
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?
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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,. 

0352



 

 

 

    
 

 

      
 

    

 

    

       
          

           
    

   
 

  
   

   
               

i IT ] [TI TT. I to]

- z AN NUFFIE
E hs

GCHT NIETNICE
fu

colina | CHT
MIET WIS: &| N

,

ECHT

i: J

a awe.
hed

Oe we |
MET LE. «= MEE LEO  tevenTussEN$1- 17 GHTOBER

ANGNIEMJESTEERWAVENIN
fm

      
 

        
       Ef

|
seventussen 44-17 BHTODER
ANGHTEMJE STEEKWADEN IN 2 =

caw cine BQ vonierhevarancsinpeeceicen

4        

0353



 

BRAGEN VANHE IFES 3

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

“RAINING 



 

 

 

          
         

 

   
  

0355



Korte grafische filmpje    
SOCIAL VIDEO STORYBOARD ©

 van een beat env
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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.

0357



INCENTIVE NA INLEVEREN

Bij het inleveren van je mes ontvang je een

motiverende ‘Doe wat met je life’ keychain.

Die dient als reminder om ‘wat te gaan

doen metje life’.  
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OVERVIEW
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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?
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O-formulier

INKOOP AANVRAAGFORMULIER DGSenB - Opdrachten
  

Gegevens aanvrager
Naam

Afdeling/programma

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

Telefoonnummer (10)(2e)
 

Opdrachtomschrijving Printen, leveren en laten verzenden van

Posters en Flyers inleveractie Wapens
2021

(Toegevoegd bijlage met: programma van eisen, andere relevante

informatie, contactpersoon en evt. motivatie voorkeursleverancier)
 

Gewensie start en

einddatum
Uiterlijk af te leveren op de verschillende

adressen op 4 oktober 2021
 

Waarde opdracht €14.000,-- incl. BTW 
Paraaf + datum

IE 21 september 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Control Cf. bestedingsplan

Kostensoort 424490

Kostenplaats 105100

Projectnummer 117177

Budgetcode 34.2.5.92

Naam | (10)(2e)

Paraaf + datum

Opmerkingen

Akkoord Naam | (10)2e) _frovzl, (10)(2e)

(programma)manager ( (10)(2e)

 
 

   

Paraaf + datum

 

(< 100.000 = afdelingshoofd of programmamanager, > 100.000 =

directeur)
 

Invoer Leonardo Naam
 

Paraaf + datum   
Opmerkingen
  Bestelaanvraagnummer 
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O-formulier

Intakeformulier

Algemene informatie over DG / Directie

DGSenB, directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen.

In de Week van de Veiligheid van 2021 wordt een landelijke inleveractie wapens georganiseerd, die één week in

beslag zal nemen. Het beleidsmatige doel van deze inleveractie is het wapenbezit onder met name jongeren en

jongvolwassenen af te romen.

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 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 politiebureaus.

Via de HIC box hebben zowel gemeenten als politie materiaal ook fysiek besteld. In totaal zijn het 122 adressen

waarnaar het materiaal (lees: Posters en Flyers) moet worden verstuurd.

Indicatie van het beschikbare budget: €13.111,82 incl BTW (zie offerte Xerox)

Leverancierskeuze Xerox

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

-  Gunningscriteria wegingspunten

 

° Gunningscriteria 1: prijs

 

© Gunningscriteria2. 
 

fe) Gunningscriteria 3... esses ceteris

 

° Gunningscriteria 40.0... esses ceteris eee

 

° Gunningscriteria 5..     
- Minimale eisen aan de opdracht

 
> Eisa

o Eis2

o Eis3

o Eis4..
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Ministerie Justitie en Veiligheid

Inleveractie Wapens
en Jongeren

2e presentatie
28.06.2021
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Hoofdopdracht

Ontwikkel een campagne die jongeren (12-25) aanzet tot het inleveren

van hun steekwapens, met toolkitmiddelen waarmee het ministerie

van Justitie en Veiligheid haar (lokale) partners uit het Actieplan

Wapens en Jongeren zo goed mogelijk kan ondersteunen.

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

zussen, leraren, jeugdwerkers etc.), maar de campagne moet hen wel aanspreken.

**

Specifieke toolkitmiddelen en overlap met landelijke getargete campagne te concretiseren. €
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Doelstelling

. Kennis: weten dat het dragen van een steekwapen tot gevaarlijke

situaties kan leiden.

Kennis: Op de hoogte zijn van de anonieme inleveractie (11-17 oktober)

. Gedrag: op www.hetccv.nl checken waar je je steekwapen tijdens de

inleverweek (11-17/10/2021) kunt inleveren.

. Gedrag: steekwapen inleveren bij het politiebureau in jouw dorp/stad
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Deliverables

Lokale toolkit

Flyers/posters voor scholen, jongerenwerk en inleverpunten

(bv raamposter politiebureau).

Uitingen voor de sociale omgeving (bv algemeen persbericht

voor regionale media, tweets of bijvoorbeeld een factsheet

voor jongerenwerkers of scholen).

Een gadget dat als incentive kan worden meegeven.

**

Specifieke toolkitmiddelen en overlap met landelijke getargete campagne te concretiseren.
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Motieven

en barrieres  
 

Veiligheid: een steekwapen dragen uit angst om (opnieuw) slachtoffer

te worden van geweld
> barriére: zonder steekwapen ben je minder veilig/kun je jezelf niet

verweren;

Stoerdoenerij: een steekwapen dragen om stoer te doen voor vrienden

> barriére: zonder steekwapen hoorje er niet meer bij.
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Feedback

e Meer focus op de bekendheid en kracht van de inleveractie.

e Anonimiteit van de jongeren waarborgen.
e Praktische haalbaarheid en werkbaarheid voor gemeenten.
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RICHTING 1 | Anonimiteit

 



 
De kracht van de Jaarlijkse inleveractie zit ‘m in de anonimiteit en het feit dat je

niet strafrechtelijk wordt vervolgd voor het dragen van een steekwapen. Een goede

reden om je mes tijdens deze dagen (11-17 oktober) in te leveren. Maar weten de

jongeren wel dat deze actie anoniem is? En is de actie wel écht zo anoniem?
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LOOSE

ZONDER



LOOSE JE MES, ZONDER STRESS

Lever ongezien en anoniem je steekwapen in.

We gaan diverse uitingen maken waarin we de

anonimiteit van de actie duidelijk naar voren laten

komen. Dit doen we door een aantal jongeren uit de

doelgroep af te beelden met (3D) maskers.

Hiermee benadrukken we dat je volledig anoniem en

zonder gevolgen je steekwapens bij een inleverpunt

kunt inleveren en het ziet er ook nog eens stoer uit.

Oftewel: Loose je mes, zonder stress.
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INTRODUCTIE
 

 

 
Snapchat filter: We lanceren een Loose je mes, zonder stress’

snapchat/TikTok filter om de actie onder de aandacht te brengen bij
de doelgroep. Hiervoor willen we samenwerken met lokale helden,

ambassadeurs en rolmodellen die affiniteit hebben met de

straat om filter te lanceren.
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 INTRODUCTIE
 

PRmoment dhr Grapperhaus: We creéren een PR moment door

demissionair Minister van Justitie dhr Grapperhaus op 11 oktober met

een fysiek masker op, te laten verschijnen op het Binnenhof in Den Haag. 
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NICE TO DO
 

 

 
Maskers uitdelen: Op plekken waar de doelgroep zich bevindt;

scholen, hangplekken en buurthuizen gaan we flyeren met maskers.

Om zo de anonimiteit van de actie te benadrukken. Op de achterkant

van het masker kunnen we natuurlijk een stukje informatie kwijt over

waarom jij jouw steekwapen zou moeten inleveren.
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POSTER SCHETS / INSPIRATIE

LEVER VAN 11-17 OKTOBER (ANONIEM|
JE IN. KUK VOOR EEN

INLEVERPUNT OP
|

‘Ai  
 
 
  

ie

mGONDAY Se
THE WEEKEND
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RICHTING 2 | KNIFE DROP

 



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

een onschuldige freestyle is, het is dé muziek van deze straatcultuur.

Met name in de diss en drill-rap gaat het erom datje elkaar totaal

afbrandt. Een soort roast, maar dan rijmend. Je zoekt altijd iets

waarmee je de ander belachelijk kunt maken. Denk aan zijn/haar

smakeloze kledingstijl, scheve tanden, scheeloog, hazenlip, rode haar,

vlassige snor, whatever. Alles wat niet cool is wordt tegen je gebruikt.
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Precies dit gegeven willen wij in deze richting omarmen, want het

dragen van een mes opzak is niet cool. Dus draag jij er 6én bij je? Dan

ben jij de Sjaak, de lul én de pineut! Want in deze richting branden we

mes dragers finaal af en proberen wij hen iets bij te brengen over de

consequenties en hopelijk krijgen we ze zover om hun steekwapen

daadwerkelijk in te leveren.
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* DROP JE
=

KNIF-E EN |
DOE wrME

= 1JE LiFe

 



 
We willen korte, snappy content gaan maken waar we

jongeren zien in hun natuurlijke leefomgeving. Denk

aan sportclubs, buurthuizen, hang-outs of chill-spots.

Plekken waar jongeren bij elkaar komen. Hier willen we

scenario’s laten zien waarin €én van hen opschepperig

een mes tevoorschijn tovert. Dit is meteen het

startschot voor een diss-rap die hij terugkrijgt van zijn

vrienden die gefinisht wordt met een ‘Knife drop’.

*Mic drop: Het letterlijk laten vallen van de microphone na een speech, verse of

punch-line. Om aan te geven dat het klaar is/afgelopen/vinito. Een statement

waardoor geen weerwoord meer gegeven kan worden.  
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V1 - Radio/OLv:

“Ey yo Mafkees, wat moet je met dat mes,

Het beschermt je niet, en geeft enkel stress.

Je verkloot je toekomst, dus zie dit als een les,

Want ook zonder een mes red jij je best.”

Drop je knife en doe wat met je life.

Lever tussen 11
—

17 oRtober je steekwapen zonder gevolgen in

bij een inleverpunt bij jou in de buurt. Check het op hetccv.nl
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V2 - Radio/OLv:

“Ey yo, je loopt met een mes, je denkt je bent slager,

Maar jouw niveau Is nog lager dan lager,

En mijn respect voor jou is nu mager 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 oRtober je steekwapen zonder gevolgen in

bij een inleverpunt bij jou in de buurt. Check het op hetccv.nl
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V3 - Radio/OLv:

“Ey yo, het dragen van een niffie is echt niet wijs,

Want een tweede kans krijg je echt niet twice,

En ook een boete of celstraf is echt niet nice.

Dus drop je knife en doe wat met je life.”

Lever tussen 11
—

17 oRtoberje steekwapen zonder gevolgen in

bij een inleverpunt bij jou in de buurt. Check het op hetccv.nl
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PUNCH LINE

PRINTS & POSTERS
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LEVER TUSSEN 44-42 OXTOBER JE

7. STEEKWAPEN ZONDER GEVOLGEN IN.

« GHEGK VOOR EEN INLEVERPUNT HETGGV.NL

—

$KRWG JE

ECHT NIET TWICE
DROP JE KNIFE
EN DOE WAT

|. METJE LIFE

LEVER TUSGEN 41-42 OKTOBERJE
*,, \STEEKWAPEN ZONDER GEVOLGEN IN.

e GHEGK VOOR EEN INLEVERPUNT HETGCV.NL

EEN BOETEOF
CELSTRAFIS.
ECHT NIET NICE.

DROPJE KNIFE

ENDOE WAT

"MET JE LIFE

LEVER TUSSEN 4442 OKTOBER JE

”, STEEKWAPEN ZONDER GEVOLGEN IN.

© GHEGK VOOR EEN INLEVERPUNT HETGGV.NL 
0387



 

‘DROP JE KNIFE EN

DOE WAT.MET JE LIFE
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Bedankt

 



oesoosseypancyaz
 

 

Van: em], [oy(2ey]-BD/DCOM/CRIR
Verzonden: donderdag 12 augustus 2021 14:09

Aan: | _oyzey fAMS-IND;| (oye) (AMS-INI)
cc:

‘|

(10)(2e) { BWA\NEBOKO)'

Onderwerp: J&v Inleveractie Wapens Jongeren mediaplan def

Bijlagen: J&V Inleveractie Wapens Jongeren mediaplan V1.pdf

en |(10)(2e)),

Bijgaand plan is akkoord, dit kan verder in gang gezet worden.

Ik stuur jullie voor een final check nog even de laatste lijst met deelnemende gemeentes waar de

campagne kan worden ingezet.

 

Verder even een dingetje, let even op met copy/paste in de plannen ;-)

PERFORMANCE PLAN FACEBOOK & INSTAGRAM

KPI: FB/1G: Imprecssies 5.714.280 CPM: €3,50

BUDGET: €20,000 OOP Incl. BTW

PARTNER: Facebook & Instagram

AUDIENCE: == Jongeren 13-25 jaar
+ oudersop basis van gemeentes

(postcode lijer)

FORMAAT: Statische ads (atbeeldingen)

Tijellijn (1:1), Story (9:16)
We adviseren 2-4 advertenties te gebruiken om ad fatigue
te voorkomen

PERIODE: 13 seprember t/m 17 ckxober

OVERIG: Tis dlnslgnsers is Maine dan-ectnpascdle Sinp Hallag

campagnes maar door de langere duur kunnen we de

doelgroep so hostenefficiént mogelijk bereiken, Op basis

van de leettijd van de doelgroep en gemiddelde CPM prijs

verwachten we het grootate gedeelte van het budget op
-

Instagram uit te leveren é

  
 

Lijst stuur ik zo nog even!

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 

 T
E: | (10)(2e) Pminjenv.nl
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(10)(2e) - BD/DGSB/DARC/JIZ
 
Van: [covey AMS-INI) <clox@ey_||@initiative.com>
Verzonden: donderdag 28 oktober 2021 10:44

Aan: BD/DCOM/C&R

ce: (10)(2e) _(TBWA\NEBOKO);;| _(10)(2e)_|(AMS-INI)
Onderwerp: J&V Wapens inleveren Evaluatie

Bijlagen: J&V Wapens inleveren 2021.pdf

Hoi L@ov2e)
|,

En ook de evaluatie van Wapens inleveren is gereed, zie de bijlage.

Groet,|(10)(2e)

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

T +31 (0) e) pba 3.1 (LL Goee

NETHERLANDS HEADQUARTERS, PETER VAN ANROOYSTRAAT 7

1076 DA, AMSTERDAM | WWW.INITIATIVE.NL

\AWAIGS, INITIATIVE TROTSE

MG WINNAAR DRIE AMMAS!

 

 

BESTE MEDIASTRATEGIE, MERK VAN HET JAAR,
BESTE MEDIAPERFORMANCE. 

At Initiative, we champion agile working and support those who do the same -

so whilst I'm emailing now, | do not

expect a response or action outside of your own working hours.

This message contains information which may be confidential and privileged. Unless you are the intended

recipient (or authorized to receive this message for the intended recipient), you may not use, copy,

disseminate or disclose to anyone the message or any information contained in the message. If you have

received the message in error, please advise the sender by reply e-mail, and delete the message. Thank you

very much.
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TEVV/A\NEBOKO

[_(oy(2e)__|
Rijksoverheid

- J&V

BEGROTING

CO & CU Inleveractie wapens en jongeren

Den Haag
JOBNUMMER 503851

BEGROTINGSNUMMER 45640

DATUM 10-05-2021

VAN (10)(2e)

 

Job 503851 - CO & CU Inleveractie wapens en jongeren

Begroting voor het ontwikkelen van voorstellen en verzorgen van uitwerking van deze voorstellen voor de inzet ten behoeve

van de campagne ‘inleveractie Wapens en Jongeren' conform omschrijving uit offerte-aanvraag:
-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.

- 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

- Exclusief bureau-uren voor evaluatie campagne.

 

 

 

Uren 53.719

Conform budgetallocatie uit offerte-aanvraag 53.719

Totaal excl. BTW EUR 53,719

21 % van de BTW 53.719 11.281

Totaal incl. BTW EUR 65.000
 

 

Deutsche Bank, IBAN: NL42DEUT0404907024, BIC: DEUTNL2N

TBWA\NEBOKO B.V., Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW Amsterdam

tel +31 (0)20 571 55 00, e-mail: neboko@tbwa.nl
Kv.K. Amsterdam 33208187, BTW nr. NLO08.623.260.B.01

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn
onze algemene voorwaarden van toepassing,
gedeponeerd bij de K.v.K. Amsterdam onder nr. 24131099.

Op verzoek worden deze kosteloos toegezonden
Deze zijn ook te vinden op: http:/www.tbwa.nl/terms
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TBV/A\NEBOKO

COPY DOC Inleveractie Wapens & Jongeren

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

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

de buurt. #dropjeknife

2. CTAOLV:

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

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

3. Intro landingspagina Website 

Watgoed datje je wapen wilt inleveren! Hieronder vindje een overzicht van de

dichtstbijzijnde inleverpunten bij jou in de buurt.

4. Inleiding tekstvideo’s die jongeren kunnen insturen:
 

JQUWPUNCHLINES

Heb jij rap skills en een paar te gekke punchlines? Laat dan in een paar lines horen

waarom jij voor een wapenvrije-samenleving bent. Stuurje rapvideo op naar:

punchlines@dropjeknife.n!
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Q&A’s inleveractie (steek)wapens

 

Waarom word een landelijke inleveractie voor (steek)wapens georganiseerd?

Sinds 2019 is er een toename van steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn. Dit is een

zorgelijke ontwikkeling. Wapenbezit leidt eerder tot het gebruik van het wapen, met alle

gevolgen van dien voor het slachtoffer én voor de dader. Met de landelijke inleveractie

dragen we uit dat wapens niet het juiste antwoord zijn op het beslechten van conflicten. En

met het afromen van het wapenbezit dragen we bij aan een veiliger samenleving voor jong en

oud.

Waarom is het belangrijk dat ik mijn wapen inlever?

Het dragen van een wapen is niet stoer en leidt bovendien tot meer onveiligheid in de

samenleving. Vaak wordt gedacht dat je je met een wapen beter kan verdedigenals je in een

tuzie terecht komt. Maar wapens bieden slechts een schijnveiligheid. Je bent met een wapen

op zak minder geneigd ruzies uit de weg te gaan. Je voelt je zelfverzekerder. Je wapen kan

echter ook tegen je gebruikt worden. Wapens leiden, vooral in panieksituaties, ook eerder tot

het gebruik van dat wapen. Met alle gevolgen van dien. Niet alleen voor de slachtoffers. Maar

ook voorje zelf, omdat je hierdoor een strafblad krijgt en je toekomst verknalt.

Wanneer vindt de landelijke inleveractie plaats?

De landelijke inleveractie wordt georganiseerd in de Week van de Veiligheid. Van 11 tot en

met 17 oktober 2021 kunnen steekwapens anoniem en straffeloos ingeleverd worden.

Doen alle gemeenten mee aan de inleveractie?

Niet alle gemeenten doen mee aan de inleveractie. Deelname is steeds een lokale afweging,
die onder meer afhangt van de ervaren urgentie van de wapenproblematiek in de gemeente.

Hoe weet tk ofmijn gemeente meedoet aan de inleveractie?

Op deze digitale landkaart kun je zien welke gemeenten meedoen aan de inleveractie. Per

gemeente is bovendien aangegeven welke politiebureaus een inleverpunt zijn en de

openingstijden van deze bureaus.

Mijn gemeente doet niet mee aan de inleveractie, maar ik wil toch mijn wapen inleveren. Kan

dat?

Alsje gemeente niet meedoet aan de inleveractie en je wil toch je wapen inleveren, dan kan

je altijd terecht bij een gemeente in de buurt die wel meedoet aan deze actie.

Waar kunnen de wapens in mijn gemeente ingeleverd worden?

Steekwapens kunnen anoniem ingeleverd worden op het politiebureau. Op deze digitale
landkaart kun je zien welke politiebureaus in jouw gemeente een inleverpunt zijn en wat de

openingstijden zijn
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Welke wapens kunnen ingeleverd worden?

De inleveractie richt zich primair op het inleveren van steekwapens. Het gaat dan

bijvoorbeeld om messen en stootwapens.

Tk wil een vuurwapen inleveren. Kan dat?

In sommige gemeenten kunnen ook straffeloos vuurwapens ingeleverd worden, Hiervoor

gelden andere procedures. Wie een vuurwapen wil inleveren, maakt een afspraak met de

politie die dit wapen dan bij jou thuis komt afhalen.

Loop ik het risico op strafrechtelijke vervolging als ik een steekwapen inlever?

Steekwapens kunnen tijdens de inleverweek anoniem ingeleverd worden in de inleverton op

het politiebureau. Er wordt geen proces-verbaal opgemaakt.

Loop ik het risico op strafrechtelijke vervolging als ik een vuurwapen inlever?

Het inleveren van vuurwapens gebeurt in beginsel straffeloos, maar niet anoniem. De politie
komt het vuurwapen bij jou thuis ophalen. Daarna voert de politie een onderzoek uit om na te

gaan ofhet vuurwapen bij een misdrijf is gebruikt. Als dat niet het geval is, ontvang je
bericht van het Openbaar Ministerie dat het bezit vanjevuurwapen niet tot vervolging zal

leiden. Dit heet een sepotmelding. Mocht het vuurwapen wel bij een misdrijf gebruikt zijn,
dan krijg je alsnog de status van verdachte. Met andere woorden: het bezit van het vuurwapen

zal tijdens de inleverweek niet bestraft worden, maar dat biedt geen vrijbrief om onder eerder

gepleegde strafbare feiten uit te komen.

De gemeente heefi de aanmelding gedaan voor deelname aan de inleveractie. Wat betekent

dit voor de verdere (logistieke) organisatie?

De gemeente is in het begin het eerste contactpunt voor de landelijke organisatie. Zij zorgt
voor de aanmelding voor de inleveractie. Het draaiboek wordt naar de gemeente gestuurd met
het verzoek dit te verspreiden onder de betrokken partijen.

In het draaiboek wordt de gemeente gevraagd een aantal gegevens door te geven aan de

landclijke organisatic, zoals:

e de lokale focus op alleen steekwapens of ook op vuurwapens

e de gegevens van de contactpersonen bij de politie en - in het geval van een focus op ook

het inleveren van vuurwapens
- het OM

e het geschatte aantal politiebureaus dat als inleverpunt zal fungeren

Kan de gemeenie de vragen rond de logistieke organisatie overdragen aan de politie?

Ja, dat kan. En dat kan ook in groter verband. In sommige eenheden doen alle gemeenten mee

en is de codrdinatie belegd bij een projectleider vanuit de politie. Ook die kan de gevraagde
informatie doorgeven aan de landelijke organisatie.
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Kunnen de inlevertonnen ook op een andere plaats dan het politiebureau geleverd worden,

bijvoorbeeld op een school of bij hetjongerenwerk ?

De landelijke organisatie acht het niet wenselijk dat de inlevertonnen op andere plaatsen dan

het politiebureau geplaatst worden. Er dient toezicht te zijn op de inlevertonnen om te

voorkomen dat er wapens uit ‘verdwijnen’. Bovendien is er buiten het politiebureau een

groter risico op wapen gerelateerde incidenten. En ten slotte is een bijkomend argument dat

het logistiek lastig is om de inlevertonnen op allerlei alternatieve locaties te leveren.

Welke voorbereidingen moet de gemeente treffen voor de inleveractie van steekwapens?

Na het doorgeven van een aantal logistieke zaken wordt van de gemeente vooral verwacht dat

zij op lokaal niveau ruchtbaarheid geeft aan de inleveractie. Hiervoor is vanaf medio juli een

digitale toolkit beschikbaar met communicatiemateriaal.

Kan ik als gemeente het communicatiemateriaal aanpassen?

Ja, dat kan, voor zover het communicatiemateriaal dat toelaat. Een filmpje kan niet aangepast
worden. Aan posters en flyers kan wel bijvoorbeeld het eigen logo van de gemeente

toegevoegd worden.

Kan ik als gemeente het communicatiemateriaal ook kant-en-klaar bestellen?

Ja, dat kan, maar dan is lokaal maatwerk niet mogelijk. Bestellingen kunnen gestuurd worden
naar highimpactcrimes@minjenv.nl.
 

Zalde landelijke organisatie ook met communicatie aandacht vragen voor de inleveractie?

Ja, het ministerie zorgt voor inzet van communicatiemateriaal dat specifiek getarget wordt op

de deelnemende gemeenten.

Wamneer gaat de campagne van start?

De campagne start op 13 september, vier weken voor de aanvang van de inleverweek.

Komit er een officieel startschot voor de inleveractie?

Ja, op de eerste dag van de Week voor de Veiligheid zal het formele startsein worden

gegeven.

Hoe wordt er bericht over de resultaten van de inleveractie?

Na afloop van de inleverweek wordt de politie gevraagd de resultaten door te geven aan de

landelijke organisatie. Het totale resultaat zal vijf dagen na afloop van de inleverweek bekend

gemaakt worden. Er zal geen ranking worden aangebracht worden naar gemeenten. De actie

heeft behalve het afromen van wapens immers evenzeer tot doel de bewustwording rond de

risico’s van wapenbezit te vergroten. Daarnaast kunnen uiteraard lokale afspraken gemaakt
worden over het delen van de resultaten in de eigen gemeente.
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Heb je een vraag die hier niet beantwoord wordt? Mail dan naar

highimpactcrimes@minjenv.nl.

Welke voorbereidingen moet de polilie treffen voor de inleveractie van steekwapens?

 

In het draaiboek staan alle voorbereidingen die de politie voor de inleveractie moet treffen. In

de kern gaat het om:

het bepalen van de bureaus die als inleverpunt dienen en het regelen van toezicht

het ophangen van de raamposters om aan te geven dat het bureau een inleverpunt is

e het plaatsen van de inleverton en gadgets voor de inleveraars op een toegankelijke plek
e het toezicht houden op de inleverton tijdens de inleverweek

e het tellen van de ingeleverde wapens en dit aantal doorgeven aan de landelijke organisatie

Hoe kan de politie de raamposters en gadgets bestellen?

In het draaiboek is een aanvraagformulier opgenomen voor het bestellen van de raamposters
en gadgets.

Hoe komt de politie aan de inlevertonmen?

De inlevertonnen worden door de landelijke organisatie geleverd.

Warnneer kan de politie de inlevertonnen verwachten?

De inlevertonnen worden in de week voor de inleveractie door de landelijke organisatie
gedistribueerd. Van te voren wordt aan de contactpersoon bij de politie doorgegeven op

welke dag en in welk tijdsblok de inleverton volgens de planning aangeleverd zal worden.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de inleverton?

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de inleverton.

Kunnen de inlevertonnen ook op een andere plaats dan het politiebureau geleverd worden?

De landelijke organisatie acht het niet wenselijk dat de inlevertonnen op andere plaatsen dan

het politiebureau geplaatst worden. Er dient toezicht te zijn op de inlevertonnen om te

voorkomen dat er wapens uit ‘verdwijnen’. Bovendien is er buiten het politiebureau een

groter risico op wapen gerelateerde incidenten. En ten slotte is een bijkomend argument dat

het logistiek lastig is om de inlevertonnen op alternatieve locaties te leveren.

Zijn er alternatieve mogelijkheden om toch wapens doorjongeren te laten inleveren buiten

het politiebureau?

In sommige gemeenten bestaat het voornemen om de politie met een busje de wijk in te laten

gaan en langs die route het inleveren van wapens aan te moedigen. Dat kan, maar daar moet

wel capaciteit voor vrijgemaakt kunnen worden. De politie kan de wapens daarna zelf in de

inleverton deponeren.
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Warnneer worden de inlevertonnen opgehaald?

De inlevertonnen worden in de week na de inleveractie door de landelijke organisatie
opgehaald. Van te voren wordt aan de contactpersoon bij de politie doorgegeven op welke

dag en in welk tijdsblok de inleverton volgens de planning opgehaald zal worden.

Aan wie meld de politie de resultaten van de inleveractie?

Van de politie wordt gevraagd de ingeleverde wapens te tellen en de opbrengst via de mail

door te geven aan de landelijke organisatie via highimpactcrimes@minjenv.nl. In het

draaiboek zil een formulier dat hiervoor gebruikt kan worden. Daarnaast kunnen uiteraard

lokale afspraken gemaakt worden over het delen van de resultaten in de eigen gemeente.

 

Watgaat er gebeuren met de ingeleverde wapens?

De ingeleverde wapens worden afgevoerd door de landelijke organisatie. Die draagt ook zorg

voor de vernietiging van de wapens.

Heb je een vraag die hier niet beantwoord wordt? Mail dan naar

highimpactcrimes@minjenv.nl.
 

Is er toestemming nodig van het College van Procureurs-Generaal voor het strafjfeloos
kunnen inleveren van steekwapens?

Er is geen toestemming nodig van het College van Procureurs-Generaal voor het inleveren

van steekwapens. Het inleveren van deze wapens gebeurt bovendien anoniem.

Hoe verloopt de toestemming van het College van Procureurs-Generaal als tijdens de

inleverweek ook een focus op vuurwapens wordt gelegd?

Voor het straffeloos kunnen inleveren van vuurwapens is toestemming vereist van het

College van Procureurs-Generaal. De deelnemende gemeenten die ook ene focus leggen op

het inleveren van vuurwapens, wordt verzocht de contactgegevens van hun officier van

justitie in de lokale drichoek door te geven. De landelijke organisatie informeert hun parket
voor welke gemeenten een verzoek tot toestemming voor het inleveren van vuurwapens aan

de orde is. Eon voorbceld van cen tocstemmingsbricf is in het draaibock opgenomen.

Welke informatie moet in de toestemmingsbrief voor het inleveren van vuurwapens

opgenomen worden?

In de voorbeeldbrief die als bijlage bij het draaiboek is opgenomen, staat al een concept tekst

over de achtergrond van de inleveractie. In aanvulling hierop dient de ernst van de lokale

problematiek rond vuurwapens geschetst te worden. Ten slotte dient de toestemmingsbrief
uitsluitsel te geven over de gemeenten die de focus ook willen leggen op het inleveren van

vuurwapens.

Wat wordt dejuridische grondslag voor het te hanteren sepotheleid?
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Het inleveren van vuurwapens gebeurt onder de voorwaarde dat men voor dit feit niet wordt

vervolgd. Hiervoor zal sepotcode 20 gelden (ander ingrijpen dan strafrechtelijk ingrijpen
prevaleert). Bij alle ingeleverde vuurwapens zullen een schietproef en DNA-onderzoek

plaatsvinden. Indien daar aanwijzingen uit komen dat er sprake is van betrokkenheid van dat

vuurwapen bij een eerder gepleegd stratbaar feit, zal hier nader onderzoek naar plaatsvinden,
waarbij de houder de status van verdachte krijgt. Indien uit de schietproef en het DNA-

onderzoek blijkt dat het vuurwapen niet betrokken is geweest bij een strafbaar feit, ontvangt
de houder van het vuurwapen een sepotmelding. Dit zal tevoren duidelijk worden

gecommuniceerd.

Heb je een vraag die hier niet beantwoord wordt? Mail dan naar

highimpactcrimes@minjenv.nl.

Hoe kan een school bijdragen aan het tegengaan van wapenbezit?

In de toolbox Wapens en Jongeren op de site van het CCV staan meerdere voorbeelden van

maatregelen die scholen kunnen inzetten. Deels gaan deze maatregelen over het voorkomen

van wapenbezit op de school zelf. Daarnaast kunnen scholen bijdragen aan een veiliger
samenleving door de onwenselijkheid van wapenbezit in het algemeen te bespreken met de

leerlingen.

Hoe kan een school het inleveren van wapens stimuleren?

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

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

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

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

Welke rol kan het jongerenwerk spelen voorafgaand en tijdens de inleveractie?

Jongerenwerkers kunnen in gesprekken met jongeren de risico’s van wapenbezit onder de

aandacht brengen en hen informeren over de inleveractie. Achtergrondinformatie over dit

thema is in deze factsheet te vinden.

Kan het voordelen hebben om jongerenwerkers in te zetten bij de inleverpunien?

In het draaiboek is de suggestie opgenomen om een jongerenwerker in te zetten op het

politiebureau. Deze kan een positief gesprek aanknopen met jongeren die een wapen

inleveren. Het gesprek kan bijvoorbeeld gaan over de redenen dat de jongere een wapen

heeft, waarom hij het nu inlevert en hoe toekomstig wapenbezit voorkomen kan worden. Het

is een lokale afweging hiervoor te kiezen. Bij deze afweging is het van belang te betrekken

dat het aanspreken van de jongere kan leiden tot het verminderen van de anonimiteit bij het

inleveren.

Heb je een vraag die hier niet beantwoord wordt? Mail dan naar

highimpactcrimes@minjenv_nl.
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(10)(2e) - BD/DGSB/DARC/JIZ
 

Van: Cee], Hoy@ey |- BD/DCOM/CRR
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 14:38

Aan: [erzey 101269) BD/DGSB/DJFC/ACF

Onderwerp: FW: Procuratie Wapens Jongeren

Bijlagen: 2021831_J_V_Inleveren_wapens_jongeren_2021_ONLINE.pdf; Projectbegroting_

2305_J_V_Inleveren_wapens_jongeren_2021_UREN.pdf

Hi] (10)(2e)

En bijgaand de procuratie van de media inkoop en de uren voor de campagne Wapens en jongeren.

De inrichting van de social campagne staat volgende week in de planning.

Dinsdag (7 september) stuur ik de previews door en er een geografisch overzicht gedeeld worden van de inzet van

de campagne,

Kun je de procuraties doorzetten naar Inkoop?

Dankjewel!
(Toy(26)

campagnemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

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

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

T:

Ee (10)(2e) Pminjenv.nl 
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Van: (ame), (40)(2e) |BD/DCOM/C&R <{__(70)2e) Pminjenv.nl>
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 13:07

Aan: { (10)(2e) <i (10)(2e) Bhetccv.nl>
CC:[(10)2e)  haarlemmermeer.nl;| (10)(2e)

<< 0)@e)  @hetcev.nl>; [oye)_], fo4[(10)(2e)|- BD/DBAenV/HIC
< (10)(2e) |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Landelijke inleveractie + vraag over QR-code

Goed dat dit even gechecked wordt, de definitieve QR code kan worden toegevoegd op
moment dat de site gereed is, op basis van de URL wordt de QR code aangemaakt, deze

wordt vervolgens toegevoegd aan het design van de posters.

Op dit moment staat er een placeholder code (dit is dus geen werkende echte code) de

posters kunnen dan ook gedrukt worden op moment de werkelijke code aangemaakt is

en toegevoegd aan het design.
Mochten gemeenten al eerder willen drukken dan is het een optie de QR code te laten

vervallen en alleen de url te vermelden, is de url al wel bekend evt?

 

 

Hoop dat dit duidelijkheid geeft,

Hartelijke groet,

campagnemanager

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

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

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

TE:

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

 

Van: (10)(2e) <L__0i@) hetcev.nl>
Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 08:41

Aan: (oes \[_(10)(2e)_]- BD/DCOM/C&R<_Go@e._BP minienv.nl>

cc: | (10,2) Jhaarlemmermeer.nl;[—(10)(2e)
<{(10)(2e) (10)(2e)___ |@hetccv.nl>

Onderwerp: FW: Landelijke inleveractie + vraag over QR-code

 

 

 

 

Goedemorgen [110)2e)|,

Zie vraag hieronder over de QR-code van de wapeninleveracties.
Kun jij die beantwoorden?

Ik kan me voorstellen dat dit meer gemeenten hierover op de lijn komen.

Dus misschien moeten we daar iets over vermelden op de website met de materialen.
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Alvast bedankt.

Groeten van

(10)(2e)

Projectleider woninginbraken/Politiekeurmerk Veilig Wonen

Communicatieadviseur Veilig Uitgaan

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht
T

(030) 751 67 00

(Geyca92—)
| www.hetccv.nl

E (toy(2e) Phetccv.nt

Werkdagen:

   
 

 

Van: (10)(2e) <[ (10)(2e) }haarlemmermeer.nl>

Verzonden: donderdag 5 augustus 2021 18:20

Aan:| (10)(2e) ld (Oye) Dhetccv.nl>

cc: | (40)(2e) lk (10)(2e) hetccv.nl>

Onderwerp: RE: Landelijke inleveractie

 

 

 
 

 

 
Dat is fijn! Alleen staat er nu nog een blokje (fake) over de QR-code. Klopt dat?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

 
gemeente
Haarlemmermeer

(10)(2e)

Communicatiemedewerker

Communicatie & Externe Betrekkingen

Tel

Mob (Coa)
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Raadhuisplein 1

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp
www.haarlemmermeer.nl
 

Werkdagen: ma, di, do, vrij.

Volg ons op:

ne
 

Van:[(10)(2e) | <[__(ay@@s)hetecv.ni>
Verzonden: donderdag 5 augustus 2021 10:41

Aan: (10)(2e) <__10)@e)  haarlemmermeer.nl>
cc! (10)(2e) <Lt@ey  @hetccv.nl>
Onderwerp: Re: Landelijke inleveractie

Beste[ oie}
De QR-code wordt 13-09 geactiveerd, dan start de landelijke campagne voor de

wapeninlever actie.

Groeten van| (10)(2e)

(10)(2e)

Projectleider woninginbraken/Politiekeurmerk Veilig Wonen

Communicatieadviseur Veilig Uitgaan

 

 

 

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

T (030) 751 67 00

M (Toye)

| www.hetccy.nl

E (Oey Phetccv.nl

Werkdagen: ma] di | do | vr

Volg het CCV:

jing |

Volg het PKVW:

WE

io

 

Van: (10)(2e) k (10)(2e) )haarlemmermeer.nl>

Verzonden: maandag 2 augustus 2021 18:15

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

Onderwerp: Landelijke inleveractie
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Beste|(10)(2e)|,

Gemeente Haarlemmermeer doet ook mee aan de landelijke inleveractie! Om dit in onze

gemeente te promoten, willen we gebruik maken van een aantal materialen zoals de

posters.

De posters willen we graag voorzien van ons eigen logo en alvast printen. De QR-code op de

posters werk alleen nog niet zoals is aangegeven op de website. Wanneer wordt de QR-code

geactiveerd?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Communicatiemedewerker

Communicatie & Externe Betrekkingen

Tel

Mob (L___Gaee)

Raadhuisplein 1

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp
www.haarlemmermeer.nl
 

Werkdagen: ma, di, do, vrij.
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Van: \f2h0)(2e)  |- BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: donderdag 9 september 2021 19:42

Aan: (10)(2e) < (10)(2e) Phetccv.nl>
cc; (10)(2e) < (10)(2e) @hetcev.nl>; mee)

| (10)(2e) |-BD/DCOM/C&R
d (10)(2e) Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: update landkaart wapen inleveracties

Hoi [@oe=1]
De motiverende tekst mag wat mij betreft nog wel wat bijstelling. Ik had zelf meer een

tekst in gedachten die de jongere laat nadenken.

 

 

Ik kijk er morgen naar.

Groetjes,

(10)(2e)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

ri

(STOP) HELING
www.stopheling.nt

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

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

apgoee |
(yey J@minjenv.n|

www.rijksoverheid ni/jenv

 

 

 

 

 

Van: [(1oy(2e) ],{230)(2e)__|-BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: vrijdag 10 september 2021 08:28

Aan: | (10)(2e) ld (ye) Bhetccv.nl>
cc: { (10)(2e) <| (10)(2e) @hetccv.nl>; Coe)_], BD/DCOM/C&R
 

4 (10}(2e) Dminjenv.nl>; (10)(2e) <__(10)(2e) @utrecht.nl>

Onderwerp: RE: update landkaart wapen inleveracties

Hoi,

Onderstaand een concept tekst voor de landingspagina.
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Tk zet[(10)(2e) van de werkgroep ook even in de cc met het verzoek mee te kijken.

Het voorstel om motiverende tekst toe te voegen kwam oorspronkelijk van haar.

De gedachte is dat jongeren die de campagne zien, in eerste instantie alleen uit

belangstelling naar de site gaan. Meteen wijzen op de inleverlocaties is te kart door de

bocht. Je wil ze ook verleiden om na te denken over wapenbezit.

Een wapen op zak? Is dat echt cool? Geeft het je een veiliger gevoel?

Echt niet!

e Een wapen biedt geen echte veiligheid.

Je bent minder geneigd een ruzie uit de weg te gaan.

e¢ Je hebt met een wapen juist meer kans om slachtoffer te worden.

Tijdens een ruzie kan het lelijk uit de hand lopen. Je tegenstander is misschien wel

sneller dan jij. Of hij paktjewapen af en gebruikt het tegen je.

e Een wapen geeftje geen toekomst.

Wapenbezit is strafbaar. En met het gebruik van een wapen kom je nog dieper
in de problemen.

e Een wapen geeftje geen status.

Wie een wapen nodig heeft, kan het niet af op eigen kracht. Het is dus een

teken van onmacht.

Gebruik lieverje eigen kracht, je talenten om écht iets van je leven te maken.

Dus: drop je knife en doe wat me je life!

Leverje wapen in tussen 11 en 17 oktober. Anoniem en straffeloos.

Zoek op de landkaart een inleverpunt bij jou in de buurt.

Groetjes,

Laoe S1oy(2{ (ove) |
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

HELING
werw.stopheling nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
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“bad, (10)(2e)

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

www.riksoverheid ni/ienv
 

 

Van:| (10)(2e) J_ je) @utrecht.nl>

Verzonden: vrijdag 10 september 2021 10:39

Aan: [(oy@e)_],(eh0)2e)_|-BD/DGSB/DJFC/ACF <[___(10)2e)___ |@minjenv.nl>;

(10)(2e) hetcev.n|>

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

 

 

cc: { (10)(2e) Is (10)(2e) @hetccv.nl>; Coee_],

<q 10}@e)  Pminjenv.nl>

Onderwerp: Re: update landkaart wapen inleveracties

 
 

Hallo allen,

Fijn dat er een tekst toegevoegd wordt en jongeren niet gelijk op de landkaart uitkomen.

Ik ben alleen bang dat de tekst voor jongeren te lang is.

Ik denk datje zou kunnen volstaan met de 1¢ drie regels (t/m geen echte veiligheid) en

daaronder Q&A buttons en het filmpje. Wat ik overigens ijzersterk vind.

En dan afsluiten met

Drop je knife ......

Leverje wapen in......

Zoek op de landkaart ......

Groeten en succes met de aftrap maandag.
(10)(2e)
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Van:

    
Aan:

Onderwerp: “SUBEST | nlevarastie Wapens en Jongeran GLY

Daten Uuwder day 19 euyustis 2021 16.04.02

Bijlayen: aac0‘imaae092.2n9

‘ima@2003.00

‘imaae094.20

503891 Planrina Inloveracte Waverss OLY 1808.pdl

‘503851 Social Copy en vileo copy Inloveractie Wapens 13aua.dot
503891 Wavens inlverdoosie.ona

SUS8O1 Wapens nbveracbe Casta 15U8.pdt

 
Hie,

Een aantal terugkoppelingen op Wapens:

Beat opzct met ingesproken tekst voor de OLV WIP.

Copy doc

Social copy 90k in PLT ch voorbceld opmaale

Planning OLV

Mock up balicdoosje

Casting voo’stel

Hoor graag,

Laatjij ook nog even weten wat jouw voorkeur is voor aizender? Zie ook onders:aande e-mail,

Bank!

Groet,

 

 

 
Brand Manager

#31 (e-2cseaes

Genersal Ve:terstraat €2 “089 EW AmsterdamThe Nesherlands

From:[_(10)(2e)_(TBWA\NEBOKO)

Date: Tuesday, 17 Aug st 2071 at 13:31

To: ()Ze}],[(10)(2e)|- Bv/VCOM/C&K

Subject: Inleveractie Wapens en Jongeren OLY  

Graphical user interface, application, Teams PiNescription automatically generated

 

HiT,
Deze commentsqua versies 6” bespreekik met media

Qua afzender toevoegen in de ingesproker CTA aan het einde. Hoe wilje dat doon?

OF moet er een soortaftitelkeart in? Of eindigen met zen kaart in de video waarin we verwijzen naa’ dropjeknife.nl en dan jv vaantje en lego?

Ae byvoorbzeld RYO hieronder

0411



Graphical user interface, application & Description automatically generated

Groet,

(10)(2e)
Rear Manager

ssriod (10)2e)

\Generaal verterstraat 62 \ 2058 EW amsterdam\ The Nesheriands

 ‘This email is intended only for the person or snitytowhich itis addressedand may contain information that is privileged, confidentialor ccheruise protected from disslosure, Dissernination, distribution,or copying of

this email or he information herein by snyons cther than the intended recipient, or an emplayee or agent responsible for delvering the messags to the intended recipient, is prohibited. If you heve receivedthis ernail in

cerar, pleas notify tie carder immediately
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SCRIPT (30”)

We bevinden ons op een hangplek onder een verlaten viaduct. We zien een viertal jongens die staan te chillen. Eentje van hen

‘vol trots aan de andere jongens zien. Ineens slaat de sfeer om. Het wordt donker tovert een viindermes tevoorschijn en laat'

en de jongen met het mes komt in de spotlight. Een rauwe hip hop beat begint te spelen en een andere jongen begint te rappen:

“Eyyo, het dragen van een niffie is echt niet wijs,

want een tweede kans krijg je echt niet twice,”

We snijden naar verschillende korte scenes. Hierin zien we bijvoorbeeld een opstootje tussen jongeren waarbij een mes.

getrokken wordt. Of denk aan een moment dat een jongen een stoere reactie verwacht maar er totaal niet onder de indruk

gereageerd wordt op het laten zien van een mes aan vrienden.

“en ook een boete ofcelstraf is echt niet nice,

dus drop je knife en doe wat met je life!”

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

en met een verslagen blik het mes uit zijn handen laat vallen. Hier opvolgend zien we nog een aantal korte shots waarin we een

mes op de grond zien vallen in verschillende situaties (3x). Dan horen we een voice-over+ titel:

  “Drop ook je knife en lever tussen 11-17 oktober anoniem je steekwapen in. Ga naar dropjeknife.nl voor een inleverpunt bij jou in de but

3 comments Qrey-

PAGE 13 1v

© ssTRAALE 16/09

Is 6 versies noodzakelijk? qua bereik en

herkenbaarheid liever zo min mogelijk
versies. even check met mediaplan, is dit

00k zo ingekocht/gepland?

 

  
PAGE 14 tv

© ssTRAALE 16405 a

afzender toevoegen?

|Add areply...

PAGE 18 tv

e SSTRAALE 16 Aug

vraag mij of of we deze varianten echt

nodig hebben? wellicht volstaat 1 x 30/15

en 1 x 6? Ook qua herkenning op de

boodschap.
Afzender toevoegen! Min J en V
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B® Rijksdienst voor Ondernemend
Si Nederland

  
     

(oto)@ yin seaie-)>) Lheseelemnem same § Check
ean eve niieicnemencaasince rvo.ni/hetnetwerkeffect

de campagne #hetNetwerkEffect is gemaakt
in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken
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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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TBVWA\NEBOKO Pagina 2 van 2

 

 

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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—_— 
Rijksoverheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Inleveractie Wapens & Jongeren

Social Copy

0417



   
Facebook

W facebook com

© Rijksoverheid ©

Lever anoniem je steekwepen in. Ga naar

opjeknife.nl vocr een inleverp.n: bj jou in de burt

#uropjesnite

BuoP JE KNIFE’ |
EN DOE WAT

MET JE LIFE
uevenrussen 11-11 @KTOUER
ANGNIEM JESTEEKWAPENIN

Check dropjeknife.nl Check Hier

©0412 — 21 opmerkingen 14 keer gedeeld @=

a) Vind ik leuk C2 Opmerking plaatsen 2 Delen

dit Henriette Verkerk is in Foce di
i

a -8f 8 @ @  
Instagram

Iustagram ov

us

id

EN TWEEBE
NS KRUG JE

| FOHT NETEWI
Bitor JE KNIFE *

EN DOE WAT

MEVIEWFE
Leven TUSSEN 11- TF BKTOBER
ANGNIEM JE STEEMWAPEN IN

Gheck dropjeknife.nl

OAV qv

Rijksoverheld Lever anoniem je steekwepen in. Ga

naar drapjeknife.nl voor een inleverount bij jou in de

buurt. #dropjeknite

>

fA Q 86 6 8 
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Facebook

all T-Mobile N 34%

W facebook com

© Rijksoverheid © a

Lever anoniem je steekwepen in. Ga naar

dropjeknife.nl voor een inleverpn: bj jou in de butt.

#uropjeknite

         

  
Check dropjeknife.nt Check Hier

©0412 2 opmerkingen 14 keer gedeeld @~

d) Vind ik uk (2) Opmerking pleatsen A> Delen

 
dt Henriette Verkerkis in Foce di

ise

(oO

eae @ »

 

 
Instagram

15:01

Justagram

@ seowemeaate

 

       

Check dropieknife.nt >

OAV qv

Rijksoverheld Lever anoniem je steekwepen in. Ga

naar drapjeknife.nl voor een inleverount bij jou in de

buurt. #dropjeknit2

fA Q 86 6 8
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Facebook

W facebook com

© Rijksoverheid ©

Lever anoniem je steekwepen in. Ga naar

opjeknife.nl vocr een inleverp.n: bj jou in de burt

#uropjesnite

| Fit OF
1 rs
Ee

BROP JE KNIFE

EN DGE WAT

MET JE LIFE
even Tussen 11-17 GHTOBER
ANGNIEM JESTEEKWAPEN IN

Check dropjeknife.nl Check Hier

©0412 — 21 opmerkingen 14 keer gedeeld @=

a) Vind ik leuk C2 Opmerking plaatsen 2 Delen

dit Henriette Verkerk is in Foce di
i

a -8f 8 @ @  
Instagram

© serene e

HEN CELSTRAF IS

FFca NIET NICE
ROP JE KNIFE:
EN DOE War

MET JE LIFE
teventussen 14-17 OKTOBER
AN@NIEM JE STEEKWAPEN IN

Check dropieknife.nl >

Rijksoverheld Lever anoniem je steekwepen in. Ga

naar dropjeknife.nl voor een inleverpunt bij jou in de

buurt. #drapjeknite

fA Q 86 6 8 
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TBVVA\NEBOKO

COPY DOC Inleveractie Wapens & Jongeren

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

Lever anoniem je steekwapen in. Ga naar dropjeknife.nl voor een inleverpunt bij jou in

de buurt. #dropjeknife

2. CTAOLV:

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

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

3. Intro landingspagina Website
 

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

inleverpunten bijjou in de buurt. Het is valledig anoniem dus je hoeftje nergens druk

om te maken.

4. Tekstje voor A4 Baliedoosje:
 

Knife gedropt? Pak hier je keychain reward.

Of

Knife gedropt? Goed bezig! Pak hierje beloning.

5. Inleiding tekstvideo’s die jongeren kunnen insturen:
 

Scholen en jongerenwerkers kunnen dejongeren ook stimuleren rapvideo’s te maken

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

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

JOUW PUNCHLINE OP DE BEAT

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

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

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