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Interventiekaart Project Criminele Aanwas
Deze interventiekaart geeft een overzicht van de interventies die

1. Escapegame ‘’Foute Centen’’

vanuit het project Criminele Aanwas beschikbaar zijn om te
voorkomen dat jongeren in de drugscriminaliteit terecht komen. Klik op

2. BUIT

de interventies voor meer info.

3. Kosten van snel geld verdienen
De interventies zijn kosteloos in te zetten door de partners, tenzij bij
de interventie iets anders vermeld wordt.

4. Deal With It

Politie, OM, Gemeenten kunnen op basis van deze Interventiekaart
kiezen welke interventie(s) zij gepast vinden om in hun werkgebied in

5. www.dealenmetdrugs.nl

te zetten. Uiteraard zit de meeste kracht in het inzetten van een
combinatie van interventies. Vanuit het project Criminele Aanwas

6. Straatsjablonen

staan we voor je klaar om je te adviseren en ondersteunen bij de
uitvoering van de interventies.

7. Signaalkaarten

Wil je samen met ons een nieuwe interventie ontwikkelen? Stuur dan
een mail naar crimineleaanwas@nh-sv.nl.

8. Vergroten weerbaarheid ouders
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1. Escapegame ‘Foute Centen’
Escapegame

Doelgroep

In de Escapegame ‘Foute Centen’ worden

De Escapegame is er in 2 varianten:

jongeren geconfronteerd met klussen

▪ jongeren tussen de 10 en 15 jaar

waarmee ze snel geld kunnen verdienen,

▪ jongeren tussen de 16 en 18 jaar.

maar ze ervaren ook dat er een criminele

wereld achter schuil gaat. Het doel van de

Inzet interventie

Escapegame is het vergroten van de

De Escapegame is inzetbaar in

weerbaarheid onder jongeren. Dit gebeurt

jongerencentra, basisscholen, middelbare

door hen situaties te leren herkennen

scholen en MBO’s in de eenheid Noord-

waarin zij mogelijkheden krijgen

Holland. Met behulp van een instructie kan

aangeboden om snel ‘foute centen’ te

de jongerenwerker of docent de

verdienen.

Escapegame zelf begeleiden.

Doel

Aanmelden kan door een mail te sturen naar

Het doel van de Escapegame is het

crimineleaanwas@nh-sv.nl

vergroten van de weerbaarheid bij
jongeren.

Meer informatie
Op deze pagina is de flyer te downloaden.
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2. BUIT en de modulaire toolkit criminele uitbuiting
BUIT

Doelgroep

In de film BUIT volgen we Eddie en Eva.

Buit richt zich op de volgende doelgroepen:

Beiden zijn terecht gekomen in een situatie

▪

Leerlingen Voortgezet Onderwijs

waarin zij slachtoffer zijn van uitbuiting.

▪

Docenten

Thema’s die in de film aan bod komen zijn

▪

Ouders

criminele en seksuele uitbuiting, geldezels
en sextortion.

Inzet interventie

Bij de film hoort een lespakket. Daarin

De film en het lespakket zijn vanaf 17

wordt specifiek aandacht besteed aan

februari 2022 kosteloos inzetbaar in het

jongeren met een lichtverstandelijke

hele land. Dit geldt ook voor de andere

beperking (LVB).

doelgroepen. Aanmelden kan vanaf 17
februari 2022 via www.buitindeklas.nl

Doel
Met de film en het lespakket wordt ingezet

Meer informatie

op signalering en bewustwording van

www.buitindeklas.nl

criminele uitbuiting. Ook wordt een
handelingsperspectief geboden voor
verschillende doelgroepen.
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3. Kosten van snel geld verdienen
Kosten van snel geld verdienen

Doelgroep

Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat

Leerlingen van de onderbouw van het voortgezet

het vaak ook. Jongeren komen makkelijk in

onderwijs

stil bij de gevolgen. In deze themales van

Vanuit het project Criminele Aanwas zullen wij in

In de film BUIT!
zien
wegeld
hoe
Eddieofwordt geronseld en wordt uitgebuit als geldezel. Bij de film hoort een lespakket
de verleiding
om snel
te verdienen
toegespitsteven
opeenverschillende
doelgroepen.
vriend te helpen, maar
staan niet
Inzet interventie
HALT leren leerlingen van het voortgezet
de eenheid Noord-Holland ruim 200 van deze
Doelgroep
onderwijs
over de
gevaren en gevolgen
van
voorlichtingen kosteloos aanbieden aan scholen.
▪ Jongeren
op het
voortgezet
onderwijs
Interesse hierin als gemeente of school? Mail naar
▪ Oudersondermijnende criminaliteit en worden hen
handelingsperspectieven aangereikt.
crimineleaanwas@nh-sv.nl.
▪ Docenten
▪ Zorgprofessionals
Doel
Meer informatie
▪ Politie Ondermijnende criminaliteit bespreekbaar
Op deze pagina is de flyer van de HALT les te

maken door met jongeren de dialoog aan te

downloaden.

gaan.
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4. Deal With It
Deal With It

Doelgroep

In gesprek mét jongeren in plaats van óver

De doelgroep van ‘Deal With It’ is tussen

jongeren: Deal With It is een platform waarbij

de 16 jaar en 23 jaar oud.

we zowel online als offline in gesprek gaan
met jongeren over drugscriminaliteit, sociale
media en jongerencultuur. De thema’s
variëren van geldezels en katvangers tot
drugsgeld en de rol van sociale media in de

moderne drugshandel.

Inzet interventie
Deal With It is inzetbaar op
jongerencentra en middelbare scholen in
de eenheid Noord-Holland. De online
sessies zijn voor iedereen binnen de
doelgroep in Nederland toegankelijk.

Doel
Met Deal With It willen we meer inzicht
krijgen in de leefwereld van jongeren.

Daarnaast laten we jongeren ook

Ben jij geïnteresseerd in een sessie op
een jongerencentrum of school in jouw
gemeente? Mail naar
crimineleaanwas@nh-sv.nl.

meedenken over interventies. Tot slot zorgen
de sessies ervoor dat jongeren ook
reflecteren op de thema’s, zichzelf en elkaar.

Meer informatie
https://www.instagram.com/dealwithit.nl/
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5. www.dealenmetdrugs.nl
Dealenmetdrugs.nl

Doelgroep

Op internet is veel informatie te vinden

De website is in eerste instantie gericht

over drugsgebruik. Maar over

op ouders en verzorgers.

drugscriminaliteit onder jongeren is juist
veel minder te vinden. Daar willen we

Inzet interventie

met de website dealenmetdrugs.nl

De website zal in februari 2022 online

verandering in brengen!

komen.

Doel

Met een campagne zullen we de

Ouders bewust maken van hoe ze

website nog onder de aandacht gaan

drugscriminaliteit onder hun kinderen

brengen bij de ouders.

kunnen herkennen en wat zij dan

Voor professionals die werkzaam zijn

vervolgens kunnen doen. Ook zullen er

met ouders en jongeren is het belangrijk

ervaringsverhalen van ouders en

om van deze website te weten, dus

jongeren op de site komen te staan.

deze kan met hen gedeeld worden.
Meer informatie
www.dealenmetdrugs.nl
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6. Straatsjablonen
Straatsjablonen

Doelgroep

Straatsjablonen is een van de

De straatsjablonen richten zich op jongeren,

communicatiemiddelen die we vanuit het

ouders en buurtbewoners.

project Criminele Aanwas aanbieden. Het is
een innovatief preventiegericht instrument.

Inzet interventie

De straatsjablonen kunnen met behulp van

De inzet van de straatsjablonen is

een krijtspray worden aangebracht op

laagdrempelig. Voor een juiste inzet is wel

locaties in de openbare ruimte waar veel

wat voorbereiding nodig (afstemming intern,

(risico)jongeren zich begeven.

met partners, nadenken over communicatie).
Op basis van ervaringen elders, kunnen we

Doel

hier goede tips bij geven.

Het doel van de sjablonen is om onder
jongeren, maar ook buurtbewoners het

Het aanvragen van de toolkit is simpel: stuur

gesprek op gang te brengen over

een mail naar crimineleaanwas@nh-sv.nl en

drugscriminaliteit en hen op een

wij denken met je mee over de verdere inzet.

innovatieve en ludieke manier te prikkelen
en aan te zetten tot nadenken.
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7. Signaalkaarten drugs en jongeren
Signaalkaarten

Inzet interventie

Een ander communicatiemiddel is de

De signaalkaart bevat een voorbeeldtekst die

signaalkaart drugs en jongeren. Op de

lokaal op maat gemaakt dient te worden. Voor elke

signaalkaart staan signalen die er op kunnen

gemeente geldt dat er andere lokale partners zijn

wijzen dat een jongere betrokken is bij

waar men terecht kan voor hulp. Ook kan het

drugshandel. En worden tips gegeven, waar je

gemeentelijke logo ingevoegd worden. Ook voor de

met zorgen terecht kunt.

inzet van de signaalkaart geldt dat afstemming

hierover met partners van belang. En dat de
Doel

signaalkaart onderdeel kan uitmaken van een

Het doel is dat ouders/verzorgers en

bredere aanpak.

professionals die met jongeren werken signalen
kunnen herkennen en hiermee aan de bel

Interesse om de signaalkaart in andere talen in te

kunnen trekken.

zetten? Stuur een mail naar crimineleaanwas@nhsv.nl.

Doelgroep
Er is een signaalkaart voor ouders/verzorgers en

Meer informatie

een variant voor professionals die met jongeren

De signaalkaarten zijn op deze pagina te

werken (docenten, jongerenwerkers,

downloaden.

hulpverleners etc).
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8. Oudernetwerken
Oudernetwerk

Ouders leren kritisch te kijken naar de

Betrokkenheid, ondersteuning, openheid, maar

rol die zij zelf kunnen spelen. Hoe

ook grenzen stellen zijn belangrijke beschermende herkennen ze de signalen, hoe
factoren in de opvoeding. Die beschermende

kunnen ze de verbinding met hun kind

factor willen we versterken door het

houden, maar ook grenzen stellen.

opzetten/ondersteunen van oudernetwerken.
Hiervoor werken we onder andere samen met de

Doelgroep

stichting de Moeder is de Sleutel. Een moeder

Ouders die op dit moment voor de

waarvan haar eigen kind in de criminaliteit terecht

overheid moeilijker bereikbaar zijn.

kwam, zet zich nu met deze stichting in om andere
moeders te empoweren.

Inzet interventie
Wil je in jouw gemeente ook aan de

Doel

slag met het versterken van de rol van

Het doel van het ondersteunen van

ouders, neem contact met ons op via

oudernetwerken is het vergroten van de

crimineleaanwas@nh-sv.nl.

weerbaarheid van ouders.

We kijken dan op maat wat er nodig is.
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