PROFIEL
Ik ontwikkel en implementeer systemen samenwerking
voor veiligheid en rechtvaardigheid. Samen met burgers,
professionals en beleidsmakers, met gebruikmaking van
digitale ondersteuning en oplossingen coördineer ik de
oplossing van wicked problems. Ik verzorg de organisatie,
informatie-uitwisseling, training, verslaglegging (liefst
met onderzoek) en borging in de staande organisaties.

WERK

Oprichter en adviseur
September 2011 tot heden
Ontwikkelen effectieve integrale systemen voor een
veiligere en rechtvaardigere wereld o.a.:
 Onderzoeker en adviseur burgeropsporing naar
ernstige criminaliteit, m.n. (online) kindermisbruik
 Projectleider Raise a Flag voor Veiligheidsregio
MWB, zelfredzame communities bij incidenten
 Veiligheidscoördinatie in Gemeente Amsterdam
Oost en projectmanager samenwerking burgers en
veiligheidspartners
 Vergroten subjectieve veiligheid en sociale
controle Gemeente Ouder-Amstel en rapport
Subjectieve veiligheid in Duivendrecht
 Deelnemer deskundigenteam Openbaar Ministerie
en MeetingMoreMinds: de toekomst van Witwassen
en bijdrage rapport Toeslagen- en Subsidiefraude.
 Fusie Veiligheidshuis Arnhem/Ede en advisering
toekomstbestedige inrichting VH: Zorgen voor
morgen
Docent informatie-uitwisseling in het
veiligheidsdomein
Januari 2014 tot heden
Opzetten beleid en inrichting informatie-uitwisseling
tussen veiligheid- en zorgpartners bij de aanpak van
onveiligheid

PERSOONLIJK
Getrouwd, 2 kinderen
Hobbies: bergbeklimmen,
fietsen, hardlopen, koken

Onafhankelijk expert Justice, Civil Liberties and
Fundamental Rights
Mei 2011 tot heden
In deze functie lever ik een inhoudelijke bijdrage aan
de realisatie van het beleid voor Recht en rechtstaat
van de Europese Unie. Ik adviseer over projecten die
betrekking hebben op mensenrechtelijke thema’s.

PUBLICATIES, waaronder:
SAMENWERKING
Communities voor veiligheid.
Naar een nieuw model van
veiligheidszorg. (2017) Justice in
Practice
Een overzichtelijk complex:
veiligheid verbeteren in
wooncomplexen middels community
building.(2017) Hogeschool van
Amsterdam. Met E. Essen en A.
Straathof.
Handleiding WhatsApp groepen
(2017) Gemeente Amsterdam
Subjectieve veiligheid in
Duivendrecht (2017). Gemeente
Ouder-Amstel
Londense politie benut private
partners. (2015) Politievakblad
Blauw. Nr 5.
Vele handen: 9-stappenplan
voor samenwerking van
veiligheidspartners. (2014) Justice
in Practice.
Witwasbestrijding effectiever
door Europese Informatieuitwisseling. Tijdschrift voor de
Politie, 5/2013, pp. 24-29.
KINDERRECHTEN
The Future of Child Labour. (2010)
Terre des Hommes Samen met M.
Narhi.
Kindsoldaten in Sri Lanka: een
bloedige erfenis van het conflict.
(2010) Internationale Spectator.
Met Georg Frerks.
The End of the Beginning:
making progress in Sri Lanka through
reintegration of ex-child soldiers
(2010) Terre des Hommes.
The Hidden Shame: violence
against children with disabilities in
Eastern Africa (2008) Terre des
Hommes
Wat we niet zien is er niet:
kindersekstoerisme in Cambodja
(2007) Terre des Hommes.
MENSENRECHTEN ALGEMEEN:
Opsporingsbevoegdheden en
terrorismebestrijding (2006) NJCM
Bulletin.
Terrorismebestrijding en
mensenrechtenbescherming (2005)
Congresbundel NJCM
Extremistische aanpak van
terreur (2005) Nederlands
Juristenblad.
discriminatie in de sport (1997)
Universiteit Utrecht. met prof. J.
Schuyf

WERK - vervolg
Programma adviseur
September 2010 - september 2011
Ik adviseerde de programmatische aanpak van
financiële criminaliteit binnen opsporing op basis van
analyses.
Onderzoeksleider

Mei 2007 tot september 2010
Ik leidde de kinderrechten onderzoeken naar de ergste
vormen van uitbuiting en organiseerde projecten om
netwerken van politie, gemeente en burgers om
kwetsbare kinderen te vormen. Ik gaf vorm aan de
politieke lobby en adviseerde over de opvolging met
campagnes.
Onderzoeker
Februari tot juni 2006
Ik verrichte onderzoek naar de economische en
maatschappelijke factoren die ongelijkheid en onrecht
in Colombia in stand hielden. Dit onderzoek had als
doel om de oorzaak van het drugsgeweld deels weg te
nemen.
Medewerker
Ik was adviseur en tekstschrijver voor Kamerleden over
het thema veiligheid en recht vanaf 11 september
2001. Toen ik in 2007 afscheid nam, leefden we in een
andere wereld waarin polarisatie en
criminaliteitsbestrijding centraal stonden en
mensenrechten een nieuwe betekenis kregen.
Consultant
Januari 2000 tot september 2001
Als consultant droeg ik bij aan organisatieanalyse en
prestatieverbetering van bedrijven.

Michiel van Geuzinge, secretaris landelijk overleg zorg en
veiligheid. Michiel.geuzinge@vng.nl 06 45903002. Sparring
partner organisatie en proces zorg en veiligheid.
Pieter-Jan van Slooten, strategisch adviseur burgemeester
Amsterdam. P.vanslooten@amsterdam.nl 06 - 51217150.
Samenwerking bij project Amsterdam veiligheidspartners
verbinden met burgers.

