
gedragsverandering, 
het bezitten van meerdere mobiele telefoons, 
onverklaarbaar cash geld, 
duurdere kleding en sieraden. 

Na het succesvolle eerste onderdeel van de Limburgse 
communicatiecampagne, "Ben jij geschikt om te werken als 
drugscrimineel?", gaat vandaag het tweede onderdeel van Crimitest 
live: "Bescherm jij je kind genoeg tegen criminaliteit?"

Het tweede onderdeel van de campagne richt 
zich op de ouders van Limburgse jongeren. 
Dit tweede onderdeel, “Bescherm jij je kind 
genoeg tegen criminaliteit?” bestaat ook uit 
een online test die ouders kunnen afnemen, 
biedt inzicht in de kennis van signalen en 
verwijst weer door naar het achterliggend 
platform, waar ook voor ouders meer informatie 
en hulp te vinden is. 
 

             Kim Wetjens, programmamanager bij RIEC Limburg: 
“Jongeren worden tegenwoordig offline, maar ook steeds vaker online 
geronseld door criminelen / bekenden. Ouders denken soms nog, zolang mijn 
kind ’s avonds niet op straat rond hangt, is het veilig. Maar criminelen 
ronselen jongeren niet alleen op straat, maar ook online, via social media 
zoals SnapChat en Tiktok, terwijl ze naast hun ouders op de bank zitten. Dit 
zijn zorgwekkende ontwikkelingen, waar ouders niet altijd van op de hoogte 
zijn. Wij willen ouders bewust maken van signalen en meer inzicht geven in 
hoe zij hun kinderen nog beter kunnen beschermen tegen dit soort 
verzoeken.”
De campagne geeft ouders een aantal handige tips. Zo worden signalen 
genoemd om ouders bewust te maken van signalen die je kunt 
opmerken wanneer je kind bij criminaliteit betrokken is, zoals 
bijvoorbeeld:

Op het platform achter de test kunnen ouders meer informatie over 
alle signalen vinden - en tips om het gesprek aan te gaan met hun kind. 

NIEUWSBRIEF
Tweede deel Limburgse 
campagne live!

Wij hebben jullie hulp nodig!
Het succes van het eerste onderdeel van de campagne hadden 
wij voor een groot deel ook aan jullie te danken! De vele 
gedeelde berichten op LinkedIN, maar ook het bestellen van 
flyers en posters, zorgde er voor dat de campagne veel Limburgse 
jongeren heeft bereikt. 

Flyer en poster materiaal opvragen
Ook bij dit onderdeel rekenen wij weer op jullie hulp. Flyers en 
posters zijn op te vragen via e-mail.  
 
Berichten voor social media
Wilt u een bericht over de test voor ouders 
delen op uw social media kanalen? In de 
bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u de 
teksten en afbeeldingen die bedoeld zijn  
voor het publiceren van social media 
berichten. 

Samen streven we naar een groot bereik onder Limburgse ouders 
en verzorgers. 

Kim Wetjens
Programmamanager 
Task Force Jeugdige Ondermijners
RIEC Limburg
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