
Verder lezen na de werksessies die zijn gehouden op de Dag van de 
Maatschappelijke Stabiliteit (MAST-dag)? Dat kan. 

Wij hebben de drie meest relevante documenten van 
www.maatschappelijkestabiliteit.nl per sessie op een rij gezet. 

Verder lezen na de MAST-dag 



Werksessie 1
De informatiepositie van gemeenten: 
duiding van vroegtijdige signalen in de wijk

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

Klik hieronder voor de meest relevante documenten:  

• De ‘avondklokrellen’ in vier Brabantse steden 
sociologisch verklaard  

• Analyse-instrument Van polarisatie naar verbinding 
in buurten 

• Overzicht buurtinterventies om polarisatie te 
verminderen en verbinding te versterken 

Werksessie 3
Dilemma’s in het demonstratie-
recht in de wijk

Aan de hand van een concrete casus namen Annemarie 
Kars en Rosanne Meulenbeld van de gemeente 
Amsterdam deelnemers mee 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? 

 Klik hieronder voor de meest relevante documenten:  

• Handreiking openbare manifestaties  
(versie voorjaar 2021)  

• Handreiking demonstraties: ‘Bijkans heilig’  

• Demonstratievrijheid en democratie

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 maatschap-
pelijke 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?  

Klik hieronder voor de meest relevante documenten:  

• Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren  

• Online tool ‘De Wijkverbinder’  

• Handreiking Omgaan met Maatschappelijke 
Spanningen  

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 de werksessie deelde hij informatie van de 
CCV-leerkringen en vertelde hij over de instrumenten 
die beschikbaar worden gesteld aan gemeenten.

 Klik hieronder voor de meest relevante documenten:  

• Interventiekaart online aangejaagde 
ordeverstoringen  

• Handreiking online aangejaagde ordeverstoring  

• Handreiking Omgaan met Maatschappelijke 
Spanningen 
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Werksessie 5
Online informatiepositie als gemeente: online 
informatie inzetten voor beleid en uitvoering

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

Klik hieronder voor de meest relevante documenten:  

• Online jongerenwerk: hoe doe je dat goed? 

• De burgemeester: burgervader, handhaver van de 
openbare orde en sheriff van het internet? (deel 1)  

• Interventiekaart online aangejaagde 
ordeverstoringen 

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?

 Klik hieronder voor de meest relevante documenten:  

• JEPzine: Online leefwereld van jongeren  

• Online jongerenwerk: hoe doe je dat goed? 

• Handreiking omgaan met desinformatie 

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 daarbij helpen. Organisatie-
adviseur Dagmar Ambachtsheer liet aan de hand van 
een casus in samenwerking met de gemeente 
’s-Hertogenbosch deelnemers kennismaken met de 
methode.  

Klik hieronder voor de meest relevante documenten:  

• Online magazine: Samen slimmer 

• Workshop samenwerking met lokale 
gemeenschappen/lokale netwerkopbouw  

• KIS Wijkmonitor  

Werksessie 8
Communicatie als preventie

Ongenoegen sluimert rond in de wijk voordat het 
escaleert naar onrust. De Expertise-unit Sociale 
Stabiliteit (ESS) zou 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? (Sessie 
vervallen wegens ziekte).

 Klik hieronder voor de meest relevante documenten:  

• Online Magazine: ‘verbindend communiceren’  

• Handreiking ‘Inzicht in (de)polarisatie’  

• Publicatie Theorieën en praktijkaanpakken 
ongewenste polarisatie? 
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