HET NUT VAN

NUDGING

IN OPENBARE ORDE
EN VEILIGHEID
DÉ PRAKTIJKGERICHTE TRAINING
VOOR HET STIMULEREN VAN
GEWENST GEDRAG

EEN DUWTJE
IN DE GOEDE
RICHTING
Een nepvlieg op een urinoir, Holle Bolle
Gijs in de Efteling, fruit op ooghoogte
in de bedrijfskantine, de groene smiley
als je je aan de snelheid houdt. Wie kent
dit niet? Zonder dat we ons hiervan
altijd bewust zijn, wordt psychologische
gedragsbeïnvloeding veel toegepast.
Maar wat houdt dit nu precies in?

Nudging is het effectief beïnvloeden van
onderbewust keuzegedrag van mensen,
ofwel een duwtje (Engels: ‘nudge’) geven
in de goede richting. Het gewenste
gedrag wordt aantrekkelijk gemaakt,
zonder dat mensen in hun vrijheid
worden beperkt. Nudges zijn effectief,
omdat ze inspelen op het ‘automatische’
keuzegedrag dat het merendeel van het
menselijk gedrag bepaalt.

ONVEILIGHEID + NUDGING =
ORDELIJKE VEILIGHEID!
Nudging biedt zeker kansen in het domein
Openbare Orde en Veiligheid binnen gemeenten.
Het beheersen van openbare orde kost immers
veel geld en capaciteit. Vaak denken we nog dat
als je de regels maar goed uitlegt, mensen deze
uiteindelijk gaan naleven. Maar mensen handelen
niet altijd bewust en rationeel. Luisteren jongeren
bijvoorbeeld altijd als u aangeeft dat ze op een
bepaalde plek niet mogen rondhangen? Inspelen
op gedragsverandering kan voor gemeenten
van grote waarde zijn en hoeft niet ingewikkeld
of duur te zijn in de uitvoering. Bijvoorbeeld:
boven een kroeg woont een gezin dat structureel
geluidsoverlast ervaart als de kroeg om sluitingstijd
leegloopt. Het gezin kan weer rustig slapen, sinds
bezoekers bij het verlaten van de kroeg een lolly
krijgen aangeboden.

UNIEKE ÉN EFFECTIEVE
PRAKTIJKTRAINING
Een goede nudge is effectief en goedkoop. Zowel
op het gebied van subjectieve als objectieve
veiligheid kan nudging worden ingezet. Wat
maakt deze training uniek? In deze training gaan
we samen met u actief aan de slag met door de
cursisten zelf ingebrachte veiligheidsproblemen.
Dit is uniek! Vervolgens is er in de training een

vertaalslag naar een effectieve praktijkinvulling van
beleid of uitvoering voor maximaal rendement!

PROGRAMMA
In het eerste deel van deze training krijgt u meer
inzicht in de theorie achter nudging. Aan de hand
van sprekende en succesvolle voorbeelden uit
de praktijk krijgt u een compleet beeld over de
mogelijkheden én de onmogelijkheden. Wanneer
werkt nudging wel en wanneer niet? Welke
soorten gedragsinterventies kunnen we inzetten?
Vervolgens gaan we in groepsverband aan de
slag met concrete casussen. U kunt vooraf aan de
training een praktijkcasus uit het domein Openbare
Orde en Veiligheid insturen. Op deze manier kan
uw leervraag ook daadwerkelijk terugkomen
tijdens deze praktijkgerichte training.

RESULTAAT VAN DEZE TRAINING
Aan het einde van deze training heeft u inzicht in
de theorie achter nudging, specifiek op het gebied
van Openbare Orde en Veiligheid, en de praktische
mogelijkheden voor uw gemeente. Aan de hand
van uw eigen werkpraktijk gaat u met concrete
ideeën naar huis om nudging op een effectieve
manier in te zetten en praktijkproblemen op te
lossen. Inspiratie mét effect op lange termijn!

VOOR WIE IS DEZE
TRAINING BESTEMD?
Deze training is speciaal ontwikkeld voor
beleidsadviseurs, operationeel experts en
specialisten, werkzaam in het vakgebied
Openbare Orde en Veiligheid.

ERVAREN TRAINERS
De trainers hebben hun sporen verdiend in
veranderkunde en veiligheidskunde én een
achtergrond in integrale veiligheid. Door hun
kennis en uitgebreide praktijkervaring zijn zij
in staat om op een creatieve en inspirerende
manier wetenschappelijke kennis te vertalen
naar toepasbaarheid in de praktijk.

MELD U AAN!
Deze eendaagse training vindt plaats op
woensdag 13 maart 2019 in Rotterdam van
16.00 tot 22:00 uur.
De kosten zijn € 489,- excl. BTW, per cursist,
inclusief cursusmateriaal en avondmaaltijd.
Aanmelden kan via www.starttotrain.nl

WWW.STARTTOTRAIN.NL

