
 Wat is een AH-conferentie?

 Wat zijn de uitgangspunten?

 Voorbereiding

 De bijeenkomst zelf

 Het plan

 Condities

 Uitkomsten



 Burgers zijn als geen ander in staat om 

◦ in hun eigen situatie, samen met andere 
betrokkenen te bespreken wat er aan de 
hand is 

en

◦ samen een plan van aanpak te maken



 Een onafhankelijke coördinator

 Tijd en middelen voor de  voorbereiding

 Een open vraag voor de conferentie

 Alle betrokkenen mogen meedoen

 Iedereen een stem

 Verantwoordelijkheid 

 Veilig kunnen deelnemen

 Vrijwilligheid



 Wij hier hebben het vermogen om onze eigen 
problemen op te lossen

 We hebben een veilige omgeving nodig om dat tot 
stand te brengen

 Het is belangrijk dat wij dat gezamenlijk doen

 Het is belangrijk persoonlijke gevoelens uit te 
spreken = ruimte voor andere kijk



1. Uitwisselen van gevoelens en gedachten over het 
gebeurde…

2. Negatieve betrokkenheid wordt minder en maakt 
ruimte…

3. ‘Wat zouden we dan kunnen doen?’

4. Maken van een plan… 



 Wat zijn de afspraken?

 Wie doet wat, waar en wanneer?

 Wie komen er weer bij elkaar als iets niet werkt?

 Wie evalueren het plan…waar en wanneer?

 Allen tekenen het plan



Ja…

◦ als de meeste deelnemers dat willen
◦ als men zich wil inzetten voor een 

gezamenlijke uitkomst 
Nee…
◦ als de feiten te gering zijn (te weinig leed)
◦ als een deelnemer(s) (beslist) niet willen
◦ als het te snel na een escalatie is
◦ als het niet veilig is



 Werkzaam in buurtconflicten (niet burenconflicten)

 Rond ‘zondebok’ gezinnen

 Bij ‘hang’ groepen (overlast jeugd)

 Meestal rond spanningen, niet via incident

 Werkzaam door niet zozeer gekwetste personen, 
maar wel betrokkenen, krachtbronnen en talenten 
bijeen te brengen
(buurtbewoners, jeugd, wethouders & ambtenaren, professionals)



Vier varianten van een model
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