UITNODIGING
VOORJAARSCARROUSEL “Spanningen in de samenleving”
Donderdag 11 maart 2021 organiseert de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam weer de halfjaarlijkse
workshopcarrousel. Ook dit keer is het een interactieve, digitale bijeenkomst. Dit betekent dat u niet
alleen de workshops volgt, maar ook met collega’s en netwerkpartners de verdieping zoekt en samen
in kleine groepjes het gesprek aan gaat.
Deze carrousel met als onderwerp ‘spanningen in de samenleving’ is bedoeld voor burgemeesters,
wethouders jeugd, raadsleden, beleidsadviseurs openbare orde en veiligheid, beleidsadviseurs jeugd
en andere netwerkpartners. Het verzoek is om deze uitnodiging ook aan hen door te sturen.
Er is gekozen voor twee actuele thema’s:
Workshop 1: Welke plaats kunnen professionals innemen op de polarisatiekaart?
Bart Brandsma, sociaal en politiek filosoof, trainer en consultant, licht in zijn presentatie toe
welke strategische, effectieve posities professionals in het sociale domein en in het openbare
orde en veiligheidsdomein kunnen innemen met betrekking tot conflicten of polarisatie (“wij-zijspanningsvelden”). Hoe kunnen professionals inschatten welke specifieke rol jongeren binnen
deze domeinen innemen en hoe kun je daarbinnen depolariseren?

Workshop 2: De sociale impact van de coronacrisis op jongeren
Het gebrek aan perspectief door de coronacrisis vormt voor veel jongeren een groot
probleem. Volhouden wordt steeds lastiger. De duur van de crisis leidt tot stress,
vermoeidheid en depressieve gevoelens. Er zijn zorgen over school, werk en het niet kunnen
afspreken met vrienden. Ook de onrust op straat en op social media neemt toe. Dat roept de
vraag op wat het handelingsperspectief is voor gemeenten, politie en andere partijen in het
jeugdbeleid. Hoe is het gedrag van jongeren te verklaren en te beïnvloeden? En waar zijn
andere maatregelen dan handhaving zinvol om perspectief te bieden aan jongeren?
Corné Hoevers, beleidsadviseur en Guido de Winter, wijkagent operationeel expert vertellen
over de ernstige jeugdoverlast eind 2020 in Hendrik Ido Ambacht en de repressieve en
preventieve maatregelen die toen genomen zijn.
Bas Wijnen, expert jeugdbeleid bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), gaat met u in gesprek
over gedragsbeïnvloeding van verschillende groepen jongeren en welke rollen van de
overheid passend zijn.

Programma
Het programma start om 09:30 uur en duurt tot ongeveer 11.45 uur. Na elke workshop wordt in kleine
groepen verder gesproken over het onderwerp en is ruimte om ervaring en kennis te delen.
Aanmelden
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de voorjaarscarrousel, u kunt zich tot uiterlijk 5
maart aanmelden via https://veiligheidsalliantie.nl/agenda/
Hiervoor is een account bij de VAR nodig. Als u geen account heeft en dit niet aan wilt vragen, kunt u
zich ook aanmelden via var.rotterdam@politie.nl
Enkele dagen voor de bijeenkomst, krijgt u een link toegestuurd waarmee u toegang krijgt tot de
bijeenkomst.

