
 

 01 

Jaargang 1 (2020) nummer 19 

Start Campagne Senioren en Veiligheid  

Zoals aangekondigd in de Nieuwsflits 2020-18 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een Campagne Senio-

ren en Veiligheid gestart die in september 2020 van start zal gaan.  

Dit onder de slogan:  ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ 

Voor de campagne werken vele partijen mee: Ouderenbonden en –organisaties (waaronder FASv en De Koepel 

Gepensioneerden), politie, Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland, banken, telecombedrijven, ICT-sector, 

het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Meld misdaad anoniem, brancheorganisaties, su-

permarkten, zorgpartijen en gemeenten. 

De Campagne Senioren en Veiligheid is vandaag bekend gemaakt middels een persbericht (gevoegd) 

 

De verschillende delicten kennen uiteenlopende werkwijzen van de daders. Daarom is het van belang om, per 

delict, de senioren een handelingsperspectief te bieden.  

 

Meekijken bij pinnen                                                                 (1-9-2020 t/m 7-9-2020 met op 1-09-2020 een webinar) 

*  Zorg dat niemand kan meekijken wanneer je je pincode intoetst door het met je hand af te schermen. 

* Vraag iemand die dichtbij staat om even wat meer afstand te nemen. 

 Eventueel voor supermarkten/banken: Door strepen op de vloer een gepaste afstand bij het pinnen  

 creëren. 

Babbeltrucs (aan de deur)                                                    (8-9-2020 t/m 14-09-2020 met op 8-09-2020 een webinar) 

* Doe niet zomaar de deur open  

* Houd de deur op een kier, evt. door gebruik van kierstandhouder 

* Vraag om legitimatie 

* Laat geen onbekenden binnen 

* Doe de deur achter je dicht als je binnen iets gaat halen 

Hulpvraagfraude (via WhatsApp)                                  (15-0-2020 t/m 21-09-2020 met op 15-09-2020 een webinar) 

* Maak nooit zomaar geld over na een onverwacht betaalverzoek via de telefoon zonder dat je iemand daad

 werkelijk hebt gesproken. Niet gebeld = geen geld. 

* Als een bekende je met een nieuw nummer vraagt om geld over te maken, controleer dan altijd  

 rechtstreeks bij de bekende of het verzoek van hem of haar afkomstig is. 

Phishing                                                                             (22-09-2020 t/m 28-09-2020 met op 22-09-2020 een webinar) 

* Eerst checken, dan klikken. Klik niet zomaar op een link. 

* Vraag rechtstreeks bij de instantie van wie het verzoek lijkt te komen of het verzoek daadwerkelijk van hen 

 afkomstig is. 

* Gaat het om geld? Gaat het om belangrijke gegevens? Is er haast bij? Let op!  

 

De webinars zijn rechtstreeks te zien en terug te kijken via www.maakhetzeniettemakkelijk.nl wen starten op ge-

noemde datums om starten om 10.30 uur. 

 

Ook is in elk filmpje aandacht voor het doen van aangifte wanneer men slachtoffer is: 

Doe altijd aangifte wanneer u slachtoffer bent geworden van criminaliteit. 

Alleen met uw informatie kan de politie de dader opsporen en kan worden voorkomen dat anderen ook slacht-

offer worden. 

Het kan iedereen overkomen, schaam u dus niet. 

 

Het bestuur FASv 


