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Stel dat je het gevoel van veiligheid in een wijk wil vergroten,
hoe pak je dat dan aan? Hoe kom je tot effectieve interventies,
anders dan meteen de politie iedere vijf minuten door de straat
laten rijden en overal camera’s ophangen? Van primair belang
is te achterhalen wat het gevoel van onveiligheid veroorzaakt,
anders is de kans dat je de oorzaak aanpakt wel erg klein.
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De steeds wisselende
samenstelling van de subgroepen
		voorkomt tunnelvisie
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Handwerk voor grote merken
Het lijken gewone advertenties in New York maar als je dichterbij
staat, zie je dat zij met de hand zijn geschilderd. Waarom geen
billboard? Waarom hier zoveel werk aan besteden? Simpel: het
maken van de afbeeldingen levert al veel publiciteit op. Terwijl
de kunstenaars hun monnikenwerk verzetten, treedt een street
art-effect op: wie langskomt, praat erover en deelt het via sociale
media. Straatartiesten uit hippe wijken als Brooklyn maken de
advertenties in opdracht van grote merken als YouTube en Nike.
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