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Woensdag 22 november spraken we elkaar in het oude schoolgebouw in West tijdens de 
eerste netwerkbijeenkomst Wapengeweld. Wij kijken terug op een mooie middag waar 
veel inspiratie, kennis en ervaringen is gedeeld. En ook nieuwe connecties zijn gelegd.  
In deze mailing blikken we kort terug, delen we de aftermovie en interessant nieuw lees- 
en luistervoer met je.

 
 INTERVIEW – MALISSA BLACKMAN

 
De Wapenaanpak brengt bij elkaar wat er in de stad al 
gebeurt in het tegengaan van wapengeweld. Projectleider 
Malissa Blackman van het AcVZ roemde de betrokkenheid 
en inzet van talloze professionals. Van de regisseurs van 
groeps- en persoonsgerichte aanpakken en schoolcontact-
personen van de politie tot aan een bemiddelingspool bij 
de stadsdelen en een VR game om messengeweld  
bespreekbaar te maken. Ook doen we onderzoek naar 
werkende interventies en bepalen we samen wat er nog 
meer nodig is.

  PANEL – BELEID VERSUS PRAKTIJK

Vier experts reflecteerden samen op de onderzoeks
resultaten van Robby Roks: Foauzi Bounaanaa van Levvel,  
Vincent Holleman van de gemeente Den Haag en Credible 
Messengers Dino en James. Rode draad was het inzicht 
dat alleen als je je kunt verplaatsen in deze jongeren en 
bereid bent een langdurige relatie met hen aan te gaan, 
er iets gebeurt. Belangrijkste vraag waarmee het panel 
afsloot was: Hoe graag wil je als maatschappij een veilige 
plek voor jongeren creëren? Iets om over na te denken. 
 

 RONDETAFELGESPREKKEN

Handvatten en tips die bij de verschillende rondetafel- 
gesprekken naar voren kwamen:

Ouderbetrokkenheid
 � Iedere ouder is betrokken!
 � Ga naast een ouder staan
 � Leg eerder contact, zelfs al op de basisschool
 � Werk mee aan de beweging: van systeem naar  
mensgericht

 

 
Online
 � Hoe veilig is de digitale wereld?
 � Wat kan er wel online?
 � Onderschat de rol van online platformen niet;  
blijf werken aan community richtlijnen

 � Contact moet echt zijn
 � Ouders betrekken bij social media debat
 � Jongeren betrekken bij monitor online
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Strafmaat
 � Hoog inzetten om af te schrikken of verder kijken,  
luisteren naar het verhaal erachter?

 � Probeer erachter te komen waarom iemand een mes 
draagt

 � Zet zwaarder in bij jongeren die een vuurwapen dragen 
dan bij een steekwapen, omdat de intentie anders is

 
Wapenbezit en trauma’s
 � Is de jeugdgevangenis een traumatische ervaring die  
bijdraagt aan wapengebruik op latere leeftijd?

 � Er moet eerst een relatie zijn opgebouwd voordat je 
kunt inschatten waarom iemand een wapen draagt; 
agressie, angst, bescherming, ego

 � Relatie is cruciaal, het gaat om de informele momenten.
 � Ben je sensitief voor signalen van stress/paranoia/ niet 
slapen, vraag je hierop door?

 � De jongeren denken dat niemand ze ziet, dat niemand 
de confrontatie aan durft

 � Cry for help als iemand een wapen meeneemt in het 
gesprek

Jongerenwerk voor 2%
 � Die 2% heeft nodig: specialistische hulpverlening,  
waarbij instanties samen optrekken, geen stempel  
opdrukken, dichtbij komen, en tijd hebben om hen te 
begeleiden en te ondersteunen

Innovatie
 � Focus op de risicogroep, zet innovatieve technische 
hulpmiddelen in 

 � Betrek jongeren met ideeën hierover
 

 EVALUATIE
 
Inmiddels hebben we ruim 30 reacties binnen. Voor de 
Monitor Wapenaanpak, waarin we onze gezamenlijke  
inspanningen zichtbaar maken, én om de volgende  
bijeenkomsten ook van meerwaarde te laten zijn voor 
jullie, hebben we feedback nodig. Invullen duurt  
5 minuten. Reageren kan nog tot 15 december.

 SFEERIMPRESSIE
 
Bekijk hier de foto’s (wachtwoord Amsterdam) en korte 
aftermovie (wachtwoord Acvz) die zijn gemaakt door foto-
graaf Nienke Laan. Doet de link het niet, open deze dan 
met een andere browser. 
 

 NETWERK

Het netwerken gaat verder na deze eerste bijeenkomst. 
Zoek kennis en inspiratie op via iemand die er op  
22 november bij was, maar je niet de contactgegevens 
van hebt gevraagd. Bekijk de lijst met contactgegevens 
van collega’s uit het netwerk die bij deze mail komt.  
 

 LEES- EN LUISTERVOER

Podcast AcVZ: Wapengeweld
We delen graag de eerste van een serie AcVZ-podcasts 
met je. Onderwerp is het thema Wapengeweld. Deel de 
link gerust met jouw netwerk.  

Onderzoek wapengeweld onder jongeren in Rotterdam
Criminoloog en docent aan de Erasmus Universiteit Robby 
Roks deed onderzoek naar de achtergronden van wapens 
en wapengeweld onder Rotterdamse jongeren. En hoewel 
hij aangeeft dat de meerderheid van de Rotterdamse  
jongeren niet betrokken is bij wapenincidenten, heeft hij 
een aantal adviezen voor professionals:

 � Richt je op jongeren met een verhoogd risico wapens
 � Organiseer plekken waar jongeren terecht kunnen over 
onveiligheid

 � Ga voor een intensieve aanpak voor jongeren die  
wapens gebruiken

 � Versterk het vermogen van jongeren in het omgaan met 
conflicten

 � Monitor ontwikkelingen en praat regelmatig met  
jongeren

 
Lees hier het onderzoek ‘Het is een probleem, maar 
niet voor mij’.

Malissa Blackman 
Martine Bults 
Actiecentrum Veiligheid en Zorg

https://netwerkbijeenkomst.nienkelaan.nl/
https://netwerkbijeenkomst.nienkelaan.nl/
https://vimeo.com/778839563
https://vimeo.com/778839563
https://open.spotify.com/episode/1pdDNAkJE7UreMXeiW09TP?si=a9c7f9492cf04b86
https://www.sociaaldigitaal.nl/p/het-is-een-probleem-maar-niet-voor-mij-een-onderzoek-naar-de-achtergronden-van-wapens-en-wapengeweld-onder-jongeren-in-rotterdam/7763

