.V.

Postbus 20301 Rijnzathe 12

2500 EH 'S-GRAVENHAGE 3454 PV De Meern-NL

info@xnloverheid.n|

Den Haag, 1 september 2021

Offertenummer: 21104561

Geachte mevrouw/heer,

Met dank voor uw aanvraag ontvangt u hierbij onze offerte volgens onderstaande

specificaties:

Omschrijving : Sleutelhangers (Keytag vilt)

Referentie 10100042613

Formaat 13x2¢em

ring 3cm

Prepress Artwork/ Opmaak door u aangeleverd,
wij leveren een PDF proef ter goedkeuring

Bedrukking In 1 kleur op 1 positie

Papier Viltkleur nog op te geven

Verpakking Handzaam verpakt

Levering Produktie is 15 werkdagen na akkoord op de pdf proef
vervolgens ca. 8 werkdagen luchtvracht

Planning In overleg

BTW-tarief 21% Exclusief BTW __Inclusief BTW

Oplage/prijs : 60.000 exemplaren € 20.727,44 €25.080,20
Productsoort : Grafisch Breed NON RC 21%

Omschrijving : Sleutelhangers (Keytag vilt duo)

Referentie 10100042613

Formaat 13 x 2. cm (2x)

ring 3cm

Prepress Artwork/ Opmaak door u aangeleverd,
wij leveren een PDF proef ter goedkeuring

Bedrukking In 1 kleur op 1 positie (op beide tags)

Papier Viltkleur nog op te geven

Verpakking Handzaam verpakt

Levering Produktie is 20 werkdagen na akkoord op de pdf proef

vervolgens ca. 8 werkdagen luchtvracht

Planning In overleg

BTW-tarief 21% Exclusief BTW __Inclusief BTW

Oplage/prijs : 60.000 exemplaren € 40.737,44 €49.292,30
Productsoort : Grafisch Breed NON RC 21%

Omschrijving : Sleutelhangers (Keytag vilt trio)

Referentie 10100042613

Formaat 13 x 2.cm (8x)

Xerox (Nederland) B.V.

Registered Office in Amsterdam, The Netherlands. Trade Register Nr. 33085653
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xerox’

Communicatie Services

 

   Kerndepartement JenV
(10)(29)

Taw: (0N2e)
Xerox (Nederland) B.V.

Postbus 20301 Rijnzathe 12

2500 EH 'S-GRAVENHAGE 3454 PV De Meern-NL

info@xnloverheid.n!
T +31 85| (10)(2e)

Den Haag, 1 september 2021

Offertenummer: 21104561

Prepress

Bedrukking

Papier
Verpakking

Levering

Planning
BTWtarief

Oplage/prijs

Productsoort ;

Omschrijving :

Referentie

Formaat

Prepress

Bedrukking
Verpakking

Levering
Planning
BTWtarief

Oplage/prijs

Productsoort :

Omschrijving :

Referentie

Formaat

Prepress

Bedrukking

Verpakking
Levering
Planning
BTW-tarief

Oplage/prijs

Productsoort :

Xerox (Nederland) B.V.

ring 3cm

Artwork/ Opmaak door u aangeleverd,

wij leveren een PDF proef ter goedkeuring
In 1 kleur op 1 positie (op alle drie tags)
Viltkleur nog op te geven
Handzaam verpakt
Produktie is 28 werkdagen na akkoord op de pdf proef

vervolgens ca. 8 werkdagen luchtvracht

In overleg
21% Exclusief BTW — Inclusief BTW

60.000 exemplaren € 57.297,44 €69.329,90
Grafisch Breed NON RC 21%

Sleutelhangers (optie 1, 1 tag)
10100042613

10x3cm

Artwork/ Opmaak door u aangeleverd,

wij leveren een PDF proef ter goedkeuring
Geweven logo
Handzaam verpakt
Produktie is ca. 21 werkdagen na akkoord op de pdf proef
In overleg
21% Exclusief BTW __Inclusief BTW

60.000 exemplaren € 27.627 ,44 €33.42920
Grafisch Breed NON RC 21%

Sleutelhangers (optie 1, 2 tags)
10100042613

10x3cm

Artwork/ Opmaak door u aangeleverd,

wij leveren een PDF proef ter goedkeuring
Geweven logo
2 tags aan sleutelhanger
Handzaam verpakt
Produktie is ca. 21 werkdagen na akkoord op de pdf proef
In overleg
21% Exclusief BTW — Inclusief BTW

60.000 exemplaren € 48.327,44 €58.476,20
Grafisch Breed NON RC 21%

Registered Office in Amsterdam, The Netherlands. Trade Register Nr. 33085653

0279



Kerndepartement JenV

xerox’

Communicatie Services

 

(10)(29)   
T.av. (10)(2e)

Xerox (Nederland) B.V.

Rijnzathe 12

2500 EH 'S-GRAVENHAGE 3454 PV De Meern-NL

Postbus 20307

info@xnloverheid.n!
T +31 84 _(10)(2e)

Den Haag, 1 september 2021

Offertenummer: 21104561

Omschrijving :

Referentie

Formaat

Prepress

Bedrukking

Verpakking
Levering

Planning
BTW-tarief

Oplage/prijs

Productsoort :

Omschrijving :

Referentie

Formaat

Prepress

Bedrukking

Verpakking
Levering
Planning
BTW-tarief

Oplage/prijs

Productsoort :

Omschrijving :

Referentie

Formaat

Prepress

Bedrukking

Papier
Verpakking
Levering

Planning
BTW-tarief

Oplage/prijs

Productsoort :

Xerox (Nederland) B.V.

Sleutelhangers (optie 1, 3 tags)
10100042613

10x3cm

Artwork/ Opmaak door u aangeleverd,

wij leveren een PDF proef ter goedkeuring
Geweven logo
3 tags aan sleutelhanger
Handzaam verpakt
Produktie is ca. 21 werkdagen na akkoord op de pdf proef
In overleg
21% Exclusief BTW —Inclusief BTW

60.000 exemplaren € 68.337 ,44 €82.688,30
Grafisch Breed NON RC 21%

Sleutelhangers (optie 2)
10100042613

10x 2,5 cm

Artwork/ Opmaak door u aangeleverd,
wij leveren een PDF proef ter goedkeuring
Full colour logo
Handzaam verpakt
Produktie is ca. 28 werkdagen na akkoord op de pdf proef
In overleg
21% Exclusief BTW — Inclusief BTW

60.000 exemplaren € 22.107,44 €26.750,00
Grafisch Breed NON RC 21%

Sleutelhangers (optie 3)
10100042613

17x2em

Artwork/ Opmaak door u aangeleverd,

wij leveren een PDF proef ter goedkeuring
In full color rondom

Gemaakt van Rpet
Handzaam verpakt
Produktie is ca. 20 werkdagen na akkoord op de pdf proef
In overleg
21% Exclusief BTW —Inclusief BTW

60.000 exemplaren € 19.347,44 €23.410,40
Grafisch Breed NON RC 21%

Registered Office in Amsterdam, The Netherlands. Trade Register Nr. 33085653
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xerox’

Communicatie Services

 

   Kerndepartement JenV
(0V20)

Tay, Oye) ] Xerox (Nederland) B.V.

Postbus 20301 Rijnzathe 12

2500 EH 'S-GRAVENHAGE 3454 PV De Meern-NL

info@xnloverheid.nl
T #31 85 [(i0p(2e)|

Den Haag, 1 september 2021 [coves]
Offertenummer: 21104561

Omschrijving : Sleutelhangers (optie 3 met sleutelring)

Referentie 10100042613

Formaat 17x2cm

Prepress Artwork/ Opmaak door u aangeleverd,

wij leveren een PDF proef ter goedkeuring
Bedrukking In full color rondom

Papier Gemaakt van Rpet

Verpakking Handzaam verpakt

Levering Produktie is ca. 20 werkdagen na akkoord op de pdf proef

Planning In overleg

BTVW-tarief 21% Exclusief BTW — Inclusief BTW

Oplage/prijs 60.000 exemplaren € 24.867,44 €30.089,60
Productsoort : Grafisch Breed NON RC 21%

De geldigheidsduur van deze offerte is 30 dagen en de genoemde bedragen zijn exclusief

auteurscorrectie. Wij vertrouwen erop u hiermee naar genoegen te hebben geinformeerd
en zien uw berichten met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Xerox Communicatie Services

(10)(2e)

orders@xnloverheid.nl

Xerox (Nederland) B.V.

Registered Office in Amsterdam, The Netherlands. Trade Register Nr. 33085653
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Van: LG0@e) _],| (10)(2e) - BD/DCOM/C&R<{_(40)(2e)— Pminjenv.nl>

Verzonden: donderdag8 juli 2021 10:32

Aan: | (10)(2e) | {410)@e) “@utrecht.nl>
CC: [(ioy(2e)_], 1224] (10)(2e) |- BD/DBAenV/HIC< (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptpresentatie Wapens en Jongeren

Hoi [ove

Dank nog voorje uitgebreide feedback en toevoegingen.
Onderstaand nog wat feedback,

 

 

Hartelijke groet,

(10)(2e)

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

campagnemanager

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

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

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

T: 06 (10)(2e)

E:[ (10)(@e)  Pminjenv.nl 

Van: (10)(2e) KL_7072e)  @utrecht.nl>

Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 17:06

Aan:[ cies)
I,

- BD/DCOM/C&R <__@o@e)_Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptpresentatie Wapens en Jongeren

 

 

Hallo [(10)(2e),
Zoals gisteren al aangegeven vind ik de uitstraling prima.
Ik heb nog een paar aanvullende opmerkingen / vragen:

- Pag. 28 — tekst voor filmpje. Is het een idee om meer teksten aan te bieden, dieje
kunt gebruiken in je eigen gemeente om uit te werken. Bijvoorbeeld door het

jongerenwerk? Zelf een filmpje laten maken door jongeren (met hulp

jongerenwerker):
Dit kunnen we helaas niet binnen het budget realiseren.

- Pag. 30 komt de green graffiti ook beschikbaar inde toolkit? Moeten we dit zelf laten

maken, en krijgen we alleen de tekst, of kunnen we de platen ook bestellen?

We leveren een template voor de graffiti mee in de toolkit.
- Pag 33. Incentive. Ik heb nog even metjongerenwerk hierover gesproken. Keychain

is ook goed te gebruiken om het gesprek met de jongere aan te gaan. Werkt vaak

beter dan een flyer. Jongerenwerkers zouden bijvoorbeeld in de weken voorafgaand
aan de inleveractie al zo’n keychain kunnen dragen wat vragen en dus gesprekken
aver het onderwerp uitlokt.

We gaan na op welke manier we de keychain kunnen inzetten, goed te horen!
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- Pag 35. Hier staat ook dat er een flyer komt. Hier hebben we het verder niet over

gehad of voorbeelden van gezien. Komt dat nog?
Deze gaan we idd ook uitwerken,

Algemeen:
-  Zijn er mogelijkneden voor landelijke campagne met billboards? En wat wordt er nog

meer landelijk gedaan. Tijdens de presentatie werd Spotify al genoemd.

Spotify valt voor nu af ivm lokale karakter van de campagne. Billboards zouden

wellicht regionaal kunnen worden ingezet. Ik heb de vraag uitgezet bij het

mediabureau.
- Ik mis nog de communicati8e richting ouders, alleen een artikel in plaatselijk suffertie

is denk ik echt te mager. Communicatie over vuurwapen inleveren wat mij betreft niet

helemaal losstaand — wel andere uitstraling, maar niet compleet anders. Posters

komen waarschijnlijk op veel plaatsen wel naast elkaarte hangen. Wijze van

inleveren is anders, maar boodschap is voor beiden: lever het in!

Vooralsnog leveren we een artikel voor de regionale krant waarin we tevens de

ouders zullen aanspreken.
- Opmerking vanuit onze communicatieafdeling. Voor het aanpassen van de uitingen

hebben we open bestanden nodig. Ik ga ervan uit dat julliedat doen, maar wil het

toch doorgeven omdat mij dit uitdrukkelijk gevraagd is.

Klopt, dit komt in orde!

Ik begreep van ons jongerenwerk dat het al te laat was om ze nog te betrekken bij

beoordeling van het materiaal. Jammer.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Adviseur Openbare Orde enVeiligheid

030-| (10)(2e)

t[(10)(2e) (@utrecht.nl

www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Openbare Orde en Veiligheid

aanwezig maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag

  
Gemeente Utrecht

Van: [ coe) | 28[(10)(2e)]- BD/DBAenV/HIC
Verzonden: donderdag8 juli 2021 10:39

Aan:[025_],/ (10)2e)|-BD/DCOM/C&R <{___(T0)e)_Pminjenv.ni>;]_—_(10)(2e)
<__(10)(2e) (@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Conceptpresentatie Wapens en Jongeren
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Hoi,

Even gereageerd op het eerste punt. In de Q&A’s was ik op een vergelijkbaar idee

gekomen, waarbij jongeren zelf de tekst maken. Ik had dat bij doelgroep scholen gezet,
maar kan die toevoegen voor jongerenwerk.

Hoe kan een school het inleveren van wapens stimuleren?

Er is een leskaart in de toolbox opgenomen die docenten kunnen gebruiken om voorafgaan of

tijdens de inleverweek een thema-les aan wapenbezit en -gebruik te wijden. Ook worden via

de gemeente flyers en posters gedistribueerd die jongeren informeren over de inleverweek.

De campagne voorziet ten slotte in filmpjes met rap teksten die wapenbezit ontmoedigen.
Scholen kunnen hun leerlingen stimuleren eigen rap teksten te maken tegen wapenbezit.

Misschien is het nog een idee dat ze vervolgens die filmpjes opsturen en we die plaatsen

op de landingspagina bij de digitale landkaart?

Groetjes,

Lae Tred ove]
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

STOP) HELING
‘www.stopheting.nt

 
sterie van Justitie e

Directoraat-Generaal Politi

 
 

Straffen en Beschermenie,

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

ohegae)
[it0y(2e)  J@minjenv.nl

www.rijksoverheid.ni/jenv

 

Van: Lam@e)_J,} (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <____(70)(2e)_——s Pminjenv.nl>
Verzonden: donderdag8 juli 2021 10:44

Aan: [(oy2e)_],fe4 e)|- BD/DBAenV/HIC <[__(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptpresentatie Wapens en Jongeren

 

Hi (ioe)J,
Nog even terugkomend op de landingspagina met de digitale landkaart, dit is de pagina
die binnen het CCV ontwikkeld wordt toch? Hiernaar kunnen we vanuit de QR code

verwijzen en naar doorlinken vanuit de banner.
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Eerder had ik begrepen dat we geen campagne pagina ontwikkelen, dit is nog steeds

Tee ee of de omgeving met de digitale landkaart de mogelijkheid biedt ook filmpjes
te plaatsen?

Wel een heel mooi idee!

Hartelijke groet,

(Torq (10)(2e)

campagnemanager

 

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

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

Ti (10)(2e)

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

 

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

Verzonden: donderdag8 juli 2021 10:53

Aan: ee) ],| (10)(2e) |-BD/DCOM/C&R< (10)(2e) Dminjenv.n|>

Onderwerp: RE: Conceptpresentatie Wapens en Jongeren

Hoi [ovee)_],

Mijn oorspronkelijke idee was de digitale landkaart te plaatsen op de site van CCV.

Toen in de communicatie uitingen verwezen werd naar het webadres van CCV, gaf ik aan

dat dit wellicht wat concreter kon zodat ze direct op de juiste plek terecht kwamen.

Jij sprak toen over een landingspagina. Omdat ik niet weet hoe dat technisch in elkaar

steekt, heb ik[(10)(2e) |naar jou verwezen.

Het lijkt me wel goed om bij de landingspagina (de landkaart) een tekst te plaatsen,

gericht op de doelgroep, om het belang van inleveren wapens te onderstrepen.

In die zin kan je spreken van een campagnepagina.

Als we het een goed idee vinden om filmpjes van jongeren te plaatsen, kan ik met CCV

bespreken of dat mogelijk is.

Groetjes,
(10)(2e)

(40)(2e)_ | (10)(2 (0)(2e)

Projectleider heling, geweld onder invloed 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: L@@e)_J,) (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <<(10)(2e)  Pminjenv.nl>
Verzonden: donderdag8 juli 2021 16:28

Aan: [(Toy(2e)_|,'28)[(10)i2e)|- BD/DBAenV/HIC <[___(10)(2e)__ [@minjenv.nl>

cc:
|

(10)(2e) < (10)(2e) Phetccv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptpresentatie Wapens en Jongeren

 

Hi [(toyee)J,
Een aparte landingspagina lijkt mij idd dubbel werk in deze.

De vraag is even idd of aan de landkaart zoals deze nu is opgezet ook nog aanvullende

content kan worden toegevoegd zoals idd een toelichtende tekst + evt filmpjes gemaakt
door jongeren.

@|(10)(2e)| is dit evt een mogelijkheid?

Hoor graag!

(0\(2e} (10)(2e)

campagnemanager

 

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

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

T:

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

 

Van: (10)(2e) lq (10)(2e) Bhetccv.nl>
Verzonden: donderdag8 juli 2021 16:36

Aan: 0) |,[ (10)(2e)
- BD/DCOM/CR&R << (10)(2e) —sPminjenv.nl>; [oye)_],(foe

 

 [coxa
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BD/DBAenV/HIC < (10)(2e) @®minjenv.nl>

Onderwerp: Re: Conceptpresentatie Wapens en Jongeren

Ha Ltoy2e)J,

Bedankt voor je bericht.

Kan ik jemorgen even bellen om de wensen en mogelijkheden te bespreken?

Groeten van |(10)(2e)

Projectleider woninginbraken/Politiekeurmerk Veilig Wonen

Communicatieadviseur Veilig Uitgaan

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

T (030) 751 6700

M( Coie)

| www. heteev.nl
E (_toyey @hetecv.nl

Werkdagen: ma| di | do | vr

Volg het CCY:

linkyy£7)

Volghet PKVW:

iV

Boao
 

Van:(G20)],|(10)(2e)|-BD/DCOM/C&R {___(70)(2e)__ Pminjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 9 juli 2021 09:10

Aan:' (10)(2e) | (10)(2e) Bhetccv.nl>; [Covey_], tm - BD/DBAenV/HIC

<__10)2e)  J@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Conceptpresentatie Wapens en Jongeren

Hi ze)

Helemaal prima! Ik ben in de middag goed bereikbaar.

 

Hartelijke groet,

(10}(26) (10)/2e)

campagnemanager

  ie 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 

LE

E: (10)(2e) Pminjenv.nl
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Van:(ane)][ (10)(2e) |-BD/DCOM/C&R <____(70)(2e)___ Pminjenv.nl>

Verzonden: donderdag 15 juli 2021 15:35

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

< (10)(2e) Bhetccv.nl>

Onderwerp: RE: campagnematerialen wapens en jongeren

Hoi( onze}

(10)(2e)

Wanneer weet je meer over het evt toevoegen van video's op de landingspagina?

Hoor graag, dankjewel,

Hartelijke groet,

(10)(2e)

campagnemanager

 

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

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

bie

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

 

Van: (10}(2e) | (10)(2e) Bhetccv.nl>
Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 15:09

Aan: Goes)_],|(10)2e)|-BD/DCOM/C&R <{__(10)(2e)_ Pminjenv.nl>; [aoyzey_,02h
10)(26) [aoe]BD/DBAenV/HIC <( i @minjenv.nl>

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

Onderwerp: Re: campagnematerialen wapens en jongeren

 

 
Beste L()@e)_,

Ik heb even navraag gedaan en het antwoord is: ja, wij kunnen filmpjes publiceren op onze website.

We werken met MP4-bestanden. Die bestanden zetten we op ons YouTube kanaal en embedden ze

in

het dossier/de toolbox.

Ik hoop dat je hiermee verder kunt.

Fijne vakantie!

Groeten van| (10)(2e)

(10)(2e)

Projectleider woninginbraken/Politiekeurmerk Veilig Wonen

Communicatieadviseur Veilig Uitgaan

(ro
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Churchilllaan 11, 3527 GY Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

T (030) 751 6700

M

| waw.hetecy.nl

E (oye) hetcev.nl

Werkdagen: ma] di | do | vr

Volg het CC

Ho

Volg het PKVW:

TVi
BoEHOo

 

 

Van: L0@e)_J,| (10)(2e)
| BD/DCOM/C&R<{(10)(2e)—— Pminjenv.nl>

Verzonden: maandag 19 juli 2021 13:35
 

Aan:'[ (10)2e) @hetcev.nl>; [To 2e) ], 2h(10)(2e)|BD/DBAenV/HIC 

<__(10)2e)  @minjenv.nl>
 

ce: (10)(2e) <| (10}(2e) @hetcev.nl>

Onderwerp: RE: campagnematerialen wapens en jongeren

Hi[ (40)(2e) ,

Fijn dankjewel, ik pak het na mijn vakantie weer op!
Is het allemaal gelukt met de toolbox?

Groet,

(oye) (aye)

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) Dminienv.nl
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ast Tugsen 11-17 OKTOBER.
HETVUURWAPEN DIJEGPHALEN
HetOSU004 4 OM EENAFSPRAAKTEMAKENMETBEPOLITIE | 



. Ministerie van Justitie en Veiligheid
Paar

 
0291

  



Inleveractie van wapens in gemeente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hij een strafblad krijgt.

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

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

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

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

geweld.

Vuurwapens en munitie

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

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

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

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

verdachte aangemerkt worden.

Bewustwording risico’s wapens

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

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

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

zijn te vinden op gemeentelijke site.

Redactionele aanwijzingen

Woorden in blauw dienen lokaal ingevuld te worden.
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xerox’

Communicatie Services

 

   
 

 

(10)(2g)

Kerndepartement JenV
Tan. | (10)(2e) | Xerox (Nederland) B.V.

Turfmarkt 147 Rijnzathe 12

2511 DP 'S-GRAVENHAGE 3454 PV De Meern-NL

info@xnloverheid.nl
T +31 85] (10)(2e)

Den Haag, 9 september 2021

Offertenummer: 21104793

Geachte mevrouw (10)(2e)

Met dank voor uw aanvraag ontvangt u hierbij onze offerte volgens onderstaande

specificaties:

Omschrijving : Baliedisplay "Knife gedropt?"

[etovee)] (10)(2e)

Referentie : Graag ontvangen wij, voor aanvang opdracht een inkooporder van u.

Zonder inkooporder mogen wij helaas de opdracht niet in behandeling
nemen.

Omvang : 1 soort

Formaat : Geschikt voor ca 220 x 310 mm inhoud, ongevouwen ca 780 x 700 mm

Prepress : Certified PDF bestand in FC door u aangeleverd,
inclusief afloop en snijtekens

Bedrukking =: eenzijdig in full colour

Papier : karton E-golf 1,5 mm, tweezijdig wit

Afwerking : stansen/rillen en uitbreken

Verpakking © Handzaam verpakt, ongevouwen

Levering : Aan één adres in Nederland per IPKD

Planning : In overleg
BTW-tarief © 21% Exclusief BTW __Inclusief BTW

Oplage/prijs : 250 exemplaren € 4.19894 € 5.080,72
300 exemplaren € 4.82264 € 5.835,39

Productsoort : Grafisch Breed NON RC 21%

De geldigheidsduur van deze offerte is 30 dagen en de genoemde bedragen zijn exclusief

auteurscorrectie. Wij vertrouwen erop u hiermee naar genoegen te hebben geinformeerd
en zien uw berichten met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Xerox Communicatie Services

(10)(2e)

[(10)(29) @xnloverheid.nl

Xerox (Nederland) B.V.

Registered Office in Amsterdam, The Netherlands. Trade Register Nr. 33085653
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PERSBERICHT

GEMEENTE NEEMT DEEL AAN LANDELIJKE INLEVERACTIE STEEKWAPENS

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

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

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

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

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

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

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

Tiydens de inleverweek kunnen steekwapens straffeloos ingeleverd worden bij politiebureaus.
Deze zijn als inleverpunt herkenbaar door de poster die voor het raam hangt. Het inleveren

van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Er is dus geen

Tisico dat men bestraft kan worden voor het wapenbezit. Na afloop van de inleverweek wordt

het totale aantal ingeleverde wapens in de deelnemende gemeenten landelijk bekend gemaakt.
In totaal hebben zich meer dan 200 gemeenten aangemeld. De inleveractie wordt landelijk
gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en

het Openbaar Ministerie.

Mededelingen aan redacties (niet voor publicatie)

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

woordvoerder van de gemeente, telefoonnummer.

Redactionele aanwijzingen

Woorden in blauw dienen lokaal ingevuld te worden.
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Inleveractie van messen in gemeente

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

steekwapens. ledereen kan dan anoniem en straffeloos zijn mes inleveren. Daarmee

dragen we met z’n allen bij aan het veiliger maken van de samenleving. Wapens horen

daar niet in thuis. De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 17

oktober.

Vooral onder de jeugd en jongvolwassenen neemt het wapenbezit de laatste jaren toe. Dat is

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

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

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

hoog oplopende ruzies leidt wapenbezit eerder tot het gebruik van een wapen. Als je wapen
dan afgepakt wordt, kan het tegen je gebruikt worden. En als je er toch mee weet te steken,

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

hij een strafblad krijgt en zijn toekomst verknalt.

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

politie en het OM van 11 tot en met 17 oktober een inleveractie, waar alle gemeenten zich bij
kunnen aansluiten. Ook gemeente doet hieraan mee. Vooral jongeren worden aangemoedigd
hun steekwapen in te leveren. Maar ook volwassenen kunnen hun steekwapens inleveren. Zij
kunnen hiervoor terecht bij de politiebureaus. Je herkent ze als inleverpunt door de poster die

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

wordt voor wapenbezit. Bij de inleverton ligt een leuke gadget voor een ieder die zijn

steekwapen ingeleverd heeft. Maar de grootste beloning is natuurlijk dat we ons steentje

bijdragen aan een samenleving zonder wapens en geweld.

Bewustwording risico’s wapens

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

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

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

gaan zijn te vinden op gemeentelijke site.

Redactionele aanwijzingen

Woorden in blauw dienen lokaal ingevuld te worden.
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Van: (10}(2e) <{_(10)2e)_Dalmere.nl>

Verzonden: donderdag 9 september 2021 09:56

Aan: (aoe) _,[(10)2e) ]- BD/DCOM/C&R {___(10)2e)_Pminjenv.nl>; [(oyze)|, Meh oy2e) _|-
BD/DGSB/DJFC/ACF <| (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Communicatiemateriaal wapeninleveractie

 

 

Hoi Laos],

Onze vormgever merkte op dat in de toolbox één van de posters niet klopt. Onder het kopje ‘Poster

Vuurwapen’ wordt bij ‘met gemeentelogo’ gelinkt naar de rode poster over steekwapens. Kan dit

worden gelinkt naar de goede poster? Onder ‘zonder gemeentelogo’ staat wel de goede.

Met vriendelijke groet,

 

(10)(2e)

Communicatieadviseur| (10)(2e) j “toe J] aanwezig
ma - do
 

Gemeente Almere

SS Sa,4
-_

www.almere.nl | info@almere.nl
tel. 14 036 | proclaimer

Postbus 200 | 1300 AE Almere

Stadhuisplein 1 | 1315 HR Almere

Van: (toyey],e0)(2e) | BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: donderdag 9 september 2021 19:51

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

|

(10)(2e) |" <9 2e) _}\(2e) b; Lames} (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R

<___0}@e)_ Pminjenv.nl>
Onderwerp: RE: Communicatiemateriaal wapeninleveractie

Urgentie: Hoog

Hoi [(10)(2e) |

Kweenie of dit al aan jullie heeft doorgegeven, maar alle 4 pdf-posters

vuurwapens met gemeentelogo zijn fout in de toolbox. Jullie hebben de messen variant

opgenomen.

 

 

 

 

Graag deze vervangen en ook even naar de InDesign variant kijken of die klopt.

@ dank voor het doorgeven!

Groetjes,
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Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

ff

(STOP) HELING
www.stopheling vl

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

 
 

 

 

ogadHee)
[__t10)2e) |}@minjenv.n!

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

 

Van: Go@e)_]| (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R < (70)(2e) Pminjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 10 september 2021 10:10

Aan: (oy2e)|,(22410)(2e)_|-BD/DGSB/DJFC/ACF <[(10)(2e)_——(@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Communicatiemateriaal wapeninleveractie

had ik idd ook doorgegeven;-)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

 

 

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

Aan:| (10)(2e)|,feH0)2e)_|- BD/DGSB/DJFC/ACF <[_(10)(2e)  @minjenv.nl>
cc: (10)(2e) [(0i@e)  @hetcev.nl>; me)

| (10)(2e)
| BD/DCOM/C&R

4 (10)(2e) Pminjenv.nl>

Onderwerp: Re: Wijzigingen landkaart

Goedemorgen  

Bedankt voor je de correcties.

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

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

De posters van vuurwapens zijn vervangen.
Zie https://hetccv.nl/onderwerpen/wapens-en-jongeren/communicatiemateriaal-inleveractie-

wapens-2021/primaire-doelgroep-jongeren/
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Ik heb navraag gedaan, maar het is technisch niet mogelijk om introductietekst op de pagina van

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

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

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

doen.

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

Groeten van (10)(2e)

(10)(2e)

Projectleider woninginbraken/Politiekeurmerk Veilig Wonen

Communicatieadviseur Veilig Uitgaan

Churchitllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

T (030) 751 6700

M (CCGoigey
www. hetccy, nl|

3 (10)i2e) @hetccv.nl

Werkdagen: ma| di | do | vr

Volg het CCV

Moi 
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FACTSHEETWAPENS EN JONGEREN 
Wapengebruik

De laatste jaren is sprake van een grillig maar stabiel patroon van 50 tot 140 incidenten met

steekwapens per maand, ongeacht de leeftijd van de betrokken daders. Vanaf 2017 ziet de

politie een lichte toename van betrokkenheid bij steekincidenten in de categorie jonge

verdachten, waaronder zowel mindarjarigen als jongvolwassenen tot 23 jaar vallen. Er is

een sterkere stijging van het aantal steekinciclenten in de leeftijdsgroep van 0 tot en met 17

jaar dan in de groep van jongvolwassenen.

Aantal unieke steekincidenten met verdachte, 2017-2020

Bron: Politic

35

30

35

20

 
PIP ASSET HRW 2ISS ETHER WNRIIS ASSET HHO WHD Pa aSsETE

2017 2018 2019 2020

— 8thm22 9 <=<== Linear (Ot/im 17) smenme Linear(12 t/m 22)— otimi7

Ook het aantal jonge verdachten tot 23 jaar dat betrokken is bij een steekincident laat sinds

2017 een lichte stijging zien.

Aantal verdachten van steekincidenten, 2017-2020
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Bron: Politie

Wapenbezit

De omvang van het bezit van steekwapens zal een veelvoud zijn van de omvang van het

daadwerkelijke wapengebruik door jongeren. Verschillende politie-eenheden hebben een

toename van illegaal wapenbezit vastgesteld. Het aantal in beslag genomen messen is sinds

2018 aanzienlijk toegenomen. Het exacte aantal jongeren dat een wapen draagt, is niet

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

van de leidinggevenden in 2018 wapenincidenten meldde.

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

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

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

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

dragen een wapen uit angst om (opnieuw) slachtoffer te worden van geweld.

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

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

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

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

Inviloed vanuit de sociale omgeving en drillrap

Behalve groepsdruk venult de vriendenkring die het dragen van een wapen normaal vindt,

wordt er ook een negatieve inviaed toegeschreven aan de verheerlijking van wapens en geweld

door drillrap groepen. Er is geen statistische relatie gevonden tussen drillrap en de toename

van het aantal steekincidenten. Toch wordt dit aspect veelvuldig genoemd vanwege enkele

opvallende incidenten waarbij drillrap een rol speelde. Het is van belang niet alle drillrap

over één kam te scheren en een duidelijk onderscheid te maken tussen uitingen die wel en

die geen oproep doen tot het plegen van strafbare feiten.

Perceptie risico’s

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

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

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

dat wapen, met alle gevolgen van dien. De bezitter acht zich bovendien zelfverzekerder en is

met een wapen op zak minder snel geneigd conflicten te sussen of uit de weg te gaan.
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TBV/A\NEBOKO

COPY DOC Inleveractie Wapens & Jongeren

1. Social Posts — statisch en bewegend — zoals gemaakt voor de regionale toolkit:
 

Lever anoniem je steekwapen in. Ga naar dropjeknife.ni voor een infeverpunt bij jou in

de buurt. #dropjeknife

2. CTAOLV:

Drop ook je knife en lever tussen 11-17 oktober anoniem je steekwapen in. Ga naar

dropjeknife.n! voor een inleverpunt bij jou in de buurt.

3. Intro landingspagina Website 

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

inleverpunten bij jou in de buurt. Het is volledig anoniem dus je hoeft je nergens druk

om te maken.

4. Tekstje voor A4 Baliedoosje:
 

Knife gedropt? Pak hierje keychain reward.

Of

Knife gedropt? Goed bezig! Pak hierje beloning.

5. Inleiding tekstvideo’s die jongeren kunnen insturen:
 

Scholen en jongerenwerkers kunnen de jongeren ook stimuleren rapvideo’s te maken

waarin ze het belang van een wapenvrije samenleving uitdragen. Deze video’s kunnen

opgestuurd worden en worden geplaatst op de site, bij de digitale landkaart.

JQUW PUNCHLINE OP DE BEAT

Heb jij ook een paar te gekke punchlines die naadloos op de drop-je-knife-beat

passen? Download hier de beat en laat in een paar lines horen waarom jij voor een

wapenvrije-samenleving bent. Stuurje rapvideo op naar: punchlines@ dropjeknife.n!

0300



 

 

  
 



 

Van: [_GO@e)_],) (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R < (70)(2e) Dminjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 29 juni 2021 14:13

Aan: [ (oye)_],28[(10)(2e) |- BD/DBAenV/HIC <____(@0)@e) —_—@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Inleveractie Wapens
-

aangepaste richtingen

Hi [inee)
J,

Wat ik me afvraag, zou je dit concept nog tegen de focusgroepen in Rotterdam willen

aanhouden? Dit zou dan bijv. deze week nog kunnen of we kunnen het zo plannen dat

dit na de presentatie van 5 juli wordt gedaan. Dan zijn de materialen completer en

hebben alle leden van de werkgroep het concept ook kunnen zien.

Wat vind jij?

Hoor graag!

(COE) Hee)

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 

LI

E: (10)(2e) Dminjenv.n!
 

 

Van:[(10)(2e)], (28 [(10)(2e)] - BD/DBAenV/HIC

Verzonden: dinsdag 29 juni 2021 18:48

Aan:c@)_|[ (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R<| (10)(2e) Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Inleveractie Wapens - aangepaste richtingen

Hoi Loe],

We hebben in drie gemeenten een aanbod voor testen in ‘focusgroepen’: Rotterdam,
Nissewaard en Utrecht. Ik zou ze alle drie benaderen.

De ervaring van politie Beverwijk heeft geleerd datje zaken niet zo sec moet

voorleggen, maar dat begeleiding nodig is.

Wat mij betreft neemt het bureau hierin de lead. Ik weet immers niet hoe dat proces

begeleid moet worden.

Lijkt me het beste dat testen te doen direct na 5 juli. Voor deze week wordt het

allemaal te kort dag. En het materiaal is dan completer.
Punt van aandacht is dat vanaf 5 juli helaas vakantie viert. We missen dan een

directe contactpersoon in Rotterdam. Maar ik kan [2@) vragen om een vervanger.

Lijkt me qua voorbereiding wel goed dat dit deze week in gang gezet wordt. De

contactpersonen zijn (wellicht ten overvioede)

Rotterdam: (10)(2e) [jongerenraad)
Utrecht: | (10\2e) (coérdinator jongerenwerk) LCo@e)_@ijou-utrecht.nl

Nissewaard: (10)(2e) (jongerenpanel)

 

  

 

 

 

 

Groetjes,
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(10\(2e)

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

ff

(STOP) HELING
www.stopheling vl

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

 
 

 

 

chadoe)
[toye)  }@minjenv.n!

www. rijksoverheid.ni/jenyv
 
Voor een veilige en rechtvaardige samenieving

 

Van: L@me@e) _}] (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R<[_(40)(2e)~———s Pminjenv.nl>

Verzonden: donderdag1 juli 2021 11:02

Aan: [(1oy(2e)_],ed - BD/DBAenV/HIC <| (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Inleveractie Wapens -

aangepaste richtingen

 

Hi Loy2e)J,

Zullen we de check met de jongeren na de presentatie van maandag vervolgens

inplannen?
Als we dit willen organiseren zal het op de dinsdag 6 juli moeten plaatsvinden. Het

bureau heeft anders te weinig tijd voor uitwerking van de concepten.

Hoor graag, dank!

oye} [raat (oye)

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[_Goy2e)_]
Ef G0@e) PDminienv.n!
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Van: |_(10)(2e} | 23] (10)(2e) |- BD/DBAenV/HIC

Verzonden: donderdag 1 juli 2021 11:06

Aan: _W@e) || (10)(2e) - BD/DCOM/C&R << (10)(2e)  Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Inleveractie Wapens
-

aangepaste richtingen

Hoi,

Hier had ik inderdaad al op gereageerd, ook met de opmerking dat deze week de

aanbieders van jongeren benaderd moeten worden. Zij moeten immers nog

voorbereidingen treffen tav het rekruteren van de jongeren. We kunnen ze immers niet

6 juli overvallen met de vraag om het concept dezelfde dag te testen. Is hierover al

contact opgenomen met Rotterdam, Utrecht en Nissewaard?

 

Van: [(oy@ey_], of (10)(2e) |- BD/DBAenV/HIC
Verzonden: dinsdag 29 juni 2021 18:48

Aan: (_G0@e)_], - BD/DCOM/C&R <__(0)@e)  Pminjenv.nl>
Onderwerp: RE: Inleveractie Wapens -

aangepaste richtingen

 

Hoi [(foy@e)
|,

e We hebben in drie gemeenten een aanbod voor testen in ‘focusgroepen’:
Rotterdam, Nissewaard en Utrecht. Ik zou ze alle drie benaderen.

« De ervaring van politie Beverwijk heeft geleerd datje zaken niet zo sec moet

voorleggen, maar dat begeleiding nodig is.

e Wat mij betreft neemt het bureau hierin de lead. Ik weet immers niet hoe dat

proces begeleid moet worden.

e Lijkt me het beste dat testen te doen direct na 5 juli. Voor deze week wordt

het allemaal te kort dag. En het materiaal is dan completer.
e Punt van aandacht is dat [oe vanaf 5 juli helaas vakantie viert. We missen

dan een directe contactpersoon in Rotterdam. Maar ik kan vragen om een

vervanger.
e Lijkt me qua voorbereiding wel goed dat dit deze week in gang gezet wordt.

De contactpersonen zijn (wellicht ten overvloede)

Rotterdam: Gaze] (jongerenraad)
Utrecht: coordinator jongerenwerk) @@e)_@iou-utrecht.n!

Nissewaard: [_(10)@e)_~——_—s| Gongerenpanel)

Groetjes,
(1o)(2e)

Laoce)J yd (10y(2e)
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

 
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen
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Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

(124) (10(2e)

(10)(2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

 

Groetjes,
(10)(2e}

(102 (70)(2e)

Projectleider heling, geweld onder invloed 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
 

 

ohtee)
[__1toy26)__J@minjenv.n
www.rijksoverheid.ni/jenv

 

Van:@9e0J[ (10)(2e) |-BD/DCOM/C&R <____(70)(2e)_— Pminjenv.nl>
Verzonden: donderdag1 juli 2021 11:07

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

Onderwerp: RE: Inleveractie Wapens -

aangepaste richtingen

 

Hi L@oe6)J,
Ah klopt, sorry! Beetje druk en gemist!
Ik zal even contact opnemen vandaag om te kijken wat haalbaar is.

Dank!

(10)(2e)

(10)@e)

campagnemanager

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

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

Ty

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

 

Van: Canes], (10)@e) |- BD/DCOM/C&R {___0)2e)__ Pminjenv.nl>
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 11:11

Aan: {_(10)(2e)_| (f0@s))' <[(10)(2e) Drotterdam.nl>; ‘[(10)(2e) @jou-utrecht.nl' <[(10)(2e) @jou-

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

ce: (£24) (40)(2e)
|- BD/DBAenV/HIC <| (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

Beste [329], [ve]en }(10)(2e),

We zijn weer een stap verder in het ontwikkelen van het campagne concept voor

 

 

 

 

Wapens en Jongeren. De presentatie van de concepten staat voor maandag a.s. gepland.
Aansluitend zouden we graag van de mogelijkheid gebruik willen maken om de

concepten tegen jongeren aan te houden. Dit zouden we bij voorkeur, indien mogelijk,
willen plannen voor dinsdag 6 juli zodat we daarna snel aan de slag kunnen met de

uitwerking.
We leveren daarvoor bij jullie een PDF aan met de voorstellen + toelichting en een

aantal vragen die voorgelegd kunnen worden aan de jongeren.

Is deze timing haalbaar voor jullie?

Hoor graag, dankjewel!

(COHRo)

campagnemanager

 

 

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

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

T:06|__ (10)(2e)

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

 

 

Van:[_(10)(2e) |(@24) <(10)@e) Protterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 2 juli 2021 15:16

Aan: _@0@e)_],[_(10)(2e)]-BD/DCOM/C&R <{__(10)(2e)_——s Pminjenv.nl>
CC: [oyiey_J, 24](10)(2e)|-BD/DBAenV/HIC <[__(10)(2e)__— |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

 

 

Beste L(0v@e)J,

Helaas moet ik aangeven dat ik m’n aanbod intrek. Ik ben vanaf vandaag met verlof en dus niet in

staat verder om het te regelen. Ik wil hier collega’s ook niet mee belasten. In de eerdere planning was
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dit prima geweest, maar dit is voor mij te laat. Gezien het aanbod uit Utrecht en Nissewaard, denk ik

dat dat ook voldoende zal zijn.

Succes en ben benieuwd naar de content!

Met vriendelijke groet,

Beleidsadviseur

Gemeente Rotterdam

Directie Veiligheid
Team Risicogroepen

Het Timmerhuis,Halvemaanpassage 90

Postbus 1130 3000 BC Rotterdam

Telefoon

Website www.rotterdam.nl

 

Van:aoe|] (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <{___(40)(2e)___— Pminjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 2 juli 2021 15:19

Aan: | _(10)(2e) | (fi0@e})' <[ (10)(2e) Protterdam.nl>
CC: [aoyize}_],'f224:[(10)(2e)|-BD/DBAenV/HIC <[__(10)(2e)_J@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

 

 

 

Hi [ae],

Begrijpelijk, de planning is iets naar achteren geschoven idd.

Fijne vakantie!

PS: of ben je er maandag nog bij?

CORE)

campagnemanager

 

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

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

T:

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

Van: toea_,[_(19)(2e)|-BD/DCOM/C&R <___iO2e)___ Pminjenv.nl>
Verzonden: maandag5 juli 2021 10:17

Aan:
'|(10)(2e)

@jou-utrecht.nl' <|(10)(2e) @jou-utrecht.nl>;

<(_(10}(2e) _|@nissewaard.nl>
CC: [Covey], BD/DBAenV/HIC <{___(10)(2e)___\@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

  

Goedemorgen (oxe|en [(10)(2e)],

Vorige week mailde ik jullie even over de mogelijkheid om morgen evt het concept voor

de campagne wapens en jongeren tegen wat jongeren aan te houden.

Vanmiddag is de conceptpresentatie, het bureau zal voor het testen van het materiaal

een verkorte versie van de presentatie maken, met toelichting en een aantal vragen.

0307



Lukt het jullie dit voor morgen of evt woensdag in te regelen?

Hoor graag, dankjewel!

Hartelijke groet,

(10)(2e)

(Oe) (ie)

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

 

Van: <[(10)(2e)@ jou-utrecht.nl>
Verzonden: maandag5 juli 2021 22:14

Aan: [(iov2e)_| (10)(2e)
]- BD/DCOM/C&R {___(10y@e)_— Pminjenv.ni>; {covey

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

CC: [coy2ey_],,fed -BD/DBAenV/HIC <(__(10)2e)__ @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

 

 

Dag LOM,

Ik was nog niet in de gelegenheid geweest omopje mail van afgelopen donderdag te reageren. In

onderstaande mail lees ik nu de vraag of we voor morgen jongeren kunnen regelen, klopt dat? Op

zo’n korte termijn denk ik niet dat dit ons gaat lukken. Ik kan desgewenst deze week via mijn

collega’s nog een poging doen om een aantal jongeren hiervoor te benaderen. Laat maar weten of

dat nog wenselijk is .

Groet,

Van: (G0@e)_],[ (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R < (0y(2e) Pminjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 09:46

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

Onderwerp: FW: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

Hoi Citar,

Wat jammer, ik had[*oz)]vorige week gemaild maar blijkt dat het op korte termijn niet in

te regelen is.

Gezien de planning/deadline moeten we echt door met de uitwerking. Enige punt van

discussie is denk ik voor nu vooral het gadget.
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Daarover sprekende, we hadden het gisteren even over mogelijke oplages en

kosten/baten. Bij een eenvoudig gadget als deze moet je toch al denken aan tussen de

2,50/4,00 per stuk. Welke oplage heb je in gedachte op basis van het aantal

aanmeldingen?
En vinden we dat dit te verantwoorden is idd? Qua hoogte van het bedrag t.o.v. het

effect?

Ik stuur zo even de presentatie van gisteren rond, fijn te horen dat de werkgroepleden
enthousiast zijn over het concept!

Hartelijke groet,
ane|

Go}Zeh

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

i

ES (10)(2e) Pminjenv.nl
 

 

Van: C9@s)_],[ (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <____(10)(2e)_—s Pminjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 6juli 2021 11:30

Aan: [(10)(2e) <[(10)(e) @jou-utrecht.nl>; (10)(2e) <_(COe) @nissewaard.n|>
CC: [ioyiaey_],fed BD/DBAenV/HIC <____(10)(2e)__‘ @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

 

 

Hoi [aoe]

Dank je voorje reactie, jammer dat het niet te realiseren is op korte termijn.
I.v.m. de krappe planning zullen we snel stappen moeten maken in de uitwerking
helaas, later in de week is wat te laat.

Dank nog voor het meedenken!

Hartelijke groet,

(O}(2e} (Moe)

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 

ue

E: (@0)(2e) minjenv.nl 
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Van: [ao@er_|,24 (70)2e) |BD/DBAenV/HIC
Verzonden: dinsdag 6juli 2021 11:53

Aan: 9@) |, (10)2e) |- BD/DCOM/C&R <__(10)'2e) Pminjenv.nl>
Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

Hoi | (10)2e) |,

Dat lag in de lijn der verwachting, nu dit zo laat bij deze gemeenten is aangemeld.

Het lijkt me goed om de prijs eerst eens even te checken bij de aanbieders van

relatiegeschenken.

Bijvoorbeeld

Tyvek polsbandjes | 250 x 19 mm | Zwart print | Vanaf 500 stuks | Maxilia.nl
 

  ,
In verschillende kleuren met tekst: 20 cent per stuk

Of Sleutelhanger | Lanyard met karabijnhaak | All-over opdruk | Vanaf 100 stuks | Maxilia.nl

 
4

/

70 cent per stuk.

Het lijkt me beter om dit via het ministerie te gaan bestellen ipv via het bureau.

DOT hoeft dan alleen de opgemaakte tekst aan te leveren.

Oplage: 200x300.

Groetjes,
(HO}(2e)
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[ Govee) T4102 (onze)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

SE

(STOP) HELING
www.ste pheling.nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

opgdoe)
[__ov26)__J@minjenv.n!

www. rijksoverheid.ni/jenv

 

Van: [_@0@e)},| (10)(2e) - BD/DCOM/C&R <{_(40)(2e)  Pminjenv.nl>
Verzonden: dinsdag6juli 2021 15:36

Aan: [-aoy@ar_], (2%) |(10)(2e)|- BD/DBAenV/HIC <__@0@e)_|@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

Hi (1028)J,

Dank voor je meedenken!

Het was/zat in de planning en heb donderdag aangegeven qua dat het er deze week aan

zou komen.

Maar wellicht dat dat idd voor gemeenten te kort dag is.

Qua gadget, we hebben het over een oplage van 60.000 stuks idd. Uitgaande van

minimaal 1,00 per stuk (op basis van onderstaande) is het benodigde budget idg 60k.

Kunnen we en mogen we dit als Ministerie zelf inkopen? We hebben geen

raamovereenkomst met deze partijen?
Ik kan de vraag voor de zekerheid ook even bij DOT neerleggen?

Blijf beetje van mening dat ik het veel geld vind voor iets waarvan het effect niet heel

groot zal zijn, hoe zie jij dit?

Lukt het vandaag tevens terug te komen op de andere punten en de presentatie?

Alvast veel dank en we spreken elkaar zo!

Hartelijke groet,

(oye) (uye2e)

campagnemanager

0311



 

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

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

T (10)(2e)

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

 

Van: (10)(2e) <[_10)2e) @nissewaard.nl>

Verzonden: woensdag7 juli 2021 22:32

Aan: [_1@e)_],| (10)(2e) - BD/DCOM/C&R << (10)(2e)  Pminjenv.nl>; '[(10)(2e) @jou-utrecht.nl'
<[(10)(2e) @jou-utrecht.nl>
CC: [(oyizeyJ, f24[(10)2e)]- BD/DBAenV/HIC <[___(10)(2e)__ @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

 

Beste L(0)@e)_,

Ik had je deze week gebeld en voicemail ingesproken omdat ik een vraag had over jouw verzoek. Ik

heb daarna geen tijd meer gehad om nog een keer te bellen en inmiddels is het alweer woensdag.
Het lukt dan ook niet meer om dit te toetsen.

Ik vind het er overigens heel goed uitzien.

Met vriendelijke groet,

 

| (10)(2e)

Woordvoerder

GEMEENTE T (0181) 696 380 |fai__Tove=)

NISSEWAARD | weunssenerat

HHoon

 

 

Van:Loe)|) (10)(2e) |BD/DCOM/C&R < (10)(2e) Pminjenv.nl>
Verzonden: donderdag8 juli 2021 09:00

Aan: | (10)(2e) | <_Goi@e)_@nissewaard.nl>; ‘[(10)(2e) @jou-utrecht.nl'< (10)(2e) |@jou-

utrecht.nl>; (10\(2e) <{ (10)(2e) @nissewaard.nl>; Peo onatrest at rote Pjou-
utrecht.nl>

CC:[oyiey|, ed (10)(2e) |-BD/DBAenV/HIC <[___(10)(2e)__ |@minjenv.nl>; [0 @e)_], 024 [(10)(2e) -

BD/DBAenV/HIC <{__(10)(2e)_— (@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

 

 

Hi_(10)(2e)

Jammer dat we elkaar niet hebben kunnen bereiken, ik kan n.I. niet bij mijn voice mail

op mijn mob.

Mailen of appen is altijd handiger.
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Hartelijke groet,

(10\(26} (10)(26)

campagnemanager

 

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

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

 

T

E: | (10)(2e) Pminjenv.nl
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Van: | (10)(2e)_ |,(@24[(10)(2e)]- BD/DBAenV/HIC
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 12:28

Aan: (024, ‘aa|(10)(2e)|- BD/DBAenV/HIC {420 Pminjenv.nl>  

cc: (10)(2e) - BD/DBAenV/HIC< (10)(2e) Bminjenv.nl>; (10}(2e) + BD/DBAenV/HIC

<_(10)@e)_ Pminjenv.nl>
Onderwerp: Geld nodig

Hoil[_(10)(2e)|,
Zoals in voorgaande jaren wel vaker is voorgekomen, kom ik weer eens bij je bedelen om wat

extra geld.

1. Het nieuwe platform voor DOR en DOL is bijna gebouwd en zal naar verwachting oktober

opgeleverd worden. Helaas is vlak voor de finish het budget eigenlijk uitgeput. Ik zag op de

begroting voor heling dat er nog een niet ingevuld bedrag van 86.828 staat. Ik zou dat geld -

met jouw akkoord - willen gebruiken voor een aanvullend bijdrageverzoek van de politie.

 

Totaal Heling B58.172

 

Budget 745.000

   Overttekore 86.828   
2. Bij de inschatting van de kosten voor communicatie voor de inleveractie heeft DCOM blijkbaar

iets te krap bemeten. Althans: het is de wens van de werkgroep om een leuke incentive te

plaatsen bij de inlevertonnen. Een gadget kan het inleveren van wapens stimuleren. Maar de

kosten van een gadget gaan ten kosten van de media inzet. Is het goed als we vanuit HIC

extra geld beschikbaar stellen voor het inkopen van die gadgets?

Hoor graag.

Groetjes,

Laos Tioy(2f ove) |
Projectleider heling en geweld onder invloed

rx

|STOP) HELING

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

pedoe]

[___{1oy@e) __@minjenv.nl

www. rijksoverheid ni/jenv
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Vani (02), fmm |(10)(2e)| - BD/DBAenV/HIC411026) Pminjenv.n|>
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 14:39

Aan: [(10)(2e) |,fe] (

 

 - BD/DBAenV/HIC <[__i0)@e) @minjenv.nl>
cc{(10)2e)—|-BD/DBAenV/HIC <(10)(2e) Bminjenv.nl>;| (10)(2e)__ |- BD/DBAenV/HIC

<_(0)\@e)  Pminjenv.nl>
Onderwerp: RE: Geld nodig

Akkoord. groet

Van: [ (oye) ], 228] (10)(2e)|-BD/DBAenV/HIC
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 14:53

Aan:ee)I (40)(2e) |- BD/DCOM/C&R <[__(40)(2e) Pminjenv.nl>

Onderwerp: Budget

Hoi,

Aanvullend budget voor gadgets vanuit HIC is akkoord.

Kun je een bedrag noemen? Dan leg ik dat alvast vast.

Groetjes,

(oyzey J(10/24 (70)(2e)

Projectleider heling en geweld onder invioed

LS
STOP) HELING

www.stopheling.sl

 
Minlisterle 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
 

 

(DRE (oye)

(10)(2e) minjenv.nl

www.rijksoverheid.ni/jenv

 
 

Van:“9e@e)|, -BD/DCOM/C&R {___(10)2e)_—~Pminjenv.nl>
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 15:06

Aan:| (10)(2e)|, (241 (10)(2e) |- BD/DBAenV/HIC <|__(10\e)__‘ @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Budget

Hoi Lime

0315



Wat goed zeg!
Ik ga checken en kom erop terug,

Fijn dag!

(oyey

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:(G0@e)},[ (10)(2e) |-BD/DCOM/C&R <__(70)(2e) Pminjenv.nl>
Verzonden: maandag 14 juni 2021 10:35

Aan: [(10)(2e) |, - BD/DBAenV/HIC <{ (f0)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: aanmeldingen inleveractie - update week 23

Goedemorgen L«mee)|,

Dank voor de update, wat is de uiterste aanmelddatum eigenlijk of loopt dit door tot na

de zomer?

Op basis van deze aantallen, wat is jouw inschatting qua aantal wapens?
Dit even voor de berekening van het budget voor het gadget.

Hoor graag, dankjewel!

Hartelijke groet,

(10)(2e)

(oye)

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|/veni 

T:

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

 

Van: [aoy@e}_],'twed (10)/2e)|-BD/DBAenV/HIC
Verzonden: maandag 14 juni 2021 11:21
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Aan:ome)| (oe) |BD/DCOM/C&R {__(10)2e)__ Pminjenv.nl>
Onderwerp: RE: aanmeldingen inleveractie - update week 23

Hoi CiiorzeL,

De deadline is 1 juli.

Als de helft van alle gemeenten meedoet en per gemeente 300 wapens ingeleverd
worden, zitje op 300 x 175 x bedrag voor de gadget.

(10)(2e) |heeft thans een budget van 50K in de begroting opgenomen met de mogelijkheid
dit nog op te hogen.

Groetjes,

(10y(2f(70)(2e)

Projectleider heling en geweld onder invloed

fi

STOP) HELING
www.stopheling.nt

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

    terie van Ju ie en Veiligheid
.ctoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

 

 

ofgdtoe)
L_it0y2e)  @minienv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv

   Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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Van: Ge} ],| (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R 
 

   

 

Aan: ty (10)(2e)
Ce: (10)i2e) — F LGae2r WOePl(7 0)(2e)]- BD/DBAenV/HIC
Onderwerp: RE: Doorst: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

Datum: dinsdag 13 juli 2021 10:27:19

Bijlagen: image004.jpg

imaqe006.ing

Beste|_(10)(2e)

Veel dank voor je feedback, goed om dit ze hebben. =n vooral ook goed te hore dat de jongeren zich kunner

vinden in de concepten!

In overleg met het bureau gaan we na of we de genoemde punter voor verbetering kunnen meenemen in de

uitwerking.

Nogmaals, veel dank zover!

Hartelike groet,

tee)|
(oyeq (1oy(2e) |

campagnemanager

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

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

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

Tt

EE.” (oj@e)  @minjenv.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: maandag 12 juli 2021 16:20

Aan:(02)| (10)(2e)_ |BD/DCOM/CR&R
CC: (102) (aee])

Onderwerp: RE: Doorst: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

Goedemiddag Loe)],
Van heb ik de vraag gekregen of wij naar het communicatiemateriaal konden

kijken. Ik heb samen met een aantal collega’s en een aantal jongeren gekeken naar het

materiaal. Onze opmerkingen/suggesties:
e Het idee/concept vinden wij niet verkeerd. Zeker de vormgeving is mooi. Het

gebruik van de foto’s spreekt erg aan, deze zorgen voor een stuk identificatie.

e We twijfelen wel over de teksten die jullie willen gebruiken. Wij zijn van mening

dat de teksten te ver van de doelgroep afstaan en dat deze mogelijk niet

aansluiten. De slogan is niet verkeerd, maar het woord knife wordt door onze

doelgroep niet vaak gebruikt. Wellicht dat er andere opties zijn.
e Het gedicht zou ik niet doen of in ieder geval niet in deze vorm. Volgens de

jongeren sloeg deze niet aan.

e Ik wil jullie wijzen op een voorbeeld van Justis, wat ons erg aanspreekt en dat is

van “Wat de VOG”: hitos:/Avatdevog. nl##wat-de-vog
“Wat de VOG’ is een mooie woordspeling, maar spreekt ook een grote

doelgroep aan. Ik zou in de communicatie kiezen voor informeel maar verzorgde
taal. Vooral de wijze waarop het ministerie in een ander soort jasje is gezet,

spreekt jongeren aan.

Ik hoop dat je wat aan onze feedback hebt. Mochtje nog willen sparren, dan kun jij mij
bellen of mailen.
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Met vriendelijke groet.

(10)(2e)

Adjunct-directeur

 

 

Stichting JOZ

Schoonderloostraat 68

3024 TX Rotterdam

Postbus 3019

3003 AA Rotterdam

T: 010-303 90 40

M:

E: 

(al

Disclaimer

Dit mailbericht is uitsiuitend bestemd voor de hierboven genoemde geadresseerde(n)
en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien het mailbericht verkeerd is

geadresseerd, verzoeken wij u dringend ons dit te laten weten (telefonisch ofper mail).

Verspreiding, vermenigvuldiging en/of openbaarmaking van dit mailbericht aan derden

is strikt verboden.

 

Van: 29_]/(102e)|-BD/DCOM/C&R < (Oye) Pminjenv.ni>

Datum: 8 juli 2021 om 14:42:48 CEST

Aan:[_(10)2e) |(@za) <[(10)2e) Drotterdam.n|>

CC: [(10)2e) J, (24 [0)@e)+BD/DBAenV/HIC <| (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

Hoi [ree],

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

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

doen?

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

Hartelijke groet,

(GOiGe}

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: (10}(2e)

E (10)@2e) Bminjenv.nl
 

0320



 

Van:{_(10)(2e)_|((@224) <[_(10\(2e) Prottcrdam.n|>

Verzonden: donderdag8 juli 2021 13:01

Aan:(9@)| (10)(2e) |}BD/DCOM/C&R<_0)2e)PP minienv.nl>

Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

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

deadline, dan geef ik dit mee aan JOZ.

 

 

Van: Loe) |{(ioy2e)_ |BD/DCOM/C&R < (1022) Pminjenv.n|>
Datum:8juli 2021 om 09:03:52 CEST

Aan:[__(10)2e) _|(@>28]) | (10\2e) Zrotterdam.nl>

Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens
Hii Goze]

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

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

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

bijbehorende vragen?
Hoor graag!

Hartelijke groet,

(10)(26)

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:

EB (10)(2e)
jen\

Van:| (10)(2e) |(224l) J (10)(2e) |@rotterdam.n|>

Verzonden: woensdag 7 juli 2021 17:14

Aan: aoe] (102e) |. BD/DCOM/C&R<i@e) Pminjenv.ni>

Onderwerp: RL: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

Hi ((70y(2e)J,
Heb je twee keer proberen te bellen vandaag. Ik zag de presentatie van de middelen en

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

jongerenwerkorganisatie. Reden hiervoor is dat ik de content in beginsel goed vind, maar

weet niet of de Tone of voice treffend is en dat is essentieel. Ik ga ervanuit dat jongeren er

ook naar gekeken hebben of nog kijken uit andere gemeenten. Wil je van m’n aanbod

gebruik maken, laat me weten. Dit dus ondanks m’n eerdere reactie dat we overslaan.

Groet

c0)29]

 

  

 

Van: Lee)| (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R < (10)(2e) minjenv.n|>

Datum: 2 juli 2021 om 15:18:50 CEST

Aan: (10)2e) (eel) <f (10)(2e) erotterdam.nl>
CC: [10\2e)|, 94, “(10)2e) - BD/DBAenV/HIC <S(10)2e)— 2minjenv.nl>

Onderwerp: RE: lesten communicatiemateriaal inleveractie wapens
Hi [eee], 

0321



Begrijpelijk, de planning is iets naar achteren geschoven idd.

Fijne vakantie!

PS: of ben je er maandag nog bij?
(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/venij 

Ti

EL (10)(2e) Pminjenv.nl

Van:[_(10)2e)| (G24) <_Coee_Protterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 2 juli 2021 15:16

Aan: (402), (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <L__@1020)_WD minjenv.n|>

CC: [(10)2e)J, (29 (10)2e) |-BD/DBAenV/HIC <[__(410)2e)  |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

Beste (Gove)J,
Helaas moet ik aangeven dat ik m’n aanbod intrek. Ik ben vanaf vandaag met verlof en dus niet in

staat verder om het te regelen. Ik wil hier collega's ook niet mee belasten. In de eerdere planning was
dit prima geweest, maar dit is voor mij te laat. Gezien het aanbod uit Utrecht en Nissewaard, denk ik

dat dat ook voldoende zal zijn.
Succes en ben benieuwd naar de content!

Met vriendelijke groet,

  

 

 

  

(10)(2e)

Beleidsadviseur

Gemeente Rotterdam.

Directic Veiligheid
Team Risicogroepen

Iect Timmerhuis.Ialvemaanpassage 90

Postbus 1130 3000 BC Rotterdam

Telefoon

Website www rotterdam.nl

Van: G0@e) | [(10)(2e) - BD/DCOM/CAR Cojeey BD minienv.ni>
Verzonden: donderdag1 juli 2021 11:11

Aanz[_(10)(2e) | (sme) <[(10)@e) Drotterdam.nl>; || (10)(2e) @jou-utrecht.nl' 4 (10)(2e) @jou-

utrecht.nl>; (10)(2e) <9) @nissewaard.nl>

CC: [(Toy2e)J, 24, [(10)(2e)|- BD/DBAenV/HIC <[__(@0)2e)__—‘J@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

Beste [9¢l, [roejen [(10\2e)|,
We zijn weer een stap verder in het ontwikkelen van het Campagne concept voor

Wapens en Jongeren. De presentatie van de concepten staat voor maandag a.s.

gepland.
Aansluitend zouden we graag van de mogelijkheid gebruik willen maken om de

concepten tegen jongeren aan te houden. Dit zouden we bij voorkeur, indien mogelijk,
willen plannen voor dinsdag 6 juli zodat we daarna snel aan de slag kunnen met de

uitwerking.
We leveren daarvoor bij jullie een PDF aan met de voorstellen + toelichting en een

aantal vragen die voorgelegd kunnen worden aan de jongeren.
Is deze timing haalbaar voor jullie?
Hoor graag, dankjewel!
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(10}(Ze}

campagnemanager

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

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

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

 

 

T: (10}(2e)

[Woe J@ninien

Van: [ (10)(2e) |,\fm,[(10)(2e)] BD/DBAenV/HIC <i.l[_(10)(2e)  |@minjenv.n|>

Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 19:46

Aan:'| (10}(2e) (25)! <[_C0@e) Protterdam.nl>; [Moe @jou-utrecht.n!' <(10\2e) @jou-

 

 

 

 

 

utrecht.nl>;
'

(10)(2e) <Lo2e)__ @nissewaard.nl>

cc: Lee |} (10)2e) | BD/DCOM/C&R <| Coyze) Dminjenv.nl>

Onderwerp: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

Hoi [x22], rove en

Zoals eerder aangegeven maken we graag gebruik van het aanbod om ons concept
communicatiemateriaal voor de wapen inleveractie te testen bij jullie jongerenraad
respectievelijk via jullie jongerenwerkers.

Graag informeer ik jullie dat het testen beoogd is in de periode 23 juni
- 25 juni.

Via het bureau worden jullie nader geinformeerd.
Groetjes en prettig weekend,

 

(10)(2e)

(10)(2e) (Ve)

Projectleider heling en geweld onder invloed

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

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

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

(6 | CZ
(10)(28) @minjenv.nl

yww. rij} jen

 

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 atzender 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

0323



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

 

Vindt u deze informatie onduidelijk? Vij geven graag een toelichting
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.

 

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
 

Vindt u deze informatie onduidelijk? Vij geven graag een toelichting
Geef het door aan de afzender wanneer deze ¢-mail niet voor u is en verwijder dit bericht

 

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
 

Vindt u deze informatie onduidelijk? Vij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanncer deze e-mail nict voor u is en verwijder dit bericht.

 

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
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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

 

Vindt u deze informatie onduidelijk? Vij geven graag een toelichting
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.
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Van:(ame)J] (10)(2e) |-BD/DCOM/C&R {___(70)(2e)__—~Pminjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 12:53

Aan: [yey |,(2810)(2e)_]- BD/DGSB/DJFC/ACF 4] (10)(2e)__[@minjenv.nl>; (10)(28) -

BD/DGSB/DJFC/ACF <[ (10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Procuratie Wapens Jongeren verplichtingennummer

Urgentie: Hoog

Hi en [(10)(2e)],
Zie bericht van IM hieronder.

Zij hebben voor maandag de 13° het PO nummer nodig voor de campagne Wapens en

Jongeren

(procuratie akkoord door Hanneke) anders kan de campagne niet live.

Is het mogelijk het PO nummer via de mail door te geven?

Dank vast!

GOI __(40)2e)

campagnemanager

 

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

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

T: 06 [(0)2e)

E: [(10)@e)Ppminjenv.nl 

Van{(toe)(AMS-INI) < (10)(2e) @initiative.com>

Verzonden: dinsdag 7 september 2021 11:59

Aan: (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R {_(40)(2e)_  minjenv.nl>

ce[_cage) las
in) <__10}2e)__|@initiative.com>; (AMS-INI)

«(____@0@0)) |@initiative.com>

Onderwerp: RE: Procuratie Wapens Jongeren verplichtingennummer

Urgentie: Hoog

 

 

 

 

Hi CONT],

Ik heb net te horen gekregen dat we eigenlijk niet live mogen met campagnes als er geen

verplichtingennummer (PO nummer) is. (akkoord via mail moet dus ook een

verplichtennummer/PO nummer bevatten) — getekende versie kan evt. wel later volgen.

Voor Stop Heling heeft onze Client Lead (_—(10)(2e)sd) nu contact met [_ (10)(2e)_|(AZ-

DPC) hierover— maar blijft gewoon online.

Volgende week, 13 september, staat Wapens inleveren op de agenda voor livegang. Ik heb

voor deze tijd wel echt een verplichtingennummer nodig — dit kun je opvragen bij adviseur

bedrijfsvoering (zo heet die functie bij VWS — misschien anders bij JenV) of iig de financiele
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man/vrouw van de directie communicatie van JenV? Kun je mij het

verplichtingennummer/PO nummer van Wapens Jongeren doorsturen?

Als er verdere verduidelijking nodig is of vragen zijn, hoor ik het natuurlijk graag.

 
| (10)(2e) | | CLIENT ADVICE & MANAGEMENT MANAGER

P+31 (Ooze) +31 (1 (oye) i}
NETHERLANDS HEADQUARTERS, PETER VAN ANROOYSTRAAT 7

1076 DA. AMSTERDAM | WWW.INITIATIVE.NL

MG INITIATIVE TROTSE

amma awarDs WINNAAR DRIE AMMAS!

 

 

BESTE MEDIASTRATEGIE, MERK VAN HET JAAR,
BESTE MEDIAPERFORMANCE. 

At Initiative, we champion agile working and support those who do the same - 89 whilst I'm emailing now, 1 do not expect a

response or action outside ofyour own working hours.

From| (102) __|(AMS-INI)
Sent: dinsdag 31 augustus 2021 14:44

To: (022)J, (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R 4 (10)(Ze) Pminjenv.nl>

Ci (10)(2e) _ (AMS-INI) <L_@)@e)__|@initiative.com>
Subject: Procuratie Wapens Jongeren

  

 

Beste Lane)|,

Bijgaand tref je de procuratie tbv de campagne Wapens Jongeren.

Kun je hem laten ondertekenen en voorzien van een verplichtingennummer (PO nummer).
Als er vragen zijn hoor ik het uiteraard ook graag.

De uren volgen vanmiddag in een separate mail.

Hartelijke groet,

(10)(2e) | CLIENT ADVICE & MANAGEMENT MANAGER

T 431 (O_o)
NETHERLANDS HEADQUARTERS, PETER VAN ANROOYSTRAAT 7

1076 DA, AMSTERDAM | _WWW.INITIATIVENL

0328



WIGS, 'NITIATIVE TROTSE

MINS WINNAAR DRIE AMMAS!

BESTE MEDIASTRATEGIE, MERK VAN HET JAAR,
BESTE MEDIAPERFORMANCE. 

AtInitiative, we champion agile working and support those who do the same - s9 whulst I'm emailing now, | do not expect a

response or action outside ofyour own working hours.

 

Van: |_(10)(2e) |,\f210)(2e) )-BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: dinsdag 7 september 2021 14:06

Aan:Lame| (10)(2e) |-BD/DCOM/C&R <[__(10)2e)__ Pminjenv.nl>; (10)(2e) }
BD/DGSB/DJFC/ACF ¢[_(10)@e)_@minjenv.nl>
CC: Bedrijfsvoering - DGSenB < (10)(29) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Procuratie Wapens Jongeren verplichtingennummer

  

Hoi,

Dat nummer heb ik niet. Zal van moeten komen of eventueel Bedrijfsvoering.

Groetjes,

(10)(2e)

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

(STOP) HELING
weew.stopheling.nl 

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

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

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

 

 

opggee
L__i10)(2e)  }@minjenv.nl

www. rijksoverheid ni/jenv

 
 

Van:|_(102e)|__| - BD/DGSB/DJFC/ACF {| Coy@e)_@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 15:22
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Aan: (oe) _],2410(2e)_ |-BD/DGSB/DJFC/ACF ¢ (10)(2e) _ |@minjenv.nl>

CC: LHe) J) (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <[_(10)(2e)  Pminjenv.nl>
Onderwerp: RE: Procuratie Wapens Jongeren verplichtingennummer

Hi Lem)],gaat het om deze opdracht?

Van: [ (1022) [ed 0)(2e) BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 16:43

Aan: (10)(2e)——_J- BD/DGSB/DJFC/ACF {[_(10)2e)_ Bminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Procuratie Wapens Jongeren verplichtingennummer

Yip!

Core Tred corer]
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

Z

[STOP] HELING
‘ f www. stopheling.al 

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

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

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
 

Van: (10)(2e) - BD/DGSB/DJFC/ACF 4](10)(2e) Pminjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 15:33

Aan: Bedrijfsvoering-DGSenB<{_—(10)(2g) ~————«|@minjenv.nl>
CC: [rroyzer], foet0)72e)_|- BD/DGSB/DIFC/ACF <__(10)(2e) _J@minjenv.nl>; Lame] (1042) |
BD/DCOM/C&R <q (10)(2e)  Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Procuratie Wapens Jongeren verplichtingennummer

Hi | (10)(2e) ,

Zie bijgevoegde bestanden. Akkoord van} (10)(2e) is biigevoegd. Kun je me

informeren wat nu het nummer het verplichtingen nummer dan is welke behoort te

worden doorgegeven.

 

Dank je wel!

Groetjes
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Van: (10)(2e) - BD/DGSB/DJFC/ACF <{_(10)(2e) @minjenv.nI>

Verzonden: dinsdag 7 september 2021 16:52

Aan: Lave) J, (10)2e) -BD/DCOM/C&R<__(10)(2e)Ss Pminjenv.nl>; [(10y2e) |,{lMeHoy(2e) — |-

BD/DGSB/DJFC/ACF 4] (10)(2e) @minjenv.nl>
cc: (10)(2e) - BD/DGSB/DJFC/ACF <{_C0)2e) Pminjenv.nl>
Onderwerp: FW: Procuratie Wapens Jongeren verplichtingennummer

Beste [ove],
Onderstaand nummer kan worden doorgegeven. Ik zal jullie besparen wat er aan vooraf

is gegaan maar dit is het nummer.

Hartelijke groet,
(10)(22)

Van: Bedrijfsvoering - DGSenB <| (10}(2e) |@minjenv.n|>

Verzonden: dinsdag 7 september 2021 16:49

Aan:[__(10)@2e)____|- BD/DGSB/DJFC/ACF <2)“ @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Procuratie Wapens Jongeren verplichtingennummer

 

Hallo [(10)(2e) ,

Je kunt dit nummer doorgeven aan Initiative: 10100042832.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Medewerker Bedrijfsvoering
Team Financieel Advies en Bedrijfsvoering

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Advies, Regie en Centrale autoriteit (DARC)
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N.25

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

spel (102)
Werkdagen: Ma, Di, Wo, Do.

[cee @minjenv.n!|

www. riksoverheid.nl/jenv
 

  Van:GoJ, BD/DCOM/C&R <{____(i0)e)__—«~Pminjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 16:53

Aan: (10)(2e) -BD/DGSB/DJFC/ACF{_(10)e) Bminjenv.nl>; [aoe ],O2ho\(2e) — -

BD/DGSB/DJFC/ACF <{___(i0)2e) __ @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Procuratie Wapens Jongeren verplichtingennummer

Hi [Foie]
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Supersnel!

Dankjewel,

Fijne avond,

(oe) (oye)

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 

UA

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

 

Van: [(10)(2e) |,/e2H0\2e) |- BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: zaterdag 11 september 2021 10:43

Aan: (10)(2e)___|- BD/DGSB/DIFC/ACF ¢{_(10)(2e)_Pminjenv.nl>;2a],| (10 (2e) | -
BD/DCOM/C&R<{____(10)(2e)__—Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Procuratie Wapens Jongeren verplichtingennummer

Hoi fore,
Om problemen met de betaling factuur te voorkomen: wellicht handig dat je

Bedrijfsvoering informeert dat de factuur vermoedelijk via AZ/DPC ingediend wordt.

Zie de bijlage mbt de campagne vorig jaar van heling.

Eigenlijk vind ik dat als de factuur via AZ verloopt, het akkoord op de procuratie en het

PO-nummer ook via AZ moeten lopen.

Alternatief: nu procuratie en PO-nummer via ons zijn gegaan, valt te overwegen AZ/DPC
en Initiative te benaderen om de factuur dan ook rechtstreeks vanuit het bureau naar

ons te sturen.

Groetjes,

Looe Toned ove]
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

10?) HELING
www.stepheling.vl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes
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Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

abad. (10)(2e)

[927|@minjenv.nl

www. riksoverheid ni/jenv

   

van{(1022)|-BD/DGSB/DIJFC/ACF <[_(10)(2e)_@minjenv.nl>
Verzonden: zondag 12 september 2021 20:53

Aan: [(loye) ],f22310)(2e)|} BD/DGSB/DJFC/ACF <[___(10)(2e)__‘ |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Procuratie Wapens Jongeren verplichtingennummer

Hi Lawes)J, ik had hier inderdaad al rekening mee gehouden. Zie bijgevoegd het

inkoopopdrachtformulier waarin ik aan had gegeven dat de facturen via DPC/AZ komen.

Groetjes

Met vriendelijke groet,

beleidsondersteuner

 

 
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen

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

 
L_ane) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl.

 

Van:|_(1oy’2e)_—_—| - BD/DGSB/DJFC/ACF {_(10)@e)_@minjenv.nl>
Verzonden: zondag 12 september 2021 20:53

Aan: (oye) |,h2}102e)| BD/DGSB/DIFC/ACF <[__(10)@e)__ @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Procuratie Wapens Jongeren verplichtingennummer

Nu met bestand ;-)

Met vriendelijke groet,

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

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
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 id) (10)(2e)

aoe) @minjenv.nl

www. riksoverheid.ni/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving.
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Van: [(10y2e)_],24] (10)(2e) |- BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: donderdag 2 september 2021 12:56

Aan: - BD/DC/INKOOP <[___(o)@e)__minjenv.nl>; [awe] (70) | -

BD/DCOM/C&R {___(10)2e)__—Pminjenv.ni>;[_(10)@e)__ | BD/DC/INKOOP
<__(10)(2e)  Pminjenv.nl>
ce: (10)(2e) - BD/DGSB/DJFC/ACF <|_(10)(2e) @minjenv.nl>;(24) wzH/(10)(2e)

“

BD/DGSB/DJFC/ACF<0)P minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Offerte 21104561 Sleutelhangers

Heb inmiddels telefonisch contact gehad met Xerox en die heeft me door de offerte

geleid met een goede toelichting.

Daarna in conclaaf gegaan met en we zijn eruit.

In het kort komt het erop neer dat afvallen:

De vilten variant: ziet er te shabby uit en te lange levertijd
Optie 2: alleen rondom gestikt en voor het overige plastic achtig, minder mooi en

niet goed voor het milieu

Optie 3: ook minder mooi en met 17 cm te lange afmeting

De keuze valt daarmee op optie 1:

Ziet er mooi uit met geborduurde materiaal

Goede afmeting

Op tijd aanleveren (21 dagen na akkoord op opgemaakte proef: na verlenen

opdracht kan de proef in 1 werkdag gemaakt worden, dus rekenen vanaf as

maandag)

 
Optiel

woven

Binnen optie 1 is er de mogelijkheid van 1, 2 of 3 tags (die flap aan de ring):
We gaan voor 1 flap aan de ring, waardoor we ruimschoots binnen het budget blijven
Wel willen we qua kleur het zo inrichten dat er keuze is uit drie kleuren. Dit betekent:
- 20.000 exemplaren in de kleur rood
- 20.000 exemplaren in de kleur blauw
- 20.000 exemplaren in de kleur groen

heeft het bureau gevraagd de kleuren aan te leveren
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Omschrijving : Sleutelhangers (optie 1. 1 tag)

Referentie > 10100042613

Formaat >: 10x3em

Prepress > Artwork! Opmaak door u aangeleverd,
wij leveren een PDF proef ter goedkeuring

Bedrukking : Geweven logo
Verpakking : Handzaam verpakt

Levering : Produktie is ca. 21 werkdagen na akkoord op de pdf proef

Planning : In overleg
BTW-tarief =: 21% Exclusief BTW —Inclusief BTW

Oplage/prijs : 60.000 exemplaren € 27.627,44 €33.429,20
Produetsoort : Grafisch Breed NON RC 21%

Wellicht ten overvloede onderstaand nog even de tekst op de flap:

 
Voor jouw informatie: Heb meteen de gelegenheid te baat genomen om met Xerox drie
aanvullende inkoopopdrachten te bespreken op het punt van doorlooptijden:
e Drukken van de raamposters voor de politiebureaus die als inleverpunt fungeren (8

werkdagen)
Drukken van het bakje voor de gadgets (ook zoiets)

Verzending van de pakketten (gadgets, bakje gadget en posters) naar de ruim 200

deelnemende gemeenten: het lijkt me handiger dat Xerox de pakketten verstuurt ipv
dat we dit vanuit de Postkamer allemaal moeten selecteren en in dozen verzenden.

Xerox kan dit verzorgen. Doordat we besparen op het budget voor de gadgets, is hier

ook financiéle ruimte voor.

 

Ik zal de inkoopprocedure hiervoor in gang zetten.

Zou fijn zijn als je vandaag de opdracht voor de gadgets kan afronden.

Alvast een fijne vakantie gewenst!

Groetjes,

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

f

STOP) HELING
werw.stopheling-nl 
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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

  

(iit)026)
(10)(2e) @minijenv.nl

www. rijksoverheid .ni/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

 

0337



  Projectbegroting PPD oi fueknconmutcle

2 Reser

Ministerie van Justitie en Veiligheid

T.a.v. Crediteuren Administratie

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

 

 

 

  
Referentienummer : PBO2305

Datum 1 31-08-2021

Debiteurnummer : 7044.0

Project : 7044000015 | J&V - Inleveren Wapens Jongeren - 2021

Campagne : 21357 | J&V - Inleveren Wapens Jongeren - 2021

PO nummer E

Looptijd : van 13-09-2021 t/m 17-10-2021

Beschri Aantal Prijs Subtotaal

Mediaplan & Opzet

Social Advertising 4 € 109,00 € 436,00

Display Advertising 5 € 109,00 € 545,00

Online Marketeer 3 €119,00 € 357,00

Communications Design Director 14 €124,00 €1.736,00

Client Advice & Management Manager 5 € 103,00 € 515,00

Optimalisatie

Social Advertising 5 € 109,00 € 545,00

Optimaliseren - 1 cur per week

Display Advertising 1 € 109,00 € 109,00

Eindevaluatie

Display Advertising i, € 109,00 € 109,00

Social Advertising 1 € 109,00 € 109,00

Online Marketeer 2 €119,00 € 238,00

Communications Design Director 3 €124,00 € 372,00

Client Advice & Management Manager 1 € 103,00 € 103,00

Subtotaal €5.174,00

BTW (21%) € 1.086,54

Totaal € 6.260,54

Opmerking: Mocht blijken cat bovenstaande begroting moet worden gecorrigeerd dar zullen wij een aangepaste begroting uitbrengen. De in deze projectbegrot ng genoemde bedragen zijn exclusiet BTW.

Naam:

Datum:

Handtekening:   
Dienst Publiek en Communicatie

Buitenho® 24, 2513 AH Den Haag, Postbus 20006, 2500 EA Den Haag, www.minaz.nl, IBAN NI3SINGBO705CO1792, BIC: INGBNL2A, BTW nummer IL821770627BC1, Kvk nr: 27265032

Contacigegevens
Afde ing debitevren,T 920 799 3125, dpc.debiteuren@mbww.com
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Ministerie Justitie en Veiligheid

Inleveractie Wapens
en Jongeren
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CONCEPT

 



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

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

wordt veel geluisterd en sommige van deze jongeren houden zich

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

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

doen. Want een steekwapen op zak hebben Is niet cool. Dus draag jij er é&€ne Dan

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

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

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

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

manier hopen we dat ze hun steekwapen inleveren.
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DEFINITIE KNIFE DROP
  anor JE MINIFE EN

ae WA MET JE LIFE

KNIFE DROP= Afgeleid van de mic-drop,

waarbij iemand letterlijk de microfoon laat

vallen na een speech, verse of punch line.

Om aan te geven dat het Klaar is. Een

statement waardoor geen weerwoord meer

gegeven kan worden.  
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PUNCHLINE TEKSTEN
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