
Interventiematrix 

Wapenbezit  
en -gebruik 
onder jongeren 
12-23 jaar



Leeswijzer

• De in de interventiematrix genoemde organisaties beschikken over interventie
mogelijkheden/bevoegdheden die een bijdrage kunnen leveren aan de aan
pak van de problematiek. De matrix kan behulpzaam zijn om de betrokken 
medewerkers inzicht te geven in het totale ‘arsenaal’ aan mogelijkheden en 
is bedoeld als hulpmiddel om in een casus een samenhangende aanpak te 
realiseren. Doel van deze interventiematrix is ook het voorspelbaar maken van 
de aanpak van wapenbezit onder met name jongeren.  

• Per situatie kan bekeken worden of de casus vraagt om een meer preventieve of 
repressieve actie en of die vooral educatief of punitief van aard moet zijn. Het is 
niet per se de bedoeling dat iedere organisatie alle beschreven acties uitvoert. 
Elke situatie vergt maatwerk in de aanpak en hierbij dient oog te zijn voor de 
aspecten proportionaliteit en subsidiariteit.  

• Gelet op de scope van het actieplan Wapens en Jongeren richt de matrix zich 
primair op situaties waarbij jongeren van 12 tot 23 jaar betrokken zijn. In de 
opbouw van de matrix is gekozen voor een opeenvolging van lichte naar 
ernstige situaties. 

• In samenwerkingsverbanden worden vele escalatieladders gehanteerd die een 
integrale aanpak procesmatig beschrijven voor algemeen beschreven situaties. 
Zo zijn gerelateerd aan jeugdproblematiek relevant:

 − Het 7-stappenmodel voor aanpak problematische jeugdgroepen  
7 stappenmodel: Wegwijzer Jeugd en Veiligheid;

 − Interventietool voor persoonsgerichte aanpak 
pgainterventietool.nl (aanmelding/inlog vereist);

 − Wegwijzer jeugd en veiligheid 
wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/instrumenten/matrixnazorg en 
wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/instrumenten/matrixvroegsignalering

 − Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE)-model  
hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Veiligheid_en_zorg/
Presentatie_Het_AVEmodel_in_de_praktijk.pdf 

• Ook handreikingen over inzet van/voor individuele organisaties zijn hier van 
belang, zoals:

 − Strafvorderingsrichtlijn voor jeugd en adolescenten  
www.om.nl/onderwerpen/beleidsregels/richtlijnenvoorstrafvordering
resultaten/richtlijnenkadervoorstrafvorderingjeugd

 − Escalatieladder voor reclasseringstoezicht 

• In deze interventiematrix zijn uit de voornoemde integrale escalatieladders 
en uit het ‘arsenaal’ van individuele organisaties de interventiemogelijkheden 
opgenomen die nuttig kunnen zijn bij de aanpak van wapenbezit en –
geweld, waarbij niet wordt beoogd de bestaande modellen te vervangen 
of onnodige overlap te creëren, maar een aanvullend overzicht te creëren 
dat van toegevoegde waarde is/kan zijn voor de specifieke aanpak van 
wapenproblematiek in de praktijk. 

• Waar in onderstaand overzicht de term ‘preventie’ wordt gebruikt, wordt mede 
bedoeld: het voorkomen van geweld met wapens.  

• De inzet van bepaalde interventies vergt mogelijk aanvullende scholing van 
vaardigheden van medewerkers, zoals in het signaleren en omgaan met risico’s 
op social media. 

• Het Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) is niet als partij opgenomen in de matrix, 
omdat dit een samenwerkingsverband is waar de partijen die al wel in de matrix 
staan aan deelnemen. In het ZVH worden afspraken gemaakt over interventies 
door die partijen, en deze interventies zijn in de matrix bij de betreffende 
partijen opgenomen.

https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/onderwerpen/jeugdgroepen/7-stappenmodel
http://pgainterventietool.nl
http://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/instrumenten/matrix-nazorg
http://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/instrumenten/matrix-vroegsignalering
http://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Veiligheid_en_zorg/Presentatie_Het_AVE-model_in_de_praktij
http://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Veiligheid_en_zorg/Presentatie_Het_AVE-model_in_de_praktij
http://www.om.nl/onderwerpen/beleidsregels/richtlijnen-voor-strafvordering-resultaten/richtlijn-en-kader-voor-strafvordering-jeugd
http://www.om.nl/onderwerpen/beleidsregels/richtlijnen-voor-strafvordering-resultaten/richtlijn-en-kader-voor-strafvordering-jeugd


Handelingsplan 

Preventie

Interventie

Nazorg

Signalering Signalering

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; dader onbekend

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; verdachte bekend

Organisatie ontvangt een tip over mogelijk wapenbezit

Jongere geeft uit zichzelf aan een wapen in bezit te hebben en hier graag afstand van te willen doen

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident met wapen

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens (informatie wordt bekend over op handen zijnde 
confrontatie (via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie jongerenwerker, informatie 
school, etc.)

Bij politieactie wordt wapen aangetroffen (preventieve controle, staandehouding bij verdenking ander delict, etc.)

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident met wapen

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens (informatie wordt bekend over op handen zijnde 
confrontatie (via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie jongerenwerker, informatie 
school, etc.)

Wapen is gebruikt om te dreigen

Wapen is gebruikt om letsel aan een ander toe te brengen

Nazorg



Signalering
Doel is zicht krijgen op mogelijke incidenten 
risicogroepen en risicojongeren.



Politie 

• surveilleert op internet, social media en op straat.
• anticipeert op informatie die via allerlei kanalen 

binnenkomt.
 

Gemeente
OOV, Sociaal domein, Leerplicht, Team handhaving

• coördineert zicht op risicojongeren.
• cameratoezicht.
• aandacht voor groepen.
• stimuleert medewerkers om online actief te zijn. 
• extra jongerenwerk/ streetsport.
• zet in op versterken contacten politie – scholen – 

jongerenwerk.
• stimuleert scholen om aandacht te besteden aan school

veiligheid en stelt evt. subsidies hiervoor beschikbaar. 
• preventieve projecten zoals Arrondissementaal Justitieel 

Beraad (AJB).
• maakt ouders bewust van problematiek via het welzijns

werk.
• bewustwordings/ontwapeningscampagne opzetten.

Halt

• geeft voorlichting Wapens en geweld Primair Onderwijs 
(PO) / Voortgezet Onderwijs (VO) / groepsdruk / jeugd
criminaliteit. 

• ouderbijeenkomst: Halt kan een ouderbijeenkomst 
verzorgen op themà s die vaak een rol spelen bij wapen
problematiek.

• lokale aanpak: Halt kan samen met lokale partners zoals 
politie en jongerenwerk een actie opzetten. Bv. kluisjes
controle met een directe preventie Haltverwijzing of een 
aanschrijfactie met huisbezoeken.

(Jeugd)reclassering
(Gecertificeerde Instelling/Reclassering Nederland)

• bij lopende maatregel Jeugdreclassering: heeft zicht op 
jongere zelf en op boertjes en zusjes (brusjes) van jongeren 
in maatregel: ter voorkoming van kopieergedrag.

• stimuleert ouders om voorbeeldgedrag te stellen en 
risicovol gedrag te ontmoedigen.

• zet in op preventieve projecten/ hulpverlening binnen 
vrijwillig kader i.s.m. voorliggend veld gemeentes; vergoten 
van prosociale kansen.

Jeugdbescherming
Gecertificeerde Instelling

• bij lopende maatregel Jeugdbescherming: heeft zicht op 
jongere zelf en op broertjes en zusjes (brusjes) van jongeren 
in maatregel met risicogedrag: ter voorkoming van 
kopieergedrag.

• stimuleert ouders om voorbeeldgedrag te stellen en 
risicovol gedrag te ontmoedigen.

• zet preventieve projecten/hulpverlening in ter vergroting 
van prosociale kansen van de persoon in kwestie om eigen 
milieu te ontstijgen (bijv als ouders ook crimineel gedrag 
vertonen).

• traint jeugdbeschermers in het bekijken van civiele 
problematiek met een forensische bril (welke risico’s in de 
opvoedcontext zijn ook voorspellers op (toekomstig) 
delictgedrag).

School 

• heeft een heldere ondersteuningsstructuur bij aantreffen 
wapen. 

• volgt stappen en acties van sanctieladder.
• controleert periodiek leerlinglockers.  

> zie checklist kluisjescontrole

Regie c.q. initiatief in deze situatie ligt bij:

SignaleringSignalering

Op social media/ internet wordt een wapen getoond;  
dader onbekend

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; 
verdachte bekend

Organisatie ontvangt een tip over mogelijk wapenbezit

Jongere geeft uit zichzelf aan een wapen in bezit te hebben  
en hier graag afstand van te willen doen

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

Bij politieactie wordt wapen aangetroffen (preventieve 
controle, staandehouding bij verdenking ander delict, etc.)

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Wapen is gebruikt om te dreigen 

Wapen is gebruikt om letsel aan een ander toe te brengen

Nazorg

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Preventie

Interventie

https://hetccv.nl/onderwerpen/wapens-en-jongeren/scholen/wapens-en-kluisjescontroles/


Preventie
Doel van de aanpak is voorkomen van 
wapenbezit of incidenten met wapens  
door middel van gedragsbeïnvloeding.



Politie 

• verwijdert illegale content.
• bekijkt met gemeente/ jongerenwerk/school welke actie 

nodig/ mogelijk is.

Gemeente
OOV, Sociaal domein, Leerplicht, Team handhaving 

• zet in op verwijdering strafbare of onrechtmatige online
content.

• zet een bewustwordings/ontwapeningscampagne op via 
social media kanalen.

OM

• kan strafrechtelijk onderzoek gaan doen indien daarvoor 
voldoende aanknopingspunten zijn. 

• kan (bijzondere) opsporingsmiddelen inzetten.

Halt

• kan jongere doorverwijzen naar het spreekuur op school 
waar het grensoverschrijdende gedrag met de jongere 
wordt besproken (inzet preventieve pedagogische 
Haltinterventie). Indien nodig wordt doorverwezen naar 
hulpverlening/ melding Veilig Thuis.

(Jeugd)reclassering
(Gecertificeerde Instelling/Reclassering Nederland) 

• neemt regelmatig social media activiteit door met jongere 
en maakt dat onderwerp van gesprek in de begeleiding.

Jeugdbescherming
Gecertificeerde Instelling

• neemt regelmatig social media activiteit door met jongere 
en maakt dat onderwerp van gesprek in de begeleiding.

School 

• geeft voorlichting aan leerlingen en ouders over social 
media en de gevaren daarvan. 

• raadpleegt hiervoor Halt of de lessen van het OM.
• zorgt voor deskundigheidsbevordering voor docenten over 

social media gedrag en wat te doen als grensoverschrijdend 
gedrag zich voordoet.

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; dader onbekend 

Regie c.q. initiatief in deze situatie ligt bij:

PreventieSignalering

Op social media/ internet wordt een wapen getoond;  
dader onbekend

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; 
verdachte bekend

Organisatie ontvangt een tip over mogelijk wapenbezit

Jongere geeft uit zichzelf aan een wapen in bezit te hebben  
en hier graag afstand van te willen doen

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

Bij politieactie wordt wapen aangetroffen (preventieve 
controle, staandehouding bij verdenking ander delict, etc.)

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Wapen is gebruikt om te dreigen 

Wapen is gebruikt om letsel aan een ander toe te brengen

Nazorg

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Preventie

Interventie



Politie 

• verwijdert illegale content.
• verdenking strafbaar feit; start opsporingsonderzoek.
• met gemeente/ jongerenwerk/school wordt bekeken welke 

actie nodig/mogelijk is.
• doet eventueel Veilig Thuismelding bij minderjarige.

Gemeente
OOV, Sociaal domein, Leerplicht, Team handhaving 

• geeft docenten, (gespecialiseerd) jongerenwerk, gezins
coaches, leerplichtambtenaren en andere professionals de 
tools om hierover het gesprek aan te gaan met de jongere 
en/of ouders.

Bij minderjarige: 
• spreekt opvoeders aan/ doet hulpaanbod als er sprake is van 

problematiek.
• weegt jongeren in de persoonsgebonden aanpak en bespreekt 

om eventueel een (integraal) plan van aanpak op te stellen.
• vraagt bij problematiek in groepsverband eventueel een 

groepsscan uit bij politie en/of handhaving.
• overweegt opleggen last onder dwangsom.

OM

• Officier van Justitie start strafrechtelijk onderzoek onder 
leiding van een (zaaks)OvJ.

Halt

Indien verwijzing Halt door Officier van Justitie (OvJ): inzet
pedagogische Haltinterventie waarbij ingezet wordt op:
• signaleren van mogelijke achterliggende problematiek 

(signaleringsinstrument. 
• reflectie van gedrag.
• vergroten van ouderbetrokkenheid. 
• excuus aan/omgaan met slachtoffer. 
• bespreken/oefenen sociale vaardigheden zoals omgaan met 

groepsdruk. 
• de toekomst van de jongere (inzet Jouw Ingebrachte Mentor 

– aanpak, vrije tijdsbesteding, opleiding, etc).

(Jeugd)reclassering
(Gecertificeerde Instelling/Reclassering Nederland) 

Bij lopende Jeugdreclassering (JR)maatregel:
• gesprek aangaan met jongere en ouders.
• regelmatig social media activiteit doornemen met jongere 

en onderwerp van gesprek in begeleiding maken.
Bij verdenking strafbaar feit: 
• inzet (vrijwillige) Toezicht&Begeleiding op aanvraag van 

RvdK.
In het geval van een lopend strafrechtelijk kader met toezicht 
zal de toezichthouder in gesprek gaan met zowel de dader als 
het openbaar ministerie en/of politie.

Jeugdbescherming
Gecertificeerde Instelling

• biedt hulpverlening. Pakt zo nodig door naar civiele 
maatregel.

Bij lopende Jeugdreclassering (JR)maatregel:
• gaat gesprek aan met jongere en ouders.
Bij verdenking strafbaar feit: 
• overlegt met Jeugdreclassering collega’s of deze risico’s in 

lopende Jeugdbescherming (JB)maatregel begeleid kunnen 
worden.

Veilig Thuis 

Indien Veilig Thuis hiervan een zorgmelding van de politie 
ontvangt, wordt een check in het systeem gedaan. Overige 
zorg voor jeugdmeldingen worden z.s.m. naar het lokale veld 
overgedragen. Is geen Huiselijk Geweld/ Kinder mishandeling 
(HG/KM) melding.
Indien een medewerker een cliënt ziet, zoekt medewerker 
contact met de politie.

Kinderbescherming (RvdK)

• overweegt inzet vrijwillige Toezicht&Begeleiding 
Jeugdreclassering als RvdK rapportage gaat opmaken.

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; verdachte bekend 

Regie c.q. initiatief in deze situatie ligt bij:

PreventieSignalering

Op social media/ internet wordt een wapen getoond;  
dader onbekend

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; 
verdachte bekend

Organisatie ontvangt een tip over mogelijk wapenbezit

Jongere geeft uit zichzelf aan een wapen in bezit te hebben  
en hier graag afstand van te willen doen

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

Bij politieactie wordt wapen aangetroffen (preventieve 
controle, staandehouding bij verdenking ander delict, etc.)

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Wapen is gebruikt om te dreigen 

Wapen is gebruikt om letsel aan een ander toe te brengen

Nazorg

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Preventie

Interventie



Organisatie ontvangt een tip over mogelijk wapenbezit 

Regie c.q. initiatief in deze situatie ligt bij:

Preventie

Politie 

• trekt tip na.
• maakt procesverbaal op. 
• overweegt strafrechtelijk optreden.

Gemeente
OOV, Sociaal domein, Leerplicht, Team handhaving 

• neemt voor in buurten waar dit speelt een Meld Misdaad 
Anoniem campagne in overweging.

• benadert partners (bijv. jongerenwerk) om hierover met 
jongeren in gesprek te gaan.

OM

• start onderzoek, afhankelijk van wat de politie op het spoor 
komt.

Halt

• verwijst jongere door naar spreekuur op school waar 
grensoverschrijdend gedrag wordt besproken.

• schaalt zo nodig strafrechtelijk op.

(Jeugd)reclassering
(Gecertificeerde Instelling/Reclassering Nederland) 

• trekt tip na.
• schaalt zo nodig strafrechtelijk op.
In het geval van een lopend strafrechtelijk kader met toezicht 
gaat de toezichthouder in gesprek met de dader. Ook zal 
reclassering via een rapportage advies uitbrengen aan het 
openbaar ministerie en/of politie.

Jeugdbescherming
Gecertificeerde Instelling

• trekt tip na.
• schaalt zo nodig strafrechtelijk op.

School 

• zoekt samenwerking met de politie wanneer 
schoolomgeving onderdeel is van de tip.

Kinderbescherming (RvdK)

• overweegt inzet vrijwillige Toezicht&Begeleiding als RvdK 
rapportage gaat opmaken.

Signalering

Op social media/ internet wordt een wapen getoond;  
dader onbekend

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; 
verdachte bekend

Organisatie ontvangt een tip over mogelijk wapenbezit

Jongere geeft uit zichzelf aan een wapen in bezit te hebben  
en hier graag afstand van te willen doen

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

Bij politieactie wordt wapen aangetroffen (preventieve 
controle, staandehouding bij verdenking ander delict, etc.)

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Wapen is gebruikt om te dreigen 

Wapen is gebruikt om letsel aan een ander toe te brengen

Nazorg

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Preventie

Interventie



Politie 

• neemt wapen in.
• neemt afhankelijk van soort wapen contact op met OM.
• informeert, bij minderjarigheid, ouder(s).
• kan bij zorg om minderjarige ook Veilig Thuis (VT)melding 

doen.
Mogelijk moet jongere als verdachte gehoord worden: hoe 
komt hij aan wapen? Maakt hij deel uit van een verband waar 
wapenbezit gebruikelijk is? De uitkomsten kunnen aanleiding 
zijn voor breder onderzoek. Het is immers geen algemene 
wapeninleveractie. Het is van belang om te onderzoeken 
of de jongere met dit feit buiten het strafrecht kan worden 
gehouden.

Gemeente
OOV, Sociaal domein, Leerplicht, Team handhaving 

• geeft docenten, (gespecialiseerd) jongerenwerk, gezins
coaches, leerplichtambtenaren en andere professionals de 
tools om hierover het gesprek aan te gaan met de jongere 
en/of ouders.

Bij minderjarige: 
• spreekt opvoeders aan/ doet hulpaanbod als er sprake is 

van problematiek op meerdere fronten.
• weegt jongeren in de persoonsgebonden aanpak en 

bespreekt om eventueel een (integraal) plan van aanpak op 
te stellen.

• vraagt bij problematiek in groepsverband eventueel een 
groepsscan uit bij politie en/of handhaving.

• overweegt opleggen last onder dwangsom.
• bekijkt of politie & OM een wapeninzamelactie kunnen 

organiseren.
• bespreekt jongeren in de persoonsgebonden aanpak om te 

wegen of er een (integraal) plan van aanpak nodig is of dat 
de huidige inzet afdoende is.

OM

Mogelijk is er aanleiding voor breder onderzoek. Het is immers 
geen algemene wapeninleveractie. Wel van belang om te 
onderzoeken of jongere met dit feit buiten het strafrecht kan 
worden gehouden.

Halt

• zet preventieve Haltinterventie in, bijv. tijdens spreekuur 
op school.

• schaalt waar nodig inzet hulpverlening op of schaalt 
strafrechtelijk op.

(Jeugd)reclassering
(Gecertificeerde Instelling/Reclassering Nederland) 

In het geval van een lopend strafrechtelijk kader met toezicht 
zal de toezichthouder dit signaleren en vervolgens in gesprek 
gaan met de dader. Ook zal reclassering via een rapportage 
advies uitbrengen aan het openbaar ministerie en/of politie.
• begeleidt jongere naar afstand doen van wapen.
• begeleidt strafrechtelijk onderzoek, als dat er komt.

Jeugdbescherming
Gecertificeerde Instelling

• biedt hulpverlening en pakt zo nodig door naar civiele 
maatregel.

• begeleidt jongere naar afstand doen van wapen.
Bij evt. strafrechtelijk onderzoek: 
• overleg met Jeugdreclassering (JR) collega’s of dit in lopende 

Jeugdbeschermgingsmaatregel (JB) begeleid kan worden.

School 

• neemt het wapen in.
• gaat in gesprek met de jongere en bij minderjarig ook met 

de ouder.
• neemt contact op met de politie.
• draagt wapen over aan de politie.

Jongere geeft uit zichzelf aan een wapen in bezit te hebben en hier graag afstand van te willen doen 

Regie c.q. initiatief in deze situatie ligt bij:

PreventieSignalering

Op social media/ internet wordt een wapen getoond;  
dader onbekend

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; 
verdachte bekend

Organisatie ontvangt een tip over mogelijk wapenbezit

Jongere geeft uit zichzelf aan een wapen in bezit te hebben  
en hier graag afstand van te willen doen

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

Bij politieactie wordt wapen aangetroffen (preventieve 
controle, staandehouding bij verdenking ander delict, etc.)

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Wapen is gebruikt om te dreigen 

Wapen is gebruikt om letsel aan een ander toe te brengen

Nazorg

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Preventie

Interventie



Onrust onder jongeren in school na een (afgehandeld) incident met wapen 

Regie c.q. initiatief in deze situatie ligt bij:

Preventie

Politie 

• neemt wapen in.
• neemt afhankelijk van soort wapen contact met OM op.
• informeert ouder(s) bij minderjarigheid.
• kan bij zorg om minderjarige ook Veilig Thuis (VT)melding 

doen. 

Gemeente
OOV, Sociaal domein, Leerplicht, Team handhaving 

• overweegt samenscholingsverbod.
• treedt in contact met de school om hulp of ondersteuning te 

bieden.

OM

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan 
vervolging volgen, maar dat hoeft niet. 

Halt

• organiseert voorlichting, spreekuren, en/of 
ouderbijeenkomst. 

(Jeugd)reclassering
(Gecertificeerde Instelling/Reclassering Nederland) 

• werkt herstelgericht in samenwerking met school en evt. de 
wijkagent: hoe kan de jongere weer terugkeren op school, 
met inachtneming van ieders veiligheid, maar ook gericht 
op nieuwe kansen voor jongere?

• gaat als jongere niet kan terugkeren, op zoek naar een 
andere school/ dagbesteding in samenwerking met de 
laatste school.

Jeugdbescherming
Gecertificeerde Instelling

• werkt herstelgericht in samenwerking met school en evt. de 
wijkagent: hoe kan de jongere weer terugkeren op school, 
met inachtneming van ieders veiligheid, maar ook gericht 
op nieuwe kansen voor jongere?

• gaat als jongere niet kan terugkeren, op zoek naar andere 
school/dagbesteding in samenwerking met de laatste 
school.

School 

• informeert de ouders.
• indien de school een ouderavond organiseert, sluit de 

gemeente (leerplicht/CJG/Halt/OOV) daarbij aan.
• schakelt indien nodig calamiteitenteam in voor 

ondersteuning. 
• past indien nodig herstelrecht toe.

Signalering

Op social media/ internet wordt een wapen getoond;  
dader onbekend

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; 
verdachte bekend

Organisatie ontvangt een tip over mogelijk wapenbezit

Jongere geeft uit zichzelf aan een wapen in bezit te hebben  
en hier graag afstand van te willen doen

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

Bij politieactie wordt wapen aangetroffen (preventieve 
controle, staandehouding bij verdenking ander delict, etc.)

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Wapen is gebruikt om te dreigen 

Wapen is gebruikt om letsel aan een ander toe te brengen

Nazorg

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Preventie

Interventie



Politie 

• neemt wapen in.
• neemt afhankelijk van soort wapen contact op met OM. 
• informeert bij minderjarigheid ouder(s). 
• kan bij zorg om minderjarige ook Veilig Thuismelding doen.
• rapporteert voor bestuurlijke maatregel  

(i.h.k.v. de Overlast wet).

Gemeente
OOV, Sociaal domein, Leerplicht, Team handhaving 

• zet extra jongerenwerk in wijk in.
• organiseert een bijeenkomst voor ouders/bewoners/

jongeren i.s.m. politie, Halt, Centrum voor Jeugd en Gezin.

OM

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan 
vervolging volgen, maar dat hoeft niet. 

Halt

• organiseert voorlichtingen / ouderbijeenkomsten/ 
huisbezoeken in de wijk. 

(Jeugd)reclassering
(Gecertificeerde Instelling/Reclassering Nederland) 

• maakt veiligheidsafspraken met wijkagent, gemeente en 
ouders.

• neemt eventueel huisarrest in weekschema op.
• legt eventueel tijdelijk locatieverbod op in combinatie met 

Elektronische Controle (EC).

Jeugdbescherming
Gecertificeerde Instelling

• Jeugdbeschermingsadvies: opschalen naar Jeugd
reclassering (JR) middels RvdK: opmaken Proces Verbaal en 
raadsonderzoek instellen naar meerwaarde JR maatregel.

• Jeugdbescherming kader mogelijkheden strafrechtelijk 
onvoldoende om jongere hierin zelf te begeleiden = dubbele 
maatregel.

School 

• blijft in gesprek met deze jongeren als die ook op de 
‘getroffen’ school zitten. Als dat niet zo is, dan ligt daar een 
rol voor de wijkagent en jongerenwerk.

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident met wapen 

Regie c.q. initiatief in deze situatie ligt bij:

PreventieSignalering

Op social media/ internet wordt een wapen getoond;  
dader onbekend

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; 
verdachte bekend

Organisatie ontvangt een tip over mogelijk wapenbezit

Jongere geeft uit zichzelf aan een wapen in bezit te hebben  
en hier graag afstand van te willen doen

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

Bij politieactie wordt wapen aangetroffen (preventieve 
controle, staandehouding bij verdenking ander delict, etc.)

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Wapen is gebruikt om te dreigen 

Wapen is gebruikt om letsel aan een ander toe te brengen

Nazorg

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Preventie

Interventie



Politie 

• verwijdert illegale content.
• probeert de aanstichters te bereiken (bijvoorbeeld via de 

wijkagent).
• bespreekt de situatie in lokale driehoek.
• rapporteert voor bestuurlijke maatregel  

(i.h.k.v. Overlastwet).

Gemeente
OOV, Sociaal domein, Leerplicht, Team handhaving 

• bespreekt de situatie in lokale driehoek.
• wijst veiligheidsrisicogebied aan (indien bevoegd) met 

preventief fouilleren.
• bereidt inzet openbare ordebevoegdheden voor.
• activeert zo nodig protocol maatschappelijke onrust.

OM

• bespreekt de situatie in lokale driehoek.
• gelast preventief fouilleren (dit is niet overal in Nederland 

het geval).
• beziet mogelijke vervolgbaarheid.

Halt

Indien verwijzing Halt door Officier van Justitie (OvJ): inzet 
pedagogische Haltinterventie waarbij ingezet wordt op:
• signaleren van mogelijke achterliggende problematiek 

(signaleringsinstrument).
• reflectie van gedrag.
• vergroten van ouderbetrokkenheid. 
• excuus aan/omgaan met slachtoffer. 
• bespreken/oefenen sociale vaardigheden zoals omgaan met 

groepsdruk. 
• de toekomst van de jongere (inzet Jouw Ingebrachte Mentor 

– aanpak, vrije tijdsbesteding, opleiding, etc).

(Jeugd)reclassering
(Gecertificeerde Instelling/Reclassering Nederland) 

In het geval van een lopend strafrechtelijk kader met toezicht 
gaat de toezichthouder in gesprek met de dader. Ook brengt 
Reclassering via een rapportage advies uit aan het Openbaar 
Ministerie en/of politie en/of in Veiligheidshuis plan van 
aanpak maken.

Jeugdbescherming
Gecertificeerde Instelling

Bij jongere die al Jeugdbeschermingsmaatregel (JB) heeft, kan 
gekozen worden voor opschaling naar gesloten jeugdzorg als 
veiligheid jongere of anderen in gedrang is. In dat geval moet 
verzoek ingediend worden bij de kinderrechter.

School 

• schaalt op en draagt over aan lokale driehoek.

Kinderbescherming (RvdK)

•  na aanmelding op ZSM door de politie, deelt de RvdK (en de 
andere ketenpartners) informatie t.b.v. de vervolgings
beslissing.

• na besluit tot onderzoek doet RvdK onderzoek bij jongere 
en ouders en geeft strafadvies.

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens (informatie wordt bekend over op handen  
zijnde confrontatie (via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie jongerenwerker,  
informatie school, etc.)

Regie c.q. initiatief in deze situatie ligt bij:

PreventieSignalering

Op social media/ internet wordt een wapen getoond;  
dader onbekend

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; 
verdachte bekend

Organisatie ontvangt een tip over mogelijk wapenbezit

Jongere geeft uit zichzelf aan een wapen in bezit te hebben  
en hier graag afstand van te willen doen

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

Bij politieactie wordt wapen aangetroffen (preventieve 
controle, staandehouding bij verdenking ander delict, etc.)

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Wapen is gebruikt om te dreigen 

Wapen is gebruikt om letsel aan een ander toe te brengen

Nazorg

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Preventie

Interventie



Interventie
Doel van de interventie is herhaling 
voorkomen.



Interventie

Bij politieactie wordt wapen aangetroffen (preventieve controle, staandehouding bij verdenking  
ander delict, etc.) 

 Politie/OM hebben de regie

Politie

• brengt verdachte aan bij ZSM voor (jeugd)strafrechtelijke 
afdoeningsbeslissing.

• informeert ouders van minderjarige. 
• doet eventueel Veilig Thuis (VT)melding bij minderjarige.
• meldt jongere zo nodig aan bij gemeente om de lokale 

persoonsgerichte aanpak te wegen.  

Gemeente
OOV, Sociaal domein, Leerplicht, Team handhaving 

• geeft docenten, (gespecialiseerd) jongerenwerk, gezins
coaches, leerplichtambtenaren en andere professionals de 
tools om hierover het gesprek aan te gaan met de jongere 
en/of ouders.

• bij minderjarige: spreekt opvoeders aan/ doet hulpaanbod 
als blijkt van problematiek.

• weegt jongeren in de persoonsgebonden aanpak en 
bespreekt om eventueel een (integraal) plan van aanpak op 
te stellen.

• vraagt bij problematiek in groepsverband eventueel een 
groepsscan uit bij politie en/of handhaving.

• overweegt opleggen last onder dwangsom. 
• overweegt inzet OOVinstrumentarium, waaronder last 

onder dwangsom.
• na melding politie om te wegen in de lokale persoons

gerichte aanpak, beziet gemeente of er specifieke inzet 
nodig is en schaalt desgewenst op naar het  Zorg en 
Veiligheidshuis.  

OM

Verricht maatwerk: 
• De zaak wordt buiten het strafrecht gehouden door het 

geven van een reprimande of een verwijzing naar Halt.
• De zaak kan ook binnen het strafrecht worden afgedaan: 

vanaf ZSM kan worden besloten tot het opleggen van een 
geldboete, een OMzitting (transactie/OMstrafbeschikking) 
waar tot een geldboete, leerstraf, werkstraf, toezicht en 
begeleiding of voorwaardelijk sepot kan worden besloten.

• De zaak kan ook naar de kinderrechter worden gebracht . 
Daar zijn alle strafmodaliteiten mogelijk (geldboete, 
taakstraf, jeugddetentie).

• De afdoeningsbeslissing wordt na advies van de RvdK 
genomen en voor een OMzitting of kinderzitting brengt de 
Raad schriftelijk advies uit.

Bij bezit van een echt vuurwapen is uitgangspunt: 
voorgeleiden vanwege grond gevaar veiligheid personen door 
wapen op de openbare weg te dragen.

Halt

Indien verwijzing Halt door Officier van Justitie (OvJ): 
inzet pedagogische Haltinterventie waarbij ingezet wordt op:
• signaleren op mogelijke achterliggende problematiek 

(signaleringsinstrument).
• reflectie van gedrag.
• vergroten van ouderbetrokkenheid. 
• excuus aan/omgaan met slachtoffer. 
• bespreken/oefenen sociale vaardigheden zoals omgaan met 

groepsdruk, de toekomst van de jongere (inzet Jouw 
Ingebrachte Mentor – aanpak, vrije tijdsbesteding, 
opleiding, etc).

• zet Haltsignaleringsinstrument in bij intake.
• pleegt pedagogische interventie. 

Signalering

Op social media/ internet wordt een wapen getoond;  
dader onbekend

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; 
verdachte bekend

Organisatie ontvangt een tip over mogelijk wapenbezit

Jongere geeft uit zichzelf aan een wapen in bezit te hebben  
en hier graag afstand van te willen doen

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

Bij politieactie wordt wapen aangetroffen (preventieve 
controle, staandehouding bij verdenking ander delict, etc.)

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Wapen is gebruikt om te dreigen 

Wapen is gebruikt om letsel aan een ander toe te brengen

Nazorg

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Preventie

Interventie



Interventie

Bij politieactie wordt wapen aangetroffen (preventieve controle, staandehouding bij verdenking  
ander delict, etc.) 

 Politie/OM hebben de regie

Jeugdbescherming
Gecertificeerde Instelling

• biedt hulpverlening. Pakt zo nodig door naar civiele 
maatregel.

Bij lopende Jeugdreclasserings (JR) maatregel: 
• gaat gesprek aan met jongere en ouders.
Bij verdenking strafbaar feit: 
• overlegt met Jeugdreclasserings (JR) collega’s of deze 

risico’s in lopende Jeugdbeschermingsmaatregel (JB) 
begeleid kunnen worden.

Bij jeugdbeschermingsadvies: 
• opschalen naar Jeugdreclassering middels RvdK.
• Proces Verbaal (PV) opmaken en raadsonderzoek instellen 

naar meerwaarde Jeugdreclasseringsmaatregel (JR).
• Jeugdbescherming kader mogelijkheden strafrechtelijk 

onvoldoende om jongere hierin zelf te begeleiden = dubbele 
maatregel.

 

School 

In het veiligheidsplan van elke school moet staan welk gedrag, 
zaken of strafbare feiten de school tolereert en welke niet. 
Als de school wil samenwerken met de politie moet ook dat 
vermeld worden. Staat de samenwerking tussen scholen en 
politie niet vermeld in het veiligheidsplan, dan heeft de politie 
geen recht om wapencontroles uit te voeren.

Kinderbescherming (RvdK)

• deelt informatie t.b.v. de vervolgingsbeslissing na 
aanmelding op ZSM door de politie. Andere ketenpartners 
doen dat ook. 

• besluit op basis van beslisregels tot onderzoek.
• doet onderzoek bij jongere en ouders en geeft advies voor 

straf en/of hulp aan OM/ZM (Zorgmachtiging).

Signalering

Op social media/ internet wordt een wapen getoond;  
dader onbekend

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; 
verdachte bekend

Organisatie ontvangt een tip over mogelijk wapenbezit

Jongere geeft uit zichzelf aan een wapen in bezit te hebben  
en hier graag afstand van te willen doen

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

Bij politieactie wordt wapen aangetroffen (preventieve 
controle, staandehouding bij verdenking ander delict, etc.)

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Wapen is gebruikt om te dreigen 

Wapen is gebruikt om letsel aan een ander toe te brengen

Nazorg

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Preventie

Interventie



Interventie

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Regie c.q. initiatief in deze situatie ligt bij:

Politie

• adviseert school.

Gemeente
OOV, Sociaal domein, Leerplicht, Team handhaving 

Bij opgelegde last onder dwangsom: 
• verbeurt dwangsom.
• overweegt samenscholingsverbod.
• treedt in contact met de school om hulp of ondersteuning te 

bieden.
 

OM

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, kan 
vervolging volgen. 

Halt

• organiseert voorlichtingen, spreekuren, ouderbijeenkomst.

(Jeugd)reclassering
(Gecertificeerde Instelling/Reclassering Nederland) 

• werkt herstelgericht in samenwerking met school en evt. de 
wijkagent: hoe kan de jongere weer terugkeren op school, 
met inachtneming van ieders veiligheid, maar ook gericht 
op nieuwe kansen voor jongere?

• gaat als jongere niet kan terugkeren, op zoek naar een 
andere school/ dagbesteding in samenwerking met de 
laatste school.

Jeugdbescherming

• werkt herstelgericht in samenwerking met school en  
evt. de wijkagent: hoe kan de jongere weer terugkeren op 
school, met inachtneming van ieders veiligheid, maar ook 
gericht op nieuwe kansen voor jongere?

• gaat als jongere niet kan terugkeren, op zoek naar andere 
school/dagbesteding in samenwerking met de laatste 
school.

School 

• vraagt indien nodig, ondersteuning van het 
calamiteitenteam. 

• overlegt met politie over aanpak om rust terug te brengen.

Signalering

Op social media/ internet wordt een wapen getoond;  
dader onbekend

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; 
verdachte bekend

Organisatie ontvangt een tip over mogelijk wapenbezit

Jongere geeft uit zichzelf aan een wapen in bezit te hebben  
en hier graag afstand van te willen doen

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

Bij politieactie wordt wapen aangetroffen (preventieve 
controle, staandehouding bij verdenking ander delict, etc.)

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Wapen is gebruikt om te dreigen 

Wapen is gebruikt om letsel aan een ander toe te brengen

Nazorg

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Preventie

Interventie



Interventie

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident met wapen

Regie c.q. initiatief in deze situatie ligt bij:

Politie

• regelt extra aanwezigheid (jeugd)wijkagent.
• trekt samen op met jongerenwerk.
• rapporteert voor bestuurlijke maatregel  

(i.h.k.v. Overlastwet : Wet maatregelen bestrijding 
voetbalvandalisme en overlast).

Gemeente
OOV, Sociaal domein, Leerplicht, Team handhaving 

• overweegt inzet OOVinstrumentarium, waaronder 
opleggen last onder dwangsom.

• overweegt samenscholingsverbod.
• treedt in contact met de school om hulp of ondersteuning te 

bieden.
 

OM

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, kan 
vervolging volgen. 

Halt

• organiseert voorlichtingen / ouderbijeenkomsten/ 
huisbezoeken in de wijk.

(Jeugd)reclassering
(Gecertificeerde Instelling/Reclassering Nederland) 

• maakt veiligheidsafspraken met wijkagent, gemeente en 
ouders.

• neemt eventueel huisarrest in weekschema op.
• legt eventueel tijdelijk locatieverbod op in combinatie met 

Elektronische Controle (EC).

Jeugdbescherming

Bij jeugdbeschermingsadvies: 
• opschalen naar Jeugdreclassering middels RvdK.
• Proces Verbaal (PV) opmaken en raadsonderzoek instellen 

naar meerwaarde Jeugdreclasseringsmaatregel (JR).
• Jeugdbescherming kader mogelijkheden strafrechtelijk 

onvoldoende om jongere hierin zelf te begeleiden = dubbele 
maatregel.

School 

• blijft in gesprek met deze jongeren als die ook op de 
‘getroffen’ school zitten. Als dat niet zo is, dan ligt daar een 
rol voor de wijkagent en jongerenwerk.

Signalering

Op social media/ internet wordt een wapen getoond;  
dader onbekend

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; 
verdachte bekend

Organisatie ontvangt een tip over mogelijk wapenbezit

Jongere geeft uit zichzelf aan een wapen in bezit te hebben  
en hier graag afstand van te willen doen

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

Bij politieactie wordt wapen aangetroffen (preventieve 
controle, staandehouding bij verdenking ander delict, etc.)

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Wapen is gebruikt om te dreigen 

Wapen is gebruikt om letsel aan een ander toe te brengen

Nazorg

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Preventie

Interventie



Interventie

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens (informatie wordt bekend over op handen  
zijnde confrontatie (via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie jongerenwerker,  
informatie school, etc.)

Regie c.q. initiatief in deze situatie ligt bij:

Politie

• laten verwijderen van content.
• zichtbare aanwezigheid op locatie.
• aanspreken van opruiers (mits bekend). 
• ouders aanspreken (mits bekend wie opruier is).
• strafrechtelijk optreden.
• rapporteren voor bestuurlijke maatregel  

(i.h.k.v. Overlastwet).

Gemeente
OOV, Sociaal domein, Leerplicht, Team handhaving 

Bij opgelegde last onder dwangsom: 
• verbeurt dwangsom.
 

OM

• bespreekt de situatie in lokale driehoek.
• gelast preventief fouilleren (dit is niet overal in Nederland 

het geval).
• beziet mogelijke vervolgbaarheid voor aanzetten tot geweld.

Halt

Indien verwijzing Halt door Officier van Justitie (OvJ):  
inzet pedagogische Haltinterventie waarbij ingezet wordt op:
• signaleren van mogelijke achterliggende problematiek 

(signaleringsinstrument). 
• reflectie op gedrag.
• vergroten van ouderbetrokkenheid. 
• excuus aan/omgaan met slachtoffer. 
• bespreken/oefenen sociale vaardigheden zoals omgaan met 

groepsdruk, de toekomst van de jongere (inzet Jouw 
Ingebrachte Mentor – aanpak, vrije tijdsbesteding, 
opleiding, etc).

(Jeugd)reclassering
(Gecertificeerde Instelling/Reclassering Nederland) 

In het geval van een lopend strafrechtelijk kader met toezicht 
zal de toezichthouder dit signaleren en vervolgens in gesprek 
gaan met de dader. Ook zal reclassering via een rapportage 
advies uitbrengen aan het openbaar ministerie en/of politie 
en/of in Veiligheidshuis plan van aanpak maken.

Jeugdbescherming

Bij jongere die al Jeugdbeschermingsmaatregel heeft, kan 
gekozen worden voor opschaling naar gesloten jeugdzorg als 
veiligheid jongere of anderen in gedrang is. In dat geval moet 
verzoek ingediend worden bij de kinderrechter.

School 

• informeert de politie over opgedane informatie en/of doet 
aangifte bij politie indien de dreigende situatie resp. het 
wapenbezit op school is geconstateerd.

• informeert de ouders.
• indien de school een ouderavond organiseert, sluit de 

gemeente (leerplicht/CJG/Halt/OOV) daarbij aan.
• schakelt indien nodig calamiteitenteam in voor 

ondersteuning. 
• past indien nodig herstelrecht toe.

Signalering

Op social media/ internet wordt een wapen getoond;  
dader onbekend

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; 
verdachte bekend

Organisatie ontvangt een tip over mogelijk wapenbezit

Jongere geeft uit zichzelf aan een wapen in bezit te hebben  
en hier graag afstand van te willen doen

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

Bij politieactie wordt wapen aangetroffen (preventieve 
controle, staandehouding bij verdenking ander delict, etc.)

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Wapen is gebruikt om te dreigen 

Wapen is gebruikt om letsel aan een ander toe te brengen

Nazorg

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Preventie

Interventie



Interventie

Wapen is gebruikt om te dreigen 

OM heeft de regie

Politie

• start strafrechtelijk onderzoek. 

OM

• levert maatwerk. 
• onderzoekt of voorgeleiding nodig en mogelijk is.

Halt

Indien verwijzing Halt door Officier van Justitie (OvJ):  
inzet pedagogische Haltinterventie waarbij ingezet wordt op:
• signaleren van mogelijke achterliggende problematiek 

(signaleringsinstrument). 
• reflectie van gedrag.
• vergroten van ouderbetrokkenheid. 
• excuus aan/omgaan met slachtoffer. 
• bespreken/oefenen sociale vaardigheden zoals omgaan met 

groepsdruk, de toekomst van de jongere (inzet Jouw 
Ingebrachte Mentor – aanpak, vrije tijdsbesteding, 
opleiding, etc).

(Jeugd)reclassering
(Gecertificeerde Instelling/Reclassering Nederland) 

• Bij meerderjarige: geeft advies (van ZSM tot strafzitting).
• Gecertificeerde Instelling/Reclassering Nederland (GI/RN) 

Toezicht en Begeleiding met evt. bijzondere voorwaarde bij 
schorsing voorlopige hechtenis of als voorwaarde bij straf.

• Uitvoering  Oplopend 
1. berisping 
2. officiële waarschuwing 
3. inbreng in Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) 
4. gesprek met Officier van Justitie 
5. advies (gedeeltelijk) ten uitvoer legging.

• Bij recidive: met OM overleggen of Tenuitvoerlegging van 
een voorwaardelijke straf (TUL) nodig is.

Jeugdbescherming

Bij Jeugdbeschermingsadvies (JB): 
• opschalen naar Jeugdreclassering (JR) middels RvdK.
• opmaken Proces Verbaal (PV) raadsonderzoek instellen naar 

meerwaarde JR maatregel.
JB kader mogelijkheden strafrechtelijk onvoldoende om 
jongere hierin zelf te begeleiden = dubbele maatregel.

School 

• doet aangifte.
• schorst leerling in afwachting uitkomsten uitspraken 

rechter.

Kinderbescherming (RvdK)

Bij Inverzekeringstelling (IVS): onderzoekt jongere en ouders 
en geeft advies voor straf en/of hulp aan OM/Zorgmelding 
(ZM).
Mogelijke adviezen en interventies zijn:
• toezicht & begeleiding door Jeugdreclassering (JR) tot aan 

de zitting, of als bijzondere voorwaarde bij voorwaardelijke 
straf.

• geldboete.
• werkstraf.
• leerstraf voor agressiebeheersing of verbetering sociale 

vaardigheden (ook specifiek aanbod voor jongeren met 
LVB).

• jeugdhulp (bijv. gezinstherapie) in strafrechtelijk kader met 
Jeugdreclassering (JR).

• gedragsbeïnvloedende maatregel.
• jeugddetentie in kleinschalige voorziening in de regio of in 

een landelijk specialistische Justitiële Jeugd Instelling (JJI).
• PIJmaatregel (gedwongen behandeling voor psychische 

stoornis).

Signalering

Op social media/ internet wordt een wapen getoond;  
dader onbekend

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; 
verdachte bekend

Organisatie ontvangt een tip over mogelijk wapenbezit

Jongere geeft uit zichzelf aan een wapen in bezit te hebben  
en hier graag afstand van te willen doen

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

Bij politieactie wordt wapen aangetroffen (preventieve 
controle, staandehouding bij verdenking ander delict, etc.)

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Wapen is gebruikt om te dreigen 

Wapen is gebruikt om letsel aan een ander toe te brengen

Nazorg

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Preventie

Interventie



Interventie

Wapen is gebruikt om letsel aan een ander toe te brengen

OM heeft de regie

Politie

• start strafrechtelijk onderzoek. 

OM

• leidt ten alle tijden voor bij de rechtercommissaris (RC).
• en vraagt advies bij de RvdK.

(Jeugd)reclassering
(Gecertificeerde Instelling/Reclassering Nederland) 

• Bij meerderjarige geeft Reclassering Nederland (RN) advies 
(van ZSM tot strafzitting).

•  Begeleiding met evt. bijzondere voorwaarde bij schorsing 
voorlopige hechtenis of als voorwaarde bij straf.

• Uitvoering  Oplopend:  
1. berisping 
2. officiële waarschuwing  
3. inbreng in Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) 
4. gesprek met Officier van Justitie (OvJ) 
5. advies (gedeeltelijk) ten uitvoer legging.

• Bij recidive: met OM overleggen of Tenuitvoerlegging 
voorwaardelijke traf (TUL) nodig is.

Kinderbescherming (RvdK)

Bij inverzekeringstelling: onderzoekt jongere en ouders en 
geeft advies voor straf en/of hulp aan OM/Zorgmelding (ZM).
Mogelijke adviezen en interventies zijn:
• toezicht & begeleiding door Jeugdreclassering (JR) tot aan 

de zitting, of als bijzondere voorwaarde bij voorwaardelijke 
straf.

• geldboete.
• werkstraf.
• leerstraf voor agressiebeheersing of verbetering sociale 

vaardigheden (ook specifiek aanbod voor jongeren met 
LVB).

• jeugdhulp (bijv. gezinstherapie) in strafrechtelijk kader met 
Jeugdreclassering (JR).

• gedragsbeïnvloedende maatregel.
• jeugddetentie in kleinschalige voorziening in de regio of in 

een landelijk specialistische Justitiële Jeugdinstelling (JJI).
• PIJmaatregel (gedwongen behandeling voor psychische 

stoornis).

Veilig Thuis

• doet als er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie 
(Huiselijk Geweld (HG)/Kindermishandeling (KM)/Stalking) 
melding Veilig Thuis (VT). 

• VT is verantwoordelijk voor veiligheidsbeoordeling en 
interventie direct betrokkenen, in afstemming met straf/
zorg.

Signalering

Op social media/ internet wordt een wapen getoond;  
dader onbekend

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; 
verdachte bekend

Organisatie ontvangt een tip over mogelijk wapenbezit

Jongere geeft uit zichzelf aan een wapen in bezit te hebben  
en hier graag afstand van te willen doen

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

Bij politieactie wordt wapen aangetroffen (preventieve 
controle, staandehouding bij verdenking ander delict, etc.)

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Wapen is gebruikt om te dreigen 

Wapen is gebruikt om letsel aan een ander toe te brengen

Nazorg

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Preventie

Interventie



Nazorg
Doel is recidive voorkomen.



Gemeente
OOV, Sociaal domein, Leerplicht, Team handhaving

Bij 18+: Bureau Nazorg bezoekt gedetineerden om recidive te 
voorkomen. 

(Jeugd)reclassering
(Gecertificeerde Instelling/Reclassering Nederland)

Na vonnis gaat Jeugdreclassering (JR) maatregel in  
(min 6 maanden, max 2 jaar) gericht op voorkomen recidive 
en vergroten van kansen op positieve participatie in de 
samenleving.
• ziet toe op naleven van bijzondere voorwaarden, waaronder 

verschillende in te zetten (gedrag/behandel) interventies.

School

• neemt deel aan Trajectberaad.

Kinderbescherming (RvdK)

• in Trajectberaad met ketenpartners en gemeente een 
nazorgplan opstellen voor reintegratie van de jongere die 
uit detentie komt. Dit kan o.a. hulp en begeleiding inhouden 
(kamertraining, een uitkering , onderwijs, dagbesteding etc.)

• school uitnodigen bij Trajectberaad.
• uitkering , onderwijs, dagbesteding etc.

NazorgSignalering

Op social media/ internet wordt een wapen getoond;  
dader onbekend

Op social media/ internet wordt een wapen getoond; 
verdachte bekend

Organisatie ontvangt een tip over mogelijk wapenbezit

Jongere geeft uit zichzelf aan een wapen in bezit te hebben  
en hier graag afstand van te willen doen

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

Bij politieactie wordt wapen aangetroffen (preventieve 
controle, staandehouding bij verdenking ander delict, etc.)

Onrust op school na een (afgehandeld) incident met wapen

Onrust onder jongeren in buurt na een (afgehandeld) incident 
met wapen

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Wapen is gebruikt om te dreigen 

Wapen is gebruikt om letsel aan een ander toe te brengen

Nazorg

(Dreigende) ordeverstoring met gebruik van wapens 
(informatie wordt bekend over op handen zijnde confrontatie 
(via social media/internet, tip, informatie wijkagent, informatie 
jongerenwerker, informatie school, etc.)

Preventie

Interventie



Colofon

Deze interventiematrix  is een uitgave van de Rijksoverheid.

De Rijksoverheid streeft naar correcte en actuele informatie in dit 

document maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het 

moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop 

van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze 

pagina’s geen rechten ontlenen.

De Rijksoverheid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als 

gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen dit 

document zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links opgenomen.  

De Rijksoverheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites 

waarnaar wordt verwezen. Informatie uit dit document mag worden 

overgenomen, mits met bronvermelding.
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