
     

PROFESSIONALS EN 
BEWONERS OP PAD
Gezamenlijk verrassende oplossingen bedenken voor 
het verminderen van woninginbraken

Inhoud van de cursus

PROFESSIONALS EN 
BEWONERS KUNNEN 
VAN ELKAAR LEREN

In de huid van een inbreker

Na de voorstelronde beginnen wij met de deelnemers te laten denken en kijken als een 
inbreker. Dit doen wij in de vorm van een spannend spel. De deelnemers krijgen hierbij 
de rol van inbrekers die een grote slag willen slaan in de wijk. Zij zijn aangewezen om 

informatie uit de wijk te verzamelen met als doel een zo groot mogelijke buit. 

Kansen in de wijk vastleggen

Met koppels bestaande uit een professional en een wijkbewoner gaan we de wijk in om 
door middel van foto’s en notities zo veel mogelijk kansen vast te leggen om in te breken. 
Gedurende de schouw worden via de aangemaakte groeps-whatsapp tips en opdrachten 

gestuurd naar de deelnemers. 

Bespreken van kansen

Na de wijkverkenning worden de verzamelde kansen bekeken en toegelicht.

Het effect van de omgeving op gedrag

In een beeldende presentatie wordt uitgelegd op welke wijze de fysieke omgeving effect 
heeft op de kans dat er wordt ingebroken en welke psychologische factoren hier ten 

grondslag aan liggen. 

Oplossingen bedenken

Na het verzamelen van de kansen in de wijk en de opgedane kennis van de fysieke om-
geving op gedrag worden de deelnemers door middel van een aantal oefeningen geprik-
keld om creatief en out of the box te denken. Gewapend met de opgedane kennis gaan 
de deelnemers gezamenlijk en ondersteund door de docenten aan de slag om te komen 

tot oplossingen voor de woninginbraken in hun wijk. 

Afronding

CREATIEVE WERKSESSIE

Samen woninginbraken verminderen
In deze creatieve werksessie laten wij professionals en bewoners 
gezamenlijk een oplossing bedenken voor het verminderen van 
woninginbraken in hun wijk. Deze unieke combinatie versterkt 
elkaar op verschillende manieren. De professionals en de 
bewoners kunnen van elkaar leren out of the box te denken en 
bewoners participeren in het veiliger maken van hun wijk. Dit 
heeft als voordeel dat de bewoner meer sociaal eigenaarschap 
ervaart en hierdoor meer betrokken raakt bij de directe 
woonomgeving. Tevens ontstaat er meer draagvlak voor de 
interventies die worden toegepast door deze co-creatie van 
oplossingen. 



Deze vorm van burgerparticipatie is ontwikkeld door Ries Ouwerkerk en Urban Senses.

     

PROGRAMMA

Wie zijn de docenten:

9.00 uur Welkom en opstart

9.30 uur Op pad in de wijk
 
10.15 uur Presentatie van ‘kansen’ (onder genot van koffie met koek)

11.15 uur Oplossingen bedenken

12.15 uur Afronding

Lokatie:  De werksessie wordt gegeven in de wijk waar de oplossingen   
  worden bedacht.

Deze werksessie is gebaseerd op in totaal 10 deelnemers 
(5 professionals en 5 wijkbewoners)

Prijs op aanvraag

Het programma is in overleg ook in de avonduren te volgen.

Hebt u belang bij het terugdringen van het aantal woninginbraken in uw            
gemeente of wijk, schrijf u dan in voor deze werksessie.

 Voor vragen of inschrijvingen kunt u ons bereiken via onderstaande gegevens:

Info@urbansenses.nl. Tel 06-24105413 of 06-31746880

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 wendbaarheid. Dit heeft hij kunnen vertalen naar de 
veiligheidssector. Creatief denken is een eigenschap die partijen 
hem daarbij toeschrijven. Op een mooie manier weet Ries tradi-
tioneel denken (naast zijn politieachtergrond, is hij ook jurist en 
heeft een MBA graad) te koppelen aan nieuwe en creatieve per-
spectieven op veiligheidsvraagstukken. Daarin spelen zogenaamde 
‘friskijkers’ (mensen buiten de sector, jongeren, wijkbewoners, 
etc.) voor hem een steeds belangrijker rol. Deze werksessie, waarin 
professionals en wijkbewoners samen snel tot effectieve aanpakken 
tegen woninginbraak komen, is hier dan ook een prima voorbeeld van. 
Volgens hem een ideale manier om burgerparticipatie praktisch en 
resultaatgericht vorm te geven!

Richard de Vries
Richard de Vries is zijn carrière begonnen als zelfstandig grafisch 
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 
politiewerkzaamheden 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 omgevingsboodsc-
hap, met als doel het verminderen van overlast en criminaliteit, heeft 
hij vervolgens met zijn adviesbureau Urban Senses toegepast in diverse 
steden en overheidsinstellingen in binnen- en buitenland. 


