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VOORWOORD
Zo kan inspraak dus ook
Een paar jaar geleden zat ik in de Werkgroep Platvoet Groen.
Een buurtactiegroep die zich tot doel had gesteld om de bomen
in onze wijk te behouden. Dat lukte. Maar het ging wel erg
moeizaam. Wat ik leerde was dat inspraak een traag ding is,
waarvan je maar moet hopen of je echt gehoord wordt. Veel
handiger waren de minder democratische tools, zoals een stuk in
de krant of een directe mail naar de betrokken ambtenaren. De
meest effectieve tool was een combi: een positie persbericht over
het werk van de gemeente, waarvan een kopie stuurden naar de
betrokken ambtenaren. Ook toen al werden dat soort
persberichten niet geplaatst, maar het leverde wel veel goodwill
op bij de stadsstedebouwkundige. Positieve burgers waren ze
niet zo gewend. De officiële inspraakrondes waren overigens
vooral een verplicht nummer, waar we veel minder bereikten.
Een duur en weinig effectief circus waar zowel de acrobaat als
het publiek weinig zin in hadden.
Maar, om in circustermen te blijven, pas aan het eind kwam het
konijn uit de hoge hoed. Want op een ochtend werd ik wakker
door het geronk van graafmachines die voor mijn huis een
speeltuintje plaatsten. Dat verbaasde mij, als werkgroeplid,
nogal. Bij navraag bij de gemeente bleek dat speeltuintjes
weliswaar in het groen werden geplaatst, maar niet onder het
groenplan vielen. Logisch dus dat ons daar niets over was
verteld.
Ik ben erg blij met Buurtbox, waarin op een hele nieuwe manier
wordt gekeken naar burgerparticipatie en –inspraak. En waarbij
ook nieuwe tools worden gebruikt om burgers te betrekken. Want

dat gevalletje met de speeltuin (waar mijn kinderen overigens
met veel plezier in hebben gespeeld) leerde me dat het blijkbaar
erg lastig is om inspraak te organiseren. In dit rapport leest u hoe
je ook burgers kan betrekken die zich wel betrokken voelen,
maar dat officieel niet zijn. Want hoe betrokken is de burger die
regelmatig – en met veel plezier – in een buurgemeente gaat
mountainbiken? En hoe hoeveel inspraak heeft u op de
omgeving van uw kantoor, terwijl u daar wel elke dag bent? En
hoe kom je er achter wat de bezoekers van uw binnenstad
vinden? Als ze bijvoorbeeld drie gemeenten verderop wonen? Ze
geven wel hun geld uit aan uw ondernemers. Daarvoor zijn
inspraakavonden wellicht niet de meest geëigende tool, maar
social media wel. Het sterke aan Buurtbox is de combinatie van
offline en online tools. Het nieuwe van de social media is na een
jaar of tien toch ook wel zo‟n beetje af. Het zijn gewoon media,
die je inzet als het handig is. Net zoals alle andere media.
Met Buurtbox geven Rosanne Nieuwesteeg, Karin de Nijs, MarieClaire Troost en Cindy Welters bruikbare alternatieven voor
inspraak. Dat maakt dit zo interessant. En daarvoor wil ik ze
graag heel hartelijk bedanken. Maar ik wil ze ook heel hartelijk
bedanken voor hun bijdrage aan het Kennislab voor Urbanisme
en de tijd die we samen in het lab hebben doorgebracht. Het
borrelde, pruttelde en knalde soms in het lab, maar het resultaat
van alle proefjes en experimenten is prachtig. En daar ben ik erg
trots op.

Jan-Willem Wesselink
Hoofdlaborant Kennislab voor Urbanisme
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SAMENVATTING

Door een doelgroep- en locatiegerichte werkwijze kan maatwerk
gerealiseerd worden.

Het Kennislab voor Urbanisme is in februari 2013 gestart met de
vraag: “Hoe moet het programma van eisen van de stad of buurt
worden aangepast aan de wensen van de huidige en volgende
generatie gebruikers?”. Om in te spelen op de eisen van de
toekomst moet onder andere rekening worden gehouden met de
trend van een terugtrekkende overheid en toenemende
zelfredzaamheid. Het gevolg van deze trend is dat
buurtbewoners mede-eigenaar willen worden van hun buurt, dat
de publieke ruimte ingericht moet worden op de behoefte van en
met inspraak van de gebruiker en dat deze de collectieve
identiteit uitdraagt. Vanwege deze eisen is het in toenemende
mate van belang dat gemeenten en andere organisaties met
burgers communiceren en samenwerken. Ook kan er veel aan
de huidige communicatie- en inspraakmogelijkheden worden
verbeterd.

Dit gebeurt aan de hand van de volgende toolboxes. De Quick
Scan is een kort en kwantitatief onderzoek en wordt ingezet
wanneer er in een krappe tijdsperiode de mening van burgers
gepeild moet worden over een bepaald plan, ontwerp of besluit.
De Monitor wordt ingezet om het verloop van een bepaald
probleem of situatie beter in de gaten te houden. Bij deze toolbox
wordt er niet alleen naar de mening van burgers gevraagd maar
is er ook ruimte voor het geven van verbeterpunten en nieuwe
ideeën. Bij de laatste toolbox, Co-Creatie, wordt de kennis en de
visie van de burger ingezet om tot een betere besluitvorming te
komen. De burger wordt actief betrokken bij het
planvormingsproces, geeft niet alleen zijn mening maar denkt
ook mee met het ontwerp. Deze toolbox vereist intensieve
kwalitatieve onderzoeksmethoden en behelst een langere
periode van onderzoek doen dan de andere toolboxes.

Op basis hiervan is de volgende probleemstelling opgesteld:
“Hoe kunnen gemeenten en andere organisaties
communicatie, participatie, inspraak en co-creatie op een
betere en meer efficiënte manier organiseren?”. Als antwoord
op deze vraag is Buurtbox ontwikkeld. Buurtbox is een
communicatie-, participatie- en inspraaktool waarmee er via
verschillende sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethodes en
digitale hulpmiddelen met de burger gecommuniceerd kan
worden, en inspraak en participatie van burgers gerealiseerd kan
worden. De combinatie van offline én online methodes creëert
een vernieuwende manier van communicatie, participatie en
inspraak. Tevens leidt deze combinatie tot een verhoogde
representativiteit, doordat meer doelgroepen bereikt worden.
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1. INLEIDING
Steden zijn continu in beweging. Zonder dat we het doorhebben,
verandert een stad elke dag. De afgelopen jaren is het stedelijk
gebied flink uitgebreid en is de manier waarop gebruikers met de
stad omgaan structureel veranderd. We leven in een
informatietijdperk waarin we ons op andere en snellere manieren
verplaatsen, op nieuwe manieren communiceren en de “online
stad” steeds belangrijker wordt.1 We kunnen bijvoorbeeld contact
houden met vrienden die zich aan de andere kant van de wereld
bevinden of deel uitmaken van online communities, waarbij we bij
elkaar kunnen komen en onze ideeën of informatie kunnen
delen. Drijvende krachten achter de veranderingen van de stad
zijn onder meer de voortgaande technologische ontwikkelingen,
toenemende informatisering en nieuwe manieren van
communicatie.

1.1 Kennislab voor Urbanisme
Om het dynamische karakter van een stad te waarborgen is het
van belang dat een stad of buurt zich aanpast aan veranderende
omstandigheden. Hoe houden we de stad fit en vitaal? Die vraag
staat altijd centraal in het Kennislab voor Urbanisme. Binnen het
kennislab doen studenten onderzoek naar deze vraag. Het
Kennislab voor Urbanisme bestaat sinds januari 2012 en is
gevestigd in Amersfoort. Binnen het lab werken ondernemingen,
kennisinstellingen, overheid, media en overige organisaties
samen aan het ontwikkelen en ijken van nieuwe kennis voor de
stedenbouwkundige vragen van vandaag. Het Kennislab voor
Urbanisme is een extern R&D-lab. Deelnemende bedrijven

mogen hun vragen voorleggen aan het lab, de studenten in het
lab komen met creatieve oplossingen die worden getoetst in de
(Amersfoortse) praktijk.2
In de periode van februari tot juli 2013 hebben acht studenten
deelgenomen aan het kennislab. De hoofdvraag van dit lab
luidde: “Hoe moet het programma van eisen van de stad of buurt
worden aangepast aan de wensen van de huidige en volgende
generatie gebruikers?”. Hugo Bosscha, Tim van Muijden,
Rosanne Nieuwesteeg, Karin de Nijs, Tim Onwezen, Danny van
Sas, Marie-Claire Troost en Cindy Welters zijn met deze vraag
aan de slag gegaan. De studenten zijn onderverdeeld in twee
groepen, waarbij één groep focust op het laagste schaalniveau
(de buurt) en de andere groep op het hoogste (de stad). Deze
vraag is volgens de partners van het Kennislab voor Urbanisme
actueler dan ooit, onder meer omdat het gedrag van mensen en
hun omgang met de stad sterk verandert door de opkomst van
mobiel internet.3
De studenten zijn dan ook gestart met het in kaart brengen van
de belangrijkste trends die zich voordoen in onze maatschappij.
Hierbij is gekeken naar het brede spectrum van thema‟s die voor
de stad van belang zijn, zoals wonen, werken, openbare ruimte,
voorzieningen en mobiliteit. Na deze eerste oriëntatie- en
onderzoeksfase is een programma van eisen voor de stad en de
buurt opgesteld. Naar aanleiding van dit programma van eisen
zijn de studenten in nieuwe formaties verder gegaan met het
inzoomen op één of meerdere eisen en het ontwikkelen van
producten die kunnen bijdragen aan het realiseren daarvan.
2
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Dit rapport vormt een uitwerking van één van deze producten:
Buurtbox door de studenten Rosanne Nieuwesteeg, Karin de
Nijs, Marie-Claire Troost en Cindy Welters. In het volgende
hoofdstuk zal Buurtbox uitgebreid worden omschreven. Ook
wordt ingegaan op de Unique Selling Points en het verdienmodel
en worden de tools op cases toegepast. Hoofdstuk drie geeft een
conclusie van het rapport, waarbij een terugkoppeling naar de
aanleiding zal worden gemaakt. In het nawoord blikken we terug
op het proces. Dit hoofdstuk fungeert tevens als dankwoord aan
alle betrokkenen. Ten slotte worden in hoofdstuk vijf de
referenties vermeld.
Alvorens dieper op Buurtbox in te gaan, volgt in de aanleiding nu
eerst een kort overzicht van de trends en programma‟s van eisen
die door de studenten zijn opgesteld. Een uitgewerkte versie
hiervan is terug te vinden in de bijlagen. Vervolgens zal in de
probleemstelling worden aangegeven voor welke richting is
gekozen en hoe we daartoe zijn gekozen. In de methoden wordt
ten slotte uitgelegd hoe we te werk zijn gegaan bij het
beantwoorden van de onderzoeksvraag en het ontwikkelen van
het product.

1.2 Aanleiding
Om tot een nieuw programma van eisen voor de buurt en stad te
komen, is gezocht naar belangrijkste trends en ontwikkelingen
die zich afspelen in de hedendaagse samenleving die invloed
hebben op het gebruik van de stad. Er zijn een aantal
ontwikkelingen naar voren gekomen op het gebied van wonen,
werken, openbare ruimte, voorzieningen en mobiliteit die
samengevoegd zijn tot vier algemene trends. Vanuit deze trends
zijn een aantal eisen opgesteld waar een toekomstige buurt of
stad aan moet voldoen om zich aan te passen aan de wensen

van de huidige en volgende generatie gebruikers. In de bijlagen
is uitgebreide uitleg van de trends en eisen terug te vinden.
Figuur 1.1: Trends en programma’s van eisen
Trends
1. Internet
2. Toename zelfredzaamheid en
terugtrekking van de overheid
3. Verduurzaming
4. Demografische ontwikkelingen
↓
Eisenpakket buurt
Eisenpakket stad
1. Sharing facilities
1. Woningen moeten
2. Planetfriendly
functioneel zijn
3. Toe-eigenen buurt door
2. Levensloopbestendig
bewoners
woonaanbod
4. Fysieke
3. Eis op flexibel werken, meer
ontmoetingsplekken en
vrijheid en eigen
geclusterde
verantwoordelijkheid
voorzieningen
4. De werkplek moet een
5. Belevingswaarde
prettige omgeving zijn
6. Uitdragen van collectieve
5. Publieke ruimte moet beter
identiteit
ingericht worden op de
behoefte van en met
inspraak van de gebruiker
6. De eis dat primaire
voorzieningen nabij zijn en
behouden blijven
7. De eis dat voorzieningen in
de stad een hoge belevenisen attractiewaarde hebben
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1.3 Probleemstelling
Aan de hand van deze eisenpakketten hebben wij ons verder
toegespitst op één trend en drie eisen, waaruit Buurtbox naar
voren is gekomen. De focus is gelegd op de trend “toename
zelfredzaamheid en terugtrekking van de overheid” en de eisen
“toe-eigenen buurt door bewoners”, “publieke ruimte moet beter
ingericht worden op de behoefte van en met inspraak van de
gebruiker” en “uitdragen van collectieve identiteit”.
Met de eerste twee eisen wordt bedoeld dat er meer rekening
gehouden moet worden gehouden met de visie en mening van
de burger bij de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast
moet er meer ruimte vrijgemaakt worden voor bottom-up
initiatieven van bewoners om de buurt leefbaar een aantrekkelijk
te houden. Bewoners gaan een belangrijkere rol spelen in de
vormgeving van de buurt. De overheid heeft steeds minder geld
om te investeren in de publieke ruimte en trekt zich terug. Het
zelfoplossend vermogen van burgers moet daarom worden
gestimuleerd. De overheid zal een nieuwe rol moeten aannemen:
van een voorschrijvende en verzorgende naar een verbindende
en regisserende overheid. Daarnaast wordt de buurt door
buurtbewoners steeds meer gezien als “drager” van hun
(collectieve) identiteit. De woning maar vooral ook de
woonomgeving, (bestaand uit mensen voorzieningen en
openbare ruimte) worden gebruikt, gedeeld en toegeëigend om
de eigen identiteit te bevestigen en betekenis te geven. De eis
bestaat uit het creëren van ruimtelijke identiteitsdragers (in de
vorm van fysieke objecten) en sociale identiteitsdragers (in de
vorm van sociale netwerken) in de buurt.

vormgeving van zijn/haar buurt. Het is van belang dat de
gebruiker ook echt betrokken wordt bij de inrichting van de
openbare ruimte. De vraag is echter hoe dit het beste kan
worden gedaan. Niet elke bewoner zit te wachten op volledige
betrokkenheid bij elk plan in zijn of haar buurt, daarnaast weten
veel bewoners ook niet hoe zij kunnen bijdragen aan bepaalde
ontwikkelingen in de buurt. Bovendien is inspraak en participatie
nu vaak op een niet-efficiënte en doelmatige manier
georganiseerd, waardoor slechts een klein en selectief deel van
de doelgroep wordt bereikt. Het doel van dit rapport is het
inzichtelijk maken van nieuwe vormen van communicatie, waarbij
de opdrachtgever en burger beiden beter bereikt worden. De
volgende hoofdvraag is binnen dit project beantwoord: “Hoe
kunnen gemeenten en andere organisaties communicatie,
participatie, inspraak en co-creatie op een betere en meer
efficiënte manier organiseren?”.
Buurtbox laat vernieuwende manieren van communicatie,
participatie en inspraak tussen de burger en de overheid zien. De
zelfredzaamheid van burgers wordt met dit product gestimuleerd.
Daarnaast worden handvatten aangereikt om effectieve
samenwerking tussen de burger en overheid te realiseren. Dit
rapport biedt daarmee aanknopingspunten voor diverse partijen
(ontwerpbureaus, gemeenten, ontwikkelaars, woningcorporaties
et cetera) die het nut en de noodzakelijkheid van betrokkenheid
van burgers bij besluitvormingsprocessen inzien.

Aan de hand van deze eisen is naar voren gekomen dat de
burger steeds meer behoefte heeft aan inspraak in de
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1.4 Methoden
Er zijn diverse methoden gebruikt om de hoofdvraag te
beantwoorden en het product te ontwikkelen. Hieronder worden
deze uitgewerkt en zal worden uitgelegd op welke manier ze een
bijdrage hebben geleverd aan het project.
Literatuuronderzoek
Allereerst is gestart met een literatuuronderzoek. Het doel
hiervan was om kennis te nemen van bestaande onderzoeken
naar stedelijke vernieuwing en bekend te raken met de
maatschappelijke context waarbinnen het nieuwe programma
van eisen moet worden opgesteld. Aan de hand van
uiteenlopende rapporten, (wetenschappelijke) artikelen, blogs en
boeken is een beeld verkregen van de belangrijkste trends die
zich voordoen in de stad.
Na deze algemene verkenning zijn een aantal hoofdthema‟s
vastgesteld zoals wonen, werken, openbare ruimte,
voorzieningen, milieu en infrastructuur. Op basis van verdiepend
literatuuronderzoek zijn de belangrijkste trends op deze thema‟s
uitgewerkt. Om de grote hoeveelheid aan informatie te
structureren is hierbij gebruik gemaakt van schema‟s, waarin
oorzaak, gevolg en betekenis op het schaalniveau van de stad of
buurt werden beschreven. Door de ontwikkelingen op de
verschillende thema‟s met elkaar te vergelijken zijn uiteindelijk de
belangrijkste trends die zich voordoen in steden opgesteld.
Interviews
Tijdens de kennislabperiode zijn uiteenlopende professionals
geïnterviewd. In de eerste plaats vonden gesprekken plaats met
de partners van het kennislab. Tijdens deze gesprekken konden
zij hun belang bij de vraag (en het antwoord daarop) uitgebreid
toelichten. Tevens vertelden zij hún visie op het programma van

eisen van de huidige en toekomstige generatie gebruikers van
de stad. Daarnaast hebben we diverse relevante instellingen en
mensen bezocht. Via het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV)
kwamen we terecht bij Jacqueline van der Laan. Zij is wijkcoach
in de wijk Vathorst in Amersfoort. Ze houdt zich primair bezig met
het verbinden van mensen in de wijk op het gebied van welzijn &
gezondheid, sport, loopbaancoaching, evenementen, maar ook
bij privéaangelegenheden. En dat zonder gemeentelijke
subsidies. Zij vormde voor het onderzoek dan ook een
belangrijke inspiratiebron. Verder hebben we een gesprek gehad
met Floor Swildens, locatiemanager bij het OBV. Zij heeft ons
verteld hoe inspraak- en participatietrajecten in Vathorst
verlopen. Tevens heeft zij ons casussen uit de praktijk
voorgedragen die wij ter illustratie van ons product hebben
verwerkt in het verslag.
Workshops met experts
Voorts hebben we aan een drietal workshops deelgenomen. In
de eerste workshop – Spin in het Web – werd door de
deelnemers onderzocht welke fysiek-ruimtelijke factoren vandaag
de dag bepalend zijn voor de sociaal-economische
waardeontwikkeling van wijken en steden. Een duidelijke link met
de kennislabvraag, en daarom voor ons inspirerend en relevant.
De tweede workshop die we bijwoonden, “Wijkkrachtbijdrage”,
werd georganiseerd door adviesbureau voor ruimtelijke en
sociale ontwikkeling en beheer Início. Deze workshop was
gericht op het vinden van nieuwe manieren om
bewonersinitiatieven te stimuleren. Tijdens de workshop maakten
we kennis met het idee van crowdfunding als een manier om
burgerkracht te stimuleren, zodat bewoners zelf aan de slag
gaan om geld te verzamelen voor initiatieven.
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De derde workshop waaraan we deelnemen was het project
“Stad van de Toekomst”, georganiseerd door Museon Den Haag.
Om erachter te komen welke ideeën er over de stad van de
toekomst leven, heeft Museon zes workshops georganiseerd.
Hier hebben deelnemers met een uiteenlopende achtergrond hun
visie op de stad van de toekomst gedeeld. Onder leiding van
experts hebben we als deelnemers nagedacht over hoe we de
stad toekomstbestendig kunnen maken.
Lezingen
Ook zijn een aantal lezingen bezocht. In de eerste plaats ter
inspiratie, maar ook om actuele ontwikkelingen in het werkveld te
volgen. In de Rode Hoed te Amsterdam woonden we de lezing
„De interactieve stad‟ bij. Boodschap van de avond was dat onze
interactie met onze omgeving en met elkaar steeds meer digitaal
wordt. Ons wonen, werken, verplaatsen en recreëren worden in
grote mate gecombineerd met steeds meer digitale middelen.
De lezing „An inspiring, dangerous idea - The science and politics
of selforganization‟ op de Universiteit van Amsterdam was voor
ons een inhoudelijke verdieping omtrent het thema van
zelforganisatie. Zoals de titel al doet vermoeden werden er zowel
positieve als negatieve kanten van het concept belicht. Als
politiek idee vult zelforganisatie het gat dat is ontstaan tussen de
staat en de markt, twee instituten die vandaag de dag als
ondemocratisch, onrechtvaardig en inefficiënt worden ervaren. In
deze lezing werd echter duidelijk gemaakt dat zelforganisatie ook
niet voldoet aan de idealistische verwachtingen van de burger:
het kan tegenstellingen en verschillen zelfs meer in de hand
werken.
Tevens zijn twee lezingen in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam
bezocht. Tijdens het event „De Toekomst van onze Steden‟

presenteerden diverse experts hun verwachtingen voor
Nederlandse steden in 2033. Een breed palet aan onderwerpen
kwam aan bod, zoals macht, eigendom, sociale verhoudingen,
concurrentiekracht, straatbeeld en schaalvergroting. Interessant
was onder meer de bijdrage van Hein Eberson over de betekenis
van de mobiele digitalisering voor het gebruik van de stedelijke
ruimte en de sociale verhoudingen. Verder gaf deze avond een
bevestiging dat we ons op de juiste weg begaven, aangezien
veel ontwikkelingen werden besproken die we al eerder in de
literatuur hadden gesignaleerd.
Toen het idee voor een inspraak- en participatietool geboren
was, is een bezoek gebracht aan de lezing „Publieke
dienstverlening in Amsterdam‟ in Pakhuis de Zwijger. Tijdens
deze avond werd de moderne verhouding tussen burger en
overheid besproken en nagedacht over welke vorm van
dienstverlening past bij de toekomst. De verschillende
presentaties gaven een goede inkijk in wereld van ambtenaren
en overheidsorganisaties en maakten duidelijk dat de wens
heerst om dichter bij de burger te komen te staan. Op dat
moment werd duidelijk dat ons product een antwoord op die
vraag zou moeten bieden.
Concurrentie analyse
Toen een concept voor het product eenmaal stond, is een
analyse van de directe en indirecte concurrentie gemaakt. Hierbij
ging de aandacht uit naar welke organisaties vergelijkbare
producten aanbieden, wat hun sterke en zwakke punten zijn,
waar hun verdienmodel zit en waar nog “gaten in de markt”
zitten. Op deze manier is inzicht verkregen in de werkwijze en
strategie van concurrenten. Deze kennis maakte het mogelijk
onze eigen ideeën meer vorm te geven en een sterk en
aantrekkelijk product te ontwikkelen.
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Toepassing op cases
Het uiteindelijke product, de Buurtbox, is toegepast op (deels
fictieve) cases. Vanwege de beperkte tijd die hiervoor
beschikbaar was, gaat het in feite om een
“gedachtenexperiment”: een illustratie van hoe het product zou
kunnen werken wanneer het in deze situatie zou worden
toegepast. De studenten van het volgende kennislab kunnen het
product daadwerkelijk gaan testen in de praktijk en het op basis
van hun bevindingen verder door ontwikkelen.
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2. PRODUCT
Dit hoofdstuk geeft een uitgebreide beschrijving van Buurtbox.
Verschillende facetten van het product zullen worden besproken.
Naast een algemene omschrijving zal dieper ingegaan worden
op de verschillende toolboxes en bijbehorende tools. Daarnaast
zullen de Unique Selling Points en het verdienmodel worden
beschreven en worden de toolboxes geïllustreerd aan de hand
van een case. Ten slotte volgt een stappenplan voor het bepalen
van de benodigde toolbox en tools.

2.1 Productomschrijving
Buurtbox is een communicatie-, participatie- en inspraaktool
waarmee er via verschillende sociaalwetenschappelijke
onderzoeksmethodes en digitale hulpmiddelen met de burger
gecommuniceerd kan worden, en inspraak en participatie van
burgers gerealiseerd kan worden. De combinatie van offline én
online methodes creëert een vernieuwende manier van
communicatie, participatie en inspraak. Afhankelijk van de
desbetreffende case kunnen deze methodes op verschillende
niveaus worden toegepast. De online en offline
onderzoeksmethoden zijn kwantitatief en kwalitatief van aard en
worden ingezet om een situatie beter in kaart te brengen
(meten), data te verzamelen over de visie van bewoners
(meningen peilen) en betrokkenheid te realiseren (inspraak
organiseren). Het product kan gebruikt worden door gemeenten,
ontwerpbureaus, ontwikkelaars, woningcorporaties en andere
opdrachtgevers of andere klanten die belang hebben bij het
betrekken van burgers bij bepaalde plannen.

Creatie. Afhankelijk van de case en de behoefte aan inspraak
wordt de geschikte toolbox gebruikt, en worden de passende
onderzoeksmethoden ingezet.
De Quick Scan vereist kort en kwantitatief onderzoek en wordt
ingezet wanneer er in een krappe tijdsperiode de mening van
burgers gepeild moet worden over een bepaald plan, ontwerp of
besluit. Bij deze toolbox hebben burgers een passieve rol, wat
zoveel wilt zeggen dat de burger niet actief wordt betrokken bij
het planvormingsproces maar er alleen om een mening wordt
gevraagd.
De Monitor wordt ingezet om het verloop van een bepaald
probleem of situatie beter in de gaten te houden en geeft een
systematisch overzicht van een bepaalde ontwikkeling of trend.
Aan de hand van periodieke metingen wordt er op meerdere
momenten om de visie van de burger gevraagd. Bij deze toolbox
wordt er niet alleen naar de mening van burgers gevraagd maar
is er ook ruimte voor het geven van verbeterpunten en nieuwe
ideeën.
Bij de laatste toolbox, Co-Creatie, wordt de kennis en de visie
van de burger ingezet om tot een betere besluitvorming te
komen. De burger wordt actief betrokken bij het
planvormingsproces, geeft niet alleen zijn mening maar denkt
ook mee met het ontwerp. Deze toolbox vereist intensieve
kwalitatieve onderzoeksmethoden en behelst een langere
periode van onderzoek doen dan de andere toolboxes.
In de volgende paragraaf volgt een uitgebreidere beschrijving
van de toolboxes.

De onderzoeksmethoden zijn onderverdeeld in drie verschillende
toolboxes; de Quick Scan, de Monitor en de toolbox voor Co-
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2.2 Toolboxes
Toolbox 1: Quick Scan
De Quick Scan heeft als doel een beknopte weergave van de
stand van zaken over een bepaalde issue te weergeven. Een
gemeente of organisatie kan hierom vragen als zij een snel en
duidelijk overzicht willen hebben van wat burgers van een
beleidsplan, besluit of ontwerp vinden of hoe zij over een bepaald
onderwerp in de buurt aankijken. Het kan hierbij om een breed
scala aan grote of kleine onderwerpen gaan. Bijvoorbeeld: een
voorstel voor een nieuwe manier van afval scheiden, maar ook
het gevoel van veiligheid in de buurt.
De belangrijkste kenmerken van de Quick Scan zijn:
- Korte uitvoeringstijd
De Quick Scan kan in zeer korte tijd worden uitgevoerd. In
principe moeten de resultaten binnen twee weken naar de klant
kunnen worden gerapporteerd. Afhankelijk van de specifieke
opdracht kan deze tijd korter of langer zijn.
- Duidelijk interpreteerbare resultaten (kwantitatief)
Bij de Quick Scan zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van
kwantitatieve onderzoeksmethoden. Hiermee kan bijvoorbeeld
aangegeven worden welk percentage van de bewoners het eens
is met het voorgestelde ontwerp of plan of welk cijfer zij
bijvoorbeeld over de buurt geven.
- Relatief goedkoop
Doordat er geen tijdrovende en diepgravende
onderzoeksmethoden worden gebruikt, is de Quick Scan relatief
goedkoop ten opzichte van de andere toolboxen.

- Eenmalig
Een Quick Scan wordt in principe maar één keer voor een
bepaalde case of situatie ingezet.
- Burger is passief
Tijdens het gebruik van de Quick Scan is de burger passief, er
wordt vooral naar de mening (goedkeuring of afkeuring)
gevraagd van de burger. Een Quick Scan wordt dus niet gebruik
om burgers actief mee te laten denken over een bepaald ontwerp
of een plan. De communicatie tussen de opdrachtgever en de
burger is gering.
De Quick Scan is beperkt en dus niet volledig. Omdat een Quick
Scan in een korte tijdsperiode op een snelle manier uitgevoerd
moet worden, blijven de resultaten aan de oppervlakte. Wanneer
de opdrachtgever naar aanleiding van de resultaten uitgebreide,
geanalyseerde informatie wil van de burger, kan er overgestapt
worden naar één van de andere toolboxes.
Toolbox 2: Monitor
De monitor kan ingezet worden om inzicht te krijgen in een
bepaalde ontwikkeling, bijvoorbeeld de stand van zaken op het
gebied van veiligheid of het onderhoud van openbare ruimte. Het
monitoronderzoek wordt op regelmatige tijdstippen herhaald.
Gemeenten, ontwerp-, advies-, en architectenbureaus kunnen
deze toolbox gebruiken om het verloop van een bepaald
probleem of case meer in de gaten te houden en er – afhankelijk
van hun belang of taak – op in te spelen.
De belangrijkste kenmerken van een Monitor zijn:
- Periodieke metingen
De monitor geeft een systematisch overzicht van een
ontwikkeling of trend omtrent een bepaald thema gedurende een
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bepaalde periode. In een bepaalde tijdsperiode worden
verschillende online en offline instrumenten herhaarlijk ingezet
om op verschillende tijdstippen de stand van zaken te bekijken
(het gaat dan om specifieke informatie die opgevraagd wordt
door de opdrachtgever). Deze periodieke metingen zijn van
belang om toezicht te houden op het verloop van de case en om
mogelijke vooruitgangen of achteruitgangen in kaart te brengen.
Zo is de opdrachtgever altijd op de hoogte van de meest actuele
situatie in een wijk of buurt.
- Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden
Monitoronderzoek is meestal kwantitatief, maar kan aangevuld
worden met kwalitatieve tools om resultaten in hun context te
plaatsen en daardoor beter te begrijpen. De kwantitatieve
methoden worden vooral ingezet om een algemeen beeld te
krijgen van de desbetreffende ontwikkeling. Tijdens de periodieke
metingen kunnen bijvoorbeeld enquêtes worden gebruikt om een
algemeen overzicht te krijgen van de ontwikkelingen op een
bepaald gebied in een bepaalde wijk. Kwalitatieve methoden
kunnen worden ingezet om de visie van de burger in kaart te
brengen. Aan de hand van kwalitatieve onderzoeksmethoden
kan er dieper op de specifieke case worden ingegaan en kan
vooral de mening en het gedrag van de burger in een bepaalde
sociale context begrepen worden. De methodes die gebruikt
worden in deze toolbox zijn vooral effectief inzetbaar bij situaties
die structureel plaatsvinden. Incidentele gevallen zijn
bijvoorbeeld beter aan de hand van een Quick Scan (toolbox 1)
te bestuderen.
- Intensief onderzoek
De monitortool vereist een meer intensieve manier van
onderzoek doen en kost relatief meer tijd dan het gebruik van de
Quick Scan. Dit komt doordat burgers op verschillende

momenten benaderd worden en de resultaten van de
bijeenkomsten met elkaar vergeleken worden.
Actieve en creatieve denkhouding van burgers
Aan de hand van deze toolbox kunnen burgers meedenken over
de desbetreffende case. Het is de bedoeling dat burgers
geraadpleegd worden om hun visie, advies, nieuwe ideeën en
suggesties voor verbetering mee te laten tellen.
Toolbox 3: Co-Creatie (actieve inspraak en meedenken met
ontwerp)
Deze toolbox kan ingezet worden om samen met bewoners
plannen te bedenken over de inrichting van de (openbare)
ruimte. Gemeenten, ontwerp-, advies-, en architectenbureaus
kunnen deze toolbox gebruiken om co-creatie te realiseren. Het
gebruik van de onderzoeksmethoden binnen deze toolbox is
tijdrovend omdat het van belang is dat de ideeën, gedachten,
wensen en visie van de burger duidelijk naar voren worden
gebracht. De burger moet het gevoel krijgen betrokken te worden
bij het beheer en de ontwikkeling van de inrichting van de
(openbare) ruimte.
De belangrijkste kenmerken van de toolbox voor Co-Creatie zijn:
- Lange uitvoeringstijd
De onderzoeksmethoden vereisen een lange uitvoeringstijd. De
burger is vanaf het begin van het planvormingsproces al
betrokken waardoor er bij elke stap in het participatieproces
onderzoekswerk verricht zal moeten worden. Dit gaat
bijvoorbeeld over het op de hoogte stellen van bepaalde plannen,
het uitnodigen van burgers en de manieren van samenwerking
tussen de opdrachtgever en de burgers. Het onderzoek wordt
over een langere termijn uitgevoerd dan bij de Quick Scan en
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Monitor, omdat het realiseren van goede samenwerking meer tijd
kost dan het vragen naar een mening of advies.
- Kwalitatieve onderzoeksmethoden
Binnen deze toolbox zal er voornamelijk gebruik gemaakt worden
van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Zoals voorafgaand is
geschreven wordt kwalitatief onderzoek voornamelijk uitgevoerd
om dieper op specifieke cases in te gaan en de mening en het
gedrag van een burger beter te begrijpen in een bepaalde
context. De keuze voor deze manier van onderzoek doen is
passend voor het creëren van co-creatie omdat samenwerking
het beste tot stand komt als verschillende visies duidelijk uiteen
worden gezet en hierdoor begrepen kunnen worden.
- Actieve denkhouding en deelname
Aan de hand van deze toolbox kunnen burgers meedenken en
ontwerpen van de desbetreffende case. Het is de bedoeling dat
burgers geraadpleegd worden om hun visie, advies of nieuwe
ideeën en suggesties voor verbetering mee te laten tellen en te
integreren in het planproces. Er wordt niet alleen een actieve
denkhouding van burgers verwacht, het is ook de bedoeling dat
zij deelnemen in de uitvoering van een bepaald plan, ontwerp of
verandering in de (openbare) ruimte.
- Tweerichtingsverkeer.
De onderzoeksmethoden moeten ervoor zorgen dat de
communicatie tussen de opdrachtgever en de burgers niet vanuit
één kant verloopt. Om een project te laten slagen is het de
bedoeling dat beiden partijen op elkaar reageren en naar elkaar
luisteren. De opdrachtgever en burger werken op één niveau.
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2.3 Tools
In deze paragraaf zullen de verschillende tools verder worden
uitgewerkt. Per tool zal worden verteld wat deze methode
inhoudt, waarom deze kan worden ingezet en in welke situatie
deze geschikt is. Afhankelijk van de case worden verschillende
methoden ingezet en met elkaar gecombineerd. In de bijlagen is
een stappenplan te vinden waarmee de keuze voor specifieke
tools kan worden gemaakt.
OFFLINE METHODES
Enquête
Wat?
Het voorleggen van een vragenlijst met open of gesloten vragen
aan meerdere personen. Deze personen kunnen de hele
doelgroep vormen, of zijn gehaald uit een representatieve
steekproef van de populatie. Een enquête is meestal anoniem en
het resultaat is een gemiddelde van meningen. Een enquête kan
schriftelijk, elektronisch of mondeling worden aangeboden.
Waarom/wanneer?
Om in korte tijd een overzichtelijk beeld te krijgen van de
meningen en ideeën van de doelgroep. Het is anoniem,
waardoor ook persoonlijke vragen kunnen worden gesteld.
Nadeel is dat de respons vaak laag is en respondenten soms
veel vragen open laten of verkeerd interpreteren. Bij een
mondelinge enquête is de respons juist vaak groot en is de kans
kleiner dat de respondent vragen verkeerd interpreteert dan
wanneer hij de lijst zelf invult.
Geschikt voor?
Deze tool is geschikt voor de Quick Scan, omdat een enquête
binnen relatief korte tijd een duidelijk overzicht kan geven van de

mening van bewoners. Wanneer een enquête meerdere malen
wordt uitgevoerd kan deze ook gebruikt worden bij de Monitor.
Interview
Wat?
Een vraaggesprek met één of meerdere personen. Er zijn
verschillende typen interviews:
Gestructureerd, waarbij sprake is van een set vooraf bepaalde
vragen waarbij deze voor alle respondenten in exact dezelfde
volgorde worden gesteld. Dit is feitelijk hetzelfde als een
enquête, maar dan mondeling.
Semi-gestructureerde interviews bevatten ook vooraf bepaalde
vragen, maar er is meer speling binnen de vragen dan bij die in
een gestructureerd interview. De vragen zijn voorbereid, maar in
de loop van het interview heeft de interviewer de ruimte om de
volgorde waarop de vragen worden gesteld aan te passen en
ook kunnen zij vragen toevoegen afhankelijk van de wijze
waarop het gesprek verloopt.
Bij een ongestructureerd interview bereidt de interviewer enkel
een lijst van topics voor die tijdens het interview aan bod dienen
te komen. Tijdens het gesprek bedenken zij nieuwe vragen aan
de hand van de antwoorden van de respondent. Het interview
verloopt dus meer als een informeel gesprek. Dit heeft onder
andere tot gevolg dat ieder interview (met een ander persoon)
anders van structuur is en andere gegevens voortbrengt.
Waarom?
Interviews zijn over het algemeen geschikt wanneer de
opdrachtgever een wat diepgaander beeld wil krijgen van de visie
van de burger of wanneer een onderwerp te complex is om door
middel van een simpele enquête te onderzoeken.
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Bij gestructureerde interviews is de bedoeling dat door het
aanhouden van een strakke volgorde het (nadelige) effect van
eventuele instrumenten en de aanwezige interviewer op de
uitkomst van het onderzoek tot een minimum worden beperkt.
De bedoeling van ongestructureerde interviews is om buiten het
denkkader van de onderzoeker te stappen en ruimte te geven
aan de respondent om een eigen wending aan het interview te
geven. Op die manier kan de interviewer een beter begrip
ontwikkelen van de ideeën en leefwereld vanuit het perspectief
van de geïnterviewde.

Waarom?
Een inspraakavond is geschikt als een organisatie direct met
betrokken burgers (en soms ook bedrijven of andere
organisaties) in gesprek wil gaan over een bepaald voorstel of
plan. Door de directe communicatie kost deze methode relatief
weinig tijd en kunnen (alternatieve) ideeën van burgers direct
worden besproken en meegenomen in de besluitvorming. De
organisatie heeft bovendien op een inspraakavond te
mogelijkheid om hun plan te verklaren en verdedigen, waardoor
burgers mogelijk zich beter kunnen inleven in de afwegingen en
beslissingen van de organisatie.

Geschikt voor?
Deze methode kan ingezet worden bij alle drie de toolboxes.
Gestructureerde interviews zijn vanwege hun relatief korte duur
en beperkte diepgang voornamelijk geschikt voor de Quick Scan.
Omdat dit type interview eenvoudig te herhalen is en resultaten
goed kunnen worden vergeleken, sluit het ook goed aan bij de
monitor. Semi- en ongestructureerde interviews zouden vooral bij
de toolbox voor Co-Creatie kunnen worden ingezet, omdat het
daarbij van belang is om ideeën te verzamelen het perspectief
van de doelgroep te begrijpen. Ook voor de monitor zouden deze
methoden kunnen worden ingezet.

Geschikt voor?
Een inspraakavond is geschikt voor de Quick Scan, omdat het
relatief snel te organiseren is en er direct een beeld van de
mening van burgers ontstaat. Ook voor de toolbox voor CoCreatie kan een inspraakavond worden ingezet, omdat dit directe
interactie en discussie tussen opdrachtgever en burger mogelijk
maakt. Omdat een inspraakavond vaak pas wordt georganiseerd
wanneer een plan al min of meer gevormd is, zouden ook
aanvullende avonden moeten worden georganiseerd waarbij er
meer ruimte is voor ideeënvorming.

Inspraakavond
Wat?
Een inspraakavond is een bijeenkomst (vaak in een buurthuis of
wijkcentrum) waar burgers hun mening kunnen geven over een
voorstel of plan van de gemeente of een andere organisatie.
Vaak presenteert de organisator op de avond zijn plan, waarna
burgers hierop mogen reageren. Een inspraakavond wordt altijd
georganiseerd voorafgaand aan de besluitvorming.

Observatie
Wat?
Het observeren van de stand van zaken met betrekking tot een
bepaald thema door een onderzoeker. Dit kan gebeuren aan de
hand van een strak observatieschema waarbij de observant
alleen kruisjes hoeft te zetten of de aanwezigheid van bepaalde
zaken moet turven. Observatie kan ook op een meer open
manier plaatsvinden, waarbij de observant zonder vooraf
ingekaderde punten de casus of buurt gaat bekijken en
beschrijven.
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Waarom?
Observatie is geschikt wanneer de opdrachtgever een beeld wil
hebben van hoe de situatie ervoor staat met betrekking tot een
bepaald issue. Met name voor fysieke vraagstukken kan
observatie nuttig zijn, maar ook sociale problemen kunnen soms
door middel van observatie in kaart worden gebracht.
Geschikt voor?
Deze tool is met name geschikt voor de Quick Scan en Monitor,
omdat er binnen korte tijd een beeld gevormd kan worden van de
casus. Deze tool is niet geschikt voor de toolbox voor Co-Creatie,
omdat er geen interactie of samenwerking tussen opdrachtgever
en burger mogelijk is.
Workshop
Wat?
Een workshop is een werkgroep omtrent een bepaald onderwerp
of thema, waarin theorie en praktijk samen komen. Een
workshop kan uit verschillende onderdelen bestaan, zoals
opdrachten, brainstorm, discussie en een gezamenlijke
terugkoppeling.
Waarom?
Door actieve uitwisseling van zowel theoretische en praktische
kennis komt men tot nieuwe inzichten: leren door te doen. Dit
geldt voor zowel de organisator(en) als de deelnemers.
Workshops doen een oproep op de creativiteit van de
deelnemers. Bovendien bevordert samenwerking positieve
energie en de onderlinge commitment. Dit kan voor meer
draagvlak zorgen wanneer er (moeilijke) beslissingen gemaakt
moeten worden binnen een organisatie of bepaald
communicatie-, participatie- of inspraaktraject. Workshops lenen

zich tenslotte goed om verandering tot stand te brengen in een
bepaalde situatie.
Wanneer?
Workshops zijn nuttig als er behoefte is aan samenwerking
omtrent een bepaald onderwerp, creatieve oplossingen en het
creëren van draagvlak voor besluiten.
Geschikt voor?
De toolbox voor Co-Creatie.
Tekenen
Wat?
Bij tekenen draait het vooral om het creëren en gebruiken van
mental maps (figuur 1). De informant wordt gevraagd een
tekening te maken van zijn ruimtelijke omgeving. De opgeleverde
mental map is de persoonlijke perceptie van de informant van
zijn omgeving. De perceptie van de informant van zijn omgeving
is dus subjectief.
Waarom?
Een mental map is waardevol omdat het de visie van een
informant op zijn omgeving visueel zichtbaar maakt: een foto of
tekening zegt meer dan duizend woorden. Het is subjectieve
informatie. Wanneer er meerdere mental maps van een bepaalde
omgeving worden verzameld, kun je deze met elkaar vergelijken
en zo de visie van een gehele groep van een bepaalde omgeving
snel in kaart brengen.
Wanneer?
Om visuele data te genereren: visualisatie van de data
verhelderen de ideeën en perceptie van een informant. Verder
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vormt de verkregen subjectieve data een goede aanvulling op de
objectieve data.
Geschikt voor?
Quick Scan en Co-Creatie
Figuur 2.1: Mental map

Waarom?
Een klankbordgroep wordt ingezet om (als de potentiële
gebruikers van de openbare ruimte) ontwerpers, gemeenten en
anderen belanghebbenden te raadplegen en adviseren.
Wanneer?
Een klankbordgroep wordt ingezet om te raadplegen en
adviseren, bij voorkeur bij communicatie-, participatie- en
inspraaktrajecten.
Geschikt voor?
Quick Scan
Monitor
Co-Creatie

Klankbordgroep
Wat?
Een klankbordgroep is een groep die speciaal is samengesteld
om een idee of product te becommentariëren of testen. De groep
kan beschouwd worden als een verzameling
„ervaringsdeskundigen‟ van de samenleving: het zijn immers de
potentiële gebruikers van een te ontwikkelen product of ruimte. In
de wijk functioneert een klankbordgroep vaak als eerste
aanspreekpunt.

Focusgroep
Wat?
De focusgroep-methode is een kwalitatief groepsinterview
waarbij meerdere respondenten met elkaar interacteren over een
door de onderzoeker uitgekozen onderwerp. Alle participanten
zijn vrij om hun mening te geven tijdens het interview. Het
interview verloopt in de meeste gevallen in discussievorm, het
voordeel van een focusgroep is dat deelnemers hun opvattingen
naar voren kunnen brengen als een informeel en alledaags
gesprek. Hierdoor is de kans op eerlijkere en beter onderbouwde
antwoorden groter dan bij een normaal interview. Een ander
voordeel is dat deze manier van onderzoek doen een snelle,
goedkope en gemakkelijke methode is.
Waarom?
Het doel van een focusgroep is om de visie van een groep
mensen over een bepaald onderwerp te peilen. Daarnaast kan
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een focusgroep ingezet worden om natuurlijke conversatie in
groepen te bestuderen.
Wanneer?
Een focusgroep is geschikt om op een snelle en goedkope
manier een beeld te krijgen van het gedachtegoed van mensen
over een bepaald onderwerp. Een focusgroep is erg geschikt bij
tijdsgebrek of bij beperkte middelen die uitgebreider onderzoek
belemmeren.
ONLINE METHODES
Sociale media
Wat?
Het gebruik van internettoepassingen zoals Facebook, Twitter,
Youtube en LinkedInn, waarbij mensen kunnen communiceren
en informatie kunnen uitwisselen met elkaar. Sociale media zijn
snel, actueel, interactief, transparant, laagdrempelig en voor een
brede groep toegankelijk. Hierdoor kan de communicatie tussen
bewoners en tussen bewoners en professionals snel en effectief
verlopen.4 Het inzetten van sociale media moet vooral gebruikt
worden om interactie te genereren, niet alleen om eenzijdige
reacties te ontvangen. Het is van belang dat sociale media
gebruikt wordt om met burgers een gesprek aan te gaan over
zaken die voor hen van meerwaarde zijn. Daarom moet sociale
media op een selectieve manier gebruikt worden, gericht op de
doelgroep waarvan de input belangrijk is.
Waarom?
Het gebruik van sociale media kan ingezet worden om de mening
van (grote) groepen mensen te peilen. Sociale media vergroot de
4

Velde, M. van der (2012) „Puberen en loslaten. Een onderzoek naar het effect
van social media op de invloed van bewoners op hun leefomgeving.‟

samenwerkingsbereidheid tussen professionals en bewoners.
Daarnaast verlaagt sociale media mogelijke barrières die
samenwerking tussen bewoners en professionals bemoeilijken
(bijvoorbeeld het bereiken van de locatie of openingstijden van
het gemeentehuis). Door de transparantie en interactieve
discussie kan er gemakkelijker een gemeenschappelijke drijfveer
gevonden worden. Het zichtbaar worden van individuele reacties
vergroot het gevoel van betekenis en bijdrage onder de burgers.
Dat versterkt de motivatie van burgers om te reageren en deel te
nemen. Door de transparantie kan er gemakkelijker kennis en
informatie worden uitgewisseld, dit vergroot het onderlinge begrip
en dwingt het professionals meer integraal te denken.5
Wanneer?
In bepaalde situaties is het van belang om alleen contact te
maken met burgers aan de hand van sociale media. In deze
situatie wordt er gevraagd naar advies en gereageerd op de visie
van de burger. In andere situaties kunnen burgers gevraagd
worden deel te nemen aan bepaalde projecten of op
verschillende manieren beleidsmatige input te leveren. Hier gaat
het om het mobiliseren van burgers.6
Geschikt voor?
Het gebruik van sociale media is in principe geschikt voor alle
toolboxes. Het gebruik van sociale media om interactief contact
tussen professionals en bewoners te generaliseren kan het beste
bij de Monitor ingezet worden. Het gebruik van sociale media om
bewoners te mobiliseren kan het beste in de toolbox voor CoCreatie toegepast worden.
5

Aalberts, C. & Kreijveld, M. „Veel gekwetter, weinig wol. De inzet van sociale
media door overheid, politiek en burgers.‟
6
Aalberts, C. & Kreijveld, M. „Veel gekwetter, weinig wol. De inzet van sociale
media door overheid, politiek en burgers.‟
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App
Wat?
Een online toepassingsprogramma (mobiele applicatie) waarbij
er informatie verspreid en verzameld kan worden. Een app
versnelt de manier van communicatie tussen bewoners en
andere partijen, omdat informatie direct verspreid en ontvangen
kan worden7.
Waarom?
De inzet van apps kan het ontwikkelen van interactieve dialogen
tussen burgers en andere partijen bevorderen. Het gebruik van
apps is voor burgers een laagdrempelige manier om digitaal
contact te maken met professionals. Gemeentes kunne hun
burgers informatie verschaffen op verschillende manieren. Door
bijvoorbeeld mededelingen of algemene informatie in tekstvorm
te plaatsen, informatie via een e-loket vrij te geven (waar
bewoners problemen kunnen melden en afspraken kunnen
maken), of door informatie in visuele vorm te verschaffen aan de
hand van kaarten of andere beelden.
Wanneer?
Deze methode kan gebruikt worden wanneer er behoefte is aan
interactief dialoog tussen de burger en andere partijen.
Daarnaast is een App een handig instrument om de aandacht
van een jong publiek te trekken, omdat de meeste jongeren
bekend zijn met het gebruik van Apps.
Geschikt voor?
Apps kan bij alle toolboxes worden ingezet, maar het is het
meest effectief om ze bij de Monitor of bij de toolbox voor CoCreatie te gebruiken. Apps hebben verschillende mogelijkheden
7

Algemeen Nederlands Woordenboek - http://anw.inl.nl/article/app

om informatie te delen en te verspreiden maar het is lastiger om
een app in korte uitvoeringstijd te realiseren en gebruiksklaar te
maken. Omdat te allen tijde informatie kan worden toegevoegd
en vrijgegeven, is het nuttiger om apps in te zetten voor het
verzamelen van informatie over een bepaalde periode of om cocreatie te realiseren.
Digitale en/of interactieve map
Wat?
Een digitale of interactieve map laat informatie zien over een
bepaald gebied. De kaarten kunnen gebruikt worden door
professionals maar ook door bewoners, beiden kunnen de
informatie voor verschillende doeleinden gebruiken. Interactieve
kaarten verschaffen informatie waarbij gebruikers zelf kunnen
bepalen welke informatie er zichtbaar moet zijn. Gemeenten
kunnen de informatie van interactieve kaarten bijvoorbeeld
gebruiken om een overzicht te krijgen van bepaalde
ontwikkelingen in een bepaald gebied of omtrent een bepaald
thema. Bewoners kunnen met deze informatie meer inspraak
genereren bij de inrichting van de (openbare) ruimte.
Waarom/wanneer?
Een digitale of interactieve kaart kan ingezet worden om
relevante informatie van een gebied openbaar te maken en in te
grijpen wanneer nodig is. Door relevante informatie over een
gebied te verzamelen en te bestuderen kunnen bepaalde
ontwikkelingen wellicht meer gestuurd worden.
Geschikt voor?
Deze methode is geschikt voor de Monitor. Het gebruik van een
interactieve kaart is een effectieve methode om het verloop van
een bepaalde ontwikkeling of trend in een gebied of omtrent een
bepaald thema in de gaten te houden.
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Digitaal medium/ chatroom
Wat?
Een digitaal medium of chatroom is een middel om via internet
informatie over te dragen dan wel uit te wisselen aan
belanghebbenden. Bij direct contact wordt er informatie
overgedragen in chat-vorm, indirect contact houdt in dat er
informatie wordt uitgewisseld die niet direct tussen personen
plaatsvindt.
Waarom/wanneer?
Deze onderzoeksmethode kan ingezet worden om bewoners te
betrekken bij het maken of wijzigen van plannen die betrekking
hebben op de inrichting van de openbare ruimte. Via een
medium kunnen bewoners en professionals met elkaar in contact
komen, kennis delen of discussiëren over een bepaald
onderwerp.
Geschikt voor?
Een digitaal medium kan gebruikt de Monitor en bij de toolbox
voor Co-Creatie. Omdat het voor iedereen die gebruik maakt van
het medium vrijblijvend is informatie te plaatsen en om op
informatie te reageren, is het lastig om te bepalen wanneer de
informatie gebruikt kan worden voor onderzoek. Daarom is deze
methode effectief als er informatie op langere termijn gewonnen
moet worden. Op deze manier kan er een ontwikkeling in kaart
worden gebracht of kan de visie van de bewoner worden
meegenomen.
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2.4 Unique Selling Points
In het onderstaande zal beschreven worden waarom er gekozen
is om dit product te ontwikkelen en waarom dit product uniek is
vergeleken met andere bestaande producten.
1. Verhoogde representativiteit bij inspraak
Door de combinaties van methodes, zowel offline als online, kan
een groter aandeel van de bewoners worden bereikt. Het komt
vaak voor dat er bij het inzetten van offline methodes
voornamelijk een selectieve en homogene groep wordt
aangetrokken, dit geldt hetzelfde voor het inzetten van online
methodes. Jongeren maken voornamelijk gebruik van internet en
andere online middelen om te kunnen communiceren, ouderen
doen dit in mindere mate en gebruiken vaker offline
communicatiemiddelen. Om een zo gedifferentieerd mogelijk
publiek aan te trekken is het van belang (afhankelijk van de case)
om deze twee methodes te combineren.

2. Belang van gemeente en/of organisatie bij inspraak
Voor de gemeente is inspraak een wettelijke verplichting,
organisaties kunnen het inzetten als een surplus op hun
dienstverlening.
3. Passende oplossingen door maatwerk
De keuze voor een toolbox en tools is locatie- en
doelgroepafhankelijk. Op die manier wordt maatwerk tot
stand gebracht.

2. Burger kan benut worden als hulpbron
De burger kan op een effectieve manier ingezet worden om een
vollediger en beter resultaat te krijgen dan nu het geval is. Aan
de hand van kennis, ideeën, beoordelingen en mankracht van de
burger kunnen situaties beter ingeschat worden en kan dit tot
een vollediger resultaat leiden.
Overige voordelen:
1. Efficiënte en kostenbesparende manier
Doordat de communicatie, de participatie en het
organiseren van inspraak uit handen wordt gegeven aan
professionals wordt er tijd bespaard.
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2.5 Verdienmodel
Aan het product is een verdienmodel verbonden, dit
verdienmodel geeft aan hoe er meerwaarde wordt gecreëerd met
het product. Deze meerwaarde heeft betrekking op degene die
het product verkoopt. In dit geval is dat voornamelijk in de vorm
van geld, maar ook het vermogen om de stad fitter en vitaal te
maken. Het fit en vitaal houden van de stad is dé doelstelling van
het Kennislab voor Urbanisme.
Om deze meerwaarde te kunnen creëren moet het product
gefinancierd worden. Degenen die voor het product betalen zijn
gemeenten, ontwikkelaars, woningcorporaties en andere
instanties belang hebben bij het fit en vitaal houden van de stad.
Om een goed verdienmodel te ontwikkelen, moet ook de
meerwaarde voor de klant in kaart worden gebracht. De klant
aan wie het product wordt verkocht ontbreekt vaak de kennis en
expertise om binnen korte tijd, op efficiënte wijze het draagvlak
met betrekking tot een bepaald onderwerp te onderzoeken. Door
middel van het inzetten van de toolboxes kan dit wel bereikt
worden. De kracht van het product is dat er maatwerk wordt
geleverd . Elke aangedragen case wordt geanalyseerd en
bekeken welke „tools‟ er het best in de „toolbox‟ passen.
Daarnaast worden (bestaande) online en offline
onderzoeksmethoden gebruikt, waardoor de representativiteit
hoog is.
Het meest waarschijnlijk is dat de klant als eerst toolbox 1
aanschaft, de Quick Scan. Deze Quick Scan wordt relatief
goedkoop aangeboden. De onderzoeksresultaten, voortgekomen
uit deze toolbox, zijn enkel data. Om deze data te transformeren
naar kennis, is toolbox 2 en/of 3 nodig. Met toolbox 2 en 3 wordt
voornamelijk het geld verdiend.

In onderstaand overzicht wordt een schematische weergave
gegeven van de potentiële kosten voor de toolboxes. Omdat de
cases fictief zijn, zijn de weergegeven kosten enkel een
inschatting.
Toolbox 1 Quick Scan
In hoofdstuk 2.6 wordt aangegeven dat observatie, enquête,
digitale kaart en inspraakavond kunnen worden ingezet in
toolbox 1, Quick Scan. Er wordt niet voor alle tools gekozen,
maar er wordt een keuze gemaakt uit de selectie van
mogelijkheden. Wanneer de tools enquête en digitale kaart
worden ingezet kan gerekend worden op een tijdsbestek van
zo‟n 70 uur. Uitgaande van een uurloon van 80 euro, komt dit
neer op een bedrag van 5.600 euro.
Toolbox 2 Monitor
Toolbox 2, monitor, bevat in de casus in hoofdstuk 2.6 de tools
observatie, enquête, interview, sociale media en digitale map.
Wanneer bijvoorbeeld observatie, interview en sociale media
wordt ingezet , kan uitgegaan worden van een tijdsbestek van
120 uur. Dit komt neer op een bedrag van 9.600 euro.
Toolbox 3 Co-Creatie
In hoofdstuk 2.6 wordt aangegeven welke tools in toolbox 3, cocreatie, passen. Wanneer er wordt gekozen voor een combinatie
van brainstormen, social media en een app, kan worden
uitgegaan van een tijdsbestek van 150 uur. Dit kost de klant
12.000 euro.
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2.6 Cases
Om iets inzichtelijker te maken hoe de verschillende toolboxes
werken, zullen ze in deze paragraaf worden geïllustreerd aan de
hand van cases.
Case Quick Scan: Drempels
Deze case illustreert hoe de Quick Scan kan worden ingezet als
instrument om een beknopte weergave van de stand van zaken
te geven over de verkeersveiligheid in wijk X, alsmede mogelijke
oplossingen voor de gesignaleerde problemen in kaart brengen.
Aanleiding voor deze case is een voorbeeld uit Vathorst waarbij
bewoners van een nieuwe wijk hebben gepleit voor de aanleg
van drempels in hun wijk. De wijk is al enige jaren woonklaar en
wordt grotendeels ook daadwerkelijk bewoond. Bovendien is het
een wijk waar veel gezinnen met jonge kinderen wonen, dus de
noodzaak van drempels is duidelijk aanwezig. Er is echter nog
niets veranderd aan de situatie. Ondertussen blijven de
geluidshinder en het hard rijdende verkeer voor de nodige
overlast en gevaarlijke (verkeers)situaties leiden, met name voor
de kinderen en ouderen in de wijk.
Drempels hebben op meerdere manieren invloed op het
rijgedrag. In de eerste plaats door de feitelijke fysieke werking:
automobilisten willen zo weinig mogelijk geschud met hun
voertuig. In de tweede plaats hebben drempels attentiewaarde:
de automobilist wordt gewaarschuwd dat hij zich op een
kwetsbare locatie bevindt en dat extra rustig verkeersgedrag
gewenst is.8 Bovendien is het bewezen dat wegen met drempels
veiliger zijn. Uit onderzoek van het Transport and Road Research

Laboratory bijvoorbeeld, blijkt dat 30 km/h gebieden waarin de
wegen van drempels zijn voorzien 30% veiliger zijn. Er zouden
ook 20 tot 30% minder ernstige gevallen voorkomen. In 60 km/h
gebieden betreft de daling 24%.9
In nieuwe wijken zoals Vathorst is nog relatief weinig
verkeerskundige ervaring. Klachten uit nieuwe wijken krijgen
hogere prioriteit bij onderzoek naar noodzaak.10 De Quick Scan
lijkt een goede eerste aanzet tot nader onderzoek. Het is de
bedoeling om snel een overzicht met duidelijk interpreteerbare
resultaten te krijgen van de situatie. Omdat de Quick Scan in een
relatief korte tijd moet kunnen worden toegepast zijn met name
kwantitatieve methoden van belang. Aan de hand van de
volgende methoden wordt geïllustreerd hoe de Quick Scan kan
worden toegepast op de case:
Observatie. Door middel van een observatie kan
geïnventariseerd worden waar de knooppunten liggen rondom de
verkeersveiligheid in wijk X.
Enquête. Een enquête onder wijkbewoners en automobilisten is
een efficiënte manier om het draagvlak te meten voor de aanleg
van (extra) drempels. Het is daarbij belangrijk dat de vragen
eenduidig zijn en slechts met ja of nee beantwoord kunnen
worden. Meer diepgang en een actieve rol voor de burger zijn
hier niet van toepassing omdat het een korte onderzoeksperiode
met tijdsgebondenheid betreft.

9
8

Gemeente Zaanstad http://www.zaanstad.nl/wlw/mijnwijk/assendelft/werkindewijk/aanlegverkeersdre
mpels

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid http://www.swov.nl/rapport/Ss_RA/Ss5.pdf
10

Gemeente Amersfoort - http://www.amersfoort.nl/4/Amersfoort/Verkeer-enbereikbaarheid/Veelgestelde-vragenXX-Veelgestelde-vragen.html#f101179
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Digitale kaart. Als de resultaten van de enquêtes verzameld zijn,
zou de burger een meer actieve rol kunnen krijgen. Uiteraard zijn
hier wel randvoorwaarden aan verbonden. Specialisten op het
gebied van verkeersveiligheid kunnen de mogelijkheden voor het
plaatsen van drempels op verschillende locaties vaststellen.
Burgers zouden deze opzet vervolgens kunnen beoordelen.
Inspraakavond. Op een inspraakavond kunnen bewoners,
automobilisten en andere betrokkenen met elkaar in gesprek
gaan over de vastgestelde mogelijkheden om vervolgens knopen
door te hakken.
Case Monitor: Veiligheidsbeleving
Deze case illustreert hoe de Monitor kan worden ingezet als
instrument om de veiligheidsbeleving in een buurt of wijk te
meten. Het gaat daarbij om vragen als hoe burgers de veiligheid
in en van hun wijk ervaren, of er sprake is van
(veiligheids)problemen, waar deze problemen uit voort komen en
door wie deze problemen als zodanig worden ervaren.11 Inzicht
in de veiligheidsbeleving van burgers is van belang om deze
vragen te kunnen beantwoorden.
Verder is het belangrijk om onderscheid te maken tussen
objectieve en subjectieve veiligheid, ofwel respectievelijk de
actuele veiligheidssituatie en het veiligheidsgevoel van de
burger. Vaak wordt aangenomen dat deze twee variabelen met
elkaar samenhangen, maar dat is lang niet altijd het geval. Zo
wordt er aangenomen dat objectieve veiligheidsmaatregelen
zoals het plaatsen van meer camera‟s in de openbare ruimte en
meer blauw op straat zou moeten leiden tot meer subjectieve

11

Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid. „Zicht krijgen‟ http://www.hetccv.nl/instrumenten/veiligheidsbeleving/menu_zicht/index

veiligheid, maar dat is lang niet altijd het geval, en in sommige
gevallen geldt zelfs het tegenovergestelde.12
Er zijn verschillende factoren die een rol spelen wat betreft
veiligheidsbeleving.13 De eerste factor heeft met de persoon in
kwestie te maken: persoon X zal zich sneller onveilig voelen dan
persoon Y. Dat heeft te maken met leeftijd, geslacht,
kwetsbaarheid en eerdere ervaringen met (on)veiligheid. De
tweede factor heeft te maken met de situatie. De aan- of
afwezigheid van criminaliteit, overlast, verloedering en sociale
cohesie bepalen in grote mate de situatie. Datzelfde geldt voor
de kwaliteit, inrichting en het beheer van de openbare ruimte.
Tenslotte speelt de maatschappij een voorname rol in onze
percepties en gevoelens van veiligheid. Veiligheid is een reflectie
van het algemeen maatschappelijk welzijn, of het gebrek
daaraan. Het is daarom duidelijk dat veiligheid iets is wat
iedereen aangaat, en daarom is het een zeer relevant onderwerp
in steden, wijken en buurten. Er zijn onmiskenbaar veel partijen
betrokken bij veiligheid, zoals gemeenten, politie,
woningcorporaties, zorginstellingen en natuurlijk burgers zelf.14
Er wordt voortdurend gezocht naar manieren om de veiligheid in
een buurt of wijk te meten en verbeteren.

12

TNO Magazine (februari 2009). „Veilgheid,subjectief en objectief‟.
http://www.tno.nl/images/shared/overtno/magazine/tno_mag_2_feb_2009_11.p
df
13
Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid. „Is objectief onveilig ook meteen
subjectief onveilig?‟ http://www.hetccv.nl/instrumenten/veiligheidsbeleving/menu_achtergrond/Is+obj
ectief+onveilig+ook+meteen+subjectief+onveilig
14
Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid. „Kies het juiste schaalniveau‟ http://www.hetccv.nl/instrumenten/veiligheidsbeleving/menu_slag/Kies+het+juist
e+schaalniveau
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De Monitor kan een goede aanzet zijn voor verder onderzoek
naar veiligheid, omdat het de stand van zaken over een langere
periode registreert met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve,
en online en offline methoden. Deze combinatie zou tot een goed
inzicht (en overzicht van een ontwikkeling) in een bepaalde
veiligheidssituatie moeten leiden. Om te laten zien hoe de
Monitor toegepast kan worden is er een case uitgezocht die
vermeld staat in de Amersfoortse Monitor Leefbaarheid en
Veiligheid:

Observatie. Een goed startpunt voor monitoronderzoek op het
gebied van jeugdoverlast is de observatie-methode. Hierbij kan
een bepaald gebied voor een bepaalde tijd geobserveerd
worden. Dit kan gebeuren aan de hand van een „gesloten‟
observatieschema of met een open insteek. Bij de eerste gaat
het om registratie van bepaalde factoren: hoe vaak wordt een
bepaalde groep overlastgevende jongeren op een plek
gesignaleerd? Door middel van „open‟ observatie kan men kijken
wat de jongeren doen en hun gedrag beschrijven.

Een kwart van de Amersfoorters voelt zich wel eens
onveilig in zijn eigen buurt. Dat is een kleine stijging ten
opzichte van 2009. Vooral in Rustenburg, Liendert,
Hoogland en Kattenbroek is het gevoel van onveiligheid
toegenomen. Dit lijkt vooral samen te hangen met de
ervaren jeugdoverlast. Bewoners ervaren vaker overlast
van groepen jongeren dan twee jaar geleden. Op de
ranglijst van buurtproblemen is het gestegen naar de
derde plaats.15

Enquête. Een enquête onder de wijkbewoners zou in dit geval
een goede start vormen van het onderzoek. Hun
veiligheidsgevoelens zijn immers een goede graadmeter van het
veiligheidsbeleid.16 De enquêtes zijn anoniem, wat de drempel
om mee te doen aan de enquête lager maakt, iets wat prioriteit
zou moeten hebben als het om veiligheid gaat. Bovendien geven
de uitkomsten van de enquêtes een goed beeld van de
gemiddelde mening in de wijk.

Omdat het gevoel van onveiligheid in bovengenoemde wijken is
toegenomen, is het voor de gemeente Amersfoort belangrijk dat
zij overlast in kaart brengt: hiervoor kan de monitor geraadpleegd
worden. Het zwaartepunt ligt op het verstrekken van informatie.
Hoe wordt deze informatie verzameld door de monitor?
Verschillende methoden kunnen in dit geval worden ingezet,
variërend van kwantitatief en kwalitatief van online tot offline:

15

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid (2011) http://www.amersfoort.nl/4/feitenencijfers/Publicatiesonderzoek/Leefbaarheiden-Veiligheid/Leefbaarheid-en-Veiligheid-Monitor-Leefbaarheid-en-Veiligheid2011.html

Interviews. Interviews met wijkbewoners zouden een goede
aanvulling vormen op de afgenomen enquêtes. Interviews zijn
meer diepgaand en lenen zich goed om het grijze gebied tussen
een simpel ja en nee of goed en slecht toe te lichten. Afhankelijk
van hoeveel en welke informatie men precies van de respondent
wilt weten, kan men kiezen voor gestructureerde, semigestructureerde en ongestructureerde interviews.
Sociale media. Op sociale media kan de Monitor uitlatingen van
wijkbewoners over hun wijk volgen. Dit is een pure vorm van
16

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid (2011) http://www.amersfoort.nl/4/feitenencijfers/Publicatiesonderzoek/Leefbaarheiden-Veiligheid/Leefbaarheid-en-Veiligheid-Monitor-Leefbaarheid-en-Veiligheid2011.html
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monitoring en een goede graadmeter van wat welke sentimenten
er zijn in een wijk op het gebied van veiligheid. Deze methode is
snel, interactief, transparant, laagdrempelig en toegankelijk voor
een brede groep mensen.
Digitale map. Op een digitale of interactieve map zou informatie
beschikbaar gesteld kunnen worden over de objectieve
veiligheid, en hoe deze verbeterd zou kunnen worden. Tevens
zou digitale map uit meerdere kaartlagen moeten bestaan.
Afhankelijk van wat de gebruiker wilt weten, kan hij kaartlagen
„aan- of uitzetten‟. Zo zou er tijdens het monitoronderzoek een
kaart met gegevens over de subjectieve veiligheid (met de
voorlopige uitkomsten van het monitoronderzoek) over de kaart
met objectieve gegevens over de veiligheid kunnen verschijnen,
om zo te zien hoe deze twee vormen al dan niet met elkaar
samenhangen.
Case Co-Creatie: Bronpark Vathorst
Deze case illustreert hoe de derde toolbox kan worden ingezet
als instrument om co-creatie te realiseren. Het gaat er hierbij om
dat er bij het ontwerpen en uitvoeren van bepaalde plannen
wordt samengewerkt met bewoners. Het Bronpark in Vathorst is
een voorbeeld van een park dat door middel van samenwerking
tussen het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV)
landschapsarchitecten, verschillende belanghebbenden (de
gemeente, welzijnsorganisatie Versa, basisscholen Kon-Tiki en
Atlantis, De Kamers) en bewoners is ingericht (figuur 1). Het
beheer wordt gedaan door het restaurant dat in het park zit en
door het OBV.

informatiebrieven (huis aan huis en digitaal) geïnformeerd over
het te creëren Bronpark. Daarnaast werden er workshops
gehouden, bewoners konden aan de hand van sfeerbeelden hun
ideeën voor het park bekend maken. Tijdens de tweede sessie
werden er drie modellen van verschillende parken
gepresenteerd. Het eerste model liet een voorbeeld van een
strak stadspark zien, het tweede model bestond uit verschillende
eilandjes en het derde park was een organisch park. Aan de
hand van verschillende visies en meningen van de bewoners en
betrokken partijen werd bij de laatste sessie het beste model
uitgekozen.
Na deze drie sessies vond er een terugkoppeling naar de
bewoners plaats. Dat betekent dat er voor de uitvoering van het
concept eerst nog naar de goedkeuring van bewoners werd
gevraagd.
Het Bronpark is een goed voorbeeld waarbij de derde toolbox
toegepast kan worden om de burger actief te betrekken bij het
Figuur 2.2: Bronpark

Aan de hand van drie sessies werden bewoners en andere
partijen betrokken bij de inrichting van het park. De eerste sessie
bestond uit de „inspiratiemiddag‟. Bewoners werden via
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planvormingsproces en de uitvoeringsfase. Aan de hand van de
volgende methoden zal geïllustreerd worden welke tools er
ingezet kunnen worden om co-creatie en samenwerking tussen
verschillende betrokken partijen te realiseren.
Groepsinterview/focusgroep. Een groepsinterview of een
focusgroep is een ideaal middel om mensen hun mening te laten
geven en om hen te laten discussiëren over een bepaald
onderwerp. Omdat het Bronpark een redelijk groot gebied
behelst, er veel mogelijkheden zijn voor de invulling ervan, en er
veel mensen gebruik van zullen maken, is het van belang dat
iedereen de mogelijkheid moet kunnen krijgen zijn of haar visie te
geven. Daarnaast is het noodzakelijk dat deze ideeën gebundeld
worden tot één concept. Een groepsinterview geeft de
mogelijkheden de ideeën van verschillende bewoners te
verzamelen en te bundelen, zodat er gemakkelijker één model
gevonden kan worden in de tweede sessie.
Brainstormen/workshops. Aan de hand van brainstormsessies of
workshops komen bewoners tot nieuwe inzichten komen, omdat
hun creativiteit wordt gestimuleerd door middel van
brainstormsessies en workshops. Om het Bronpark een leuke,
nuttige maar ook wenselijke invulling te geven, kan het geven
van een workshop erg efficiënt zijn. Daarnaast is een workshop
een uitgelezen kans voor bewoners om elkaar beter te leren
kennen en ideeën beter op elkaar af te stemmen. Vooral bij deze
case is goede samenwerking erg belangrijk, workshops of
brainstormsessies kunnen hieraan bijdragen doordat er
draagvlak voor besluiten wordt gecreëerd.
Tekenen. Het gebruik van deze onderzoekstool is een ideaal
middel om ideeën over het park te schetsen. De visie van de
bewoners kan nu visueel zichtbaar worden gemaakt, waardoor

het gemakkelijker wordt om mogelijke ideeën in praktijk te
brengen.
Klankbordgroep. Het aanwijzen van een klankbordgroep (een
groep gebruikers van het te ontwikkelen product of ruimte) is in
dit voorbeeld een handige manier om een vaste groep bewoners
te hebben die weet wat er speelt onder de bewoners en die het
woord kunnen doen wanneer dit gewenst is. Als de
opdrachtgever buiten de sessies om nog vragen heeft, kan de
klankbordgroep het aanspreekpunt vormen.
Social media. Het gebruik van online methodes bij deze case
kunnen een goede aanvulling vormen op de offline methodes.
Het gebruik van internettoepassingen zoals Facebook, Twitter,
Youtube of LinkedInn kunnen mensen uitnodigen deel te nemen
aan dit project (om mensen te verzamelen) maar ook om de
mening te peilen van de bewoners aan de hand van een poll
bijvoorbeeld. Social media kan ingezet worden om dezelfde
doelen te verwezenlijken als bij het gebruik van offline methodes,
maar in dit geval kunnen er andere doelgroepen (als bijvoorbeeld
jongeren die veel gebruik maken van social media) worden
bereikt. Dit voorkomt dat niet alleen de ouderen in Vathorst een
mening geven over de inrichting van het Bronpark, maar dat ook
de jongere generaties aangeven wat zij zouden willen doen met
het gebied.
App. Een app kan nuttig zijn om bewoners op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen rondom het park. Ook zouden zij
hun creatieve ideeën over het park kunnen vermelden zonder
aanwezig te zijn bij de sessies. Bij de Bronparkcase bleek dat er
slechts 25 mensen op kwamen dagen bij de bijeenkomsten. Het
gebruik van een app is een ideale manier om een grotere en
meer diverse doelgroep aan te trekken.

27

Forum. Een forum kan vergeleken worden met een
brainstormsessie maar dan op een online manier. Ook in dit
geval kunnen er discussies opgewekt worden, kunnen bewoners
ideeën uitwisselen en reageren op elkaars mening. Net als het
gebruik van een app is dit een effectieve manier om een
gedifferentieerd publiek te bereiken.
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3. CONCLUSIE
Binnen het Kennislab hebben we een eenduidig maar belangrijk
doel: het fit en vitaal houden van de stad. Via vernieuwende
manieren proberen we de dynamiek in de stad in stand te
houden en te stimuleren. Ook – of juist – in tijden van „crisis‟. Nu
en later. In het huidige Kennislab zijn de ogen op de toekomst
gericht. De hoofdvraag die aan het lab werden gesteld was dan
ook: “Hoe moet het programma van eisen van de stad of buurt
worden aangepast aan de wensen van de huidige en volgende
generatie gebruikers?”. Een programma van eisen voor de stad
is vanzelfsprekend erg omvangrijk. Het gaat over wonen, werken,
recreëren, voorzieningen en mobiliteit, om maar wat te noemen
uit het brede scala aan onderwerpen die een directe link hebben
met de stad.
Communicatie en samenwerking tussen burgers, overheden en
andere belanghebbende partijen over bovengenoemde thema‟s
is onontbeerlijk in een fitte en vitale stad. Overheden kunnen het
niet meer allemaal doen, burgers willen steeds meer (zelf) doen.
Deze ontwikkelingen zijn te typeren als een terugtrekkende
overheid en een toenemende zelfredzaamheid onder burgers. In
toenemende mate worden bewoners (mede)eigenaar van hun
buurt, wordt de openbare ruimte steeds meer ingericht op de
behoefte van en met inspraak van de gebruiker en krijgt de
collectieve identiteit van wijken steeds meer prioriteit. Deze
ontwikkelingen gaan snel. Zo snel, dat de traditionele
communicatiemiddelen niet meer toereikend lijken te zijn om een
efficiënte samenwerking tussen overheid, burger en andere
organisaties te bewerkstelligen.

De mogelijkheden van ons informatietijdperk lijken te weinig
worden benut als het om communicatie, participatie, inspraak en
co-creatie gaat. Dat terwijl de mogelijkheden eindeloos zijn.
Tegelijkertijd blijken sommige „traditionele‟ of „ouderwetse‟
communicatiemiddelen nog steeds erg waardevol omwille van
het persoonlijk contact en de diepte (van gesprekken/onderzoek)
die hiermee bereikt wordt.
Op basis van de bovengenoemde zwakke elementen én kansen
hebben we de volgende probleemstelling geformuleerd: “Hoe
kunnen gemeenten en andere organisaties communicatie,
participatie, inspraak en co-creatie op een betere en meer
efficiënte manier organiseren?”. Het resultaat is de Buurtbox. Het
product is een communicatie-, participatie-, inspraaktool waarin
offline en online methoden op een vernieuwende manier
gecombineerd en ingezet worden. Tevens leidt deze combinatie
tot een verhoogde representativiteit, doordat er meer
doelgroepen bereikt worden. Door een doelgroep- en
locatiegerichte werkwijze – die verschillende sociaalwetenschappelijke en digitale hulpmiddelen behelzen – kan
maatwerk gerealiseerd worden. Dit gebeurt aan de hand van
toolboxes, die afhankelijk van de (omvang van) de casus,
doelgroep en het tijdbestek ingezet worden.
De Quick Scan vereist kort en kwantitatief onderzoek en wordt
ingezet wanneer er in een krappe tijdsperiode de mening van
burgers gepeild moet worden over een bepaald plan, ontwerp of
besluit. Bij deze toolbox hebben burgers een passieve rol, wat
zoveel wilt zeggen dat de burger niet actief wordt betrokken bij
het planvormingsproces maar er alleen om een mening wordt
gevraagd. De belangrijkste kenmerken van de Quick Scan zijn
een korte uitvoeringstijd, relatief lage (productie)kosten en
duidelijk interpreteerbare (kwantitatieve) resultaten.
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De Monitor wordt ingezet om het verloop van een bepaald
probleem of situatie beter in de gaten te houden en geeft een
systematisch overzicht van een bepaalde ontwikkeling of trend.
Aan de hand van periodieke metingen wordt er op meerdere
momenten om de visie van de burger gevraagd. Bij deze toolbox
wordt er niet alleen naar de mening van burgers gevraagd maar
is er ook ruimte voor het geven van verbeterpunten en nieuwe
ideeën. De belangrijkste kenmerken van de Monitor zijn
periodieke metingen, het gebruik van zowel kwantitatieve en
kwalitatieve onderzoeksmethoden, intensief (langdurig)
onderzoek en een actieve burger.

zich daar voordoen. Het product is daarmee een meerwaarde
voor gemeenten, ontwerpbureaus, ontwikkelaars,
woningcorporaties en alle andere opdrachtgevers of andere
klanten die belang hebben bij het betrekken van burgers bij
bepaalde plannen.
Bovendien hopen we met Buurtbox in te spelen op de trends van
een terugtrekkende overheid en toenemende zelfredzaamheid,
en daarmee op een fit en vitale stad.

Bij de laatste toolbox, Co-Creatie, wordt de kennis en de visie
van de burger ingezet om tot een betere besluitvorming te
komen. De burger wordt actief betrokken bij het
planvormingsproces, geeft niet alleen zijn mening maar denkt
ook mee met het ontwerp. Deze toolbox vereist intensieve
kwalitatieve onderzoeksmethoden en behelst een langere
periode van onderzoek doen dan de andere toolboxes. In de
volgende paragraaf volgt een uitgebreidere beschrijving van de
toolboxes. De belangrijkste kenmerken van de toolbox voor CoCreatie zijn een lange uitvoeringstijd, (voornamelijk) kwalitatieve
onderzoeksmethoden, een actieve en participerende burger en
tweerichtingsverkeer (wederzijdse communicatie tussen burger
en overheid).
Buurtbox moet zorgen voor een aanzienlijke verbetering van de
representativiteit onder burgers als het gaat om communicatie,
participatie, inspraak en co-creatie. Dat is mogelijk door de
unieke combinatie en integratie van online en offline methoden.
Tevens wordt de burger beter benut als „hulpbron‟: zijn of haar
kennis, ideeën, beoordelingen en mankracht zijn onmisbaar
wanneer het gaat om de stad en de problemen en kansen die
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4. NAWOORD
Nu we aan het eind van de stageperiode zijn aangekomen, willen
wij een aantal mensen bedanken. Zonder hen zouden we niet zo
ver zijn gekomen. Allereerst willen wij meegeven dat hoewel het
onderzoek binnen het kennislab niet altijd even gemakkelijk was,
het deskundige advies van onze begeleiders Jan-Willem
Wesselink (Kennislab voor Urbanisme), Roos Limburg (IMOSS)
en Serge Vonk (IMOSS) ons heeft geholpen om de opdracht te
volbrengen. Labmanager Rudi Engel (Kennislab voor Urbanisme)
willen wij in het bijzonder bedanken voor zijn organisatorische
bijdrage. Tijdens de stage zijn wij naar London geweest, waar we
David Randall hebben ontmoet. Hij deelt de missie van het
kennislab – een fitte en vitale stad – en ontwikkelt dan ook een
kennislab in Kingston (Londen). David willen wij bedanken voor
zijn hulp voor en tijdens onze reis naar Londen. Verder willen wij
alle partners van het kennislab bedanken voor hun belangstelling
inspirerende bijdragen tijdens de gesprekken en maandelijkse
lunches.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Trends
Onze maatschappij is continu in beweging. De economie trekt
aan en krimpt, technologische ontwikkeling vindt plaats, nieuwe
wetten worden ingevoerd, instituties veranderen van vorm en
functie, nieuwe gebruiken en culturen ontstaan enzovoorts.
Sommige trends zijn slechts van tijdelijke aard en hebben een
kleine impact; anderen zijn meer structureel en kunnen de
maatschappij radicaal veranderen. Om fit en vitaal te blijven is
het voor steden van belang om met deze transities mee te
bewegen. Voorafgaande aan de ontwikkeling van het
toekomstige programma van eisen van de stad en buurt, zijn
daarom de belangrijkste trends in kaart gebracht. Deze staan
hieronder uitgewerkt.
1. Internet
De opkomst van internet in de jaren ‟90 heeft voor fundamentele
veranderingen gezorgd in onze maatschappij. In eerste instantie
waren we beperkt tot een vaste plek om toegang te krijgen tot
internet. Sinds de opkomst van mobiel internet zijn we altijd en
overal verbonden en fungeren onze telefoons als een als
afstandsbediening van het leven. In 2012 maakte 96% van alle
Nederlanders tussen 12 en 75 jaar gebruik van vast, en 60% van
mobiel internet17. Internet speelt in toenemende mate een
centrale rol in ons wonen, werken, recreëren, reizen en
communiceren en de mogelijkheden blijven maar toenemen.

Ook op het gebied van sociale media gaan de ontwikkelingen
snel: inmiddels maken vijf miljoen Nederlanders dagelijks gebruik
van Facebook, Twitter en LinkedIn.
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor urbanisme en de stad
an sich? Het moge duidelijk zijn dat het stadsleven niet los kan
worden gezien van digitale technologieën zoals GSM, GPS, WiFi en location based services zoals QR-codes en Foursquare18.
De stad krijgt daardoor zowel fysieke als digitale gestalte. Deze
ontwikkelingen hebben grote invloed op onze percepties van tijd
en ruimte, cultuur, identiteit en burgerschap. De stad is niet
alleen maar het domein van beleidsmakers, architecten en
planologen, maar wordt steeds meer het subject van allerlei
verschillende disciplines, bedrijven en mensen. En daar
anticiperen allerlei partijen dan weer op. Gemeenten, semipublieke instanties, stedenbouwers, maar ook burgercollectieven
zijn voortdurend bezig met de vraag hoe zij de mogelijkheden
van internet kunnen benutten naar gelang hun doel en belang.
Gemeenten doen dat bijvoorbeeld door naar de mening van de
burger te vragen op sociale media, burgers doen dat door op een
digitale map problemen in hun wijk aan te „kaarten‟. Voor
dergelijke inspraak- en participatietrajecten biedt internet veel
mogelijkheden.
2. Toename zelfredzaamheid en terugtrekkende overheid
Burgers worden tegenwoordig steeds vaker gestimuleerd zichzelf
te organiseren waarbij de overheid steeds minder vaak een
helpende hand biedt. Beleidsmakers, politici en bestuurders van
maatschappelijke organisaties overhevelen steeds meer taken
naar de burger als het gaat om de vormgeving van de leef- en
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Wesselink, J.W. (2013) http://kennislabvoorurbanisme.nl/wp/?p=1489#.UcLIe9g70r4
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The Mobile City - http://www.themobilecity.nl/about-us/
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woonomgeving19. Burgers houden de „regie‟ zelf in handen, de
overheid neemt steeds meer een faciliterende rol aan. Het
herschikken van verantwoordelijkheden van de burger en de
overheid wordt ook wel gerelateerd aan de verschuiving van
„government‟ naar „governance‟. Bestuurlijke taken worden
steeds meer in samenwerking met andere partijen uitgevoerd,
waardoor andere actoren dan de overheid deelnemen aan
beleidsvorming.
De financiële crisis is een van de redenen waarom de overheid
haar dominante rol steeds meer moet loslaten. Door de crisis
hebben gemeenten steeds minder geld tot hun beschikking om
overheidsplannen tot uitvoering te brengen. Daarnaast nemen de
gemeentelijke grondposities steeds meer af, private partijen
krijgen steeds meer grond in hun bezit waardoor gemeenten niet
meer de macht hebben te bepalen wat er met de grond gebeurd.
Ook zijn burgers mondiger geworden, is de toegankelijkheid van
informatie verbeterd, is de individualisering van de maatschappij
toegenomen en zijn het aantal maatschappelijke en
burgerorganisaties uitgebreid. Overheden zullen rechtstreeks
rond de tafels moeten zitten met burgers om te weten wat er
leeft20.
Een bottom-up structuur is een belangrijke eigenschap van
zelfredzaamheid. Ideeën van onderaf worden door de burgers
zelf bedacht en uitgevoerd, waarbij de overheid geen tot weinig
invloed heeft. Bottom-up initiatieven kunnen erg verschillen, een
buurt barbecue kan al gerekend worden tot een bottom-up
initiatief maar ook het opwekken van lokale energie of het

opzetten van een buurtmoestuin zijn voorbeelden van bottom-up
projecten. In alle voorbeelden ligt zelforganisatie in ieder geval
ten grondslag.
3. Verduurzaming
Een derde trend die van groot belang is, is verduurzaming. De
laatste jaren worden onderwerpen die te maken hebben met
maatschappelijk verantwoord leven, toekomstgericht denken,
milieu , ecologie, voedselproblematiek en klimaatadaptatie onder
de term duurzaamheid geschaard21. Hierdoor is duurzaamheid
een containerbegrip geworden, al dan niet met negatief imago.
Ondanks dit gegeven, blijft duurzaamheid een belangrijke
ontwikkeling in de maatschappij.
Tegenwoordig spelen al veel overheden en bedrijven in op deze
trend. De drijfveer hiervoor is dat de organisatie duurzaamheid
binnen haar missie en bedrijfsstructuur heeft opgenomen
vanwege haar eigen idealen of dat de consument die het product
van het bedrijf afneemt, de integratie van duurzaamheid wenst
tijdens de productontwikkeling. Steeds vaker ontwikkelen zich
ook op lokaal niveau duurzame initiatieven. Bewoners nemen
daarbij het heft in eigen handen en koppelen zich los van
overheid en/of semi-publieke organisaties, door bijvoorbeeld zelf
energie op te wekken of hun eigen groenten te kweken.
Verduurzaming wordt in het proces meegenomen als een
belangrijke ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het
heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in
hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Het
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35

eindproduct moet daarom invulling kunnen geven aan deze
ontwikkeling.
4. Demografische ontwikkelingen
Ook in de bevolkingssamenstelling doen zich een aantal
transities van grote maatschappelijke betekenis voor. Met name
de vergrijzing moet gezien worden als een belangrijke
demografische ontwikkeling. Deze trend kan deels verklaard
worden door de geboortegolf vlak na de Tweede Wereldoorlog.
In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw daalde het
geboortecijfer weer sterk. Het gevolg hiervan is dat de
verhouding tussen het aantal ouderen en de potentiële
beroepsbevolking (de grijze druk) steeds schever wordt. Volgens
cijfers van het CBS22 bereikt de vergrijzing rond 2040 haar
hoogtepunt. De grijze druk is dan 43%, bijna het dubbele van nu.
Na 2040 neemt de grijze druk weer af doordat de naoorlogse
generatie dan overleden zal zijn. Vergrijzing is echter geen
tijdelijk, maar een structureel verschijnsel als gevolg van de
stijgende gemiddelde levensverwachting. Dit betekent dat er ook
na 2040 verhoudingsgewijs meer ouderen zullen zijn dan nu.
De vergrijzing is een voorloper op de krimp die de Nederlandse
bevolking rond 2040 te wachten staat. De verschillende tussen
regio‟s zijn echter groot23. Alle gemeenten krijgen de komende
jaren te maken met vergrijzing, maar in het zuiden van Limburg,
Zeeland, Drenthe en het oosten van Groningen en Gelderland
ligt het aandeel ouderen in 2040 het hoogst. De bevolking zal in
deze gebieden dan ook het sterkst gaan krimpen. Naast
22

http://www.cbs.nl/nlNL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2003/2003-1175wm.htm
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Planbureau voor de Leefomgeving (2010). Regionale prognose 2009-2040:
Vergrijzing en omslag van groei naar krimp.

vergrijzing speelt ook mee dat jongeren wegtrekken om elders te
gaan werken of studeren. Daardoor hebben deze gemeenten
relatief weinig twintigers, dertigers en jonge kinderen in hun
bevolking en relatief veel ouderen.
Er zijn drie typen gemeenten te onderscheiden waar de
vergrijzing opvallend laag is. Ten eerste gaat het om de
‟biblebelt‟. Door het hoge kindertal in deze gemeenten blijft het
aandeel ouderen ook in de toekomst vrij laag. Ten tweede
hebben gemeenten met veel nieuwbouwwoningen een laag
aandeel 65-plussers, zoals Almere, Lelystad en PijnackerNootdorp. Dergelijke locaties zijn vooral voor gezinnen met jonge
kinderen aantrekkelijk. Volgens de prognose gaan deze
gemeenten snel vergrijzen en zal het aandeel ouderen er in 2040
dicht bij het landelijke gemiddelde liggen. Ten derde ligt het
aandeel ouderen relatief laag in de grote steden en
studentensteden. Naar verwachting blijven deze gemeenten ook
in de toekomst jonge mensen uit de provincie aantrekken. In de
meer centrale delen van Nederland, vooral in de Randstad, zal
de bevolking daardoor blijven groeien. Ook buiten de Randstad
zijn er enkele gemeenten die waarschijnlijk de komende jaren
stevig zullen groeien zoals Groningen, Nijmegen, Amersfoort,
Tilburg en Zwolle.
Deze demografische trends hebben belangrijke economische,
politieke en sociale gevolgen. De nadruk ligt vaak op negatieve
consequenties. Zo zal vergrijzing ertoe leiden dat zorg- en
pensioenkosten sterk stijgen en kan de solidariteit tussen
generaties onder druk komen te staan. Krimp kan tot gevolg
hebben dat huizenprijzen dalen en voorzieningen onhoudbaar
blijken. Het is dus van belang dat gemeenten tijdig op deze
ontwikkelingen inspelen. Er ontstaan overigens ook nieuwe
kansen en mogelijkheden. Ouderen zijn in veel gevallen relatief
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rijk en vormen daarmee een interessante doelgroep voor
bedrijven. Daarnaast zijn 65-plussers veelal gezond en hebben
zij veel vrije tijd. Zij zijn daarom goed in staat om zich als
vrijwilliger in te zetten in hun buurt of stad.

verschillende functies van de buurt kan het leven efficiënter
worden ingericht. Voorbeelden van smart living zijn onder andere
slimme energienetwerken en gebruik van displays of interfaces in
de openbare ruimte om data zichtbaar te maken.

Bijlage 2: Programma van eisen (Buurt)

3.
Planetfriendly
Onderwerpen zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie en de
aanwezigheid van groen in de buurt zullen steeds vaker en hoger
op de agenda komen te staan in de toekomst. De „houdbaarheid‟
van woningen en andere gebouwen is belangrijk, ook moeten
deze gebouwen aangepast kunnen worden aan de wensen van
de toekomstige gebruikers. Omdat er steeds meer regenval
wordt verwacht, moet de buurt hierop kunnen anticiperen.
Hiervoor zijn klimaatadaptieve maatregelen nodig zoals wadi´s,
halfverharding en andere technologieën. Grondstoffen zoals
minerale oliën en gesteenten worden steeds schaarser. Hierdoor
is de productie van bepaalde productie in de toekomst niet meer
vanzelfsprekend en wordt sharing (het delen van producten)
steeds belangrijker. Informatisering biedt kansen om deze eis te
realiseren.

Gebaseerd op de genoemde trends in bijlage 1, is het volgende
programma van eisen opgesteld voor de buurt. Hiermee wordt
ingespeeld op de te verwachten (op basis van de trends) wensen
van de toekomstige gebruikers aan hun buurt.
1.
Sharing facilities
Sharing (ook wel collaboratieve consumptie) is de nieuwe manier
van consumeren. Niet langer is het bezit van een product van
belang, maar de toegang tot een product: spullen worden
wederzijds gedeeld. Bij deze manier van consumeren is
vertrouwen in de medemens noodzakelijk. Het buurtniveau is een
geschikt schaalniveau om sharing te laten plaatsvinden, omdat
men elkaar in de buurt redelijk kan “controleren”. Sharing draagt
niet alleen bij aan sociaal contact met buurtgenoten, maar
bevordert ook duurzaamheid. Een derde reden is dat men op
deze manier geld kan besparen, iets wat in economisch mindere
tijden veel mensen aanspreekt. Om sharing op buurtniveau
mogelijk te maken is er ten eerste een fysieke plek nodig en ten
tweede (online) sociale netwerken tussen bewoners.
2.
Smart living
Smart living staat voor informatie gedreven leven. Allerlei
apparaten verzamelen tegenwoordig data en zijn via het internet
aan elkaar verbonden. Dit kan ons veel informatie opleveren, die
we kunnen gebruiken om beslissingen te nemen. Door de snelle
ontwikkelingen in technologie en de toepassing daarvan in de

4.
Fysieke ruimte waarvan de inrichting wordt
geregisseerd door burgers
Hiermee wordt bedoeld dat er ruimte gegeven moet worden aan
bottom-up initiatieven om de buurt leefbaar en aantrekkelijk te
houden. Bewoners gaan een belangrijkere rol spelen in de
vormgeving van de buurt. De overheid trekt zich terug en het
zelfoplossend vermogen van burgers moet worden gestimuleerd.
Bottom-up gaat echter niet vanzelf en heeft ook kaders nodig. De
overheid kan die kaders geven en neemt dus een nieuwe rol aan:
van een voorschrijvende en verzorgende naar een verbindende
en regisserende overheid. Voorbeelden van deze eis kunnen
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zijn: aanpasbare woningen en leegstaand vastgoed ter
beschikking stellen aan de vrije invulling door buurtbewoners.
5.
Uitdragen van collectieve identiteit
De buurt wordt door buurtbewoners steeds meer gezien als
“drager” van hun (collectieve) identiteit. De woning maar vooral
ook de woonomgeving (bestaand uit mensen, voorzieningen en
openbare ruimte) worden gebruikt, gedeeld en toegeëigend om
hun eigen identiteit te bevestigen en betekenis te geven. De
grens tussen openbare en private ruimte lijkt te vervagen, waarbij
de openbare ruimte steeds meer een collectieve betekenis krijgt.
Openbare plekken worden steeds vaker toegeëigend door
specifieke groepen en blijft daarmee prettig en aantrekkelijk (voor
die groep in ieder geval). Daarom is het belang dat de
mogelijkheid wordt gegeven om betekenis toe te kennen aan
openbare ruimte. Dit kan door het creëren van ruimtelijke
identiteitsdragers (in de vorm van fysieke objecten) en sociale
identiteitsdragers (in de vorm van sociale netwerken) in de buurt.
6.
Fysieke ontmoetingsplekken en geclusterde
voorzieningen
Ondanks dat mensen elkaar steeds meer opzoeken via virtuele
netwerken, blijft het belang van de fysieke ontmoetingsplek
bestaan. Mensen willen elkaar blijven ontmoeten in de fysieke
ruimte. Het clusteren van voorzieningen kan dit mogelijk maken,
zo kunnen voorzieningen met verschillende doeleinden
gecombineerd worden (werken, recreëren). Daarnaast is het
clusteren van voorzieningen ook besparend, duurzaam, maakt
het delen van producten gemakkelijker en is effectief om
ruimtelijke uitsorteringsprocessen van sociale groepen te
bestrijden. Bij deze eis kan gedacht worden aan het clusteren
van werkplekken in de buurt, waar zelfstandigen of

“thuiswerkenden” aan de slag kunnen gaan en waar men elkaar
kan ontmoeten. Ook in de publieke ruimte blijft de vraag naar
ontmoetingsplekken bestaan, hoewel er wel steeds meer
uitsorteringsprocessen naar groepen voorkomen.
7.
Belevingswaarde
Iedereen zal het ermee eens zijn dat een plek zonder of met een
lage belevingswaarde geen plek is die je graag zult bezoeken.
Desalniettemin is de afgelopen decennia de tendens geweest dat
openbare plekken en voorzieningen steeds meer functioneel
worden ingericht, enkel gericht op het functionele doel waarvoor
zij fungeren en met een lage belevingswaarde. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan de (vaak saaie) inrichting van
pleinen of winkelcentra. Efficiëntie, doelmatigheid en
kostenbesparing stonden vaak centraal bij de inrichting van deze
plekken. Door de intrede van internet en alle mogelijkheden die
dit biedt, zoals online winkelen, zullen plekken met een lage
belevingswaarde publiek verliezen. De functionele waarde, in dit
voorbeeld winkelen, kan namelijk nog veel sneller en beter via
het internet worden gedaan. Door de belevingswaarde een
impuls te geven kan ervoor gezorgd worden dat openbare ruimte
of voorzieningen een toegevoegde waarde blijven houden of hun
digitale variant, waardoor zij aantrekkelijk blijven voor het publiek.
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Bijlage 3: Programma van eisen (stad)
Gebaseerd op de genoemde trends in bijlage 1, is het volgende
programma van eisen opgesteld voor de stad. Hiermee wordt
ingespeeld op de te verwachten (op basis van de trends) wensen
van de toekomstige gebruikers aan hun stad.
WONEN
1.
Woningen moeten multifunctioneel zijn
De woning en de directe woonomgeving van mensen wordt
belangrijker, omdat de woning steeds meer als een
activiteitencentrum fungeert. Er wordt in huis gewoond, gewerkt,
geshopt, geregeld en gerecreëerd. Deze functiemenging vindt
ook op grotere schaal plaats, op wijk- en stadsniveau. Dit is niet
alleen een „noodzakelijke‟ ontwikkeling (door de prominente rol
van internet en duurzaamheid) maar ook een gewenste. Het
mengen van functies stimuleert de levendigheid,
werkgelegenheid, veiligheid, sociale integratie en economische
dynamiek in de wijk en stad. Het is een feit dat werken wonen
tegenwoordig volgt, en dat werken steeds meer in de „wijk‟
plaatsvindt. Het is ook zaak om wonen, voorzieningen, cultuur,
zorg, onderwijs naar bestaande werklocaties te brengen. Dus
niet alleen het huis, maar ook de stad moet ingericht worden op
functiemenging.
2.
Levensloopbestendig woonaanbod
Resulterend uit de vorige eis kunnen we concluderen dat de
bewoner steeds meer eist van zijn woning en woonomgeving.
Niet alleen omdat er steeds meer waarde wordt gehecht aan
woongenot, maar ook omdat het huis steeds meer als
uitvalsbasis dient voor allerlei verschillende activiteiten. De
persoonlijke omgeving wordt steeds meer van een identiteit

voorzien. Zoveel mensen, zoveel (woon)wensen. Niet alleen in
huis, maar ook op grotere schaal: het huis en de directe
woonomgeving worden vormgegeven door de gebruiker door de
opkomst van particulier bouwen (of inspraak hierop), individueel
of in een collectief. Zowel op het gebied van harde
woonmilieutypologieën als op het gebied van zachte
woonmilieutypologieën worden eisen gesteld. Bij harde
woonmilieutypologieën draait het om objectief meetbare
gegevens over de woning, de buurt, de locatie en de bevolking.
Bij zachte woonmilieutypologieën draait het om subjectieve
maatstaven zoals beleving, perceptie, waardering en stijl van het
huis en de directe omgeving.
Een andere factor die een belangrijke rol speelt in deze eis is de
huidige en toekomstige demografische samenstelling van de
bevolking. De huishoudensamenstelling is de laatste jaren sterk
veranderd. Daarom moet er meer aandacht komen voor
geschikte wonen voor een meer diverse bevolking. Er bestaat
een groeiende groep studenten, starters en senioren die moeite
hebben met het vinden van een (geschikte) woning. Er moet
ingespeeld worden op de toename in eenpersoonshuishoudens
en huishoudenverdunning. Dit geldt ook voor de woning an sich:
bij nieuw te bouwen woningen moet er aandacht worden besteed
aan eventuele aanpasbaarheid van de woning (dit ook met het
oog op duurzaamheid). Samengevat moet er een gevarieerder
en duurzamer woningaanbod komen om vraag en aanbod beter
op elkaar af te stemmen en duurzaamheid te koesteren.
WERKEN
3.
Eis op flexibel werken en meer vrijheid en eigen
verantwoordelijkheid
Aan deze eis zijn twee kanten verbonden. Aan de ene kant is er

39

het Nieuwe Werken dat steeds meer voet aan de grond krijgt in
Nederland. Digitalisering heeft ontzettend veel mogelijkheden en
kansen geboden op het gebied van flexibel werken (mede door
de groeiende groep ZZP‟ers). Werken kan altijd en overal: de
werknemer krijgt meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheid om
zijn of haar eigen werkdagen in te richten. De mogelijkheden van
het Nieuwe Werken scheppen in het bijzonder veel
mogelijkheden en bewegingsruimte voor tweeverdieners met
kinderen. Het Nieuwe Werken betekent tevens een impuls voor
voorzieningen, publieke ruimte en zakelijk toerisme: hier moet
dan ook op worden ingespeeld vanuit de stad, bijvoorbeeld door
het creëren van meer flexibele werkplekken en zakelijke
ontmoetingsplekken. Waar werk is, zijn mensen, winkels, horeca.
Kortom: meer levendigheid en bedrijvigheid.
Anderzijds kan het Nieuwe Werken een bedreiging vormen voor
de balans tussen werk en privé. Door internet en onze
smartphones staan we altijd in een soort stand-by modus. Het
gevaar bestaat dat het werk je gaat opslokken. Tevens blijft de
behoefte aan ontmoeting bestaan: de mens is en blijft een
sociaal dier. De meest innovatieve ideeën komen nog altijd tot
stand tijdens fysieke ontmoetingen.
4.
De werkplek moet een prettige omgeving zijn
Deze eis heeft betrekking op zowel mentaal als fysiek niveau. Op
mentaal niveau wensen werknemers zich te kunnen identificeren
met het bedrijf, zodat de zelfontplooiing en belevingswaarde van
het werk optimaal zijn. De tijd dat er gewerkt werd enkel om
brood op de plank te krijgen ligt achter ons: werk moet behalve
efficiënt vooral ook plezierig zijn. Processen als digitalisering en
automatisering, die vervelende en repetitieve taken steeds meer

uit onze handen hebben genomen, versterken het idee dat werk
leuk en interessant moet zijn.
Ook op fysiek niveau eist de werknemer steeds meer van zijn
werkplek. De locatie van het kantoor wordt in toenemende mate
belangrijk: de werknemer wenst zich behalve met het bedrijf ook
met de locatie en de architectuur van het bedrijf te identificeren.
Locatie, architectuur en interieur zijn cruciaal voor de uitstraling
dat het bedrijf naar medewerkers, klanten en algehele markt
waarin het bedrijf actief is communiceert.
Voor de locatie geldt in het bijzonder dat een bedrijf wat zich in
een gebied bevindt waar veel functies samenkomen,
aantrekkelijker is dan andere bedrijven die op meer geïsoleerde
locaties aan de rand van de stad gevestigd zijn. Ook hier geldt
weer dat functiemenging gestimuleerd moet worden ter
bevordering van de economische dynamiek, levendigheid,
vitaliteit en sociale integratie in de stad.
PUBLIEKE RUIMTE
5.
Publieke ruimte moet beter ingericht worden op de
behoefte van en met inspraak van de gebruiker
Waar wordt de publieke ruimte veel voor gebruikt, nu en in de
toekomst? Steeds meer als een plek om te werken en elkaar te
ontmoeten, informeel ofwel zakelijk. Functiemenging dringt ook –
of misschien wel juist – door in de publieke ruimte. Vanuit de stad
moet de publieke ruimte hier dan ook meer op ingericht worden
in de toekomst.
Een ontwikkeling die hiermee gepaard is dat de publieke ruimte
steeds meer iets van „iedereen‟ is: de gebruiker gaat daarom
steeds meer bepalen hoe de ruimte eruit moet komen te zien. Dit
is tevens een gevolg van het feit dat de overheid steeds minder
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geld te besteden heeft voor de publieke ruimte. Voor de
instandhouding en creatie van publieke ruimte moet er meer
ruimte komen voor co-creatie en sharing: de publieke ruimte
steeds meer een plek van uitwisseling van diensten, goederen,
pop-up initiatieven en daarmee meer interactief. Belangrijk hierbij
is dat de gebruiker ook echt betrokken wordt bij de (co-creatie)
van publieke ruimte. De vraag is echter nog hoe dit het beste kan
worden gedaan. Niet iedere burger staat te springen om
betrokken te worden bij dergelijke processen, en zonder beloning
of profijt hiervan wordt het een nog gecompliceerder verhaal.
Verschillende mogelijkheden om de burger meer te betrekken bij
de inrichting van de publieke ruimte dienen onderzocht te
worden.

de belevenis- en attractiewaarde van haar voorzieningen. De
identiteit van een voorziening en het gebied waarin de
voorziening zich bevindt moeten van een identiteit worden
voorzien om uniek en onderscheidend te zijn. Individuele winkels
en complete winkelgebieden moeten samenwerken om dit te
bewerkstelligen. Ook moet er worden ingespeeld op de trend van
funshopping, waarin mensen steeds meer naar de centra van
steden komen om te zien, te voelen, te horen, kortom om te
beleven. Andere sectoren - zoals horeca – kunnen hiervan
meeprofiteren. Dit alles komt het behoud van unieke
voorzieningen en daarmee de vitaliteit van de stad ten goede.

VOORZIENINGEN
6.
De eis dat primaire voorzieningen nabij zijn en
behouden blijven
Hierbij moeten we vooral kijken naar de manier waarop
voorzieningen behouden kunnen blijven. Het verdwijnen van
voorzieningen heeft namelijk veel negatieve gevolgen voor de
stad en haar gebruikers. Tevens heeft het consequenties voor de
reistijd: de afgelegde afstand naar een bepaalde voorziening
wordt groter. Dit heeft tevens nadelige gevolgen voor het milieu.
Tenslotte maakt het verdwijnen van voorzieningen een bepaald
gebied minder aantrekkelijk om te wonen, werken en recreëren.
Kortom: de vitaliteit van de stad wordt bedreigd door het
verdwijnen van voorzieningen.
7.
De eis dat voorzieningen in de stad een hoge
belevenis- en attractiewaarde hebben
Met het oog op de economische crisis en het internet als
concurrent moet de stad van de toekomst moet werk maken van
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Bijlage 4: Stappenplan
Welke tools worden ingezet om inspraak te organiseren, burgers
te laten participeren of co-creatie te realiseren is afhankelijk van
de wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever, de
specifieke case en de betrokken doelgroepen. Omdat hierbij veel
factoren moeten worden meegewogen, is altijd sprake van
maatwerk. Om toch iets meer houvast te bieden volgt hieronder
een stappenplan, waarmee in kaart gebracht kan worden welke
tools in welke situatie geschikt zijn. Dit stappenplan ziet er als
volgt uit:
Figuur 1: Stappenplan

TOOLBOX
KIEZEN

DOELGROEP
BEPALEN

TOOLS
KIEZEN

Stap 1: Toolbox kiezen
De eerste stap is het kiezen van de toolbox. De doelstelling van
de opdrachtgever is hierbij van belang. Wat is het doel van de
opdrachtgever, wat wil hij bereiken? Wil de organisatie
bijvoorbeeld alleen een beknopt overzicht van de mening van
burgers, dan is de Quick Scan het meest geschikt. De Monitor
kan ingezet worden als het doel is om over een langere periode
een bepaald onderwerp te volgen. Wanneer de opdrachtgever
daadwerkelijk wil samenwerken met bewoners en hen in een
vroeg stadium wil betrekken bij een project, dan sluit de toolbox
voor Co-Creatie het meest aan. In deze fase is het dus van
belang om de verschillende toolboxes met de opdrachtgever te
bespreken en te bekijken welke het meest overeenkomt met
diens wensen en doelstellingen.

Naast de doelstelling is het in deze fase ook van belang in kaart
te brengen hoe veel tijd en budget de opdrachtgever voor het
onderzoek beschikbaar heeft. Deze gegevens zijn namelijk ook
bepalend voor de mogelijkheid tot het inzetten van een bepaalde
toolbox. In het algemeen kan gesteld worden dat de benodigde
tijd en kosten oplopen naarmate voor een groter pakket gekozen
wordt.
In deze fase zal dus de keuze voor één van de drie toolboxen
gemaakt worden. Wanneer de toolbox vaststaat, is ook de keuze
van mogelijke tools ingekaderd. Per toolbox zijn namelijk een
aantal tools geselecteerd die kunnen worden toegepast. Een
overzicht van de mogelijke tools per toolbox is te vinden in tabel
1 op de volgende pagina.
Stap 2: Doelgroep bepalen
Doelgroepen benaderen op een juiste manier is altijd maatwerk,
afhankelijk van diverse factoren. Hierbij gaat het niet alleen om
algemene kenmerken zoals geslacht, leeftijd, burgerlijke status,
culturele achtergrond, inkomens- en opleidingsniveau. Ook de
beschikbare tijd die zij hebben, hun levensstijl en betrokkenheid
bij de buurt is van belang. Deze kenmerken bepalen welke tool
het meest geschikt is om de doelgroep te benaderen. Voordat
een combinatie van tools kan worden gekozen, moeten dus eerst
de doelgroepen in kaart worden gebracht. Hierbij moeten de
vragen worden gesteld:
1. Welke doelgroepen zijn er? Wie wil de opdrachtgever
bereiken? Vooral jonge gezinnen met kinderen, ouderen,
of alle gebruikers van een bepaalde plaats?
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Tabel 1: Tools per toolbox

QUICK
SCAN
Enquête

X

Interview

MONITOR

X
X

Inspraakavond

X

Observatie

X

CO-CREATIE

X
X

X

Brainstormen

X

Focus group

X

Workshop

X

Tekenen

X

Klankbordgroep

X

X

X

QR-codes

X

X

X

Social media

X

X

X

App

X

X

X

Digitale en/of
interactieve map
Foto’s
Forum

X

X

X

X

X

X

2. Wat zijn belangrijke kenmerken van de doelgroep? Hierbij
kan aan veel verschillende soorten kenmerken worden
gedacht. Belangrijk voor de keuze van tools zijn in ieder
geval de betrokkenheid bij de buurt, de beschikbare tijd
en de mate van gebruik van moderne technologie.
Stap 3: Tools kiezen
Op basis van de gekozen toolbox en doelgroepen kunnen de
tools worden vastgesteld. Bepaalde tools zijn meer geschikt voor
het benaderen van de ene doelgroep dan de andere. In het
algemeen kun je bijvoorbeeld stellen: hoe hoger de doelgroep is
opgeleid of hoe jonger je publiek, hoe meer ze online
communiceren. Daarentegen geven ouderen en lager opgeleiden
liever de voorkeur aan offline communicatie. Het uitgangspunt
van ons product is dat door een goede combinatie van off- en
online tools een groter deel van de totale bevolking bereikt en
betrokken kan worden. Op die manier kan de representativiteit bij
inspraak en participatie worden verhoogd.
Vanwege het grote aantal factoren dat een rol speelt, is geen
eenduidig kader te geven van welke tool bij welke doelgroep
moet worden ingezet. Per situatie zal in kaart gebracht moeten
worden wie de doelgroep(en) is/zijn en op welke manier deze het
best benaderd kan/kunnen worden. Om toch enige richtlijn te
bieden, zijn onderstaande tabellen opgesteld. Tabel 2 geeft per
tool weer aan welke kenmerken de doelgroep moet voldoen om
de tool effectief te laten zijn. Tabel 2 laat per tool zien welke
doelgroepen mogelijk benaderd zouden kunnen worden. Zoals al
eerder gezegd, biedt deze tabel geen uitsluitend advies. Binnen
de verschillende doelgroepen bestaan grote verschillen die
bepalend kunnen zijn voor het succes van de tool.
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Tabel 2: Kenmerken van tools

TOOLS

KENMERKEN
Benodigde tijd

Offline

Online

Enquête

weinig

Vereiste
betrokkenheid bij
buurt
weinig

Interview

veel

veel

weinig

Inspraakavond veel

veel

weinig

Observatie

weinig

weinig

weinig

Brainstormen

veel

veel

weinig

Focus group

veel

veel

weinig

Workshop

veel

veel

weinig

Tekenen

veel

veel

weinig

Klankbordgroep veel

veel

weinig

QR-codes
Social media

weinig
weinig

weinig
weinig

veel
veel

App

weinig

weinig

veel

Digitale en/of weinig
interactieve map
Foto’s
weinig

weinig

veel

weinig

weinig

Forum

veel

weinig

veel

Gebruik van moderne
technologie
weinig
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Tabel 3: Mogelijke tools per doelgroep

TOOLS

DOELGROEPEN
Kinderen/
jongeren

Offline Enquête

Online

Alleenstaanden

Gezinnen (1 Gezinnen Vijftigers
of 2 ouders (tweeverdie
thuis)
ners)

X

X

Interview

X

Inspraakavond
Observatie

X

Ouderen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Brainstormen
Focus group
Workshop

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Tekenen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Klankbordgroep
QR-codes
Social media

X
X

X
X

X
X

X
X

App

X

X

X

X

Digitale en/of
interactieve
map
Foto’s

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Forum

X
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