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CRIMINELEN 
RONSELEN 

JONGEREN…. 
 

Alleen samen kunnen we voorkomen 
dat jongeren die stap in de criminaliteit 

zetten. 

Hoe?  
 

Dat wordt u 
uitgelegd op: 

22 of 23 augustus 2022, tijd en locatie 

Een maatschappelijk probleem 
Criminelen ronselen jongeren voor strafbare klusjes. Dit is 
een vorm van criminele uitbuiting en een maatschappelijk 
probleem. Gemiddeld zitten er in elke klas wel een paar 
jongeren die benaderd zijn voor duistere zaken. We willen 
voorkomen dat jongeren in het criminele web verstrikt 
raken: het is namelijk moeilijk om er weer uit te komen. Er 
rust een taboe op criminaliteit onder jongeren. Zeker als 
het je overkomt is er vaak sprake van schaamte of gevoel 
van falen.  

. 

 
Samen staan we sterker… 
Dit taboe willen we doorbreken door het erover te 
hebben. Pas als we weten waarover het gaat, kunnen we 
het herkennen, bespreken en samen aanpakken.  
Daarom is het #Alertprogramma ontwikkeld: gericht op 
bewustwording, herkennen en handelen.  Dit programma 
wordt gefinancierd door het Ministerie van JV en provincie 
Gelderland. Onderdeel van dit programma is het verzorgen 
van webinars voor verschillende doelgroepen.  
 

 

Wat u kunt verwachten: 
Tijdens deze webinar vertellen we u over de criminele 
wereld en hoe jongeren worden geronseld. Ook hoe u het 
kunt herkennen en wat u kunt doen vanuit uw rol.  
 

Hoe u kunt deelnemen:  
 
U hoeft u niet aan te melden. De bijeenkomst duurt maximaal 90 minuten, waarbij ruimte is voor vragen. Ook 
bespreken we de les zoals we deze aan de leerlingen gaan geven – en wat uw rol als docent is. In geval van COVID-
maatregelen schakelen we over op een digitale bijeenkomst.  

KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE WEBINAR 
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