Campagne Senioren en Veiligheid
In de Actueel van 13 augustus is de campagne Senioren en Veiligheid aangekondigd, die start in
september. KBO-Brabant werkt hierin samen met het Ministerie van Justitie. De campagne gaat
over High Impact Crimes: criminaliteit die mensen zwaar treft, niet alleen financieel, maar ook
sociaal-emotioneel.
De basis van deze campagne is dat over vier verschillende fenomenen voorlichtingsfilmpjes op hetzelfde
moment worden gedeeld door alle partijen via hun communicatiekanalen. Elke week staat een fenomeen
centraal en wordt daarover een filmpje gedeeld. Een bekende Nederlander is hierbij de hoofdrolspeler en
tevens ambassadeur van de campagne. Daarnaast vindt elke dinsdag om 10:30 uur een webinar plaats
(programma’s die via internet worden uitgezonden en vergelijkbaar zijn met TV-programma’s),
gepresenteerd door Catherine Keyl, met een panel van inhoudelijke experts over het thema van die week.
Planning van de thema’s is als volgt:
• Week 36 (1/9 t/m 7/9)
: Meekijken bij pinnen
• Week 37 (8/9 t/m 14/9)
: Babbeltrucs
• Week 38 (15/9 t/m 21/9)
: Hulpvraagfraude (via WhatsApp). Bij dit webinar is onze directeur
Wilma Schrover panellid.
• Week 39 (22/9 t/m 28/9)
: Phishing
Hiervoor levert het ministerie de filmpjes aan KBO-Brabant en kunnen deze vervolgens worden ingezet via
ieders communicatiekanalen.
In het kort: wat kunt u de komende maanden van KBO-Brabant in samenwerking met het ministerie van
Justitie en Veiligheid verwachten:
• De aftrap van de campagne met een artikel van minister Grapperhaus in de Ons van september;
• Vier webinars onder leiding van presentatrice Catherine Keyl met deskundigen over diverse
onderwerpen. Op de website van KBO-Brabant worden de links naar de webinars geplaatst;
• Ook op de traditionele radio en TV zal naar alle waarschijnlijkheid aandacht worden besteed aan dit
thema en deze campagne;
• Een telefoonlijn: mensen die ervaringen hebben met criminele situaties en daar graag eens over
willen praten, kunnen zich voor een telefoongesprek opgeven bij ondergetekende (bij voorkeur per
e-mail, met vermelding van het telefoonnummer) of telefonisch.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij via onderstaande contactgegevens bereiken.
Met vriendelijke groet,
Edith Mostert,
beleidsmedewerker
tel: 073-6444066
e-mail: emostert@kbo-brabant.nl
website: www.kbo-brabant.nl

