
 
 

 
PROGRAMMA 

 
Netwerkdag Grote Steden 

 
Utrecht, 23 mei 2013 

 
 
 
9.30 uur  Ontvangst met koffie en thee  

Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, Utrecht 
 
10.00 uur Welkom door dagvoorzitter Axel Weggelaar, programmaleider Integraal 

Veiligheidsbeleid CCV  
 
10.15 uur  ‘Sociale media en lokale veiligheid’ 

Project X in Haren en Harlem Shakes hebben laten zien hoe sociale media de 
openbare orde en veiligheid kunnen verstoren. Hoe kunt u vanuit uw gemeente 
de risico’s van dit soort fenomenen inschatten? En welke acties kunt u daarop 
ondernemen? Daarnaast maken gemeenten ook zelf actief gebruik van sociale 
media. Bijvoorbeeld om te communiceren over hun lokale veiligheidsbeleid. 
Wat zijn de kansen en bedreigingen van de sociale media voor het 
veiligheidsbeleid én voor uw afdeling OOV? Welke stappen kunt u nemen en 
welke stappen moet u nemen? 

Roy Johannink, senior adviseur beleid en onderzoek van VDDMP  
VDMMP adviseert, versterkt en traint organisaties die werkzaam zijn in het 
domein van openbare orde en veiligheid. Hun specialismen zijn communicatie, 
beleid & onderzoek en sociale media (www.vdmmp.nl). 

 
12.15 uur Lunch en netwerken 
 
13.30 uur Uitkomsten benchmark Grote Steden  

In totaal hebben 16 steden meegedaan aan de G32 benchmark van BMC. De 
uitkomsten geven inzichten in hoe deze steden veiligheid hebben 
georganiseerd en hoe effectief zij zijn op diverse inhoudelijke thema’s. Dit 
geeft een verrassend inkijkje bij steden waarmee andere steden hun 
voordeel kunnen doen. 

 
Jasper van Gaalen, senior adviseur Veiligheid BMC, houdt een presentatie 
over de opvallende lijnen in het totaalbeeld en gaat ook dieper in op 
bepaalde inhoudelijke thema's. Welke dilemma's doen zich voor, en wat 
blijkt dan goed te werken?  

 
14.30 Interactieve terugkoppeling van de G32 subwerkgroepen 

In kleine sessies worden de dilemma’s van de subwerkgroepen aan de 
deelnemers voorgelegd. Via (pittige) stellingen kunnen de deelnemers hun 
mening geven en bijsturen. Belangrijke vraag is in ieder geval wat we de 
bestuurders uit de bestuurlijke werkgroep Veiligheid willen meegeven? 

   
16.00 uur Afsluiting en borrel  

http://www.vdmmp.nl/

