
 

Van: Bedrijfsvoering
- DGSenB <bedrijfsvoering.DGSenB@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 13 september 2021 20:22

Aan: [_(10)(2e) |,|f@es10)(2e) |- BD/DGSB/DIFC/ACF <[_10)(2e)“| @minjenv.nl>
Onderwerp: Factuur NEB211389 - TBWA\NEBOKO B.V. 40100026808

Urgentie: Hoog

Beste Loy)J,

Helaas heb ik nog geen reactie van je ontvangen op het onderstaande berichtje.
Is de bijgevoegde factuur conform afspraak gefactureerd en kan het betaald worden?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Financieel administratief medewerker/ ICT-contactpersoon

 

Van: [ orze) |, (210,26)
-

BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: maandag september 2021 20:23

Aan: Bedrijfsvoering - DGSenB <bedrijfsvoering. DGSenB@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Factuur NEB211389 - TBWA\NEBOKO B.V. 40100026808

Klopt. Moet het nog even checken. Volgt zsm.

Groetjes,

{_ioe)
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

fe
STOP) HELING

www.stopheling.nl 
 

 

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

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

M (oye)

(10)(2e) @minienv.nl

www. rijksoverheid ni/jenv
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Van:| (10)(26) ,(za10)(2e) BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: donderdag 16 september 2021 21:20

Aan: Bedrijfsvoering
- DGSenB <bedrijfsvoering. DGSenB@minjenv.nl>

ce:(me)]{ (10)2e) |- BD/DCOM/C&R <| (Oye) Pminjenv.ni>; (10)(2e)
-

BD/DGSB/DIFC/ACF <[_(10)e)Bminjenv.nl>;|___1@e)__|- BD/DGSB/DIFC/ACF

<{__(10)@e) _Pminjenv.nl>
Onderwerp: RE: Factuur NEB211389 - TBWA\NEBOKO B.V. 40100026808

 

Hoi,

De offerte was 65.000. De factuur blijft binnen dit bedrag.

Voorts zijn de werkzaamheden uitgevoerd.

Voor de onderbouwing verwijs ik graag naar de site waar al het materiaal geplaatst is:

« Algemeen: Communicatiemateriaal inleveractie wapens 2021 -Het CCV

e =Primaire doelgroep: Primaire doelgroep: jongeren - Het CCV

 

 

De factuur kan betaald worden.

Groetjes,

[rorroneg coe]
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

STOP) HELING
www.stopheling_nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

opgdnee)
[L__0y20) }@minjenv.nl

www. riksoverneid.ni/jenyv

 

Van:Lane)|, (224 10)(2e) +BD/DGSB/DIFC/ACF
Verzonden: donderdag 16 september 2021 21:28

Aan: Bedrijfsvoering
- DGSenB <[__—(10)29)Ss }@Minjenv.nl>

cc:(coe,| (10)(2e) ]- BD/DCOM/C&R <[____(10)2e)_——S*~Pminjenv.nl>;_____—(40)@e)
BD/DGSB/DJFC/ACF <[_(0)@e)_Bminjenv.nl>; (1@e)

_]- BD/DGSB/DJFC/ACF
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{ (10)(2e) Bminjenv.nl>
Onderwerp: RE: Factuur NEB211389 -

TBWA\NEBOKO B.V. 40100026808

En dit s de laatste factuur voor deze campagne

[Leoraong coe]
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

M

[it0y2e)  |@minjenv.nl

www. riksoverheid.ni/jenyv
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Van: L0@=_,| (10)(2e) |-BD/DCOM/C&R <___(10)@e)___ Pminjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 09:46

Aan: [(t0)(2e) |, (528 (10)(2e) |- BD/DBAenV/HIC <[__(10)@e)___ }@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

Hoi L(10)(2e)J,

Wat jammer, ik had [roxze] 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.
Daarover sprekende, we hadden het gisteren even over mogelijke oplages en

kosten/baten. Bij een eenvoudig gadget als deze moetje 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,

(10)(2e)

campagnemanager

 

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

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

T:06[_(o)e)_|
E: (10)(2e) Dminienv.nl
 

 

Van: | (10)(2e} |,(fe4f (10)(2e) |- BD/DBAenV/HIC
Verzonden: dinsdag 6juli 2021 11:53

Aan: 2)_],[ (10)(2e) } BD/DCOM/C&R<_—(10)(2e)_———Ss 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 |Vanaf500 stuks | Maxilia.nl

1111



  _——
In verschillende kleuren met tekst: 20 cent per stuk

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

 
70 cent per stuk.

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

DOT hoeft dan alleen dé opgemaakte tekst aan te leveren.

Oplage: 200x300.

Groetjes,

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

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

i

STOP) HELING
www.stopheling.nl

 i!)

Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
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(1pigey (10)(2e)

[i10)(2e)  }@minjenv.nl

www.riiksoverheid.ni/jenv

 

Van: Les) _],| (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R< (10)(2e) Dminjenv.nl>
Verzonden: dinsdag6juli 2021 15:36

Aan: [(10)(2e) ],m24{(10)(2e)|- BD/DBAenV/HIC <|__(102e)__ @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens

Hi L@oes)
J,

Dank voorje 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,

(0}(2e} (Ze)

campagnemanager

 

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

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

T: 06

E:[_@0(@e) —«&~minjenv-nl 

 

Van: [ (10)(2e) |, [(10)(2e) |- BD/DBAenV/HIC
Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 15:49

Aan: [_0@e)_},[ (10)(2e) |-BD/DCOM/C&R << (40)(2e) SsPminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Testen communicatiemateriaal inleveractie wapens
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Hoi,

Waarom “minimaal 1,00 per stuk” als mijn voorbeelden met 0,20 en 0,70 daar ver onder

liggen? Wellicht bedoel je ‘maximaal’? Bovendien verwacht ik nog bulkvoordeel bij het

inkopen, waardoor de kostprijs per stuk verder kan dalen. Bij drukwerk werkt dat precies
zo.

We kunnen en mogen als ministerie zelf inkopen. Gewoon een inkooptraject starten

waarbij meerdere partijen om offerte wordt gevraagd. Inkoop is niet uitsluitend beperkt
tot raamcontracten. Als het via DOT loopt, moet er ongetwijfeld eea aan de strijkstok

blijven hangen.

Mijn mening:
1. Ik heb het van meet af aan goed gevonden om ‘iets’ bij de inleverton neer te zetten.

Zelf dacht ik in eerste instantie aan een flyer met opgestoken duim en een

opbeurende tekst die de inleveraar bedankt voor het veiliger maken van de

samenleving. De werkgroep heeft besloten van die flyer een gadget te maken.

2. Een gadget kan ook aantrekkelijk zijn, vermits het een hebbedingetje is dat uitstraalt

dat de inleveraar goed bezig is.

3. Als er eenmaal een besluit is genomen en dat ook in de communicatie is

aangekondigd, heb ik de flexibiliteit van een loden deur. Dan moet het gewoon

gebeuren zoals afgesproken is.

Ik reageer vandaag nog op de presentatie.

Groetjes,

(102 (70)(2e)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

JE
STOP) HELING

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

  

 

ofgh___ toe)
L___it0y2e)  @minjenv.nl

www.rijksoverheid.ni/jenv
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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.

1117



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.

1118



 



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.  
1120



PUNCHLINE TEKSTEN

 



 



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

Maarjouw niveau is nog lager dan lager,

En mijn respect voorjou is numager dan mager,

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

Drop je knife en doe wat met je life.

Lever tussen 11 — 17 oktober anoniem je

steekwapen in bij een inleverpunt bij jou

in de buurt. (Check de QR-code)
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WAAR KOM JE DIT TEGEN?

 



tevenrussen 11-7 OKTODER
ANGHIEM JE STEEKWAPE
SEAN DECODE YOUR EEN TNEEVERPONT DU IGUIND

iEVERTUSSEN 11-17 SKTORER
5

ANGNIEM JE STEERWADEN IN
‘SCAN DECEDE VOOR EEN INEEVERPUNT GHGHERURT,

JE MNIFE.pnOP
EN DOEWAT

-

METJE LIFE

| ceventussen 11-17 @KTODER

ANGNIEMJESTEEKWADENIN
SCAN DECODE FAA VOU EENTNLEVERPUNT IN JOUINMERUURT,. 
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BRAGEN VANHE IFES 2

CRT

NIETWHIS ©
BROPJE KNIFE.)

pROPJE KNIFE
agey | EN. DOE WAT

seventussen 14-T7SKTODER METJE LIFE

,

EEKWAPEN IN |
RTUSSIN 14-17 SHTONER

oavilecedads
|

NIEM JESTEERWAPEN IN
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Korte grafische filmpje    
SOCIAL VIDEO STORYBOARD ©

 van een beat env

HETBRAGENVAN J) HETBRAGENVAN |

EENNIFFIEIS
9)

EENNIFFIEIS
ECHTNIETWUS | CHTNIETWUS  

 

  
 

SWIPE UP VOOR EEN

LOCATIE Bia JOU

IN DE BUURT
UP yy,

h

tocaeee.PE
BuUURT

”
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PUNCHLINE VIDEO 15”
  

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

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

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

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

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

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

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

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

1131



INCENTIVE NA INLEVEREN

Bij het inleveren van je mes ontvang je een

motiverende ‘Doe wat met je life’ keychain.

Die dient als reminder om ‘wat te gaan

doen metje life’.  
1132



OVERVIEW

         
aT
FEN CHL  
ECHI Ni

DROP JE KNIFE

EN DOE WAT

METJE LIFE

rt Le eaaneiaERWAPENIN

HET BRAGENVAN
FEN NIFHIEIS

ECHT NIET WHS
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Vragen onderzoek

- Wat Is je eerste reactie op deze campagne?

* Wat willen ze ermee vertellen?

«Voor wie is het bedoeld?

¢ Spreekt de campagne je aan? Tekst en stijl.

* Denk je dat jongeren (die een mes bij zich dragen) hierdoor aan het denken worden gezet?

Waarom wel/niet?

« Denkje dat jongeren die een mes bij zich dragen hierdoor hun mes zullen inleveren?

Waarom wel/niet?

1134



Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directie Comm unicatie

DOT Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.ni/jenv

Contactpersoon

T 070 370 7345

Datum

28 april 2021

| T ) e | T } O Projectnaam
Briefing campagne inleveractie wapens en jongeren Briefing campagne inleveractie

wapens en jongeren

Opdracht onder de NOK 40100021221 criminaliteitspreventie.

Via deze briefing vragen wij jullie (DOT) om voorstellen en uitwerking te

verzorgen ten behoeve van de campagne inleveractie Wapens en Jongeren

Opdracht aan DOT

Ontwikkel voorstellen en verzorg de uitwerking van deze voorstellen voor de inzet

voor de campagne voor wapens en jongeren.
-  Voorstellen die aansluiten op de boodschap.
-  Verzorg na akkoord op de conceptvoorstellen de uitwerking van deze

voorstellen in overeenstemming met de specificaties voor de uitwerking
zoals opgegeven door Initiative en geschikt voor de toolkit.

- Maak een backplanning voor de campagne
- Werk samen met Initiative, ga na of er vanuit creatief maar ook vanuit

slimme media inzet uitingen te ontwikkelen zijn die opvallend zijn en

aansluiting bij de belevingswereld van jongeren.
- Stem daarnaast de specs voor de uitwerking goed af.

1. Probleemstelling/situatieschets

Achtergrond
De aflopen jaren is een lichte toename te zien van het aantal jonge verdachten tot

23 jaar dat betrokken is bij steekincidenten. Er blijkt bovendien sprake van een

sterkere stijging van het aantal incidenten in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar
dan in de groep van jongvolwassenen. De omvang van het wapenbezit onder

jongeren zal een veelvoud zijn van het aantal gevallen van wapengebruik. Het

exacte aantal jongeren dat een wapen draagt, is echter niet bekend. Indicatief is

de Veiligheidsmonitor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, waarin 25% van de

leidinggevenden in 2018 wapenincidenten meldde (2016: 33%). Van de leerlingen
in het VSO gaf 1% aan een wapen mee naar school te nemen en 9% zei dat

buiten school te doen.”

Grafiek 1. Aantaljonge verdachten van steekincidenten, 2017-2020

 

* Sociale velligheld In en rond scholen, 2018.

1Pagina 1 van 6
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Bron: Politie

2.2 Motieven voor wapenbezit

Er zijn meerdere redenen aan te wijzen waarom jongeren met een wapen op zak

lopen. De meeste jongeren dragen een wapen ‘voor het geval er iets gebeurt’. Ze

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

Sommigen waren eerder slachtoffer van geweld en willen herhaling voorkomen. Hun

dieperliggende motief is angst om (opnieuw) slachtoffer te worden van geweld. Ze

willen zich minder weerloos voelen. Een tweede, kleinere groep vindt het wel coo/

met een wapen rond te lopen. Ze imponeren hun vrienden en vriendinnen door

ermee te showen. Hun dieperliggende motief is vooral stoer doen. Ten derde is er

een zeer kleine groep die bewust met een wapen rondloopt om het te gebruiken
‘als dat zo uitkomt’. Deze jongeren zien een wapen als extra garantie om in een

gevecht de andere partij ontzag in te boezemen. Ze imponeren door ermee te

dreigen. Dat dreigen met wapengeweld kan ook aangewend worden om een

beroving of overval te plegen. Het dieperliggende motief is dat een wapen vooral

functioneel handig is voor de jongeren die bij voorbaat de intentie hebben tot

daadwerkelijk gebruik van het wapen.

Populair onder jongeren is het argument dat het normaal is een wapen te dragen:
iedereen doet het. Behalve groepsdruk die gevoeld wordt in een vriendenkring die

het dragen van een wapen normaal vindt, wordt er ook een negatieve invloed

toegeschreven aan de verheerlijking van wapens en geweld in drillrap. Veel

jongeren denken dat de gevolgen van wapenbezit en -gebruik meevallen. Maar in de

praktijk blijkt dat wapens een schijnveiligheid creéren. Wapenbezit leidt, vooral in

panieksituaties, eerder tot gebruik van dat wapen, met alle gevolgen van dien. De

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

Campagne 2021

Directie Communicatie

Datum

26 april 2021

Pagina 2 van 6
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Doel en doelstellingen Directie Communicatie

Het beleidsmatige doel van het actieplan Wapens en Jongeren is het wapenbezit

onder jongeren tegen te gaan en zo ook de kans op wapengebruik te reduceren.
Datum

26 april 2021

Communicatie kan dit beleidsdoel ondersteunen door jongeren bewust te maken

van de risico’s van wapenbezit en daarmee dit bezit te ontmoedigen.

Kernboodschap

Vertaling van het communicatiedoel leidt tot de volgende kernboodschap:

e = Kijk, je denkt dat je je misschien veiliger of zelfverzekerder voelt alsje op
straat met een steekwapen loopt. Je vindt misschien dat het de enige uitweg

is, als je een ruzie hebt of in een conflict zit, want je ziet dat andere

leeftijdsgenoten ook een steekwapen hebben. Maarje weet ook dat

steekwapens gevaarlijk, verboden en soms dodelijk zijn.

« Want, met een steekwapen op zak kom je veel eerder in de verleiding om

hem te gebruiken. Je bent minder geneigd om ruzies en conflicten op te

lossen door met elkaar te praten of door ze uit de weg te gaan. De kans dat

je zelf (ernstig) gewond raakt of dat je iemand anders (ernstig) verwondt is

groter als je een steekwapen bij je draagt.

e Dus, is het juist stoerder als je wegloopt van een ruzie of conflict. Of dat je

probeert het met elkaar uit te praten zonder dat er geweld aan te pas komt.

Dan laat je pas echt zien dat je sterk bent en niet bang bent om het juiste te

doen. Door het steekwapen thuis te laten, kun je anderen niet verwonden en

kom je niet in aanraking met politie en justitie. Je kiest voor jouw eigen
toekomst.

Doelgroep

De doelgroep voor het stimuleren van bewustwording en ontmoedigen van

wapenbezit bestaat uit jongeren van 12 tot 25 jaar. Deze is iets ruimer

geformuleerd dan de doelgroep die in het actieplan Wapens en Jongeren is

aangewezen, waar de primaire focus ligt op jongeren onder de 18 jaar en in de

slipstream ook jongvolwassenen tot 23 jaar meegenomen kunnen worden.

De secundaire doelgroep voor bewustwording en ontmoediging bestaat uit de

sociale omgeving van de jongeren en jongvolwassenen. Ook zij kunnen bijdragen
aan het uitdragen van de norm dat het dragen van wapens niet normaal

gevonden mag worden. Het gaat dan niet alleen om vrienden van de jongere,

maar ook om ouders en professionals als docenten en jeugd- en jongerenwerk,
die de norm kunnen uitdragen en vermoedens van wapenbezit (anoniem) kunnen

melden.

Beleidsdoel en communicatiedoel

Pagina 3 van 6
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Directie Communicatie

In de Week van de Veiligheid van 2021 wordt een landelijke inleveractie

georganiseerd, die één week in beslag zal nemen. Het beleidsmatige doel van

deze inleveractie is het wapenbezit onder met name jongeren en 28 april 2021

jongvolwassenen af te romen. Daarmee neemt de kans op wapengebruik ook af.

Datum

Communicatie ondersteunt dit beleidsdoel door in de aanloop naar de inleverweek

in de gemeenten die meedoen aan de inleveractie, in te zetten op bewustwording

rond de risico’s van wapenbezit, aan te sporen tot het inleveren van wapens en

informatie te verstrekken over de wijze van inleveren. Tijdens de inleverweek

wordt deze boodschap nog eens extra kracht bijgezet. Na ommekomst van de

inleverweek worden de resultaten bekend gemaakt.

De inleveractie is weliswaar landelijk, maar wordt alleen gehouden in gemeenten

die hebben aangegeven zich hierbij te willen aansluiten. Het totale aantal

deelnemende gemeenten is op dit moment nog niet bekend.

Doel campagne

Jongeren (en hun omgeving) bewustmaken van het gevaar van het bij je hebben

van een wapen en hen wijzen op de inleveractie.

Campagnedoelstellingen

Communicatiedoelen

Weten:

Jongeren (en hun omgeving) weten dat het dragen van een wapen zorgt

voor onnodig risico.

Jongeren en hun omgeving weten dat het dragen van een wapen een

strafbaar feit is.

Jongeren (en hun omgeving) weten van de inleveractie.

Doen:

+ — Jongeren zijn zich bewust van het onnodige gevaar dat ze lopen en

werken mee aan de inleveractie.

+  Desociale omgeving stimuleert jongeren die in het bezit zijn van een

wapen om dat in te leveren tijdens de inleveractie.

Strategie

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

toolbox met communicatiemateriaal dat gemeenten zelf naar wens kunnen

inzetten en 2. het ontwikkelen van landelijke communicatie uitingen die

overkoepelend ingezet worden vanuit het ministerie.

Ad 1:

We zorgen voor het beschikbaar stellen van communicatiemiddelen in de toolbox

zodat gemeenten en politie deze middelen lokaal kunnen inzetten om jongeren te

bereiken en hen aan te zetten mee te doen aan de inleveractie.

Specifiek voor politiebureaus moet een (raam)poster gemaakt worden waarop

staat dat dit betreffende bureau een inleverpunt is voor wapens.
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Daarnaast is de vraag uitingen te ontwikkelen voor de omgeving van deze

jongeren, deze uitingen komen ook beschikbaar via de toolbox. Dit kan een

algemeen persbericht zijn voor regionale media, tweets of bijvoorbeeld een

factsheet voor jongerenwerkers of scholen.

Ad 2:

Ook zetten we richting jongeren in op (lokale/regionale) media ondersteuning via

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

Op de website van het CCV komt een aparte sub-pagina over de inleveractie.

Daar zal ook een landkaart geplaatst worden met een overzicht van de

deelnemende gemeenten aan de inleveractie en de inleverpunten (politiebureaus)
binnen die gemeenten.

We focussen in de uitingen op awareness (ben je bewust van wat je doet, loop

weg of praat het uit) en bieden een handelingsperspectief (wees wijzer en lever je

wapen in!)

Ga op zoek naar een tone of voice die aansluit bij de belevingswereld van

jongeren, en communicatie waarmee we binnen komen bij deze (lastig te

bereiken) doelgroep. Note: wees selectief in het gebruiken van influencers,

logischerwijs zijn zij een goed in te zetten ‘instrument’ voor deze campagne, het

inzetten van influencers kan alleen wanneer het gaat om influencers die het doel

van de campagne volledig ondersteunen en zich om niet danwel tegen een kleine

vergoeden willen committeren aan de doelstelling.

Houd errekening mee dat gemeenten de mogelijkheid willen hebben om de

communicatiemiddelen in de toolbox een lokaal tintje te geven, bijvoorbeeld door

het toevoegen van hun eigen logo.

Boodschap

1) Het dragen van een wapen kan leiden tot (onnodig) gevaarlijke situaties, loop
weg of praat het uit! Daarnaast is het belangrijk dat jongeren zich realiseren

dat het dragen van een wapen een strafbaar feit is.

2) Ruzie of een conflict? Praat het uit of loop weg en ga tijdens de inleverweek

naarje politiebureau en leverjewapen (zonder gevolgen) in!

Media/ middelen

We bieden middelen aan via de toolbox die gemeenten/politie lokaal kunnen

inzetten: zoals banners, OLV, social posts en posters voor op scholen en bij politie
bureaus. Graag in overleg welke middelen uitvoerbaar zijn binnen planning en

budget.

De online middelen gaan we via getargete regionale media inzet wegzetten bij de

deelnemende gemeenten. Alle gemeenten ontvangen een brief met het verzoek

deel te nemen aan de inleveractie. De deadline voor aanmelding is 1 juli. Daarna

is definitief bekend hoeveel gemeenten meedoen.

Directie Communicatie

Datum

26 april 2021
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Gadget:

Daarnaast is de opdracht een gadget te ontwikkelen die als incentive kan worden

meegeven aan de jongere die zijn/haar wapen inlevert. Denk bijy aan coole

sokken, een (goedkope) digital gadget zoals bijv een pop socket etc. Voorwaarde:

makkelijk en snel te produceren en niet al te kostbaar.

Oplage: ntb

Budget: volgt!

Gericht op omgeving:

Persbericht, factsheets, posters, voorbeeld tweets, flyers (vul aan..)

Planning campagne:

De inleverweek vindt plaats in de week van 11 tot en met 17 oktober.

I.v.m. voorbereidingstijd zijn de toolbox middelen voor de zomer beschikbaar,

uiterlijk medio juli.

De online campagne wordt vanaf 13 september vier weken voorafgaand en

tijdens de inleverweek ingezet.

Budget
Voor de campagne is 150.000 euro inclusief BTW beschikbaar voor media inzet en

middelen.

De verdeling van het budget zien wij als volgt:
Ontwikkeling en uitwerking 65.000,00

Media 85.000,00

Directie Communicatie

Datum

26 april 2021
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Planner (email)/
Campai;

itiative: (WT Ginitiativecom
Startdatum Campagne: 13-09-2021

Einddatum Campagne: 17-10-2021

Reclamebureau: TBWA

Contact: (10)(2e)

Mediumtype:

Totale
, ; ; ; , i Verwachte Verwachte 5,4, Net/Net

Exploitant Website Sectie Strategie Rich Media Platform Startdatum —Einddatum
roves “Cha” Prlistype Yoon netfnet

Farabork facebook.com
linkad (1:1 & | awareness |

Social Media

Nee Desktop, | 13-08-2022 | 17-10-2021 © saz2aea | 108s | com €3,00|  €16.267,03
Netherlands BY 9:16) (FB/Insta) Mobile!

: 4 i ean

YouTube video Tablet,
Kinesso BV. Matterkind Forced | YouTubevideo | awareness | Programmatic Nee Desktop, | 13-09-2021 | 17-10-2021 3.468.982 | 6.238 PM 10,00] €31.6a8,82

Video Youtube Mobile

Social Media Tablet,
Snap Group Limited | snapchat.com linkad (9:16) | Awareness

rel Nee Desktop, | 13-09-2021 | 17-10-2021 8.438.020 | 17.439 | CPM 150) €12.207,03
Mobile

Subtotaal Media

hie
€ 60,162,88

Net/Net Media € 60.162,88

Retourgeldenkorting 5% x €60.162,88 -€3.008,14

Dec-fee 3.25% x €60.162,88 €1.955,29

Tech fee (Social Media (FB/Insta)) 3% x € 16,267,083 €.488,01

Tech fee (Video Programmatic Youtube} 12% x €31.688,82 €2.281,60

‘Admanagement IAS Display 13.560 x €0,056 (fixed rate) €759,38

|

Display CPC 28.283 x €0,0034 (fixed rate) £96.16

|

Channel Factory standard 3% x €31.688,82 —_(fixed rate) € 950,66

‘Admanagement 1AS Video 3.169 x £0,086 (fixed rate) €272,52

|

Display cpm 3.169 x €0,0178 _(fixed rate) £5641

‘Admanagement Reservation €872,96

Totaal exclusief BTW € 64,887,73

BTW 21% 21% x €65,940,58 € 13.847,52

Totaal inclusiet BTW €78.735,26
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niet meegenomen in daze campagne. Indien wanders wenst hover wi

‘Algemene vaorwaarcen ven Matterkind

Dinsion verlewnu deur Mallerkind cullen alleen worden gelevend ads hel relevant madi enfof gegenanspan (inchs le kusten en hel bude s goedgeleurddoor de Klan Das aloranla maalstavan en doslen coaldie worden varineld in Wal ralevants rudia enfol pegaensplen an slachlsramningen. De Klgrand dt

{i} Matterkin e haar leeranciers/onderaannemers het reckt hebben cookies, pvetags, ‘er dearaan verbonden 19 andere relevance taas (de "Technologie"!te plaatsen op an informatie te verzamelen (waaroncer vertrouwelijee informatie van de Klant van ce websitesvan de Kiznt

sciencevai eens anes by fel legen oe dite Glee BegintinUns 2 tes i la rdoctalet geke ter ties Malle Kae de wetecle peg nigel (reste ceric be perk Gr aie ak ees EARec) el belcinWk de weet cing oh Oe beacse‘oepassingen van dergelike exevens on ale toepasselie wetpaxing, raeels en voorschifien2a aleven (waaronvder maar nit bepe’t tot de Cara Protecton act 1998 en de chil jn betrefende prhacy en ele\trontsche cowrwiniatie (EG ncthie] 2003; en (i ale gegevens ve srekt door of namens de Kant geen informatie

bbovattan dle Matterkin kan gebruiken of herkenren. onlidantificzeroare Informatie, De Klanterkent:) dat Technologie en gegevens ("Code") van cerden de eigendom ijn van de eigenact/elgenaren ervan an de Ka riet het recht heeft Techvcloge te georulken, aan tepassenof we kepléren (il cat Watterkinc ger

{avant of verlaing poet van nigeria vor mar betredting tot de Code i) ende Kant da vollodigeveranwoordekd rasp voor de werkvan de Code,Voorsover wettlike toegestaan & de aansprakeliaheidvan Watterkind wit Roger Gan 10.000. eve voorsearden vervingen alle evertisie worgeandeEontractusle voorwaercen tussen de partie, Deze A gemene Voorwatrdan ‘reden in werking vanat 1 januari 2013.
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Datum:
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Van:| (10)2e) | [ (oye) - BD/DCOM/C&R<{___(10)22)_—|@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 10:03

Aan:| (10)(2e) ove, (1022) } BD/DBAenV/HIC 4 (10)(2e) \@ minjenv.nl>
ce:[ (102e)—_]- BD/DCOM/C&R q_(10)(2e)_ |@minjenv.ni>

Onderwerp: RE: Focusgroepen gezocht

Goedemorgen |(10)(2e)|,

Inmiddels met onderzoek van AZ kunnen bespreken. Het formeel inrichten van

focusgroepen via AZ heeft een doorlooptijd van ongeveer 5 weken. Deze tijd hebben we

helaas niet wanneer we zouden willen dat het campagne materiaal in juli gereed is.

AZ ziet zeker ook mogelijkheden in het op informele manier tegen jongeren aanhouden.

Wel is het advies dit dan met het concept te doen omdat de kernboodschap een brug te

ver is voor jongeren om te begrijpen.
AZ kan evt meekijken bij de vraagstelling en context waarin de concepten tegen de

jongeren worden aangehouden.

  

Ter info: vanmiddag staat er (finally!) een briefingsgesprek met DOT voor de

ontwikkeling van de campagne voor heling. De onderzoeksintake staat voor volgende
week gepland waarna AZ een offerte kan afgeven. Voor donderdag staat de afspraak
met DOT voor de briefing van de campagne Wapens en Jongeren.

Graag verneem of je je in de opzet voor de focusgroepen kunt vinden.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

campagnemanager

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

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

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

 

T: (10)(2e)

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

van:[_(10)2e)|, 2-4] (10)(2e)]- BD/DBAenV/HIC
Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 10:26

Aan:| (10)(2e) || (10)(2e) |BD/DCOM/C&R< (10)(2e) @ minjenv.nl>
cc:| — (10\(2e) BD/DCOM/C&R <__(10)(2e) |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Focusgroepen gezocht

Hoi | (10)(22)

Helemaal goed!

Ik zal de gemeenten die jongeren in de aanbieding hebben, informeren over deze lijn.
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Groetjes,

(10)(2e)

  
(10)(2e)

ler heling en geweld onder invioed

STOP) HELING
werw.stopheling.nl 

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

 

 isterie van Ju: ie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

spuqg) —— (10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jenv

Voor een ve

 

 en rechtvaardige samenleving

Van: oe)[0)@e}]|- BD/DBAenV/HIC

Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 18:40  

   
(10)(2e) @politie.n|>

Onderwerp: Focusgroepen Wapens en Jongeren

 

Hoi,

 Even een update uit Den Haag over de focusgroepen. Inmiddels heeft

met AZ besproken. De uitkomsten hiervan puntsgewijs op een rij:

1. Het zal geen formeel traject worden. Het formeel inrichten van focusgroepen via AZ

heeft namelijk een doorlooptijd van ongeveer 5 weken en deze tijd hebben we helaas

niet, omdat het materiaal medio juli gereed moet zijn. AZ ziet zeker ook

mogelijkheden om de jongeren informeel te bevragen.
2. Conform het advies van AZ zullen de focusgroepen bevraagd worden op het concept-

campagnemateriaal. De kernboodschap is een brug te ver voor jongeren om te

begrijpen. Dat bleek ook uit de inzet die[ Oye) Jeerder in Beverwijk
gepleegd heeft om jongeren op de kernboodschap te bevragen. AZ kan meekijken bij
de vraagstelling en context waarin de concepten aan de jongeren voorgelegd worden.

3. De opdracht voor het ontwikkelen van het materiaal is verstrekt. Zodra de concepten

bijna gereed zijn, komen we bij jullie op de lijn voor de organisatie van de informele

focusgroepen.

Groetjes,

(10)(2e)
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STOP) HELING
www.stopheling.nl 

Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

nd) (10)(2e)

 (10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv
 

 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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Van:(me)| (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R {__(10)(2e)_ Pminjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 3 september 2021 09:10

Aan: [(10)(2e) ],2410)(2e) _|- BD/DGSB/DJFC/ACF 4[ (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: def video's

Goedemorgen,

Via onderstaande link vind je de def video's voor wapens:

http://tbwa.cube-cloud.com/review/?r=a7b/5378

De eindtitels in de 15 en6 sec versies zijn aangepast en een stuk duidelijker zo.

 

Echt heel blij mee, hoop jij ook?

Hartelijke groet,

(10)(2e)

CoVee} (ED)

campagnemanager

 

 

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

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

T:06

E: [> (0)@e) PDminjenv.n!

 

 

 

Van: [Go@e)_],eh0(2e) + |- BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: zaterdag 4 september 2021 12:22

Aan: ee)_],J (10)(2e)
|- BD/DCOM/C&R<___—(40)(2e)_———s Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: def video's

Hoi Crowe),

In de beide korte varianten hebje eigenlijk geen tijd om de verwijzing naar de website

te lezen. Maar voor langer in beeld zal wel geen tijd zijn. Ik zal de link doorsturen naar

CCV tbv plaatsing op de site.

Groetjes,

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

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

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

  

  
bee Woe

J@minjenv.nl 

 

Van: [(1oy(2e)_|,f2410)(2e)_|-BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: zaterdag 4 september 2021 12:25

Aan:
|

(10)(2e) 4 (10)(2e) Phetccv.nl>; (10)(2e)

<___m@e) @hetccv.nl>
Onderwerp: FW: def video's

 

Hoi,

Bijgaand de link naar de filmpjes.

Als je ze afspeelt, kun je ze downloaden.

Groetjes,
(10}(2e)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

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

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

ped cones]
[__i10y2e)__}@minjenv.nl
www. rijksoverheid.ni/jenv
 
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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Overleg Werkgroep 2 - actieplan Wapens en Jongerenverslag
 

Vergaderdatum en -tijd 7 september 2021, 10.30 - 12.00 uur

Vergaderplaats Webex

Aenwezig (10)(2e) (politie Beverwijk),| (10)(2e)
 

(Gorinchem), [covey] [ (10)(2e) | (JenV), (10)(2e)
 

(Rotterdam), (10)(2e) (Utrecht), (10)(2e)  
 

(Groningen), (10)(2e) (politie), [cme]

[(foye)_| (Jenv)
Afwezig [_(10)2e)| (politie), Lovee) |c1oy2e|_c497=) | (JenV),

(10)(2e) (Nissewaard)
   

1. Opening en welkom

. (102e) |heet de deelnemers aan het vijfde overleg van harte welkom.

2. Vaststelling van de conceptagenda

e Er zijn geen aanvullingen. De conceptagenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen

© (1022) (10)(2e) is nu ook aangesloten bij dit overleg, omdat zij veel

werkzaamheden verricht die samenhangen met de berichten die

binnenkomen in de HIC-mailbox.

e De digitale landkaart en campagne gaan begin volgende week live.

4. Verslag overleg 20 april 2021 en actiepunten

e Na het overleg van 20 april hebben we elkaar nog op 5 juli gesproken,
toen het campagnemateriaal in concept gepresenteerd werd. Van dat

overleg is geen verslag gemaakt.

4.1 Inhoudelijk

e Geen opmerkingen.

4.2 Naar aanleiding van het verslag

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal

Straffen en Beschermen

Directie Beschermen,

Aanpakken en Voorkomen

DBAV/Aanpak HIC

Contactpersoon

xzH0)(2e)
sr. beleidsadviseur

M

(10)(2¢) J@minjenv.nl

Datum

7 september 2021
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Geen opmerkingen. Directoraat-Generaal

Straffen en Beschermen

Directie Beschermen,
4.3 Actiepunten Aanpakken en Vour komen

Stand van zaken landelijke inleveractie wapens

DBAV/Aanpak HIC

De actiepunten zijn uitgevoerd.
Datum

9 februari 2021

Utrecht

Trekt in de organisatie nauw op met de politie.
De posters zijn bewerkt door diverse logo’s van de betrokken organisaties
toe te voegen (gemeente, politie, OM, Halt, jongerenwerk). Ze worden ook

op abri’s geplaatst.
Voor de bewustwording bij jongeren staan acties met green graffiti op

stapel. Ook worden de gadgets gebruikt om het gesprek met de jeugd aan

te gaan.

Halt zal lessen verzorgen op scholen. Vanwege corona verloopt het

betrekken van scholen wel lastiger. Je merkt dat door het ontbreken van

incidenten de urgentie om dit op te pakken ontbreekt.

Graag informatie over de landelijke campagne verspreiden. Daarbij is te

denken aan de tijdlijn met wie doet wat, de inzet van de bewindspersonen
en de inzet van de rap-filmpjes op de CCVv-site.

Groningen
Heeft inleverpunten op de politiebureaus. Daarnaast komen er op diverse

plekken mobiele inleverpunten, waarvan de locaties een eigen QR-code
hebben en die het inleveren laagdrempelig moeten maken.

Posters worden op diverse plaatsen opgehangen, ook op sportverenigingen.
De inzet van de abri’s volgt op een later moment. Voorts is voorzien in

een artikel in de lokale krant. De campagne start 13 september.
Er is filmpje van het jongerenwerk, een training online en een groepsapp

van de jongerenwerkers.
Met scholen zijn er korte lijntjes. Zij zijn zeer geinteresseerd in deelname.

Ook de kerken en moskeeén zijn geinformeerd.
Aan het begin van de inleverweek is er een persmoment met de inzet van

de burgemeester en jongerenwerkers en eventueel via Halt de jongeren.
De urgentie is er, vanwege meerdere steekincidenten in de stad.

Rotterdam

. Voert de campagne Geweldig Rotterdam met eventueel een aanvulling op

de beschikbare middelen. Nadruk van de campagne ligt in de laatste twee

weken voor de inleverweek.

De jongeren kunnen zelf filmpjes maken.

Er komen oproepen van de burgemeester en van de jeugd zelf om wapens

in te leveren. Ook scholen worden betrokken.

Er is veel aandacht vanuit de gemeenteraad voor de wapenproblematiek.

Gorinchem

De inleveractie wordt in het basisteam opgepakt, waarbij drie gemeenten
samen optrekken. Inleverpunt is Gorinchem.

Het logo van het basisteam staat op de poster. Deze komt ook in

bibliotheken te hangen.
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e Verder wordt onder meer ingezet op een lokaal persbericht, ook met

quotes van het OM, een bericht aan de ouders en informatie op de

website. De campagne start 13 september.
e¢ Scholen hebben het druk, zodat het lastig is aandacht voor dit onderwerp

te krijgen. Jongerenwerk is goed betrokken.

Beverwijk
e« Vier gemeenten en scholen zijn aangehaakt. Er zijn extra inleverlocaties.

In overleg met OM is besloten alle wapens te laten inleveren.

« Het campagnemateriaal is besteld. De campagne start 13 september.
e Scholen doen goed mee.

6. Stand van zaken campagne landelijke inleveractie wapens

« Is grotendeels in het voorgaande al aan de orde geweest.
e Inzet ministers zal weinig indruk maken op de jeugd, maar kan wel goed

zijn richting de professionals en ouders om de boodschap uit te dragen.
e  =Er zijn filmpjes beschikbaar van 6, 15 en 30 seconden. Die laatste is het

meest compleet en getarget op de doelgroep. |_1929) | stuurt de link.

¢ Op 30 september is een digitale bijeenkomst voor de contactpersonen van

gemeente, politie en OM die behoefte hebben aan nadere toelichting.

Afhankelijk van het aantal deelnemers zal naast de ochtend sessie

eventueel een sessie in de middag georganiseerd worden.

7. Overige communicatie activiteiten

« De werkgroep richt zich niet alleen op de organisatie van de inleveractie

en de campagne, maar ook op de communicatie rond het actieplan in den

brede.

¢ Inde afgelopen periode zijn meerdere opgeleverde acties begeleid door

communicatie. denk bijvoorbeeld aan de oplevering van de digitale

toolbox, de leskaart van het OM voor scholen en de checklist voor de

preventieve wapencontroles op scholen.

e  Tijdens het volgende Bestuurlijk Overleg is het goed een stand van zaken

van de highlights te geven. Voortgang en successen kunnen ook gedeeld
in een brief aan de Tweede Kamer. Verder is het goed te delen wat er in

het land gebeurt.

8. Vervolgstappen

e Het volgende overleg is meteen na ommekomst van de inleverweek.

9. Wvttk en sluiting

e =e); binnenkort komt het tot verbeuren van de last onder dwangsom bij
een jongere die twee keer gepakt is met een wapen op zak.

¢ = (2a: de query van de politie om wapenproblematiek zichtbaar te maken

is niet werkbaar voor gemeenten.

Actiepunten
e =[@e)|; sturen informatie over de landelijke campagne naar contactpersonen.

Directoraat-Generaal

Straffen en Beschermen

Directie Beschermen,

Aaripakken en Your komen

DBAV/Aanpak HIC

Datum

9 februari 2021

Pagina 3 van 3

1159



 

 Van: (aa2=,] (10)(2e) ]- BD/DCOM/C&R {__i0)2e)_ Pminjenv.nl>
Verzonden: donderdag 2 september 2021 10:45

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

Onderwerp: def video's voor Wapens

Hi [OOWze,

Zou je de video’s voor de media campagne Wapens en Jongeren ook willen toevoegen aan de

toolkit?

Wellicht goed het CCV hier even over in te seinen zodat ze weten dat dit eraan komt?

Ik ga even aan de slag met een memo voor de Ministers om hen te informeren over de campagne.

Wat betreft het persbericht, ik neem aan dat we deze inzetten bij start van de campagne

gekoppeld aan het startsein door de Minister?

Heb jij contact hierover met woordvoering?

Hoor graag!

(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 

Ti (10)(2e)

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

 

van:[doer_], 2h | BD/DGSB/DIFC/ACF

Verzonden: donderdag 2 september 2021 10:49

Aan: “ee _],| (10)2e) |- BD/DCOM/C&R <___(10)(2e)  Pminjenv.nl>
Onderwerp: RE: def video's voor Wapens

 

Hoi [oie],

Zal ik doen. Ik stel voor die bij de landingspagina te plaatsen. De video is immers tbv de

landelijke campagne. Eens?

De minister geeft startsein op 11 oktober. Daarnaast lijkt het me goed om 13 september
een persbericht uit te doen over de campagne en inleveractie. Ik zal contact opnemen

met woordvoering over persbericht.

Groetjes,

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld
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LD

STOP) HELING
‘www. stopheling.nl

 ig!
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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)_],| (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <<(70)(2e)— Pminjenv.nl>
Verzonden: donderdag 2 september 2021 10:58

Aan: [ (oye) |,24] (10)(2e) |BD/DGSB/DJFC/ACF <{___(0)(2e)___ @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: def video's voor Wapens

Hi Laos)J,

Eens!

En fijn! Ik maak het memo in orde en zal de corporate social kanalen oppakken met het

social team.

Laatste loodjes!
Groet,

(10)(2e)

(10}(7e)_|(10(2¢_(40)0)

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:[_0)@e) ——s#Pminjenv.nl

 

 

 

Van: [(10)(2e) |,(4 (10)(2e) | BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: donderdag 2 september 2021 11:10

Aan:
|

(10)(2e)| <{_(f0)(@e)__ Dhetteev.nl>
ce;[ 0 2e) |<{_ oie) het cev.nl>; Laza_(10)@2e) |- BD/DCOM/C&R
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<q (10)(2e) Bminjenv.nl>

Onderwerp: Vooraankondiging video

Hoi ox]
Graag laat ik je alvast weten dat we je de video’s voor de landelijke campagne gaan opsturen.
Verzoek aan jou deze te plaatsen op de landingspagina bij de digitale kaart.

Alvast dank!

Groetjes,

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

STOP) HELING
www. stopheling.nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

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

van{ (10)(2e) <[_(10)(2e)  Dhetcev.nl>
Verzonden: donderdag 2 september 2021 11:12

Aan: [(10)(2e)|,(22 (10)(2e) |-BD/DGSB/DIFC/ACF <[___(10)@e)__ @minjenv.nl>
ce:[(102e)|]<[__0e)hetcev.nl>; (402), (10)(2e) | BD/DCOM/C&R
<__(\@e)_—__Pminjenv.nl>

Onderwerp: Re: Vooraankondiging video

 

Hoi [170x257],

is weer terug van vakantie dus wil je dit naar haar sturen?

vel vee)
Outlook voor Android downloaden

  

 

Van: (@oy@e)_], (e4[(70)2e)]- BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: donderdag 2 september 2021 11:25
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Aan:| (10)(2e) kL___(10)(2e) _ Dhetccv.nl>

Onderwerp: FW: Vooraankondiging video

 

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

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

Mme
STOP) HELING

www. stopheling.nt

 ig

Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

apevey

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid ni/jenv

Van: (10)(22) < (10)(2e) @hetccv.nl>
Verzonden: vrijdag 3 september 2021 14:28

Aan: [raya] fa8| oxze | BD/DGSB/DJFC/ACF <{___@02e)___[@minjenv.nl>

 

 

CC: (oye)],[ (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R (10)(2e) yminjenv.nl>;| — (10)(2e)

[| (oye) |<] (10)(2e) (@heteev.nl>
Onderwerp: Update landkaart wapen inleveracties + bijbehorende acties + voortgang

 

 

Beste |(19)2e)
|

In deze mail vind je de stand van zaken voor de landkaart wapeninleveracties.
Er is tijdens mijn vakantie veel werk verzet. Er moet ook nog het een ander gebeuren.

1. de kaart

Je kunt de landkaart bekijken via deze url:

https://wapens.2sdev.nl/
Alle bestanden die er zijn, zijn ingevoerd.
Zojuist heb ik de aanvullingen van Limburg naar bureau Haai gemaild, zodat zij die ook

kunnen verwerken.

De kaart staat in de ontwikkelomgeving en is nog niet gekoppeld aan www.dropjeknife.nl
Daar wordt aan gewerkt.

Voor publicatie moet nog het volgende gebeuren:
- ontbrekende informatie invoeren.



- landkaart technisch op de juiste plek online zetten

- checken of alles werkt

- maandag 13-09 start campagne

Lukt hetjedaarom om de ontbrekende informatie uiterlijk a.s. dinsdag aan te leveren?

2. www.dropjeknife.nl
Achter de schermen wordt het zo ingericht dat bezoekers van www.dropjeknife.nl op deze

landingspagina komen:

https://hetccv.nl/onderwerpen/wapens-en-jongeren/gemeenten/inleveractie-wapens-
202 1/landkaart-inleveractie-wapens-2021/
Daar komt de kaart te staan.

Daar is ook ruimte om andere informatie neer te zetten, zoals de Q&A voor jongeren/burgers
en de video's.

3. Q&A's
Ik heb het bestand dat je gistermiddag hebt gestuurd inderdaad opgeknipt in 2 versies:

- 1 voor professionals
- 1 voorjongeren en burgers
Lisette heeft de Q&A's voor professionals (gemeenten, politie, OM, jongerenwerkers en

scholen) op een mooie

manier in de toolbox gezet.
Zie https://hetccv.nl/onderwerpen/wapens-en-j ongeren/communicatiemateriaal-inleveractie-
wapens-2021/veelgestelde-vragen-1/
Ik stel voor om de Q&A's voor jongeren en burgers op de landingspagina van dropjeknife te

zetten.

Kun je je hierin vinden?

4. Video's

Ik ben benieuwd naar de video's die je gaat sturen.

Zijn dat al video's van jongeren? Zoja, dan krijgen die een plek op de landingspagina van

dropjeknife, denk ik.

En weet je ook wanneer die komen?

Hoe verder?

Het lijkt me goed om begin volgende week de stand van zaken te bespreken, samen te kijken
naar wat er nog

moet gebeuren en hoe we dat kunnen organiseren. Ik stuur je een uitnodiging voor

maandagmiddag 15.30 uur.

Ik hoop dat dat schikt.

Tk neem L926) |mee in de cc van deze mail, zodat zij ook op de hoogte is.

Als het handig is dat zij aansluit bij het overleg begin volgende week, dan hoor/lees ik dat

graag.

Fijn weekend vast!

Groeten van} (10)(2e)
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Projectleider woninginbraken/Politiekeurmerk Veilig Wonen
Communicatieadviseur Veilig Uitgaan

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

T (030) 751 67 00

M (10)(2e)

IT www.hetcev.nl

E [__ (oye) Whetcev nl

Werkdagen: ma| di | do | vr

Volg het CCV:

Volg het PRVW:

 

Van:[(toy@e_,24 (10)/2e) |-BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: zaterdag 4 september 2021 12:25

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

<___@e) @hetccv.nl>
Onderwerp: FW: def video's

Hoi,

Bijgaand de link naar de filmpjes.

Als je ze afspeelt, kun je ze downloaden.

Groetjes,

PROSLOTC GOT T
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

STOP) HELING
Jf www.stopheling.nl 

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

 

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

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

1165



 

“feyaeey id
[___{10y@e)__@minjenv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv

Van: Goi@e)_],| (10)(2e) | BD/DCOM/C&R <[__(10)(2e)  Pminjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 3 september 2021 09:10

Aan: [_(0)(2e)_],("24/ (10)(2e) |- BD/DGSB/DJFC/ACF <[___(10)(2e)_|@minjenv.nl>

Onderwerp: def video's

Goedemorgen,

Via onderstaande link vind je de def video’s voor wapens:

http://tbwa.cube-cloud.com/review/?r=a7b75378

De eindtitels in de 15 en 6 sec versies zijn aangepast en een stuk duidelijker zo.

 

Echt heel blij mee, hoop jij ook?

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 

rgove
E:[_(10)2e) __Pminjenv.nl 
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TBVWV/A\NEBOKO

PLANNING

Client Rijksoverheid

Project J&V Inleveractie Wapens en Jongeren

Project nummer: 503851

Date 18 Augustus 2021

 
 

 

 

 

 

 

 

“Week33

Preproductie DOT Week 33

Week 34

PPM Teams DI 24 augustus
DOT x J&V

meeting 10.45 - 11.45

Draaidag DOT WO 25 augustus

einde middag en avond

Eerste edit
DO 26 augustus

aanleven voor DOT > J&V

voor 17:30.
feedback

VR 27 augustus
Feedback/akkoord eerste edit | J&V

Voor 14:00

Overige versies v1 aanleveren DOT > JEV VR 27 augustus

voor feedback voor 17.30      
+81 (0} 20571 55 00 \ Generaal Vetterstraat 82 \ 1059 BW Amsterdam \ The Netherlands \ Chamber of Commerce 33.208. 187 \ towa.nl

\ The Disruption® Company
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Week 35

 
Laatste

aanpassingen

doorvoeren,

puntjes op dei

DOT MA 30 augustus

 
Aanleveren

deliverables IM  DOT  WO 1 september   

+31 (0) 20 571 55 00 \Generaal Vetterstraat 82 \1059 BW Amsterdam | The Netherlands \Chamber of Commerce 33.217.097

thwa.nl

\The Disruption® Company
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tasso cseyoancy

Van: (10)(2e) | <[(40)@e)f@tbwa.nl>

 

 
Verzonden: woensdag 14 juli 2021 17:00

Aan: (roy(28)
I, BD/DCOM/C&R

Onderwerp: Inleveractie Wapens Social motion

Hi [oyeey|),

Zie de link voor een versie van de ‘lange’ variant met en zonder muziek, hebben er nu een stock beat onder gezet

voor het gevoel.
Kan nog anders maar even voor nu.

https://sendfiles-eu.omnicomgroup.com/link/vKKxz4yRVntMNj5H77rkxL
 

Op basis van deze ‘lange’ variant komt er ook nog een kortere, maar dat is morgen op basis van jullie mogelijke
feedback op dit design. Werkt beste in motion zo.

De andere bestanden komen met de feedback en ook de social posts weer later vandaag om nog een keer naar te

kijken.

Dank!

Groet,

 

TEV ANEBOKO

Brand Manager

+31 ( (10}(2e)

Generaal Vetterstraat 82 \ 1059 BW Amsterdam \ The Netherlands

\The Disruption’ Company

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

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

please notify the sender immediately.
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Vani |_(10)(2e)_|,(f24{ (40)(2e) | - BD/DBAenV/HIC
Verzonden: donderdag 15 juli 2021 16:29

Aan:' (10)(2e) —} <{_(10)(2e)_ Bbeke.nI>

Onderwerp: Checklist scholen

Hoi 06)]

Is de checklist voor scholen al gereed?

 

  

Ik zou de wapenkaart willen gebruiken als achtergrondinformatie voor de inleveractie.

Kan ik die anders alvast krijgen?

Hoor graag.

Groetjes,

[covesTj@q Covey]

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

ih

Ee
sas Eda G
De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.ni in @minjenv.nl

  
 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

ofgh___ toe)
L__it0y2e) @minjenv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv
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 DOE WAT METJE LIFE @.



  
       
 

  
 

      
       
    

     

  

Het voeren van gesprekken in de klas met

leerlingen of studenten over maatschappe-

lijke thema's, zoals bijvoorbeeld wapen-

bezit en -geweld, kan als lastig worden

ervaren. Bijvoorbeeld amdat de thematiek

ver van je af staat, omdat het lastig in te

schatten is hoe de jongeren zullen

reageren, of omdat je het gevoel hebt de

juiste handvatten of kennis te missen om

te kunnen beginnen.

Deze leskaart is ontwikkeld ter ondersteu-

ning van één of meerdere lessen over het

thema jongeren en wapenbezit. De

leskaart bestaat uit:

=> Een kennisoverzicht op het gebied van

jongeren en wapenbezit;

=> Handvatten om de dialoog aan te gaan

in de klas;

> Een lesopzet met verschillende

werkvormen rondom het thema

jongeren en wapenbezit.

GRIJPT

AAN DE SLAG

TER VOORBEREIDING

We raden aan om ter voorbereiding de dialooghandvatten en het

kennisoverzicht te lezen. Zo kun je in de klas een veilige sfeer

waarborgen, en de grenzen van de rechtsstaat bewaken.

LESOPZET

De werkvormen zijn geschikt om één of meerdere lessen mee in

te vullen. Voor een volledige les is een mogelijke volgorde:

1 Introductie met de kennisquiz (a) of waardenverkenning (b);

2 Het behandelen van één of beide casussen;

3 Afsiuiten met de oefening burgemeester voor een dag. 

  
 

   

       
   
     
 

  

We raden aan om in ieder geval uitgebreid stil te staan bij de

casuistiek. Wanneer er daarna geen ruimte is voor de laatste

oefening, neem dan in ieder geval de tijd voor een klassikale

reflectie, zoals omschreven in fase 3 van de dialooghandvatten.

NA DE LES

Het kennisoverzicht en de dialooghandvatten kunnen als basis

dienen voor extra werkvormen. Nieuwsberichten of actuele

gebeurtenissen uit de omgeving kunnen hierbij ingezet worden

als casus.

Heb je vragen of opmerkingen over deze themaleskaart? Neem

dan contact op met Diversion via dreesink@diversion.nl.

 

De doelen van de afzonderlijke werkvormen zijn als volgt:

KENNISQUIZ

Doel Jongeren leren de wettelijke grenzen en gevolgen van

wapenbezit en -gebruik.

Tijd 15 minuten

WAARDENVERKENNING

Doel Jongeren leren door middel van een dialoog te luisteren,

hun mening te formuleren, en kritisch te reflecteren op hun

eigen denken en handelen.

Tijd 15 minuten (afhankelijk van het aantal stellingen) 

CASUISTIEK

Doel Jongeren gaan aan de hand van een casus op een veilige

manier met elkaar in gesprek over het thema wapenbezit

en/of -gebruik. Jongeren begrijpen de context van

wapenbezit en/of -gebruik en de straffen die daarmee

gepaard gaan.

Tijd 15 minuten per casus

BURGEMEESTER VOOR EEN DAG

Doel Jongeren worden geactiveerd om zelf een rol te spelen in

het tegengaan van wapenbezit en/of -gebruik.

Tijd 30 minuten
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CIJFERS EN FEITEN

> In 2019 zijn er in Nederland

350 leerlingen geschorst of

permanent van school gestuurd

wegens wapenbezit.

> In de meeste gevallen van

wapenbezit en -gebruik onder

jongeren gaat het om steekwapens.

> In 2018 en 2019 is het aantal

minderjarigen dat betrokken was bij
steekincidenten toegenamen.

REDENEN VOOR JONGEREN

OM WAPENS TE DRAGEN

> Een gevoel van veiligheid of ter

zelfverdediging

> Sociale status, groepsdruk en

straatcultuur

«> Doelbewust om het wapen te

gebruiken

De Wet wapens en munitie

> https://tinyurl.com/2sptaa3k

Meld Misdaad Anoniem

>t ene

1628w98}

WELKE WAPENS ZIJN VERBODEN?

De Wet wapens en munitie is een Neder-

landse wet waarin regels staan over het

maken, verhandelen, vervoeren, bezitten

en dragen van wapens en munitie.

Wapens zijn volgens deze wet verdeeld in

verschillende categorieén, waaronder

vuurwapens, steekwapens en overige

wapens.

Ook zijn er voorwerpen die enkel onder

bepaalde omstandigheden verboden

zijn. Het gaat dan om een situatie

waarvan aangenomen kan worden dat de

voorwerpen bestemd zijn om letsel toe te

brengen of mee te dreigen. Denk bijvoor-

beeld aan een schroevendraaier of een

keukenmes op straat of in de klas.

Er zijn uitzonderingen. Zo kunnen

sportschutters, jagers en verzamelaars

een vergunning aanvragen om vuurwa-

pens en munitie te mogen hebben. De

minimale leeftijd hiervoor is 18 jaar.

NEPWAPENS

Nepwapens die qua uiterlijk sprekend

liken op vuurwapens of voor ontploffing
bestemde voorwerpen, zijn in Nederland

verboden. In sommige Europese landen

zijn nepwapens en de verkoop hiervan

niet verboden. ledereen die echter

betrapt wordt op het invoeren van

dergelijke nepwapens is strafbaar en

wordt strafrechtelijk vervolgd, 00k

jongeren.

 

 WAPENS INLEVEREN?

Personen die (vuur)wapens of munitie

bezitten, moeten deze inleveren. De

politie organiseert geregeld inleverac-

ties, waarbij slag- of steexwapens

anoniem en straffeloos ingeleverd

kunnen worden bij de politie zelf, maar

bijvoorbeeld ook op school of in de

horeca, Vuurwapens en munitie worden

altijd thuis opgehaald. Het vuurwapen

wordt vervolgens onderzocht en op basis

van gevonden DNA of betrokkenheid bij

een strafbaar feit, kan alsnog een

strafrechtelijk onderzoek gestart worden.

Het melden van wapenbezit in de

omgeving kan levens redden. Dit kan bij

de politie maar ook anoniem via Meld

Misdaad Anoniem.

STRAFFEN BIJ

ONRECHTMATIG WAPENBEZIT.

Het dragen of bezitten van wapens bij

jongeren is een extra groot risico.

Jongeren reageren impulsiever en

kunnen de gevolgen van hun gedrag
onvoldoende overzien. In conflictsituaties

blijkt dat jongeren sneller overgaan tot

het daadwerkelijk gebruiken van het

wapen, met ernstige gevolgen.

Volgens de wet hoort wapenbezit en

-gebruik door minderjarigen thuis in het

strafrecht. Jongeren kunnen op verschil-

lende manieren vervolgd worden voor

wapenbezit. Vaak wordt er een taakstraf

opgelegd en in ernstige gevallen jeugd-

detentie. In het geval van vuurwapens

wordt een jongere altijd voorgeleid aan

de rechter-commissaris en volgt een

kinderrechterzitting met een advies van

de Raad voor de Kinderbescherming.

Geldboetes worden in eerste instantie bij

jongeren niet opgelegd, omdat die vaak

door ouders warden betaald waardoor het

geen direct pedagogisch effect heeft.

Voor valwassenen gelden andere straffen

voor wapenbezit: bijvoorbeeld fikse

geldboetes of een gevangenisstraf van

maximaal 8 jaar.

Bovenstaande straffen zijn van toepas-

sing op wapenbezit. Voor wapengebruik

gelden vanzelfsprekend andere (hoge-

re) straffen.

WAPENS EN GEWELD ONLINE

Ook het tonen van wapens en oproepen

tot geweld op internet is strafbaar.

Daarnaast worden video's met een

intimiderende of kwetsende inhoud

verwijderd of ontoegankelijk gemaakt.

CONTEXT

Bij ieder geval van wapenbezit en/of

-gebruik zijn de omstandigheden mede

bepalend voor een straf of maatregel,

zoals altijd geldt voor de toepassing van

het strafrecht.

GRIJPT

  
1173



 

   Dialooghand-
WeWan-\i Yiole)g
docenten

DE DIALOOG: WAT EN WAAROM

Dialoog is een gespreksmethode die er

op gericht is om in gesprek te gaan met

elkaar, te luisteren naar elkaar, elkaar

niet te veroordelen of te willen overtui-

gen. Het draait om: samen een thema

vanuit diverse perspectieven bekijken,

vanuit wederzijds respect. Omdat de

dialoog uitgaat van met open blik

luisteren naar elkaar en zo diverse

perspectieven naast elkaar zetten, is het

een geschikte gespreksvorm om

maatschappelijk gevoelige thema’s mee

te bespreken. Juist omdat het niet

gericht is op ‘eigen gelijk’, biedt het de

kans am deelnemers een thema van

verschillende kanten te laten bekijken en

zo tot nieuwe inzichten te komen.

Meer weten over de aanpak van

de dialoog? Download hier Diversions

dialoogmethodiek.

GRIJPT

AANPAK: GESPREKSFASEN VAN DE DIALOOG

FASE OQ  voorbereiding en eigen waardenbepaling

Voordat je in gesprek gaat met jongeren in de klas, is het van

belang je voor te bereiden. Allereerst inhoudelijk op het thema: je

hoeft geen expert te zijn, maar het is wel van belang om de basis te

kennen. En daarnaast op persoonlijk viak: hoe kijkje zelf naar de

thematiek? Aan welke waarden/normen raakt het voor jou, en

waarom? Door hier vooraf over na te denken, word je niet verrast

tiidens de les wanneer er tegen je waarden aangeschuurd wordt. En

kun je bewust kiezen om je eigen mening in te zetten wanneer dit

bijdraagt aan een nieuw perspectief in de dialoog.

AANPAK: TIPS EN HANDVATTEN TIJDENS DE DIALOOG

TIP1 heb een open blik

=D Ontken het wereldbeeld en de emoties van de deelnemende

jongeren niet. Een directe ontkenning zal er namelijk voor zorgen

dat iemand zich niet gehoord voelt.

 
    

  
 

  
 
 =} Zet de deelnemende jongeren in de expertrol. Laat hen vanuit

hun perspectief vertellen, en bevraag hun bronnen actief.    
  © Houd het gesprek open, door zoveel mogelijk diverse

perspectieven aan bod te laten komen.
  

 
  
 

 “> Geef indien nodig een persoonl|jk voorbeeld, wanneer dit een

nieuw perspectief inbrengt of een minderheidsmening

ondersteunt.

FASE1 word gesprekspartner

In de eerste fase van de dialoog is het belangrijk dat de jongeren je

gaan zien als gesprekspartner. Gebruik de tips en handvatten

hiernaast om je deze rol eigen te maken.

    
 
 
 TIP 2) onderzoek schurende perspectieven

-} Stimuleer cok deelnemers elkaar kritisch te bevragen en beleg

zo de dialoog breed in de groep.
 FASE 2 faciliteer de dialoog

Wanneer de dialoog op gang is of begint te komen, wil je als

facilitator eigenlijk een terugtrekkende beweging kunnen maken.

Focus je in deze fase op perspectieven en inbreng vanuit de

jongeren, en vraag hun ook op elkaar te reageren.

    
 
 ® Als het schuurt, benadruk dan het belang van verschillende

perspectieven en het mogen hebben van verschillende meningen
in onze open samenleving.

    
 
 FASE 3 vat samen en blik terug  

Je wilt voorkamen dat jongeren zich niet gehoord voelen, dat

perspectieven ontbreken of dat onrust antstaat omdat er open

eindjes in het gesprek blijven. Ook wanneer de schoolbel

 
  

© Verbreed het wereldbeeld van je leerlingen of studenten, door

hen kennis te laten maken met perspectieven die eerder

onbekend waren voor hen. Maak hierbij gebruik van casuistiek, 
 bijvoorbeeld zorgt voor een abrupte onderbreking van de dialoog: bronnen en/of levendige voorbeelden.

maak dan toch tijd voor een afronding. Maak indien nodig afspraken

over het moment waarop de dialoog wordt vervolgd.

 
 
 TIP 3. wees normatief waar nodig

© Ga pal voor de waarden van onze democratische rechtsstaat

staan wanneer je merkt dat leerlingen of studenten deze niet

respecteren. Trek een duidelijke grens en handel. Ga vervolgens

wél het gesprek aan.

 
   
 

   
 
  
 
 

=D Wees je te allen tijde bewust van de veiligheid binnen je groep.

Grijp in en bied hulp wanneer niet iedereen zich durft uit te

spreken, of wanneer deelnemers worden aangevallen op een

minderheidsmening. Zet bijvoorbeeld je eigen perspectief in, om

zo te ondersteunen en de focus van het gesprek te verleggen.
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1a Kennisquiz
(1/2)

Jongeren leren de wettelijke grenzen en

gevolgen van wapenbezit en -gebruik.

15 minuten

We raden aan om de quizvragen in een

digitaal programma te gieten, zodat de

jongeren de quiz zelfstandig kunnen

doorlopen, voor je begint aan de nabespre-

king. Het is echter ook mogelijx om vraag

voor vraag klassikaal te stellen en direct

te bespreken. Per vraag vind je een korte

toelichting bij het juiste antwoord. Lees

deze van tevoren door, en houd eventueel

ook het kennisoverzicht bij de hand.

GRIJPT

DE SLAG

Laat de jongeren de vragen zelfstandig beantwoorden. Bespreek ver-

volgens klassikaal per vraag het juiste antwoord, en blijf bij sommige

vragen langer stilstaan. Wat vinden ze van deze regels, wisten ze

hiervan, zijn ze verbaasd?

Sluit eventueel af door de jongeren te vragen hoe het komt dat zij hier

veel of juist weinig over wisten? Waar kunnen ze dit soort informatie

vinden? En vinden ze het belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn?

QUIZVRAGEN

1. In Nederland wordt wapenbezit steeds vaker in het

nieuws benoemd, welke stelling is waar?

a. In 2018 was 15% van de Nederlandse jongeren in het bezit van

een steekwapen

b. In 2019 zijn er in Nederland 350 leerlingen geschorst of van

school gestuurd voor wapenbezit

ce. Nederlandse jongeren dragen steeds vaker een pistool bij zich

d. Het aantal Nederlandse jongeren dat een wapen draagt, is afgenomen

 

 

Het percentage wapenbezit onder Nederlandse jongeren is niet

bekend, moar afgaand op het aantal incidenten van Nederlandse jon-

geren rondom wapenbezit en -gebruik, is er sprake van een stijging.

In 2018 en 2019 is het aantal minderjarigen dat betrokken was bij

steekincidenten bijvoorbeeld toegenomen.

2. Met welk voorwerp mag je volgens de wet niet

zomaar op straat lopen?

a. Een schaar

b. Een pijl en boog

c. Een honkbalknuppel

d. Alle 3

Omdat een schaar en een honkbalknuppel op een andere plek dan

wanneerje hem nodig zou hebben, beschouwd worden als een wa-

pen. Hierop geldt natuurlijk een uitzondering als je er net een gekocht

hebt. Bij een pij! en boog is het de bedoeling datje altijd een vergun-

ning bij je hebt, ook geldt hier een feeftiidsminimum van 18jaar.

3. Welke straf geldt voor jongeren, bij het dreigen met een

keukenmes op straat?

a. Maximaal 1 jaar cel

b. Direct een geldboete

c. Een taakstaf

d. Een waarschuwing

Straffen voorjongeren worden voornamelijk gegeven op basis van

pedagogisch effect. Boetes werken vaak niet, omdat ouders deze

vaak betalen.

4, Welke stelling is juist?

a. Je kunt steekwapens altijd anoniem inleveren op school

b. Je kunt alle wapens anoniem inleveren bij de politie
. Tijdens een speciale inleveractie, kun je vuurwapens naar het politie-

bureau brengen

d. Geen van deze stellingen is juist

De politie organiseert regelmatig inieveracties. Je kunt wapens dan

anoniem inleveren bij de politie of op schoo!. Vuurwapens kun je

niet zomaar ergens mee naartoe nemen, die moeten dus opgehaald
worden. Ook dit kan in eerste instantie zonder vervolging, maar er

worden vervolgens wel testen op het wapen gedaan (DNA& schiet-

proef). Wordt daarbij een verband gevonden met een strafbaar feit,

dan kan er alsnog iemand strafrechtelijk worden vervolgd.

5. Welke redenen geven jongeren op voor het dragen

van een wapen?

a. Om een overval te plegen

b. Om zichzelf te kunnen verdedigen

c. Omdat ze dat hebben gezien in videoclips

d. Al het bovenstaande

Alle antwoorden worden als reden opgegeven. Vaak is het dragen

van een wapen het gevolg van datjongeren zien dat iemand anders

een wapen draagt: bijvoorbeeld in een videoclip. Soms zijn jongeren

bang dat ze niet veilig zijn als ze niet gewapend zijn. Het dragen van

een wapen voor een overval komt ook voor, maar minder vaak. 
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1a Kennisquiz
(2/2)

GRIJPT

6. Waarom is het dragen van een wapen op jonge

leeftijd extra gevaarlijk?

a. Omdat jongeren impulsiever reageren

b. Omdat wapens zichtbaarder zijn op kleinere lichamen

c. Omdat de kans groter is dat je opgepakt wordt

d. Omdat jongeren extra zwaar gestraft worden bij wapenbezit

 

Jongeren reageren impulsiever dan volwassenen (dit heeft te maken

met de groei van de hersenen). Veeljongeren dragen een wapen

niet met de intentie deze te gebruiken, maar wanneer ze vervolgens

uitgedaagd worden, is de kans groter dat ze naar hun wapen grijpen.

De gevoigen van een confrontatie zijn daardoor stukken heftiger:

Zowel in ernst van mogelijke gevolgen voor het siachtoffer (verwon-

dingen), als voor de dader (straf).

7. Welke stelling klopt als het gaat over de verkoop

van keukenmessen aan minderjarigen?

a. Niks bijzonders, het is maar een keukenmes

b. Je kunt als minderjarige geen keukenmes meer kopen

c. Sommige winkels hebben het verboden

d. De ouders van minderjarigen zijn strafbaar als zij een keukenmes

hebben gekocht

 

De wet worat aangepast, waardoor het verboden wordt om keuken-

messen aan minderjarigen te verkopen. Een aantal winkels heeft dit

zelf al doorgevoerd (zoals de Action).

8. Het hebben van een nepvuurwapen is:

a. Ongeacht de kleur en vorm toch verboden

b. Verboden als de afmetingen overeen komen met echte wapens

c. Geen probleem, het is toch nep

d. Toegestaan als je het bonnetje bewaart

  

Als een nepwapen in verhouding 1:1 is met een echt wapen, dan is

deze, ongeacht de kleur, verboden. Agenten kunnen namelijk van

een afstand niet inschatten of het echt of nep is.

9. Welke stelling klopt?

a. Als je in een video opraept tot geweld, dan ben je niet strafbaar,

maar wordt je video wel offline gehaald

b. Het laten zien van een geweer in een YouTube video is strafbaar

c. Als je een clip maakt met intimiderende en kwetsende inhoud, dan

ben je strafbaar

d. Alle antwoorden zijn waar

 

Het tonen van wapens en oproepen tot geweld op internet is straf-
baar. Video’s met een intimiderende en kwetsende inhoud (op

bijvoorbeeld YouTube) worden verwijderd of (voor anderen) ontoe-

gankelijk gemaakt.
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1b Waarden-

verkenning

Jongeren leren door middel van een dialoog

te luisteren, hun mening te formuleren, en

kritisch te reflecteren op hun eigen denken

en handelen.

15 minuten (afhankelijk van het aantal

stellingen)

Voor dit onderdeel is het verstandig om

van tevoren de dialooghandvatten voor do-

centen goed door te nemen. Hierin staan

tips die je kunt gebruiken wanneerje de

dialoog aangaat of faciliteert in de klas.

GRIJPT

AAN DE SLAG

Trek een denkbeeldige lijn van links naar rechts in de ruimte. Links

op de lijn staan betekent oneens, rechts betekent eens en het midden

betekent neutraal. Laat de klas na het voorlezen van een stelling

bepalen in hoeverre zij het eens of oneens zijn met de stelling door

ergens op de lijn te gaan staan. Jongeren worden met deze oefening

uitgenodigd om een genuanceerde mening te laten zien, omdat ze

bijvoorbeeld ook op 30% of 60% kunnen gaan staan.

  Kies 1 of 2 stellingen uit anderstaand lijstje. Vraag de klas om een

korte reactie. Het doel van deze stellingen is met name dat jongeren

de kans krijgen te oefenen met de werkwijze.

> |k kijk wel eens actie/gewelddadige series.

> |k speel wel eens games waarin wapens gebruikt worden.

= Ik heb vroeger een zakmes gehad. 

  Goedom mee te geven aan dejongeren is dat zij ook hun mening

kunnen aanpassen op basis van wat iemand anders zegt. Ze mogen

tijidens het gesprek dus schuiven op de lijn.

Kies vervolgens 2 of 3 stellingen uit onderstaande lijst. Ga over

elke stelling kort in gesprek. Vraag door als je iets opvallends hoort

en laat de deelnemers vooral op elkaar reageren.

TIP = Het is goed dat wapenbezit verboden is in Nederland.

Begin niet met het bevragen van de jongeren die aan de twee =D Het is goed dat winkels als Action en Ikea de verkoop van mes-

uiterste kanten staan, maarstart juist in het midden. Zo voorkom je sen aan minderjarigen hebben verboden.

dat de meest uiteenlopende meningen direct tegenover elkaar gezet “> Zonder wapens zou er minder criminaliteit zijn in Nederland.

worden en bied je meer ruimte voor een dialaog. © Elke schoo! moet het recht krijgen am kluisjes van jongeren te

controleren op wapens.

©} Wanneer iemand een wapen heeft gebruikt als zelfverdediging,

hoeft deze persoon geen straf te krijgen.
°D Videoclips met wapens zouden verboden maeten zijn.

> Als een van mijn vrienden een wapen zou dragen, dan zou ik

diegene daarop aanspreken.

© Alleen de politie kan wapenbezit tegengaan.

  Sluit de dialoog af door ruim de tijd te nemen voor de afronding.
Geef een samenvatting (fase 3 uit de dialooghandvatten) en bedank

de jongeren voor hun inbreng.
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Jongeren gaan aan de hand van een

casus op een veilige manier met elkaar in

gesprek over het thema wapenbezit en/of

-gebruik. Jongeren begrijpen de context

van wapenbezit en/of -gebruik en de straf-

fen die daarmee gepaard gaan.

15 minuten per casus

Onderstaande casussen zijn gebaseerd

op nieuwsberichten en zaken die recent

zijn voorgekomen bij het OM. Kies de

casus die het beste aansluit bij de klas.

Afhankelijk van de grootte en/of veiligheid

van de groep kun je er ook voor kiezen

om de casus direct klassikaal te bespre-

ken.

GRIJPT

 

     
AAN DE SLAG

Laat de casus klassikaal voorlezen. Werk daarna volgens het think-

pair-share principe: laat de jongeren kort zelf nadenken over de

stuurvragen, wissel dit vervolgens in tweetallen uit, en vraag dan

klassikaal naar de belangrijkste bevindingen. Probeer zoveel mo-

gelijk in fase 2 van de dialoog te werken: laat de jongeren op elkaar

reageren. Let ook op de dialoogtips: onderzoek schurende perspec-

tieven, maar wees normatief waar nodig en trek een grens waar de

grenzen van de rechtsstaat worden overschreden.

  

 Herhaal dit eventueel met de volgende casus.

Sluit het gesprek af door ruim de tijd te nemen voor de afranding:

geef een samenvatting (fase 3 uit de dialooghandvatten) en bedank

de jongeren voor hun inbreng.

CASUS OTIS

Otis (17) maakt muziekclips voor drillrap, en heeft daarvoor een

machete besteld die hij bij zich heeft. Op een middag fiets hij over

de stoep naar huis, waarop een oudere man hem aanspreekt. Otis

wordt boos en loopt dreigend op de man af. De man geeft hem een

kopstoot, waarna Otis woedend de machete uit zijn tas haalt. Hij be-

denkt zich en stopt de machete weer terug maar sprayt vervolgens

wel pepperspray in de ogen van de man.

De raad stelt voor dat Otis een voorwaardelijke straf krijgt. De Offi-

cier van Justitie vindt dat niet voldoende: juist omdat er de laatste

tijd meer jongeren zijn die wapens dragen en soms ook gebruiken,

is het belangrijk om een sterk signaal af te geven dat dit absoluut

niet wordt getolereerd. Otis krijgt uiteindelijk een werkstraf, waarvan

een deel onvoorwaardelijk is. Ook moet hij een schadevergoeding

betalen.

   

NORMAAL OF NIET — WAT VIND JIJ?

° Kun je je voorstellen dat Otis pepperspray bij zich had? En een

machete?

=} Vindje dat Otis te ver is gegaan door met pepperspray te spuiten?

Vindje dat alleen Otis schuld heeft? Of is de man oak verantwoor-

delijk? Waarom?

= Ken jij mensen in je omgeving die wapens hebben? Vind je dat

normaal?

 

JOUWROL

© Wat zou jij doen als iemand jou ap straat aanspreekt op je

gedrag? En wat zou je doen als lemand je aanvalt op straat?

® Stel je voor dat je je bedreigd voelt, en je hebt een wapen bij je.

Wat zou je dan doen?

= Als jij in de buurt was van Otis toen hij de kopstoot kreeg, zou je

dan jets doen? En als je vervolgens ziet dat hij een wapen draagt,

wat doe je dan?

GEVOLGEN

> Wat denk je dat de gevalgen voor de oudere man zijn? Wat vind je

daarvan?

“ Welke andere gevolgen zijn er voor Otis, behalve de straf?

-} Welke andere personen ervaren gevolgen van deze situatie?

STRAF

=} Wat vind je van de straf die Otis krijet?

=} Wat denk je dat het effect van de straf op Otis is? En op de sa-

menleving?

= Vind je dat de oudere man ook een straf had moeten krijgen?

© Wat voor straf zou jij geven?

VOORKOMEN

= Hoe kan de samenleving voorkomen dat jongeren zoals Otis

wapens dragen?

= En hoe kan de samenleving (bijvaorbeeld school, ouders, vrien-

den) ervoor zorgen datjongeren zoals Otis mogelijke wapens niet

gebruiken?
=D Wat kun je er zelf aan doen?
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GRIJPT

CASUS DARIUS

Darius (16) groeit op in een onrustige wijk. Dagelijks is er wel iets

aan de hand waarbij de politie moet ingrijpen. Op verjaardagen en

tiidens uitgaan hoort hij zijn vrienden en familieleden praten over altijd

“strapped zijn, want je weet maar nooit”. Darius voelt zich hierdoor

onveilig en onzeker. Nadat hij tiidens het voetballen tegen het been

van een tegenstander trapt, ontstaat er een gevecht. Na afloop van de

wedstrijd dreigen de tegenstanders dat ze hem “kapot gaan maken”.

Darius voelt zich steeds onveiliger en wil het gevoel hebben dat hij

zichzelf kan verdedigen als het nodig is. Via via kan hij aan een vlin-

dermes komen dat hij nu altijd bij zich draagt.

Op een middag wordt hij inderdaad opgewacht, en begint de groep op

hem in te slaan. Darius grijpt naar zijn mes en steekt om zich heen.

Hij raakt een vijftienjarige jongen, die vervolgens gedeeltelijk vedamd

raakt.

   
 

 
 
 

 
 
 

   

NORMAAL OF NIET — WAT VIND JIJ?

«> Kun je je voorstellen dat Darius zich onveilig voelde?

> Wat vind je ervan dat Darius een mes heeft gekocht en bij zich

draagt?

=> Ken jij ook mensen die zich onveilig voelen? Wat doen zij om dit te

verhelpen?
=P Wat vind je ervan dat Darius zijn mes gebruikt? Vind je dat normaal?

JOUW ROL

=> Wat doe jij als je je onveilig voelt?

Stel je voor dat je een vriend bent van Darius, en dat je weet dat

hij een mes bij zich draagt. Wat doe je dan? Spreekje hem erop

aan? Meld je dit? En zo ja, bij wie?

=> Wat zou je doen als je ziet dat er gevochten wordt op straat? En

wat als je ziet dat er wapens worden gebruikt?

GEVOLGEN

© Welke gevolgen heeft Darius’ actie op het slachtoffer?

© Behalve de straf die Darius opgelegd heeft gekregen, zijn er nog

andere gevolgen voor hem zelf?

> Zijn er nog andere persanen die gevolgen ervaren van Darius’

actie? Wat denk je dat zijn familie ervaart? En de groep die Darius

opwachtte?

STRAF

=> De Officier van Justitie eist een straf. Welke afwegingen moeten

daarin meegenomen worden volgens jou?

=> Wat voor effect zou deze straf op de samenleving hebben?

> Wat voor straf zou jij geven? Wat als het slachtoffer jouw broer

was? En wat als Darius je vriend was?

VOORKOMEN

> Stel dat je Darius zou spreken voor hij het mes had gekacht. Wat

zau je hem dan adviseren om zich veiliger te voelen?

&® Wie kan er invioed uitoefenen op de veiligheid van jongeren zoals

Darius? En op de veiligheid van het slachtotfer?

=> Op welke manieren kan de samenleving voorkomen dat jongeren

wapens dragen?

> Welke invioed kun je hier zelf op uitoefenen?
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3 Burgemeester
voor een dag

Jongeren worden geactiveerd om zelf een

rol te spelen in het tegengaan van wapen-

bezit en/of -gebruik.

30 minuten

GRIJPT

AAN DE SLAG

Verdee! de klas in kieinere groepen (ongeveer 5 a 6 jongeren per

groep). Leg kort uit dat de jongeren een (fictieve maar representatie-

ve) casus te horen krijgen over gemeente X waarbij wapenbezit en

wapengeweld onder jongeren steeds meer voorkomen. Aan de klas

de taak orm in hun groep mogelijke oplossingen en adviezen voor

deze gemeente te formuleren om het wapenbezit en wapengeweld

onder jongeren terug te dringen.

Lees nu eerst de casus voor.

Geef de groepen kart de tijd om de casus te bespreken aan de hand

van bijgevoegde stuurvragen. Geef ze vervolgens kort de tijd om de

gemeente drie adviezen mee te geven. Vervolgens kiest ieder groepje

é6é6n woordvoerderdie het advies gaat presenteren aan de gemeente

{2 minuten per groepje). De klas mag stemmen welk advies zij het

beste vindt.

Hieronder vind je een overzicht met wat wel en niet werkt in de aan-

pak van wapenbezit en -gebruik onder jongeren. Eventuee! kun je de

jongeren hier halverwege mee inspireren vooroplossingsrichtingen.

> Kaal straffen werkt niet. Zo blijkt dat jongeren die voor een mes-

sendelict een gevangenisstraf opgelegd kregen, er alleen maar

slechter uit kwamen. De recidive (herhaling van een misdrijf) ligt

daarbij hoger dan in vergelijking met andere sancties zoals een

taakstraf.

> De kans op recidive kan verminderd worden door herstelrecht,

oftewel: ontmoetingen tussen de slachtoffers, overtreder en fami-

lieleden. Er zijn aanwijzingen dat deze ontmoetingen een effect

hebben op messencriminaliteit. Daarnaast zijn slachtoffers minder

snel geneigd om zelf wraak te nemen.

©} Geldboetes werken minder goed bij jongeren. Deze worden in

eerste instantie ook niet opgelegd omdat deze vaak door ouders

worden betaald die daardoor financieel getroffen worden. Dit heeft

niet direct een pedagogisch effect.

CASUS — GEMEENTE X

In gemeente X kamen er de laatste tijd steeds meer wapenincidenten

onder jongeren voor.

Afgelopen maand nog is er een jongen van 16 blijvend gehandicapt

geraakt na een steekpartij. De dader, een jongen van 19 jaar, is hier-

voor veroordeeld tot een gevangenisstraf. Gemeente X maakt zich

ook grote zorgen over de leeftijd van jongeren die wapens gebruiken:

het blijkt om steeds jongere betrokkenen te gaan

Jongeren in gemeenteX lijken het steeds normaler te vinden om

met een mes op zak te lopen of zien het zelfs als noodzakelijk. Er

duiken rege!matig video's op sociale media op, waarin jongeren met

wapens elkaar uitdagen. GemeenteX is ten einde raad. Ze hebben

al een aantal dingen geprobeerd, maar weten niet waar ze nu het

beste kunnen beginnen om het wapengeweld in hun gemeente terug

kunnen dringen.

Welke adviezen zou jij deze gemeente geven?

VRAGEN

«> Welke redenenlees jij voor de toename van het wapengeweld?

En kun je nog andere mogelijke redenen bedenken?

=> Op welke manieren zou gemeente X het wapenbezit onder jonge-

ren kunnen voorkomen?

=> Hoe moeten jangeren in gemeente X die wapens gebruiken wor-

den gestraft?

=> Wie ga je bij jouw plan betrekken? Is dat alleen de politie, of zijn

er ook nog andere mensen of instanties die kunnen helpen om het

wapengeweld onder jongeren terug te dringen? 
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GESPREKSLEIDRAAD VOOR OUDERS 
Inleiding

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

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

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

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

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

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

te bespreken metje kind.

Motieven wapenbezit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Invloed vanuit de sociale omgeving en drillrap

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

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

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

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

het plegen van strafbare feiten.

Perceptie risico’s

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

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

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

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

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

Gesprek met je kind

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

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

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

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

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

wapens in Nederland verboden.

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

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

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

e Zonder wapens zou er minder criminaliteit zijn in Nederland.

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

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

e Videoclips waarin wapens verheerlijkt worden, moeten verboden worden.

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

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

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

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

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

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

Argumenten tegen wapenbezit

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

wapenbezit geen goede aak is.

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

steeds moeilijker om eruit te komen.

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

kracht. Het is dus een teken van onmacht.

e = Gebruik liever je eigen kracht, je talenten om écht iets vanje leven te maken.
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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
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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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Steekwapens
Bijvoorbeeld stiletto’s, vlindermessen, vilmessen en valmessen.

Slag- en stootwapens

Bijvoorbeeld boksbeugels en ploertendoders.

Vuur- en stroomwapens

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

Overige wapens

Bijvoorbeeld werpsterren, wurgstokken en pepperspray.

Imitatie- of nep(vuur)wapens

Voorwerpen die als wapen kunnen dienen

Bijvoorbeeld een honkbalknuppel, fles of schroevendraaier.

De context bepaalt of iets een wapen is of niet.

Deze poster is onderdeel van de ontwikkelde checklists controle op wapenbezit

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

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

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
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