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1. Inleiding

Dit projectplan Inleveractie wapens 2021 vormt een nadere uitwerking van het werkplan van de

werkgroep Communicatie en Inleveractie, die in het kader van het actieplan Wapens en Jongeren
is opgericht. In dit actieplan zijn zestien maatregelen geformuleerd om het zorgwekkende

wapenbezit en wapengebruik onder jongeren tegen te gaan. Tot deze maatregelen behoort het

organiseren van een landelijke inleveractie, zoals geformuleerd in actie 7 van het actieplan.

Actieplan Wapens en Jongeren
- actie 7

Actie 7; Wapeninileveracties
e De betrokken gemeenten en politie organiseren met instemming van de Officier van Justitie

(lokale/regionale) inleveracties voor wapens en munitie, vergezeld van communicatie over de

risico’s van wapenbezit.
e Het ministerie van JenV codrdineert in samenwerking met politie en OM een gezamenlijke

inleveractie in de betrokken gemeenten.

In dit projectplan wordt op hoofdlijnen de focus en organisatie van deze gezamenlijke inleveractie

geschetst. Een nadere detaillering wordt aangebracht in het draaiboek dat ter voorbereiding van

de inleveractie is opgesteld. De communicatie rond de inleveractie is uitgewerkt in het projectplan
Communicatie Wapens en Jeugd 2021-2022.
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2. Wapensen jongeren

2.1 Afromen van wapens

Wapengebruik veroorzaakt ieder jaar tal van slachtoffers en leidt tot maatschappelijke onrust. Dit

is ook aan de orde bij steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn en die het afgelopen jaar
tot grote zorgen hebben geleid. Politie en OM spannen zich in om wapengerelateerde incidenten

via een strafrechtelijke aanpak op te lossen en waar mogelijk deze incidenten te voorkomen. Een

belangrijke factor bij de preventie van wapengebruik is het a priori beschikbaar hebben van een

wapen. Naarmate er minder wapens gedragen worden, zullen zich minder incidenten voordoen,
omdat het bezit van een wapen in conflicten sneller leidt tot het gebruik van dat wapen.

Voor het terugdringen van wapenbezit worden verschillende interventies ingezet. Het gaat daarbij
onder meer om het bestrijden van illegale wapenhandel, gericht preventief fouilleren en toevallige

bijvangst bij aanhoudingen, doorzoekingen en verkeerscontroles. Specifiek voor jongeren wordt in

het kader van het actieplan Wapens en Jongeren ook de mogelijkheid onderzocht om de verkoop

en/of het bezit van legale messen strafbaar te stellen. Ten slotte behoort het vrijwillig afstand

doen van een wapen tot de mogelijkheden om het wapenbezit af te romen. Dit kan bevorderd

worden door het organiseren van een inleveractie. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, de

korpsleiding van de Nationale Politie en het College van Procureurs-Generaal beschouwen een

inleveractie als een geschikt middel om wapenbezit tegen te gaan.

2.2 Inleveractie

Tijdens een inleveractie wordt het publiek opgeroepen hun wapen in te leveren bij de politie. In

beginsel wordt daarbij afgezien van strafvervolging. Het doel is zoveel mogelijk (steek)wapens te

laten inleveren door gedurende een vooraf bepaalde periode op georganiseerde wijze hiertoe de

gelegenheid te bieden. Het is niet de verwachting dat de harde, criminele kern hieraan gevolg zal

geven. Maar voor de overigen geldt dat een inleveractie onderstreept dat wapenbezit niet normaal

en niet aanvaardbaar is en stimuleert tot nadenken over het eigen bezit van een wapen. Ook kan

het de meldingsbereidheid vergroten. Met ieder ingeleverd wapen wordt de veiligheid op straat

weer een stukje verbeterd.

2.3 Doel

Een inleveractie kan meerdere doelen dienen:

1. Verhogen van de veiligheid: ieder wapen dat ingeleverd wordt, vormt geen risico meer voor de

veiligheid op straat.

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

straat te halen en voelen zich daardoor veiliger op straat.

3. Vergroten bewustwording: mensen die wapens dragen of overwegen dat te doen, worden

aangemoedigd na te denken over de risico’s van wapenbezit.
4. Bijdragen aan opsporing: in het geval van vuurwapens die ingeleverd worden, kan nader

onderzoek eerdere vuurwapenincidenten tot een oplossing brengen en kan ook zicht verkregen
worden op illegale wapenhandel.
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3. Afbakening inleveractie

3.1 Landelijke focus

In weerwil van de focus van het actieplan Wapens en Jongeren, waarvan de uitvoering beperkt is

tot de gemeenten waar de wapenproblematiek onder jongeren het meest urgent is, zal de

inleveractie in principe landelijk georganiseerd worden voor alle gemeenten die hierbij willen

aansluiten. Dit sluit aan bij het streven van het actieplan Wapens en Jongeren om de ontwikkelde

aanpak zoveel mogelijk ook landelijk beschikbaar te stellen, zodat andere gemeenten hiermee hun

voordeel kunnen doen, al was het maar om wapenbezit en -gebruik preventief te verhinderen. In

het verlengde van dit streven wordt alle gemeenten de gelegenheid geboden zich bij de landelijke
inleveractie aan te sluiten.

Acties Inleveractie Wapens 2021 - 1

¢ er wordt een brief verstuurd naar alle gameenten in Nederland met het verzoek aan te sluiten

bij de landelijke inleveractie en dit voorstel te agenderen in de lokale driehoek

e het verzoek om deel te nemen aan de landelijke inleveractie wordt kracht bijgezet door de

gemeenten te enthousiasmeren via het regionale veiligheidsoverleg
* voor gemeenten die willen aansluiten bij de inleveractie, wordt een landelijk contactpersoon

aangesteld die hen voorziet van de benodigde instructies en als vraagbaak optreedt

[e9) .2 Doelgroep

De landelijke inleveractie richt zich primair op de doelgroep jongeren van 12 tot 25 jaar. Op deze

groep zal ook primair de communicatie rond bewustwording, ontmoediging en inleveren van

wapens gericht zijn (zie projectplan Communicatie Wapens en Jeugd). Dit laat onverlet dat ook

oudere personen hun wapen kunnen inleveren.

3.3 Type wapens

De inleveractie richt zich primair op het inleveren van steekwapens en nepwapens. Het zijn juist
deze wapens die populair zijn onder jongeren om mee te nemen, als ze naar buiten gaan. In de

slipstream kunnen ook vuurwapens, munitie en explosieven ingeleverd worden, maar daarvoor

gelden aanvullende, meer intensieve organisatorische maatregelen. In de communicatie zal het

inleveren van deze laatstgenoemde wapens niet aangemoedigd worden.

3.4 Inleverperiode

De periode van inleveren vindt plaats in de Week van de Veiligheid 2021, die georganiseerd wordt

van 11 tot en met 17 oktober.
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4. Organisatie inleveractie

4.1 Toestemming College van Procureurs-Generaal

Als de lokale driehoek ingestemd heeft met het uitvoeren van een inleveractie en er is gekozen
voor een focus op zowel steekwapens als vuurwapens, dient voor dat laatste toestemming

verkregen te worden van het College van Procureurs-Generaal. Het verkrijgen van deze

toestemming verloopt via het arrondissementsparket. Bij het verkrijgen van toestemming dient

het parket aan te geven waar en wanneer de inleveractie gepland is. Het College stelt het

ministerie van Justitie en Veiligheid vervolgens op de hoogte van de verleende toestemming. Als

zich tijdens de inleveractie een bijzonder incident voordoet dat een bredere dan lokale reikwijdte

heeft, stelt het arrondissementsparket het College hiervan onverwijld op de hoogte.

Acties Inleveractie Wapens 2021 - 2

«  zodra bekend is welke gemeenten willen aansluiten bij de landelijke inleveractie met een extra

focus op vuurwapens, wordt per arrondissementsparket verzocht namens deze gemeenten

toestemming te vragen voor de inleveractie bij het College van Procureurs-Generaal

«voor de arrondissementsparketten wordt een conceptbrief opgesteld die zij kunnen gebruiken
om deze toestemming te verkrijgen

e nadat toestemming is verkregen, worden de betreffende deelnemende gemeenten via de

landelijke contactpersoon geinformeerd

4.2 Inleveren van steekwapens

Inleveraars

Steekwapens kunnen straffeloos en anoniem ingeleverd worden. Dit betekent dat de politie erop

bedacht moet zijn dat gedurende de inleverweek personen op weg kunnen zijn naar het bureau

om hun wapen in te leveren. Een proces-verbaal kan dan niet aan de orde zijn. Andersom mag de

inleverweek geen vrijbrief zijn om met een wapen rond te lopen voor criminele doeleinden. Dit

vergt extra alertheid van de politie.

Politie

In de deelnemende gemeenten zal de politie voorbereid moeten worden op de organisatie van de

inleveractie. Deze voorbereiding heeft ten eerste betrekking op de interne communicatie over de

inleveractie. Het gaat daarbij om:

Acties Inleveractie Wapens 2021 - 3

« informeren van de basisteams over de landelijke inleveractie en begeleidende communicatie,
onder gelijktijdige vermelding van de lokale contactpersoon

e opstellen van een draaiboek voor het innemen en afhandelen van ingeleverde steekwapens,
waarin ook aandacht is voor het omgaan met personen die tijdens de inleverweek met een

wapen op straat aangetroffen worden

e organisatie van een landelijke digitale meeting om uitleg te geven over de inleverweek

Ten tweede zal de politie zich organisatorisch en logistiek moeten voorbereiden op de inleveractie.

Organisatorisch gaat het om het aanwijzen van de bureaus waar steekwapens ingeleverd kunnen

worden, het bepalen van de openingstijden van de bureaus tijdens de inleverweek en het bepalen
van de capacitaire inzet voor de bemensing van de bureaus. Uitgangspunt is dat er steeds toezicht

is op de ingeleverde wapens. Logistiek betreft het de plaatsing van inlevertonnen op de bureaus.

Deze tonnen worden centraal gedistribueerd via het PDC van de politie.
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Er zijn geen verdere administratieve handelingen benodigd tijdens het inleveren van deze wapens.

Wel dient de politie na afloop van de inleverweek de ingeleverde steekwapens te tellen en zorg te

dragen voor de afvoer en vernietiging van deze steekwapens. Daarbij dient er ook rekening mee

gehouden te worden dat het inleveren van steekwapens na de inleverweek nog even kan na-ijlen.

Acties Inleveractie Wapens 2021 - 4

e  verzamelen van de locaties en openingstijden van de bureaus waar steekwapens ingeleverd
kunnen worden via de landelijke contactpersoon en vermelden op de centrale website

« aanschaf en distributie via PDC van inlevertonnen bij de betrokken politiebureaus
e verzamelen van de aantallen ingeleverde steekwapens en verwerken in een persbericht over

het eindresultaat van de inleveractie

faciliteren van de vernietiging van de ingeleverde steekwapens via PDC

ophalen van de inlevertonnen na ommekomst van de inleverweek via PDC

Stroomschema inleveren steekwapens

Optie 4: afspraak via RSC

(niet anoniem tenzij door melder expliciet vermeld

Melder kom aan

.

RSC verwijst |
MeldingRSC | |

bureauenmeider naar

Overige wapens >

inleverlocatie
deponeert wapen

in container. 
Optie 2: Zonder afspraak

(anoniem)

NN kom aan RBH haalt de |Codrdinator leegt
M| wapensop bij |bureau en

op einde van de

deponeert wapen

incontainer.
dag de container |   inleverpunten en |slaat deze

4.3 Inleveren van vuurwapens

Inleveraars

Zoals gezegd, richt de inleverweek zich in principe niet op het inleveren van zware wapens. Toch

kunnen er mensen zijn die deze gelegenheid willen aangrijpen om van hun vuurwapen, munitie

jachtgeweren of explosieven af te komen. In tegenstelling tot het inleveren van steekwapens kan

in dit geval geen sprake zijn anoniem inleveren. De persoonsgegevens van de inleveraar worden

aan de hand van het identiteitsbewijs geverifieerd en genoteerd. Deze gegevens worden op basis

van artikel 8 van de Wet politiegegevens verwerkt en maximaal vijf jaar na de eerste verwerking
bewaard.

In beginsel wordt men niet als verdachte aangemerkt of vervolgd. Weliswaar is het dragen van

wapens en munitie van de categorieén I, II, III en IV verboden in de artikelen 13 en 26/27 van de

Wet wapens en munitie, maar de betrokkene levert het (vuur)wapen uit eigener beweging in. Het

onttrekken van dat wapen aan-et-weaper aan het maatschappelijk verkeer prevaleert in dit geval
boven het instellen van vervolging. Daarom wordt ervoor gekozen tijdens de inleverweek het

voorhanden hebben van ingeleverde vuurwapens niet te vervolgen. Dit geldt ook voor inleveraars

met WWM-antecedenten.

Uitgangspunt is wel dat met het wapen geen misdrijf is gepleegd. Mocht uit vervolgonderzoek
anders blijken, dan zal sprake zijn van verwerking van de persoonsgegevens in het kader van

artikel 9 van de Wet politiegegevens en kan alsnog een strafrechtelijke reactie volgen. Degene die

het wapen heeft ingeleverd, krijgt de status van verdachte. De officier van justitie neemt dan een

vervolgingsbeslissing. Overigens is het de verwachting dat het onderzoek naar gebruiks- en DNA-

sporen criminelen ervan zal weerhouden hun wapen in te leveren.
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Politie

De politie dient erop voorbereid te zijn dat ook andere wapens dan steekwapens ingeleverd
kunnen worden. In principe worden deze zware wapens altijd door bevoegde specialisten - discreet

in burger
-

bij de inleveraar thuis opgehaald. Daarmee worden risicovolle situaties tijdens het

transport over straat en op het bureau voorkomen. Het ophalen van het wapen gaat vergezeld van

het opstellen van een KVI/afstandsverklaring en verifiéren en noteren van de identiteitsgegevens
van de inleveraar. De coérdinatie van deze huisbezoeken gebeurt op districtsniveau.

Na de inbeslagname wordt een vuurwapen ontladen en veiliggesteld door een gecertificeerde
medewerker. Bij alle ingeleverde vuurwapens volgt onderzoek naar gebruikssporen (schietproef)
en DNA-cnderzoek om vast te stellen of het wapen gebruikt is bij strafbare feiten. In concrete

gevallen kan hiervan afgeweken worden, als het type en de staat van het wapen hiertoe aanleiding

geven, bijvoorbeeld als het gaat om een wapen uit de Tweede Wereldoorlog dat decennia lang ‘op
zolder’ heeft gelegen. Uitgangspunt is de afweging of het naar professioneel inzicht aannemelijk is

dat met het onderhavige vuurwapen een misdrijf gepleegd kan zijn.

Acties Inleveractie Wapens 2021 - 5

e toevoegen van het Protoco! afhandelen aangetroffen vuurwapens en munitie als bijlage bij het

draaiboek voor de inleveractie van steekwapens

OM

Op de dag van vrijwillige inbeslagname van een vuurwapen wordt het OM hierover geinformeerd.
Na ommekomst van het sporen- en DNA-onderzoek wordt proces-verbaal opgemaakt, dat direct

naar het OM opgestuurd wordt. Als uit het onderzoek gebleken is dat het vuurwapen niet gebruikt
is voor het plegen van een strafbaar feit, neemt de officier van justitie een beslissing tot sepot op

basis van code 20 (geen strafvervolging omdat andere maatschappelijke belangen prevaleren) en

registreert dit samen met de KVI/afstandsverklaring en het onderzoeksresultaat in GPS. De

inleveraar krijgt een bericht per post dat het vuurwapenbezit geseponeerd is.

Stroomschema inleveren vuurwapens

‘©psperings-
"

Forensische Unit Logistics
—

instantio Opsporing/ NFI
REY om

Distributic, Vis PN
 

 
   

22. Beoorsebon|

‘vuurwapen

13. Resigtoron|
weskondracat

 

 

 

|ssenerasraspen|

16. Beworen

vauurwnpon

werbopsirecht   
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4.4 Evaluatie

Na ommekomst van de inleverweek wordt de opbrengst landelijk gecommuniceerd via een brief

aan de Tweede Kamer en een persbericht, zonder ranking van de opbrengst per gemeente (zie

projectplan Communicatie Wapens en Jeugd 2021-2022). In aanvulling hierop wordt een korte lijst
met vragen voor de deelnemende gemeenten opgesteld om het verloop van de inleveractie en

communicatie te evalueren.

Acties Inleveractie Wapens 2021 - 6

e opstellen en versturen set van vragen voor de evaluatie van de inleveractie

e verwerken geretourneerde vragen in een afsluitend document over de evaluatie van de actie

4.5 Risico’s

Er zijn drie risico’s te onderscheiden bij de organisatie van een landelijke inleveractie:

1. Eris onder gemeenten te weinig animo om deel te nemen: in dit geval is het een optie om

terug te vallen op de gemeenten die betrokken zijn bij de uitvoering van het actieplan Wapens
en Jongeren.

2. Eris te weinig animo om wapens in te leveren: om dit risico te ondervangen is het van belang

tijdens de inleverweek goed de vinger aan de pols te houden en zo nodig de communicatie

rond het inleveren te intensiveren.

3. Er doen zich incidenten voor tijdens het inleveren van wapens: om incidenten het hoofd te

bieden is het nodig een kort draaiboek op te stellen voor het optreden in de media na een

incident.

Acties Inleveractie Wapens 2021 - 7

e  opstellen draaiboek optreden na incident tijdens de inleverweek

10
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5. Planningen budget

5.1 Planning

2021

maart - mei: gemeenten enthousiasmeren voor deelname aan de inleveractie

 

e juni
-

juli: opstellen documenten voor organisatie en regelen logistieke zaken

e augustus
-

september: deelnemende gemeenten en politie voorzien van materiaal

e oktober: inleveractie tijdens Week van de Veiligheid
e oktober - november: evaluatie landelijke inleveractie

5.2 Budget

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

Verzonden: woensdag7 juli 2021 17:10

Aan:
|

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

< (10)(2e) Dgorinchem.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) ~~ |@politie.nl>;

(cel)! <{(10)(2e) @rotterdam.nl>; (10)(2e) <{_0)(2e) _“@utrecht.nl>;""(oy2e)
(OR)4 (10)2e) @politie.nl>;cove |,[ (10)2e) |-BD/DCOM/C&R sss—SS
<{_(10)(2e)  Pminjenv.nl>; | (10)(2e)

|

<_(o@e) J@nissewaard.nl>; {cove Ff
<__(10)(2e)  |@groningen.ni>
cc: {_ oye) (AP Amsterdam}! <[(10)(2e) bom.nl>

Onderwerp: Artikelen voor lokale krant

 

 

  
 
 

 
 

 

Hoi allen,

Bijgaand in concept twee artikelen die gemeenten kunnen laten plaatsen in de lokale krant. 001.2

is voor gemeenten met een focus op alleen steekwapens. 001.3 heeft een focus op ook

vuurwapens.

Graag jullie reactie.

Groetjes,

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

a

(STOP) HELING
www.stopheling.al

 ig
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

opgey GoV2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.ni/jenv

Voor een veilige en r  

 

van:[aoyey|, 2h - BD/DBAenV/HIC

Verzonden: woensdag7 juli 2021 17:22

Aan:|___ (oye) ]- BD/DCOM/C&R {___(10e) —Pminjenv.ni>;|_ raze)
BD/DCOM/C&R < (10)(2e) Bminjenv.nl>
ce: t9e9)_][(10)2e)|BD/DCOM/C&R <___(10)(2e)_—sPminjenv.nl>
Onderwerp: FW: Artikelen voor lokale krant

 

1300



Hoi} (10)(2e)  Jenpoue

Op suggestie van leg ik bij jullie het verzoek neer om even mee te lezen met

bijgaande concept-artikelen over de wapen inleveractie voor het plaatselijke sufferdje.

In de Week van de Veiligheid organiseren we een landelijke inleveractie van wapens voor

gemeenten die hieraan willen meedoen.

Voor deze deelnemende gemeenten stellen we een toolkit samen met

communicatiemiddelen (posters, banners enz).

Beoogd is ook de opname in de toolkit van artikelen die gemeenten in het lokale krantje
kunnen plaatsen.

Primair ligt de focus op inleveren van steekwapens, maar gemeenten kunnen in

aanvulling daarop ook kiezen voor inleveren vuurwapens.

Vandaar dat twee varianten geschreven zijn tbv de free publicity.

Meelezen stel ik prijs.

Groetjes,

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

J

STOP) HELING
www.stopheling.nl 

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

 

obgeGove)
Lye) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.ni/jenv

   
 

Van{(10(2e)—  BD/DCOM/C&R <__(ye) Bminjenv.nl>
Verzonden: donderdag8 juli 2021 09:30

Aan: [_(oyer_],223] (10)(2e) }-
BD/DCOM/C&R <q{__(10)(2e)  Pminjenv.nl>
cc: Came), -BD/DCOM/C&R <[___(0)(2e)_Pminjenv.ni>[_ (oye)
BD/DCOM/WS&0O <__(10)(2e)_—_‘|@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Artikelen voor lokale krant

 BD/DBAenV/HIC <[__(10)(2e)— |@minjenv.nl>; (10)(2e) -
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Hallo (Go)],
Zie in de bijlage mijn suggesties.

Met vriendelijke groet,

 

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

Verzonden: donderdag 8 juli 2021 10:15

Aan: [(10y(2e)|,(eh (10)(2e) | BD/DBAenV/HIC <[___(10)(2e)__ @minjenv.nl>; (10)(2e)

(coea) <___0)@e)__—“}@pollitie.nl>; { (10)(2e) I< (10)(2e) Pgorinchem.nl>;
(10)(2e) <__(10)(2e) _ |@politie.nI>; |_(10)(2e)_|(£229))' <|_(10)(2e) Protterdam.nl>;

(oye) | ¢_(10)2e)_@utrecht.nl>; (aes!|,[ (10)(2e) |-BD/DCOM/C&R
<_(10}@e)  Bminjenv.nl>; { (10)(2e) | <_W0)e) @nissewaard.nl>; ‘(oy2e)

|

<(_(10)(2e)  |@groningen.nl>
CC: [_(10)(2e)_(APAmsterdam)' <_(0)e) Pom.nl>
Onderwerp: RE: Artikelen voor lokale krant

 

 

 

 

 

 

Hoi [CTOx25,

Dank voor dit werk. Ik zie bij het exemplaar voor vuurwapens een foutje. Alsje nl vuurwapens thuis

hebt liggen ben je wel degelijk strafbaar itt. bepaalde handwapens. Die zin klopt dus niet. Door de

inleveractie en sepotbeslissing OM wordt je niet vervolgd. Ik zou adviseren dit anders te formuleren.

Alvast dank

Met vriendelijke groet,

(1026)

 

 (10)(2e)

Overvallen, Straatroof, plotkraken, woninginbraken en mobiel banditisme
  

Nieuwe Uitleg 1,

2514BP Den Haag
telnr; 0031 |__(10)(2e)

Van: |_(10)(20) _ |, (28 (10)(2e) |- BD/DBAenV/HIC
Verzonden: donderdag8 juli 2021 10:18

Aan:{ ss(t0)2e)ss '{_—«ADe)___—“@ppolitie.nl>; (10)(2e)

<(___(40)@e)1@politie.nI>; "| (10)(2e) | <__(0)(2e)__ Pgorinchem.nl>;|_(10)2e)
[toy @ey_]<___(0)2e) _@politie.nl>; '0)2e)_|(He8)' <[_(10)2e) Brotterdam.nl>; {_(M0je)|
[coi@e}} ¢_(10)(2e)_@utrecht.nl>; |e)_|,| (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R

<{__0)(2e)  Pminjenv.nl>; (10)(2e)
|

Woe) @nissewaard.nl>;"__ (40)(2e)
|

<{___(10)(2e)  |@groningen.nl>
CC: '{(10)(2e)_(APAmsterdam)! <[(10)@e) Pom.nl>
Onderwerp: RE: Artikelen voor lokale krant

Hoi [rover],
Dank voor je snelle reactie. Ik zal een aanpassing plegen en nogmaals ter afstemming

voorleggen.

  

 

  

 
 

 

Groetjes,
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Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

ff

(STOP) HELING
www.stopheling vl

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

 
  terie van Ju

Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 
 

 

 

chadoe)
[toye)  }@minjenv.n!

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

 

Van:[azar(24 [(TovZe)+ BD/DBAenV/HIC
Verzonden: donderdag8 juli 2021 11:02

Aan: (10)(2e) - BD/DCOM/C&R <___(0)i2e)Pminjenv.nl>| oye)
BD/DCOM/C&R <q (10)(2e)  Pminjenv.nl>
cc:oes)},[ (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R<[___(10)2e)_—— Pminjenv.nl>;[_____(y@ey) s+
BD/DCOM/WS&O <__(10)(2e)_“|@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Artikelen voor lokale krant

 Hoi

Hartelijk dank voor je snelle reactie!

Groetjes,
(10)(2e)

oom
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

(STOP) HELING
www.stepheling.nl

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

 
 

 terie 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
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peecore|
[___{10y@e)__@minjenv.nl

www.rijksoverheid nl/jenv

Van: (10)(2e) BD/DCOM/C&R <| (10)(2e) Bminjenv.nl>
Verzonden: donderdag8 juli 2021 11:05

Aan: [(10)(2e) ],(t24[(10)(2e)| BD/DBAenV/HIC <{___(10)(2e)__ @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Artikelen voor lokale krant

Graag gedaan.

Van:[ (10)@e) Jc (10)(2e) Pgorinchem.nl>
Verzonden: donderdag8 juli 2021 11:41

Aan: [_(oye) _],¢me4[ (10)(2e)]-BD/DBAenV/HIC <|___(10)(2e) _—_ @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Artikelen voor lokale krant

Hoi,

Ik heb de stukken voorgelegd aan onze communicatieadviseur.

Hij gaf een aantal punten mee.

Ik heb het ook in de documenten benoemd, maar kunnen we cok benoemen dat we onder wapens

ook boksbeugels e.d. bedoelen?

Groeten,

(10)(2e)

Van: [(oye) |, ea] (10)2e) | BD/DBAenV/HIC
Verzonden: donderdag8 juli 2021 12:10

Aan: <{__(10)(2e)__ Pgorinchem.nl>
Onderwerp: RE: Artikelen voor lokale krant

Hoi [ove]

Heel fijn. Hartelijk dank!

 

Groetjes,

Lore) THE{ (ove)
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld
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LD

STOP) HELING
‘www. stopheling.nl

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

 
 

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

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

Bie) (oyzey

(10)(2e) @minjenv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv

   Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Van:[(oy@e)_|,ted, (10)(2e) |-BD/DBAenV/HIC
Verzonden: donderdag8 juli 2021 12:11

Aan: { (10)(2e) | ¢{ (10)(2e) Dgorinchem.nl>

Onderwerp: RE: Artikelen voor lokale krant

 

PS. Zal een plek zoeken voor de boksbeugels

aoa Troe] coeer_]
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

i

STOP) HELING
www. stopheling.nl

 Mi
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

ofeQ___G6)
L___it0y2e)  @minjenv.nl

www.rijksoverheid.ni/jenv

   Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Van:[ (10(2e) | BD/DCOM/C&R ¢_0V2e)_ Pminjenv.nl>
Verzonden: donderdag8 juli 2021 12:10

Aan: [_(70)2e)_,{f24h | (10)(2e) - BD/DBAenV/HIC <[___(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: Artikel inleveractie
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Ha (aoze7,

Alles goed? Het artikel ziet er goed uit. Heldere, duidelijke tekst.

 Ik heb — net zoals¢»e9—- een paar kleine opmerkingen ter overweging. Zie bijlage.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Communicatiernedewerker

 
Directie Communicatie

Communicatieadvies en redactie

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

T 070 370 73 45

ohgh___ coe) )
[__G0i@ei____ Pminvenj.nl

www.rijksoverheid.ni/jenv

Van:[ (10)(2e) |,(f™24] (10)(2e) - BD/DBAenV/HIC
Verzonden: donderdag8 juli 2021 12:15

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

Onderwerp: RE: Artikel inleveractie

Hoil (oye) ]
Mag niet klagen. Lekker zonnig in Amsterdam J

Veel dank voor je snelle reactie!

Hartelijke groet,
(10}(20)

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

ft

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
 

 

(16a ey
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[i10y(2e)  }@minjenv.nl

www. rijksoverheid ni/jenv

Van: (10}(2e) + BD/DCOM/C&R <j (10)(2e) Dminjenv.nl>
Verzonden: donderdag8 juli 2021 12:39

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

Onderwerp: RE: Artikel inleveractie
 

Goed zo! Hier in Den Haag overwegend bewolkt helaas.

Graag gedaan.

Met vriendelijke groet,

Communicatiemedewerker

 
Directie Communi:

Communicatieadvies en redactie

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

  
(pad) Gorey)

Corer minvenj.nl
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O-formulier Blauw

INKOOP AANVRAAGFORMULIER DGSenB - Opdrachten
 

 

 

Gegevens aanvrager
Naam | (10\(2,_(10)(26) |

Afdeling/programma _ Afdeling High Impact Crimes

Telefoonnummer | (10)(2e) |
 

Opdrachtomschrijving Ontwikkeling Online Campagne
inleveractie Wapens en Jongeren

(Toegevoegd bijlage met: programma van eisen, andere relevante

informatie, contactpersoon en evt. motivatie voorkeursleverancier)
 

Gewenste start en

einddatum

Start z.s.m. einddatum medio juli 2021
 

Waarde opdracht €65.000,-- incl.BTW
 

Paraaf + datum

IVE 30 april 2021

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Control
Cf. bestedingsplan Ja

Kostensoort

Kostenplaats 105100

Projectnummer 117177

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

Paraaf+datum LR 3 mei 2021

Opmerkingen

Ame Naam [| (10)(2e) _ ce) (10)(2e) |

(programma)manager
Paraaf + datum

 

(< 100.000 = afdelingshoofd of programmamanager, > 100.000 =

directeur)
 

Invoer Leonardo Naam
 

Paraaf + datum

 

Opmerkingen

  Bestelaanvraagnummer   
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O-formulier NEETW

Intakeformulier

Algemene informatie over DG / Directie

DGSenB, directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen.

Heldere beschrijving van het probleem / doel van de aanvraag

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

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

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

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

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

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

Doel en doelstellingen
Het beleidsmatige doel van het actieplan Wapens en Jongeren is het wapenbezit onder jongeren tegen te gaan

en zo ook de kans op wapengebruik te reduceren.

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

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

wapens en jongeren.
-  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 tekst voor de uitwerking goed af.

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

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

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

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

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

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

steekwapen bij je draagt.

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

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

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

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

Doelgroep
De doelgroep voor het stimuleren van bewustwording en ontmoedigen van wapenbezit bestaat uit jongeren van

12 tot 25 jaar.

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.

Jengeren (en hun omgeving) weten van de inleveractie.

Doen:
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O-formulier NEETW

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

de inleveractie.

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

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

Specifiek veor politiebureaus moet een (raam)poster gemaakt worden waarop staat dat dit betreffende bureau

een inleverpunt is voor wapens.

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.

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 er rekening 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.

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.

Indicatie van het beschikbare budget: €65.000,--

Leverancierskeuze DOT/TBWA: valt onder de raamovereenkomst NOK 40100021221 criminaliteitspreventie

Welke onderdelen moet de offerte bevatten en moet de prijs van offerte een maximum totaalprijs of fixed price
Zz

 

 

Gunningscriteria en eisen aan de opdracht
Optie bij meervoudig onderhands / mantel contracten met minicompetitie uitgaande van 100 punten.
 

=

Gunningscriteria wegingspunten

 

© Gunningscriteria 1: prijs

 

© Gunningscriteria 2...... 

 

 © Gunningscriteria

 

oO — Gunningscriteria 4...... 

 

© Gunningscriteria 5......     
- Minimale eisen aan de opdracht

 
° Eis1
oO Eis2

o Eis 3..

o Eis4.. 
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Van: (02)||(1022)| BD/DCOM/C&R <j (102e)——« Pminjenv.nl>
Verzonden: donderdag 15 juli 2021 23:13

Aan: (10)(2e) <(ioy@e) ———*Whetcev.nl>; [tOVey|, 20 [ (10)(2e) |-

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

Hoi

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

Vindje de volgende materialen voor de toolkit:

Print

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

Posters tbv inleveren vuurwapen
— algemene versie - 1 design

Poster tbv inleveren vuurwapens
- versie los met gemeente logo

Flyer

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

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

Social content

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

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

geluid

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

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

witte tekst over het beeld

dit ligt aan de player, wanneer je bestand buiten de overheidsomgeving bekijkt is

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

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

Hoop alles in orde zo!

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

iets missen, bel me dan even.

Dankjewel!
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(10)(2e)

Loy@e) [oye (10)(2¢) “]
campagnemanager

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

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

T:

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

1312



Ministerie van Justitie en Veiligheid 
> Retouradres: Postbus 18580 2502EN DEN HAAG

CPI BD/Inkoop

Dienst Publiek en Communicatie (DPC)
Buitenhof 34

Turfmarkt 147

2511DP DEN HAAG

2513AH 'S-GRAVENHAGE Postbus 18580

Nederland 2502EN DEN HAAG

Contactgegevens

T

iucjenv@minjenv.nl

Bestelling

Besteldatum 10-SEP-2021

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

Bestelnummer 40100027701

Revisie ie)

Leveranciersnummer 6600001205

Leveringsvoorwaarden

Afleveradres Bestuursdepartement, DGSenB

Turfmarkt 147

2511DP DEN HAAG

8:00 - 17:30

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

Postbus 10082

3505AB UTRECHT

cfa,.kcc@om.nl

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

(OIN): 00000001 003214456000

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

Bij correspondentie over deze bestelling wordt van u verwacht te refereran naar order 40100027701 en de specifieke
orderregelnummers. Met vermelding van deze gegevens kan uw factuur sneller verwerkt en betaald worden,

Met vriandelijke groet,

CPI BD/Inkoop

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

Pagina: 1 of2
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Bestelspecificatie
Regel —Artikelnr Omsch 

Nieuwe orderregels

Totaalbedrag excl.

Totaal bedrag incl.

*IB* Media advies en Inkoop
t.b.v, Campagne inleveractie

Wapens en Jongeren conform

de bevestiging van 31-08-

2021, startdatum 13-09-2021,

einddatum 17-10-2021,

Leveringsdatum 09-SEP-2021

*IB* Media advies en Inkoop
t.b.v, Campagne inleveractic

Wapens en Jongeren conform

projectbegroting PBO2305 d.d.

31 -08-2021, startdatum 13-

09-2021, einddatum 17-10-

2021.

Leveringsdatum 09-SEP-2021

Aantal

78.735,2
6

6.260,54

Eenheid

Euro

Euro

Euro

Euro

Prijs

1,00

1,00

Bedrag

78.735,26

6.260,54

84,995,80

84.995,80

CPI BD/Inkoop

Date

10-SEP-2021 09:37:09

Ons kenmerk

40100027701

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

Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 18:24

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

Onderwerp: Inleveractie Wapens Toolkit

Hoi L(19.2e) |,

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

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

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

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

-> open bestanden

Posters algemene versies met en zonder gemeente logo incl quote tekens

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

te geven?

Dankjewel!

Hartelijke groet,

(10)(2e)

Van:[ (70)(2e) tored] (10)(2e) - BD/DBAenV/HIC

Verzonden: woensdag 14 juli 2021 08:32

Aan: G02], (10)2e) ]- BD/DCOM/C&R <___(0y2e)___ Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Inleveractie Wapens Toolkit

Hoi |_(ae}
,

Een enkele opmerking/vraagpunt nog:

Algemeen (overal van toepassing)
 

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

stijl, maar mag dat in de huisstijl?
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Posters steekwapens

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

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

gedaan en zit daar een speciale bedoeling achter?

(| 503851 MU Poster steekwapen gemeente A2 420x597

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

e Hetzelfde geldt voor de poster zonder gemeentelogo

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

SCAN HE CORE VOR FEN INLEVERPUNT BH JGUINDERBURT. 
Posters vuurwapens

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

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

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

boodschap achter zit, die ik niet kan doorgronden.

e Inde tekst zijn
— itt tot de eerder voorgelegde copy

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

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

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

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

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

staat er en heeft die een speciale functie?

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

Flyer

e Mooi. Geen opmerkingen.

Ten slotte ter overpeinzing
 

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

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

digitale toolkit.

Groetjes,
(10)(2e)

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

Po
Fs

STOP) HELING
www.stopheling.nl 

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

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

Oped Moje

@minjenv.n|

www. rijksoverheid.nl/jenv

 

Van:Goes)], - BD/DCOM/C&R < (10)(2e) Dminjenv.nl>
Verzonden: woensdag 14 juli 2021 10:31

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

Onderwerp: RE: Inleveractie Wapens Toolkit

 

Hi [toyee)J,

Dank je voor je snelle reactie!

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

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

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

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

(10)(2e)

(10\(2e) (Ove)

campagnemanager

 
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

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

Tt:

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

 

Van: [(10)(2e)_],(@ee [(10)2e) |- BD/DBAenV/HIC
Verzonden: woensdag 14 juli 2021 10:32

Aan: Ces)1,[ (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <__(10)2e)Ppminjenv.nl>
Onderwerp: RE: Inleveractie Wapens Toolkit

Mooi!

(Oye)

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

LE,

(STOP) HELING
www.stopheling.nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

 

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

www. rijksoverheid ni/jeny
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Van: L_G0@e)J,|(40)(2e)|-BD/DCOM/C&R <<(10)(2e) Pminjenv.nl>

Verzonden: donderdag 15 juli 2021 13:53

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

Onderwerp: def opmaken posters en flyer

Hoi Loe),

Via de volgende link vind je de def opmaken. Ik heb DOT gevraagd waar relevant de open
bestanden toe te voegen.
De animaties voor social volgen tevens nog einde middag, dan kan ik alles in een bestand met

Sophie delen.

https ://we.tl/t-amXdhrUsjP
 

Bijna compleet!

Hartelijke groet,

TOS)

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)—sPminjenv.nl
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