Pilotprojekt om erhvervspartnerskaber i Esbjerg
Bo trygt Esbjerg arbejder pt. med et pilotprojekt om erhvervspartnerskaber.
Når projektet er længere fremme, vil Bo trygt se nærmere på erfaringerne og tage stilling til, om modellen
skal bredes ud som et generelt værktøj.
Yderligere oplysninger om pilotprojektet fås via projektleder i Bo trygt Esbjerg, Christina Saers,
cbj@esbjerg.dk

Kort om projektet:
Bo trygt Esbjerg har indgået en partnerskabsaftale med Esbjerg Håndværker- og Industriforening.
Ideen er at håndværkere, der arbejder med sikring af boliger, gennem et kursus får et kompetenceløft til
fordel for borgerne og den generelle indbrudsforebyggelse.
Det er politiet i Syd og Sønderjylland, der står for undervisningen på de 2 X fire timers kursus, og deltagerne
skal kunne fremvise en ren straffeattest.
Med afsæt i kurset er deltagerne forpligtede på at vejlede bredt om indbrudsforebyggelse og skalsikring også udover deres eget speciale.
Tømreren skal eksempelvis, udover sikring af vinduer, også kunne give vejledning om behov for skift af
dørlås, hvis det er relevant. Ligesom han eller hun også kan informere om de fem gode råd, nabohjælp med
videre.
I første omgang gennemføres samarbejdet som et pilotprojekt, hvor 4-5 håndværkere i december måned
2021 gennemgår kurset. Tilbuddet vil fremover blive tilbudt til alle medlemmer af Esbjerg Håndværker- og
Industriforening, men herudover er planen, at tilbuddet skal udbredes til alle interesserede håndværkere i
kommunen, som kan fremvise en ren straffeattest og vil forpligte sig på en bredspektret sikringsvejledning.
Tilbuddet vil også blive annonceret via Bo trygts Esbjergs underside på kommunesitet.
For at sikre kvaliteten af sikringsvejledningen er det kun kursusdeltageren, der må yde sikringsrådgivning,
og der vil også blive gennemført evalueringer af rådgivningen i form af stikprøver
Kursusdeltagere, som har gennemført de 2 X fire timers kursus som sikringsvejleder, vil ved gennemført
kursus få lov at benytte et særligt logo som sikringsvejleder, der kan anvendes i markedsføring, fx på
bildøre eller brevpapir. Retningslinjerne for brug af logoet indebærer bl.a., at logoet ikke må anvendes i
direkte markedsføring/salg af konkrete produkter.
Bo trygt vil i løbet af foråret 2022 se nærmere på erfaringerne fra Esbjerg.

