
De winnaars van een lokale tekenwedstrijd hebben hun ontwerp nagepuzzeld in een hek van de openbare wijkspeel-
tuin. Naast dat de zelfontworpen afbeelding een positieve boodschap uitzendt participeren wijkbewoners in het          
vrolijker maken van hun buurt. 
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L E E F B A A R H E I D  E N  P O S I T I E V E 
V E I L I G H E I D  I N  W O O N W I J K E N

Participatierijp
W E E R B A R S T I G E 

P R O B L E M E N  V R AG E N 

I N N O VAT I E  E N 

O U T  O F  T H E  B OX  D E N K E N
Gedrag wordt voor een belangrijk deel beïnvloed door ons onbewuste brein. Dat geldt ook 
voor onze veiligheidsbeleving. Deze workshop reikt de wetenschappelijke basiskennis aan 

rond belangrijke ‘beïnvloeders’ van ons brein. Hiermee kan rekening gehouden worden 
in het publieke domein. Aan de hand van beeldende praktijkvoorbeelden worden diverse 

technieken uitgelegd en wordt ook nadrukkelijk de relatie gelegd met het concept van 
positieve veiligheid; het minder accent leggen op repressie en handhaven, maar juist aan de 

voorkant de goede dingen doen.

Zoals voor een ieder geldt, dus ook voor de professional in de veiligheidssector, houden 
mensen van denken in patronen en herkenning. Een oplossing die niet lijkt op iets dat we 

al kennen, is vaak moeilijk te accepteren. Deze workshop poogt dit te doorbreken. We gaan 
voor oplossingen die in eerste aanleg misschien controversieel en onorthodox lijken, maar 

bij nader inzien zeer eff ectief.

Bij het kiezen van een defi nitieve oplossing is tenslotte voorwaardelijk ook de burger te 
betrekken. De ervaring leert echter dat dit pas goed werkt op het moment dat er al een basis 

of raamwerk ligt, waarop de burger kan voortborduren of zaken in kan vullen. Met andere 
woorden, een oplossing dient daarom partcipatierijp te zijn.  

EEN EENDAAGSE WORKSHOP WAARIN IN CO -CREATIE EEN     
INNOVATIE VE AANPAK WORDT ONT WIKKELD VOOR EEN 
AC TUEEL LEEFBAARHEIDSVRAAGSTUK

Concreet vraagstuk als uitgangspunt
Overheden en woningcorporaties signaleren dat de leefbaarheid in 
arme wijken met veel sociale huurwoningen steeds verder afneemt. Voor 
de bewoners betekent dit meer overlast en een groeiend gevoel van 
onveiligheid. Van deze wijken geeft 20% van de bewoners aan regelmatig 
te kampen met overlast. Landelijk is dit ‘slechts’ 6%. Gelijke percentages 
gelden voor het ervaren van onveiligheidsgevoelens.

Leefbaarheidsvraagstukken zijn per defi nitie weerbarstig en kunnen 
meestal alleen in co-creatie met alle betrokken actoren worden aange-
pakt. Sociale innovatie en out-of-the-box denken vervullen daarbij steeds 
vaker een sleutelrol. 

In deze zowel theoretische als praktische workshop gaat u, na kennisne-
ming van de laatste inzichten en voorzien van de juiste tools, gezamenlijk 
aan de slag met een concreet voor u spelende casus. Een schouw van het 
desbetreff ende gebied vormt een belangrijk onderdeel van de work-
shop. Na afronding van de workshop ligt er een belangrijke basis voor de 
aanpak van het vraagstuk, rijp om met participatie van bewoners verder 
in te kleuren. 



Deze cursus is in samenwerking met Ries Ouwerkerk en Urban Senses ontwikkeld.
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P R O G R A M M A

Wie zijn de docenten:

Ochtenddeel
Na een kort welkom om 9 uur, een voorstelrondje en een toelichting op het ‘waarom’ 
achter het programma, komen in de ochtend de volgende programmaonderdelen 
aan bod:

• Theorie en voorbeelden van gedragsbeïnvloeding in het publieke domein
• Het bezoeken van de locatie, waar het aangedragen vraagstuk speelt en het  
 tijdens de koffi  e bespreken van de waarnemingen;
• Toelichting op de achtergrond van positieve veiligheid en de kracht van 
 participatie.

Na de lunch
Na de lunch, wordt als eerste gestart met het zeer concreet omschrijven van het 
actuele vraagstuk en het eraan koppelen van een gerichte vraag, bij voorkeur 
startend met “Hoe kunnen we ?”. 

Hierna worden de volgende stappen doorlopen:

• Idee-inventarisatie; brainstorm, waarbij de in de ochtend gegeven informatie  
 benut kan worden;
• Na de koffi  e vindt waardering en selectie plaats van de verzamelde ideeën;
• De beste ideeën worden, waar mogelijk, nog aangescherpt.

Voorafgaand aan de afronding om 5 uur, wordt tenslotte gekeken naar de wenselijke 
vervolgstappen en de wijze waarop het resultaat met de wijkbewoners kan worden 
‘fi jngeslepen’.  

Voor wie is de workshop
Omdat een actueel vraagstuk leidend is in de workshop, wordt in de optimale situ-
atie deelgenomen door de partijen die ook daadwerkelijk betrokken zijn bij het 
lokale vraagstuk. Met een maximum van 12 deelnemers, kan dan gedacht worden 
aan vertegenwoordigers van gemeente, politie, zorg, woningcorporatie, etc.  

Ries Ouwerkerk

Ries heeft een brede ervaring in de veiligheidssector.
Voordat hij in 2013 koos voor het zelfstandig ondernemerschap werkte hij bij de politie en 
politieacademie. In de afgelopen jaren heeft hij de focus gelegd op de wijze 
waarop organisaties met ‘informeel leren’  kunnen investeren in nieuwe 
oplossingen en wendbaarheid. Dit heeft hij kunnen vertalen naar de 
veiligheidssector. Op een mooie manier weet Ries nu traditioneel 
denken (naast zijn politieachtergrond, is hij ook jurist en heeft 
een MBA graad) te koppelen aan nieuwe en creatieve perspec-
tieven op veiligheidsvraagstukken. Daarin spelen zogenaamde        
‘friskijkers’ (mensen buiten de sector, jongeren, wijkbewoners, 
etc.) en nieuwe perspectieven voor hemeen belangrijke rol. Deze 
eendaagse workshop, waarin professionals samen en integraal 
tot een eff ectieve en vernieuwende aanpak voor verbetering van 
de leefbaarheid komen en deze voorleggen aan wijkbewoners, is 
hier dan ook een prima voorbeeld van. Volgens hem een ideale manier 
om professionals en burgers in een mooie balans samen tot resultaat te laten komen. 

Richard de Vries

Richard de Vries is zijn carrière begonnen als zelfstandig grafi sch                    
vormgever. Later heeft hij de overstap gemaakt naar de nationale politie. 
Vanuit daar heeft hij zijn bachelor Integrale Veiligheidskunde behaald, 
aangevuld met een minor omgevingspsychologie. Gedurende zijn 
politie werkzaamheden in diverse woonwijken heeft hij ervaren 
dat repressie niet altijd de beste oplossing is en vaak averechts 
werkt. Zo kwam hij tijdens zijn studie in aanraking met de term 
positieve veiligheid. Positieve veiligheid wordt gecreëerd door 
een samenspel van de mens en de fysieke omgeving. Als dit 
in balans is stimuleert de omgeving een plek waarin veilig en 
positief gedrag vanzelfsprekend is. Het creëren van een positieve 
omgevingsboodschap heeft hij vervolgens met zijn adviesbureau 
Urban Senses toegepast in diverse steden en overheidsinstellingen 
in binnen en buitenland met betrekkng tot uitgaansoverlast, wildplassen, 
zwerfafval, hangjongeren, leefbaarheid en werkplekken.


