INTERACTIEVE FILM ECHT OF NEP?

Digitale criminaliteit is veel voorkomend en de snelst groeiende vorm van criminaliteit. De 25
gemeenten in de eenheid Rotterdam, de politie-eenheid Rotterdam en het Openbaar Ministerie
werken in de periode tot en met 2024 samen met publieke en private partners aan een versnelde
positieve ontwikkeling op het gebied van weerbaarheid en bewustzijn in het digitale domein. De
focus ligt hierbij op de meest voorkomende vormen van digitale criminaliteit, het gaat hierbij veelal
om online fraude.
Interactieve film Echt of Nep
Om gemeenten bij te staan in het digitaal weerbaar maken van senioren, is de interactieve film
Echt of Nep ontwikkeld. Tijdens een bijeenkomst kan met behulp van de film het gesprek met
senioren aangegaan worden over de risico’s in de digitale wereld.
De film bestaat uit vijf korte filmpjes over verschillende vormen van digitale criminaliteit. Per
delict zijn drie scenes opgenomen. In de film zitten keuzemogelijkheden, hierbij wordt de film
stopgezet en wordt aan de deelnemers van de bijeenkomst gevraagd wat zij in deze situatie zouden
doen. De film gaat dan verder met de keuze die gemaakt is. Op deze manier wordt er niet alleen
informatie gezonden, maar wordt er ook aan de doelgroep gevraagd na te denken over de keuzes
die gemaakt moeten worden. Door te ervaren wat er gebeurt als er een verkeerde keuze wordt
gemaakt, blijft de opgedane kennis beter hangen.
Op deze manier wordt senioren op een laagdrempelige manier kennis bijgebracht over veilig
internetgebruik. Niet door informatie te zenden, maar door ze mee te nemen in de ervaring en na
te laten denken over de keuzes die gemaakt kunnen worden.
Informatie voor geïnteresseerde organisaties
Met de (gratis te gebruiken) interactieve film, kunnen gemeenten, ouderenwerk, politie,
bibliotheken etc. tijdens een bijeenkomst het gesprek met senioren aangaan over veilig
internetgebruik.
De informatie in de handleiding zorgt ervoor dat met een minimale belasting, enthousiaste
medewerkers van de verschillende organisaties een bijeenkomst kunnen organiseren en de
doelgroep digitaal weerbaarder wordt. Hiervoor is het niet noodzakelijk om expert te zijn op het
gebied van digitale criminaliteit.
Het initiatief voor het ontwikkelen van de film Echt of Nep is genomen door de VeiligheidsAlliantie
regio Rotterdam (VAR). De VAR is een samenwerkingsverband van de 25 gemeenten, de politie en
het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.
De film, inclusief handleiding, is gratis op te vragen via var.rotterdam@politie.nl

