
Dag van de  

maatschappelijke stabiliteit 

ESCALATIE VAN ONRUST

Programma

Open gesprekken, nieuwe inzichten en 
handelingsperspectieven  

10 november 2022 (10:00 – 17:30 uur) 

‘s-Hertogenbosch 

Koning Willem I College (Vlijmenseweg 2, ’s-Hertogenbosch)

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door het interbestuurlijk samenwerkingsprogramma

Maatschappelijke Onrust en Ongenoegen en in directe samenwerking met gemeente

’s-Hertogenbosch en onderzoeksbureau E:M+MA.

Ambtenaren en professionals op landelijk, 
regionaal en lokaal niveau 



     “Rellen zijn straatpolitiek” 
 
        – citaat uit ‘Avondklokrellen’: lokale dynamiek in een mondiale crisis, E:M+MA.; NIP; RUG
 
 
Omgaan met maatschappelijke onrust en ongenoegen 

De ‘avondklokrellen’ zijn inmiddels meer dan een jaar geleden. De zorgen over maatschappelijke onrust zijn 

echter niet verdwenen. Het maatschappelijke debat verscherpt, polarisatie neemt toe. Protest manifesteert 

zich online, richt zich expliciet tegen de overheid en ontaardt meer dan eens in escalatie. Tegelijk is de ruimte 

om maatschappelijk ongenoegen te uiten essentieel in een gezonde democratie. Het vraagt om een overheid 

die in staat is om te luisteren, reflecteren en passend op te treden. Hiervoor is een praktijkgerichte aanpak en 

onderlinge samenwerking essentieel, tussen alle disciplines en tussen gemeenten en Rijksoverheid.  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert in samenwerking met de gemeente 

‘s-Hertogenbosch en onderzoeksbureau E:M+MA de eerste jaarlijkse ‘Dag van de maatschappelijke stabiliteit’. 

Deze vindt plaats op 10 november aanstaande in ‘s-Hertogenbosch bij het Koning Willem I College, 

Vlijmenseweg 2.  Centraal staat het thema ‘escalatie van onrust en ongenoegen’. Door middel van een 

inhoudelijk en praktijkgericht programma krijgt u de gelegenheid om het open gesprek aan te gaan en 

onderling ervaringen te delen. Aan het einde van de dag gaat u naar huis met nieuwe inzichten en 

handelingsperspectieven. De opbrengst van de dag wordt de basis voor de ontwikkelagenda ‘Omgaan met 

maatschappelijke onrust en ongenoegen’, een agenda voor, door en met gemeenten en professionals.  

 

Programma 
De volgende onderwerpen komen aan bod: 

•     Ervaringsverhalen van voor, tijdens en na de rellen 

•     Handelingsperspectieven naar aanleiding van de rapportage over de avondklokrellen 

•     Sociale stabiliteit; hoe doe je dat? Indicatoren voor preventie om escalatie te voorkomen 

•     Dilemma’s in het demonstratierecht 

Tijdens het middagprogramma organiseren we de volgende werksessies:  

     Uw informatiepositie als gemeente - duiding van vroegtijdige signalen in de wijk 

       Onder leiding van onderzoeker Menno van Duin van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid   

     Wijkgericht werken - netwerken in de wijk opzetten en onderhouden 

       Onder leiding van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit  

       Dilemma’s in het demonstratierecht 

       Onder leiding van Taco Temminck Tuinstra en Annemarie Kars van de gemeente Amsterdam  

     Online aangejaagde ordeverstoringen 

       Onder leiding van Joeri Vig van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid  
    
   
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Avondklokrellen_in_Nederland_in_2021
https://www.emma.nl/artikelen/de-avondklokrellen-in-vier-brabantse-steden-sociologisch-verklaard


       Uw online informatiepositie als gemeente - online informatie inzetten voor beleid en uitvoering 

       Onder leiding van Jonathan van Eerd van de gemeente Breda en Hans Sterkens van de politie 

       Stijg boven de verkokering binnen uw organisatie uit 

       Onder leiding van organisatieadviseur Dagmar Ambachtsheer  

       De ‘digitalisering van de straat’ 

       Onder leiding van Juul Gooren van de Haagse Hogeschool  

       Communicatie als preventie 

       Onder leiding van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit           

Wij nodigen u van harte uit om  deel te nemen aan deze dag. U kunt zich nog aanmelden via onderstaande 

aanmeldlink. Na aanmelding ontvangt u een gedetailleerd programma. 

                                Aanmelden voor de fysieke bijeenkomst van 10.00 tot 17.30  

                                    in ‘s-Hertogenbosch (aanmelden kan tot 7 november). 

Wij hopen u 10 november te ontmoeten in ‘s-Hertogenbosch! 

Mocht u een collega weten die geïnteresseerd is in de Dag van de maatschappelijke stabiliteit met het thema 

escalatie van onrust, stuurt u deze uitnodiging dan vooral door. 

Neem bij vragen gerust contact op met Charlotte van Kleef (Directie Democratie en Bestuur – team 

maatschappelijke onrust, ministerie van BZK). Tel: 06 - 39 31 98 01 of e-mail: charlotte.kleef2@minbzk.nl. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpA3N5rEJ5ITLOppfTzTAnGYJW2x11AkaShQd_y7rmlMUFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpA3N5rEJ5ITLOppfTzTAnGYJW2x11AkaShQd_y7rmlMUFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpA3N5rEJ5ITLOppfTzTAnGYJW2x11AkaShQd_y7rmlMUFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpA3N5rEJ5ITLOppfTzTAnGYJW2x11AkaShQd_y7rmlMUFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpA3N5rEJ5ITLOppfTzTAnGYJW2x11AkaShQd_y7rmlMUFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpA3N5rEJ5ITLOppfTzTAnGYJW2x11AkaShQd_y7rmlMUFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpA3N5rEJ5ITLOppfTzTAnGYJW2x11AkaShQd_y7rmlMUFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpA3N5rEJ5ITLOppfTzTAnGYJW2x11AkaShQd_y7rmlMUFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpA3N5rEJ5ITLOppfTzTAnGYJW2x11AkaShQd_y7rmlMUFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpA3N5rEJ5ITLOppfTzTAnGYJW2x11AkaShQd_y7rmlMUFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpA3N5rEJ5ITLOppfTzTAnGYJW2x11AkaShQd_y7rmlMUFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpA3N5rEJ5ITLOppfTzTAnGYJW2x11AkaShQd_y7rmlMUFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpA3N5rEJ5ITLOppfTzTAnGYJW2x11AkaShQd_y7rmlMUFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpA3N5rEJ5ITLOppfTzTAnGYJW2x11AkaShQd_y7rmlMUFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpA3N5rEJ5ITLOppfTzTAnGYJW2x11AkaShQd_y7rmlMUFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpA3N5rEJ5ITLOppfTzTAnGYJW2x11AkaShQd_y7rmlMUFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpA3N5rEJ5ITLOppfTzTAnGYJW2x11AkaShQd_y7rmlMUFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpA3N5rEJ5ITLOppfTzTAnGYJW2x11AkaShQd_y7rmlMUFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhpA3N5rEJ5ITLOppfTzTAnGYJW2x11AkaShQd_y7rmlMUFw/viewform


Programma

10.00 – 10.30: inloop en ontvangst - Koning Willem I College, Vlijmenseweg 2, ’s-Hertogenbosch 

10.30 – 11.00: openingsprogramma 

11.00 – 11.30: presentatie rapport  

                            ‘Avondklokrellen’: lokale dynamiek in een mondiale crisis door E:M+MA, NIPV en RUG  

11.30 – 12.00: een gesprek over de ‘avondklokrellen’ met ervaringsverhalen 

12.00 – 13.30: lunch 

13.30 – 14.45: werksessies ronde 1 (zie voor meer info de volgende pagina) 

15.00 – 16.15: werksessies ronde 2 (zie voor meer info de volgende pagina) 

16.15 – 17.30: afsluitende borrel 

Dag van de  

maatschappelijke  

stabiliteit 

ESCALATIE VAN ONRUST



Ronde 1 

Werksessie 1: Uw informatiepositie als gemeente - duiding van vroegtijdige signalen in de wijk 

Welke gebeurtenissen of ontwikkelingen in de wijk kunnen wijzen op ontstaan van 
maatschappelijke onrust? Op basis van het onderzoek naar de ‘avondklokrellen’ laat onderzoeker 
Menno van Duin van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)  zien hoe u early warning 
signals kunt herkennen en duiden.   

Werksessie 2: Wijkgericht werken - netwerken in de wijk opzetten en onderhouden 

Wat is het bestaansrecht van een lokaal netwerk en hoe kan het helpen bij vroegsignalering van 
maatschappelijke onrust en spanningen? En hoe moet dit netwerk er in uw gemeente uitzien? 
Heeft u iedereen in beeld of zijn er ‘unusual suspects’ die nog missen? In een interactieve sessie 
gaat de Expertise Unit Sociale Stabiliteit (ESS) deze vragen samen met u beantwoorden. 

Werksessie 3: Dilemma’s in het demonstratierecht 
Aan de hand van een concrete casus wordt u door Taco Temminck Tuinstra en Annemarie Kars van 
de gemeente Amsterdam meegenomen in de bestuurlijke dilemma’s voorafgaand aan en tijdens 
een complexe demonstratie, zoals een groot boerenprotest. Welke mogelijkheden zijn er in de 
voorbereiding om de demonstratie in goede banen te leiden? Waar ligt de grens van het 
demonstratierecht? Deze en andere vragen gaat u gezamenlijk beantwoorden.  

Werksessie 4: Online aangejaagde ordeverstoringen 

Joeri Vig is adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en 
verbonden aan het Project Online Content Moderatie (PrOCom). In deze werksessie deelt hij 
informatie vanuit de CCV-leerkringen over online aangejaagde ordeverstoringen, vertelt hij over de 
instrumenten die straks dankzij het PrOCom beschikbaar worden gesteld aan gemeenten én gaat 
hij aan de hand van een praktijkcase met deelnemers in gesprek over de handelingsmogelijkheden 
bij online aangejaagde ordeverstoringen.  

Ronde 2 

Werksessie 5: Uw online informatiepositie als gemeente - online informatie inzetten voor 
beleid en uitvoering 

Aan de hand van de Bredase pilot van de ‘digikamer’ gaan Jonathan van Eerd van de gemeente 
Breda en Hans Sterkens van de politie met u in gesprek over welke inzichten online informatie kan 
bieden, en hoe het kan worden ingezet. En wat we kunnen leren uit de praktijk. 

Werksessie 6: Stijg boven de verkokering binnen uw organisatie uit 
Het thema maatschappelijke onrust vraagt om een brede wijkgerichte samenwerking. De methode 
van de organisatieopstelling kan u hierbij helpen. Organisatieadviseur Dagmar Ambachtsheer laat u 
aan de hand van een casus in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch laagdrempelig 
kennismaken met deze methode.  

Werksessie 7: De ‘digitalisering van de straat’ 
De digitale leefwereld van jongeren brengt nieuwe uitdagingen met zich mee in het sociaal en 
veiligheidsdomein. Juul Gooren van de Haagse Hogeschool brengt praktijk en theorie samen over 
deze ‘digitalisering van de straat’: wat is het en hoe kunnen gemeenten ermee omgaan? 

Werksessie 8: Communicatie als preventie 

Ongenoegen sluimert rond in de wijk voordat het escaleert naar onrust. De Expertise-unit Sociale 
Stabiliteit (ESS) zal in deze sessie ingaan op de fases van onrust. Hoe herken je in welke fase je als 
gemeente zit? En wat is bij elke fase de beste manier om in gesprek te gaan met je netwerken en 
inwoners?  




