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1. De start van ADAMAS: het netwerk van credible messengers in Amsterdam 
In Amsterdam is momenteel een netwerk van credible messengers actief: ADAMAS. 
Credible messengers zijn een groep van o.a. professionals, ervaringsdeskundigen en 
sociale wetenschappers met een mix aan ervaring, leeftijd en achtergronden. Credible 
messengers zijn geworteld in de wijk en kunnen doordringen tot jongeren die in de 
(drugs)criminaliteit zitten, of daarin dreigen te belanden. Ze bieden de jongeren 
perspectief en inspireren hen tot ander gedrag. Daarnaast kunnen zij een brug vormen 
richting bestaande initiatieven en instanties om positieve verandering te realiseren. De 
eerste drie lichtingen hebben inmiddels het opleidingsprogramma afgerond. ADAMAS deelt 
in deze workshop wat er allemaal komt kijken bij de totstandkoming van het netwerk, het 
opleidingsprogramma, en de inspanningen en projecten die zij momenteel doen. Wil je 
weten wat jij kunt doen om de kracht van credible messengers in jouw gemeente te 
faciliteren? Dan is deze workshop iets voor jou! 
  
Deze workshop wordt verzorgd door credible messengers van het ADAMAS netwerk, André 
Platteel & Robin van den Maagdenberg (Stichting Your Lab) en Norah van der Meer 
(Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam-Amstelland, programma Weerbaar 
Amsterdam / Drugscriminaliteit) 
 
2. Verleidelijk perspectief bij Citysteward  
Sommige jongeren in Rotterdam-Zuid willen wel uit de criminaliteit komen, maar weten 
niet hoe. Zo’n 80% van hen heeft een detentieverleden en is betrokken geweest bij drugs- 
en gewelddelicten. Zij hebben vaak al een achterstand opgelopen op diverse 
leefgebieden. Het projectteam van Citysteward heeft, samen met gemeente en partners, 
een werkwijze voor jongeren ontwikkeld die zich al duidelijk bewezen heeft in de 
Rotterdamse praktijk. Gericht op het bieden van een verleidelijk perspectief, 
bijvoorbeeld ook voor uithalers in de Rotterdamse haven.  
 
Jettie Medema legt uit hoe zij in hun aanpak inspelen op meebewegen met het tempo van 
de jongeren zelf. Op deze manier lukt het hen om echt in contact te komen én te blijven 
met deze jongvolwassenen. Met als doel dat zij een zelfstandig leven met een betaalde 
baan opbouwen, niet recidiveren en uit de anonimiteit en criminaliteit blijven. 
Deelnemers krijgen tevens de kans diverse landelijk erkende certificaten te behalen.  
 
In de workshop wordt besproken hoe je succesvol omgaat met de grote contactarmheid en 
problematieken waar deze jongeren mee kampen (schulden, armoede, detentie, 
taalachterstand, gebrek aan huisvesting en zinvolle dagbesteding, enz.). Wil je weten en 
ervaren hoe dit betrokken team 100 jongeren per jaar begeleid? Meld je dan aan voor 
deze workshop. 
 
Deze workshop wordt verzorgd door Jettie Medema, directeur Citysteward, en Tanja 
Vermonden, Gemeente Rotterdam 
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3. Een stevige basis en een goede start van projecten gericht op ondermijning - Pilot 
weerbaarheidstrainingen voor basisscholen (een schoolvoorbeeld uit de praktijk)  

Bij uitdagende thema’s die bij ondermijning aan bod komen, heb je al snel te maken met 
verschillende partijen binnen de gemeente (bijvoorbeeld Veiligheid en Onderwijs) en 
externen. Dit is een uitdaging bij de inrichting van een pilot. In deze interactieve 
workshop komen zowel de inhoud van de pilot aan bod, als wat de meerwaarde van een 
aanbestedingsproces kan zijn.  
De pilot richt zich op het vergroten van de weerbaarheid en bewustwording van kinderen 
uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8) van vier basisscholen. Op deze manier is er 
laagdrempelig, pedagogisch en didactisch aandacht voor ondermijningsthema’s. Ook sluit 
de pilot aan bij de ontwikkeling van kinderen en wat er op en in de omgeving van scholen 
speelt. In gesprek met de schooldirecteuren, collega’s van verschillende diensten is de 
opdracht geformuleerd en aanbesteed.  
 
De uitdaging is om positief en preventief invloed te hebben op de ontwikkeling van 
jongeren. Er is aandacht voor ouderbetrokkenheid. Voor professionals is er aandacht voor 
signaleren en ontwikkelen van samenwerking. Gezamenlijk vormt dat een stevige basis 
voor de pilot, waarbij er ruimte blijft voor maatwerk.  
 
Wil je meer weten over de pilot en hoe een aanbestedingsproces hierbij in je voordeel 
werkt? Meld je dan nu aan. Ga met ons in gesprek en stel je vragen tijdens de workshop. 
Deze gesprekssessie wordt verzorgd door Twan Compen, projectleider BOTOC en Marnix 
van der Geest, inkoopadviseur gemeente Den Haag 
 
4. Inspiratiewandeling  
In deze subsessie wandel je onder leiding van een gids langs de diverse statafels in de 
ontvangstruimte.  Onderweg krijg je in korte pitches een beeld van verschillende 
projecten of aanpakken die raakvlakken hebben met jongeren, ondermijning en 
georganiseerde criminaliteit. Op die manier maak je snel kennis met: 
 

- Het gebruik van Barrièremodellen – Lienke Hutten 
Om georganiseerde criminaliteit effectief aan te kunnen pakken, is het allereerst 
belangrijk om inzicht te hebben in de fenomenen waarmee je te maken hebt. Het CCV 
heeft een methode beschikbaar waarmee je het criminele proces en de complexe wereld 
eromheen overzichtelijk kunt ordenen en analyseren. Deze methode heet het 
barrièremodel. 
 

- De aanpak van criminele families – Dity Mudde en Annemieke de Kousemaeker 
Criminaliteit binnen familienetwerken kenmerkt zich door georganiseerde criminaliteit die 
plaatsvindt binnen de verbanden van een familie (ook extended family genoemd). Deze 
vorm van criminaliteit wordt van generatie op generatie overgedragen. Met de integrale 
werkwijze ongestructureerde problemen helpt het CCV professionals om de overdracht 
van criminaliteit, die van generatie op generatie plaatsvindt, te doorbreken en families 
perspectief te bieden.  
 

- Houd jongeren uit de georganiseerde criminaliteit - Nicole Langeveld en Danisa Latuhihin  
Het CCV maakte een kenniskaart waarin het de uitkomsten uit het onderzoek Do or Don't 
van Bureau Beke vertaalde naar de praktijk. Daarin staat onder meer uitleg over wat 
ingroeimechanismen zijn en hoe rekrutering werkt. Ook krijg je aanknopingspunten om 
een samenhangend programma op te stellen om jongeren uit de georganiseerde 
criminaliteit te houden. CCV-adviseurs Danisa Latuhihin en Nicole Langeveld gaan graag 
met je hierover in gesprek. Je kunt je ook opgeven voor de vliegende start waarin het CCV 
helpt bij een beknopte analyse of selectie van interventies om jongeren uit de 
georganiseerde criminaliteit te houden. 
 

https://hetccv.nl/onderwerpen/georganiseerde-criminaliteit-en-ondermijning/inzicht-in-fenomenen/
https://hetccv.nl/onderwerpen/criminaliteit-binnen-familienetwerken/integrale-werkwijze/
https://hetccv.nl/onderwerpen/criminaliteit-binnen-familienetwerken/integrale-werkwijze/
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- Onder mijn ogen  
De inzet van serious play – Colin Voetee 
‘Onder mijn ogen’ is een escape-experience die individueel of in teams gespeeld kan 
worden. Het is een bordspel waarbij ook smartphones worden gebruikt. Tijdens deze 
‘serious game’ maken docenten kennis met 5 collega docenten die een op het oog 
doorsnee leerling ‘onder hun ogen’ zien veranderen. Ondermijning blijkt ten grondslag te 
liggen voor deze gedragsverandering. Is de docent hiervan op de hoogte? Heeft de docent 
signalen opgevangen die misschien reden geven tot een bepaalde aanpak? In de game 
reageert elke docent in zijn of haar verhaallijn op een andere manier op de 
gedragsverandering van de leerling. 
 

- The Movement - 5 jongeren: Redwan, Ilias, Dima, Fendi en Angelina 
Wat kan je doen als je jongeren in een wijk steeds verder ziet afglijden? Als je de kloof 
tussen overheid en wijk steeds groter ziet worden? Als bewoners steeds meer de grip in 
hun eigen wijk dreigen te verliezen? Deze vragen hebben we in het verleden vaak genoeg 
met repressieve interventies beantwoord. Maar wat als je de jongeren en wijk zelf vraagt 
wat ze nodig hebben? The Movement is het antwoord van een groep jongeren uit een wijk 
in Amersfoort. De situatie liep daar zodanig uit de hand, dat standaard oplossingen niet 
meer werkten. 
In plaats van harder op te treden, werd de jongeren gevraagd naar wat zij nodig hadden 
om uit de criminaliteit te blijven/komen. Daar is met behulp van allerlei organisaties en  
ondernemers vorm aan gegeven. Met als resultaat dat nu 27 jongeren actief zijn bij The 
Movement en dat getal is uitgebreid met jongeren die zich uit den Lande bij hen 
aansluiten. Vandaag treden 3 van hen op met eigen geschreven raps. 

 
5. Integrale aanpak criminele families  
“Vader zit in detentie, zijn vrouw en drie kinderen zijn op straat komen te staan. Er is 
geen inkomen en geen toekomstperspectief. Moeder is altijd afhankelijk geweest van het 
criminele geld van vader. Vanuit de familie aanpak wordt aan het gezin een leefcoach 
aangeboden. Vader wil geen bemoeienis vanuit instanties, maar dankzij zijn vrouw trekt 
hij toch langzaam bij. Samen met de coaches krijgt zijn vrouw de zaken weer op orde. Als 
haar man terugkomt uit detentie zegt ze: ‘Je zorgt maar dat je je shit op de rails krijgt, 
want ik trek het anders niet meer’.” 
De familieaanpak richt zich niet alleen op de (inter)generationele overdracht van 
criminaliteit, maar kenmerkt zich ook als een soort uitstapprogramma. Intrinsieke 
motivatie is noodzakelijk om een traject succesvol af te sluiten. Vrijwillig maar niet 
vrijblijvend. De familieaanpak is een systeemaanpak. De coaches voeren regie in het gezin 
en kijken samen met het hele gezin naar wat nodig is. Preventie waar kan en repressie 
indien nodig. Eerst de basis op orde, dan ruimte om psychosociale problemen zoals 
traumaverwerking, verslavingszorg, agressieregulatie, specialistische hulp voor kinderen 
aan te pakken.  
 
Deze workshop wordt verzorgd door Tijmen Leijen, Carlo Steijnen en Rik Ceulen van de 
Gemeente Tilburg. Zij geven uitleg hoe deze families in beeld komen en wat de filosofie 
van de gemeente Tilburg in de familie aanpak is.  
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6. Aan de slag op school 
In deze workshop nemen wij je mee in het onderwijsaanbod van Gemeente Utrecht en het 
RIEC Midden-Nederland. In de workshop wordt de gedachte achter het 
onderwijscurriculum belicht. Hoe ziet dit eruit en met wie werken wij hierin samen?  
In vogelvlucht doorlopen wij een aantal projecten, waaronder het onderwijsprogramma 
Kapot Sterk. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor basisschool leerlingen. In de 
lessen bespreken we drugscriminaliteit, verleiding op straat, groepsdruk, dromen en 
ambities en de invloed van verkeerde keuzes hierop.  
Daarnaast komt ook de docententraining, die is ontwikkeld om vroegtijdig zorgelijk gedrag 
te signaleren op ondermijning, aan de orde. En we kijken naar de beslisboom die bij 
verschillende afwegingen een duidelijk handelingskader biedt.    
Kortom, in deze workshop krijg je mee wat en wie er nodig is om het genoemde aanbod te 
implementeren in de eigen gemeente.   

  
Deze workshop wordt verzorgd door Maryam EL-Rahmouni, projectleider Maatschappelijke 
Weerbaarheid, Districtelijk Team Ondermijning Utrecht Stad. 
 
7. De digitale leefomgeving 
De digitale leefomgeving van jongeren is een breinbreker voor veel gemeentes. Het is een 
nieuwe wereld en de technologie gaat heel snel. Wat gister in was, is vandaag uit.  
Hoe sluit je aan op de belevingswereld van jongeren? Wat zegt de theorie over het aan 
laten sluiten van content op de doelgroep? Hoe zorg je ervoor dat je socials aantrekkelijk 
zijn voor jongeren? En Last but not least: Wat is een absolute Do als gemeente en wat is 
een absolute Don’t als gemeente.  
 
Ben je nieuwsgierig geworden? Doe dan mee aan de workshop van de Gemeente Zaanstad 
in samenwerking met jongeren communicatiebureau Soapbox en Sam Steenwinkel (21 
jaar) en online creative designer, gemeente Zaanstad. 

 
8. Data delen, zo doe je dat! 
Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per 
definitie verschillende professionals betrokken bij 1 casus. Die professionals werken 
vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en 
regelgeving. Regelmatig geven professionals aan dat het uitvoeren van hun taak wordt 
bemoeilijkt door regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling. Dit hoeft echter niet zo 
te zijn. 
 
De workshop datadeling tussen het sociale en veiligheidsdomein binnen de aanpak jonge 
aanwas wordt verzorgd door Hans Versteeg van de VNG. Versteeg geeft vanuit de VNG de 
Leergang Organiseren privacy en gegevensdeling. Zo doe je dat!  
 
 

https://vng.nl/artikelen/leergang-organiseren-privacy-en-gegevensdeling-zo-doe-je-dat-0

