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Na een grote politie-inval op een woonwagenkamp in Oss werd 
duidelijk dat er zorg en ondersteuning nodig was voor de bewoners 
die achterbleven. Maar hoe bundel je de krachten van verschillende 
organisaties in een gezamenlijke aanpak? En hoe ga je om met 
vooroordelen en angstgevoelens? Meike Lommers, landelijk adviseur 
gesloten familienetwerken bij het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (CCV) en de bestuurs adviseur openbare 
orde en veiligheid bij de gemeente Oss, vertellen over de aanpak.

Ontstaan: zorgen om woonwagenkamp

Meike Lommers: ‘In Oss liep een strafrechtelijk onderzoek op een 

woonwagenkamp. Men wilde de criminaliteit daar aanpakken, maar 

er waren ook zorgen over de veiligheid van de bewoners op het kamp. 

Tegelijkertijd heerste er bij instanties angst voor deze doelgroep. Als 

je in de georganiseerde criminaliteit terechtkomt, dan zijn dit soort 

families er op z’n zachtst gezegd niet blij mee als je hun ‘verdien

model’ om zeep helpt. Criminoloog Toine Spapens van de Universiteit 

Tilburg doet onderzoek naar criminaliteit binnen familienetwerken. 

Zijn boek was net gepubliceerd op het moment dat de gemeente Oss 

constateerde dat er iets nodig was om een duurzame verandering tot 

stand te brengen na een repressieve interventie.  

Daarop zijn gemeente, lokale 

instanties, politie, justitie en 

CCV met elkaar in gesprek 

gegaan. Oftewel: de wereld van 

het strafrecht met het bestuur 

en het sociale domein. Dat was 

een hele belangrijke stap. Want 

de werelden van politie, justitie 

en gemeente zijn normaliter 

nauwelijks verbonden in bestaande samenwerkingsvormen.  

Ze mogen bijvoorbeeld geen informatie met elkaar uitwisselen. 

Nederland is nog niet zover om dit soort zaken gezamenlijk aan te 

pakken. Daarvoor heb je pioniers nodig, en de gemeente Oss is er 

daar één van.’

De bestuursadviseur: ‘Het CCV en Oss hadden eerder met elkaar te 

maken gehad rondom horders en vervuilers. Nu ging het om een 

situatie na een grote politieinval op een woonwagenkamp.  

Collega’s vonden het eng om het kamp op te gaan en zorg aan te 

bieden. Dat snapte ik. Daarom zochten we met wie we dat wel zouden 

kunnen oppakken. Bij gemeente en politie ligt het accent erg vaak op 

veiligheid en ondermijning. Maar ik vind dat het altijd gaat om 

mensen. Ook al doen ze foute dingen, het zijn en blijven ook mensen.

De kunst is, vind ik, om dan toch nog kansen te zien. En vanuit die 

gedachte wilden we verder.’

Aanpak: in vier stappen ongestructureerde 
problemen oplossen
Meike Lommers: ‘Ik heb bij het CCV een integrale werkwijze voor 

ongestructureerde problematiek opgezet. Die zijn we in Oss gaan 

toepassen. Dat is een procesmethodiek met vier hoofdstappen en 

daaronder weer verschillende substappen. De eerste hoofdstap is een 

QuickScan. Hoe kun je het ‘niet pluis gevoel’ vertalen naar een 

gezamenlijk gedragen probleem

definitie gebaseerd op feiten?  

En welke opdrachten horen daarbij? 

De tweede hoofdstap is de 

systeem  wereld: professionals 

moeten anders werken, oftewel 

sleutelen aan hun systeemwereld. 

Iedereen werkt met bepaalde regels 

en protocollen. En dat is ook logisch, 

want als het spannend wordt, bieden die houvast. Maar soms is 

anders werken nodig. Professionals willen vaak wel anders werken, 

maar hun leidinggevenden liever niet. Dus gaat het erom het 

“Hij constateerde dat er ondersteuning nodig  
was op alle niveaus om na afronding van het 

strafrechtelijk onderzoek duurzame verandering
tot stand te brengen.” 

.
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ondermijnende activiteiten. Niet iedereen is daar geschikt voor, en 

dat is helemaal niet erg. Sommige mensen moeten dit nog leren, 

anderen erkennen dat ze hiervoor niet het juiste type professional 

zijn. Niet elke politieagent wil zich bezighouden met zorgvraag

stukken, bijvoorbeeld. Als procesbegeleider probeer je dat 

bespreekbaar te maken en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.’

Succesfactoren: stilstaan bij de feiten

Meike Lommers: ‘Het is erg waardevol om mensen uit alle frustratie 

en hectiek te laten stappen en ze goed te laten zien met wie ze 

eigenlijk werken en waarmee ze bezig zijn. Daardoor ontstaat er 

ruimte om andere verbindingen te leggen en samenwerkingen op te 

starten.’

De bestuursadviseur: ‘Het CCV vind ik deskundig en geduldig. Meike 

gaat terug naar de basis, waardoor we met z’n allen niet meteen gaan 

hollen. Stilstaan bij de feiten, bij wat de essentie is, daar heb ik veel 

van geleerd. Bestuurders roepen al snel: er moet nu direct iets 

gebeuren. Maar kennismaken met het netwerk en de doelgroep, 

verkennen, vertrouwen opbouwen en zo komen tot een goede 

onderbouwing van het probleem, waarin je meeneemt wat er nodig is 

en hoe je het aanpakt: dat werkt!’

Knelpunten: angst, vaardigheden en 
bestuurlijke complexiteit
Meike Lommers: ‘In Oss bleek met name het vertrouwen in elkaar 

belangrijk. Er was sprake van een flinke ruis in de waarneming van 

professionals, met name door het justitieel onderzoek en de 

mediagevoeligheid van de zaak. Eén van de professionals twijfelde 

bijvoorbeeld aan de eigen waarneming omdat er in de media hele 

andere berichten verschenen. Ook speelden er angstgevoelens bij 

professionals door de politieinzet die had plaatsgevonden. Wat ik 

vaak doe in dit soort situaties is alle beren op de weg in kaart 

brengen. Die zijn er niet voor niets, daar kun je van leren. Dat bleek 

raamwerk voor het oplossen van ongestructureerde problemen 

passend te maken op de organisaties en hun werkwijzen. En dat met 

commitment van deze organisaties en hun bestuurders. De derde 

hoofdstap is de uitvoering: aan de slag, met vallen en opstaan als we 

vervallen in oud gedrag. Terugvallen mag, maar dan kijken we heel 

bewust naar hoe we daar zijn gekomen. We ondersteunen elkaar en 

onderzoeken waar barrières liggen. In deze fase voeren we vaak veel 

deescalatiegesprekken op bestuurlijk niveau. Of we organiseren 

workshops met specialisten als nieuwe kennis nodig is. Kortom: je 

doet er alles aan om het proces door te laten lopen. De laatste stap is 

duurzaam borgen: hoe gaan we dit vasthouden op alle niveaus van 

de inzet? Hoe blijven we communiceren? Na elke stap bouwen we een 

go/no go moment in.

De doorlooptijd voor deze werkwijze bij een gemeente is ongeveer 

een jaar. In Oss hebben we inmiddels met de QuickScan de eerste 

stap gezet. Via een signalensessie hebben we alle partijen uit

gedaagd om even alles los te laten en opnieuw te kijken naar wat elke 

professional ziet. Vervolgens hebben we gekeken: wat zijn aannames 

en wat zijn feiten? Dan zie je vaak dat er zo’n 10 procent overblijft aan 

daadwerkelijke feiten. En als je iets niet wil dan is het om te handelen 

op basis van nietgetoetste feiten en signalen, zeker bij deze 

doel groep. Het moet duidelijk zijn wat je inzet rechtvaardigt.  

Zo ontstaat een gezamenlijk gedragen probleemdefinitie voor de 

aanpak. In de eerste stap zie je ook al de contouren voor de volgende 

stappen ontstaan, zoals plan van aanpak en randvoorwaarden. Het is 

geen rocket science, je gaat vooral terug naar de basis.’

Rol van de coördinator: anders werken en 
kijken stimuleren
Meike Lommers: ‘Dat het CCV is gevraagd om dit verder als externe 

partij te begeleiden, snap ik heel goed. Een strategische samen

werking tussen het sociale domein, het bestuur en politie en justitie 

vraagt nou eenmaal om een andere manier van werken. Zo moet de 

maatschappelijk werker anders gaan kijken naar bijvoorbeeld 

De ketendefiniëring, hoe verhouden organisaties zich tot de opdracht en hoe vinden we dat we ons moeten verhouden tot de opdracht op basis van de 

nieuwe gezamenlijke inzichten.



heel belangrijk voor het proces en daar kwamen mooie dingen uit. 

Denk aan professionals die durfden toe te geven bang te zijn. Zo 

zorgen we voor elkaar en creëren we ruimte om eerlijk te kunnen 

zeggen wat men voelt. En het geeft je argumenten om de noodzaak 

en complexiteit bij het bestuur 

op de agenda te zetten.

De bestuursadviseur: ‘Je moet 

bepaalde vaardigheden in huis 

hebben om gesprekken goed te 

kunnen voeren. Mensen die dat 

doen moeten zich toegerust en 

gesteund voelen. Daarvoor is soms training en bijscholing nodig, 

maar je bent ook afhankelijk van de teamleider of bestuurder die dat 

ziet en steunt. Daarnaast heb je te maken met gelaagdheid: 

bestuurders die overal wat van vinden. Collega’s in het veld hebben 

daar ook echt last van. Maar ook wisselingen van mensen op 

bepaalde posities en het personeelstekort zijn drempels. En soms 

missen mensen de creativiteit om een probleem op te lossen. Dat 

proberen we met het CCV juist aan te wakkeren.’

Resultaten: beweging op veel niveaus

Meike Lommers: ‘Ondanks de aanvankelijke negatieve ervaringen 

bleek er dankzij de werkwijze binnen de groep een enorme bereid

heid te zijn om samen aan de slag te gaan. We hebben in deze groep 

ook de kwetsbaarheid afgepeld. Mensen moesten terug naar de basis: 

hoe kijk ik, hoe denk ik? Dat is een spannend proces. Maar het is 

goed om als professional bewust te zijn van je eigen vooroordelen en 

een vertaling daarvan te kunnen maken naar je eigen professionaliteit.’

De bestuursadviseur: ‘Bij het kamp hebben we samen met 

betrokkenen en het netwerk gekeken naar de nieuwe generatie.  

We hebben contacten gelegd en een sociaal werker komt nu eerder 

bij mij als er iets speelt. Dat heeft al geleid tot verschillende 

resultaten. Er zit beweging in, zoals twee bewoners die zich hebben 

gemeld omdat ze een eigen huis willen. Of een ouder echtpaar op het 

kamp dat aangeeft dat ze elders willen wonen. Daar gaan we 

vervolgens niet als een stel 

aasgieren bovenop zitten, maar 

kijken met de woningbouw 

samen of we daar iets kunnen 

betekenen. 

Mensen aanspreken op eigen 

kracht vraagt om tijd, geduld en 

vertrouwen. Een aantal bewoners 

heeft nu een eigen woning, een baan en draait volwaardig mee in de 

maatschappij. Dat vind ik geweldig, het beweegt!’

Toekomst: na de zomer verder

Meike Lommers: ‘In 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. 

Daardoor ligt het proces nu even stil. Maar er is fors bestuurlijk 

commitment en de lokale driehoek zit er nog. We wachten nu tot 

iedereen in de gemeentelijke organisatie op de juiste stoel zit voordat 

we verder kunnen. Hopelijk kunnen we na de zomer door.’

De bestuursadviseur: ‘Veel eerder signaleren, in feiten te blijven 

denken én preventief werken gaat zeker rendement opleveren. Dit is 

een zaak van de lange adem. De kampbewoners zijn er al een eeuw, 

we gaan niet in vier jaar alle problemen oplossen – hoewel er mensen 

zijn die dat denken. Ik geloof in maatwerk en het rendement ervan op 

de langere termijn. Daarom hoop ik dat we samen kunnen blijven 

optrekken met het CCV. We zijn ook samen bezig met casussen 

rondom Roma in Oss. Ik probeer vanuit mijn rol te bewaken dat het 

hier op de agenda blijft staan.’

“Daarnaast heb je te maken met gelaagdheid: 
bestuurders die overal wat van vinden. Collega’s  

in het veld hebben daar ook echt last van.”  
.

Het is puzzelen om samen het gedragen probleemeigenaarschap te beleggen en de gezamenlijke strategie te ontdekken, waarbij de overstijgende 

integrale doelstelling centraal staat.
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Integrale aanpak ongestructureerde problematiek 

Weten wat je ziet 
Quickscan: weten wat je ziet en wat je (nog) niet ziet.  
Problematiek ontrafelen, probleemdefinitie opstellen, signalensessie. 
Resultaat: contouren van een plan van aanpak.

De systeemwereld 
Aanpak vertalen naar beleid, taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. 
Resultaat: de basis op orde in het interventieveld.

De uitvoering
Doen, leren, evalueren, bijstellen en implementeren. 
Resultaat: continu proces.

Duurzaam borgen  
Duurzaam borgen – onderhouden kennis en competentieniveau. 
Resultaat: goed voorbereide professionals.  

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

UITGANGSPUNTEN

• Op alle professionele niveaus

• Fenomeen en domeinoverstijgend

• Gemeente en (land)grensoverstijgend

• Dader en slachtofferschap
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