
In De Nacht Club spreek ik 
mensen op gelijkwaardige basis. 
Samen pakken we de nacht terug.” 
— Wijkagent Mark

Voor wie en wat vraagt het?
Je doet mee als team van wijkgerichte 
professionals (gemeente, politie, 
corporatie of anders). Wijkmanagers, 
netwerkers, wijkagenten, onderzoekers, 
projectleiders, jongerenwerkers etc. 
• Een team bestaat uit 4 vaste 

deelnemers + een wisselende 
deelnemer 

• Elk team brengt een specifieke wijk in
• Elk team host 1x een bijeenkomst 
• Een deelnemer besteedt gemiddeld 
 2 dagen per maand

In veel wijken mist het clubgevoel. Mensen voelen zich niet veilig. 
Ontmoeten elkaar weinig. De gemeente is niet zichtbaar, de politie 
niet je beste vriend. Echt wijkgericht werken gaat moeizaam. 
Publieke en sociale waarden zijn aan erosie onderhevig. Mensen 
sluiten zich op in huis, de avond en nacht zijn stil en leeg. De Nacht 
Club Academie biedt een inspirerende plek voor ambtenaren, 
wijkagenten en andere professionals om samen met bewoners te 
werken aan nieuw vertrouwen #participatie, betere samenwerking 
#wijkgericht werken en een veilig gevoel #veiligheid.  

Hoe werkt dat? 

Als ambtenaar leer je in De Nacht Club Academie om te werken volgens een 
beproefde social design aanpak. Om op nieuwe manieren in gesprek te gaan met 
bewoners en professionals, en daarbij dagelijkse routines te doorbreken. Hoe 
kom je van vragen naar iemands mening tot begrip van hoe iemand de wijk en 
(on)veiligheid beleeft? Hoe kom je tot openhartige ontmoeting, nieuwe relaties 
en een gezamenlijk handelingsperspectief – zo kan het ook! De academie wordt 
begeleid door social designers Jaap Warmenhoven en Marjolein Vermeulen. 
Zij hebben elk meer dan tien jaar ervaring met het toepassen van social design 
voor verschillende gemeenten en ministeries. Ze staan garant voor een fijne 
leeromgeving, gericht op de praktijk. Met verrassende experts, creatieve 
makers, bewoners en teams uit verschillende wijken in Nederland.

De Nacht Club Academie biedt:  

- Praktische tools om in contact te komen met mensen die je niet makkelijk 
spreekt, toepasbaar op verschillende plekken en thema’s.

- Een introductie in de methode social design: hoe te starten bij de beleving 
van bewoners en hoe ruimte te maken voor nieuw denken en doen.

- Leren van andere gemeenten en van verrassende experts op het gebied van 
veiligheid, de nacht en systeemverandering.

- Professionele begeleiding bij het vormgeven van openhartige ontmoetingen 
en samenwerking tussen bewoners en professionals in de wijk.

Volledige leercyclus 
7 maanden, €5.000,- p.p.  
of €20.000,- per team excl. btw
start juni 2022
• 4x inhoudelijke modules
• 7x uitwisseling met andere 

gemeenten (waarvan 3x online)
• Begeleiding bij het maken van drie 

Nacht Club interventies in de wijk
• Team kan de aanpak van De Nacht 

Club zelf voortzetten

Korte leercyclus 
2 maanden, €2.000,- p.p.  
of €8.000,- per team excl. btw
instap juni / sept / okt
• 1x inhoudelijke module + 

aansluiten bij een 2e module 
 (als er plek is)
• 2x uitwisseling met andere 

gemeenten
• Begeleiding bij vormgeven van  

een Nacht Club interventie
• Team krijgt inzichten en tools  

voor eigen wijkaanpak

De Nacht Club Academie
Social Design voor de wijk

meer info: www.denachtclub.com/academie  
contact@denachtclub.com 
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Ik leerde hoe kwetsbaarheid voor 
bewoners iets totaal anders is 
dan in onze beleidspraktijk.”
— Wijkmanager Eline

Dit hebben we nodig voor een 
andere werkwijze als gemeente.”
— Programmamanager Luuk

We komen in contact met 
bewoners die we niet bereiken.”
— Beleidsadviseur Sabina

“

“

“

“


