TIJD VOOR NIEUWE OPLOSSINGEN, MAAR HOE VIND JE ZE?
Samen met je ketenpartners werk je aan de veiligheid en leefbaarheid in de
gemeente. En of het nu gaat om High Impact Crimes, overlast of ondermijning, jullie zijn ervan overtuigd dat er tegenwoordig ‘nieuwe oplossingen’
denkbaar zijn. De vraag is alleen hoe vind je deze verrassende aanpakken.
Deze tweedaagse biedt jullie als team de ervaring van het werken met
verschillende technieken om te komen tot creatieve vormen van burgerparticipatie, gedragsbeïnvloeding, omdenken, etc. Mooie oplossingen voor een
veilige(re) gemeente komen daarmee als vanzelf binnen handbereik!
Vrijblijvend gesprek over mogelijkheden? Bel 06-31746880

RESULTAAT INDIVIDUEEL
•

Voor een specifieke vraagstuk dat bij jullie
speelt, gaat elke deelnemer met goede ideeën
‘naar huis’. Hij of zij ziet mogelijkheden waar
anderen slechts blokkades en problemen
ervaren en is bovendien in staat ook zelfstandig een aantal technieken toe te passen om te
komen tot vernieuwende oplossingen.

VOOR WIE
Bij veiligheid en leefbaarheid zijn veel mensen
en functies direct of indirect betrokken.
Gedacht moet worden aan een team van medewerkers van politie, gemeente, justitie,
woningcorporaties, zorg, etc. etc.
Leidend voor de groepssamenstelling is echter
jouw inschatting van de partijen met wie je
lokaal samenwerkt in de gemeente.
In overleg proberen we daarnaast ook te
komen tot enkele ‘friskijkers van buiten’. De
ervaring is dat deze in belangrijke mate bijdragen aan nieuwe oplossingen.
Het aantal deelnemers aan de training is minimaal 6 en maximaal 10.

“Positieve veiligheid, innovatie,
wendbaarheid! Uiteindelijk begint
alles met anders kunnen denken en
creativiteit!”

“Serieuze vraagstukken mogen
natuurlijk wel met plezier
benaderd worden!”
RESULTAAT ALS TEAM
•

•

•

Na de sessie kan direct als team in de
praktijk gewerkt worden aan toepassing
van de uitkomsten;
Er is onderling beter zicht op de talenten
van de deelnemers en de inzetmogelijkheden ervan in de praktijk;
Door het gezamenlijk op een andere manier zoeken naar oplossingen, is de
samenwerking naar een hoger niveau
getild.

INHOUD
We verlaten vertrouwde werkwijzen en
zoeken naar originaliteit. Met behulp van
creatieve denktechnieken gaan we aan de
slag met een specifiek vraagstuk.
Daarbij schenken we aandacht aan creatieve
technieken, vaardigheden en het implementeren van gevonden oplossingen.
Tenslotte kan (afh. van aantal deeln.) gebruik
gemaakt worden van het aanbod dat de
trainer na enkele maanden de gemeente bezoekt om zaken, waar in de praktijk nog
tegenaan gelopen wordt, in sparrende en
adviserende zin te bespreken.

Vrijblijvend gesprek over mogelijkheden? Bel 06-31746880

INVESTERING

“In de onderwereld is creativiteit
heel vanzelfsprekend!
Bij jullie ook?”
OPBOUW
De training c.q. idee-ontwikkelsessie duurt
twee dagen. Deze dagen worden niet
aansluitend verzorgd, maar met een tussenliggende periode van 1 of 2 weken.
Voorafgaand aan de dagen vindt een doelstellend gesprek met de deelnemers plaats. Telefonisch kunnen motivatie en verwachtingen
tussen trainer en deelnemers dan op elkaar
worden afgestemd.
Beide dagen kennen een programma van
09.30 tot 17.00 uur. De locatie wordt in
samenspraak vastgesteld.

TRAININGSMATERIAAL
Bij de training wordt gebruikgemaakt van
trainingsmateriaal. Onder andere van de
uitgave ‘Creativiteit Hoe? Zo?’
Dit materiaal wordt u ter beschikking gesteld,
dan wel vooraf toegestuurd en is bij de prijs
inbegrepen.

Voor de training/idee-onwikkelsessie wordt
een prijs per persoon of voor een ‘training op
maat’ per groep in rekening gebracht (op
aanvraag). Trainingsmateriaal en (eventueel)
opvolgend gesprek zijn hierbij inbegrepen.
Wanneer niet in een ‘eigen’ locatie wordt
voorzien, worden kosten van zaalhuur, techniek (o.a. beamer) en logistiek (lunch en koffie/thee) aanvullend in rekening gebracht.

AANMELDING
Wil je je met een lokaal team aanmelden,
meer informatie of een vrijblijvend gesprek,
stuur dan even een mailtje met je
bereikbaarheidsgegevens naar
info@riesouwerkerk.nl
Mocht je individueel geïnteresseerd zijn in
een training, laat ook dit dan even weten. We
houden je dan op de hoogte van startdata van
trainingen en kunnen je uiteraard ook informeren over de hiervoor geldende prijzen.

“Werken aan veiligheid en daarbij
kansen zien die anderen over het
hoofd zien? Cool toch?”
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TIJDWINST
We zijn allemaal druk. Dat geldt niet in het minst voor hen die werkzaam zijn in de veiligheidssector. Actuele vraagstukken die vragen om snel reageren, beperkte menskracht en middelen en ga zo
maar door. Het ingaan op een uitnodiging om deel te nemen aan een tweedaagse lijkt hier dan ook
haaks op te staan. Niets is echter minder waar!
Wanneer kans gezien wordt de lokaal relevante partijen aan te laten sluiten bij deze tweedaagse,
zal de ervaring zijn dat juist relatief snel tot een toepasbare oplossing voor een spelend vraagstuk
kan worden gekomen. Daarbij is het zo dat de manier van werken tevens mogelijk maakt dat daarna ook andere spelende of toekomstige vraagstukken snel(ler) van een oplossing worden voorzien.
Kortom, in plaats van een benadering waarbij met grote doorlooptijd veel verschillende ‘lijntjes’
uitgelopen moeten worden en veelvuldig dient te worden afgestemd, maakt deze sessie c.q training
juist mogelijk om snel te komen tot een effectieve oplossing met gedeeld draagvlak!

INSPIRATIE SESSIE
Mogelijk ben je nog niet helemaal overtuigd van de kracht van een te organiseren tweedaagse en de
snelheid van resultaat. Om die reden bied ik jou en je ketenpartners graag een inspiratie-sessie
aan. In een tijdsbestek van anderhalf uur neem ik je mee in de kracht van creatieve denktechnieken
en de mogelijkheden om tot oplossingen te komen waaraan je eerder niet zou hebben gedacht.

Mocht er behoefte zijn aan specifiek maatwerk op het gebied van idee-ontwikkeling, schroom niet ook
dan contact te leggen. Ik kijk uit naar het gezamenlijk drinken van een kop koffie om samen de mogelijkheden te verkennen. Laat maar weten waar en wanneer ik welkom ben.
Tot snel!
Ries Ouwerkerk
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