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1 Analyse

Als basis voor de concepten rondom het onderwerp leefbaarheid hebben wij onderzoek gedaan. Dit onderzoek 
bestaat uit drie onderdelen:

Elke onderzoeksmethode heeft diverse inzichten opgeleverd die wij vervolgens middels verschillende technieken 
hebben gefilterd om de belangrijkste aspecten als basis voor ons concept te kunnen gebruiken.

Gesprek met stedenbouwkundige

Wij zijn in gesprek gegaan met een stedenbouwkundige om vanuit zijn ervaring en 
invalshoek een kijkje te nemen op de leefbaarheid in wijken
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Enquête

Wij hebben een enquête met diverse vragen opgesteld en vrienden/familie gevraagd 
deze in te vullen. Voorbeelden van vragen zijn “Als jij 3 dingen in de wijk zou kunnen 
veranderen, wat zou dat dan zijn?” en “Wat zou jou overhalen om (nog een keer) iets 
leuks voor je buurt te doen?”

#
Deskresearch

Wij hebben deskresearch gedaan naar verschillende onderwerpen waaronder de 
leefbaarometer, burgerinitiatieven en bestaande concepten

Belangrijkste inzichten

• Bewoners hebben niet op alle factoren van de leefbaarometer direct  invloed. Waar zij wél invloed hebben 
zijn verenigingsleven, overlast en criminaliteit

• Er ontstaat een gevoel van onveiligheid wanneer bewoners geen connectie hebben met de omgeving 
waarin ze wonen

• Wanneer buren contact hebben met elkaar hebben zij wél een veilig gevoel en ontstaat betrokkenheid
• Verantwoordelijkheidsgevoel speelt een belangrijke rol want als buren zich niet verantwoordelijk voelen 

voor hun woonomgeving zullen zij ook niets bijdragen
• Concepten moeten laagdrempelig zijn en niet te veel moeite kosten, anders zullen bewoners er weinig 

mee doen

Ons onderzoek heeft laten zien dat de beleving van je woonomgeving begint bij contact met je buren en 
de connectie die voelt met je wijk. Op basis hiervan kunnen we volgende sub-doelen opstellen die 

aansluiten op ons doel om mensen een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van hun woonomgeving:

Conclusie

Biedt iets makkelijks dat toegankelijk is en niet te veel tijd en moeite kost"

"

"

"

Breng bewoners in contact met elkaar

Laat bewoners een relatie krijgen met hun woonomgeving en geef ze een positief gevoel hierover

Laat bewoners zich hun woonomgeving meer toe eigenen
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Het concept Mijn Buurt maakt gebruik van het moment 
wanneer een nieuwe bewoner zoals Lisette in een wijk komt 
wonen. Middels de Mijn Buurt app kan Lisette dan haar 
verhuizing doorgeven en zich inschrijven op het nieuw adres. 
In de app wordt ze gelijk welkom geheten waardoor we direct 
met het creëren van een positief gevoel beginnen. De app is 
gekoppeld aan je DigiD wat de privacy garandeerd van 
degene die zich aanmelden en mensen geen fraude kunnen 
plegen.  

Inschrijven

2 Concept

Op basis van ons onderzoek hebben wij middels creatieve technieken zoals de „crazy eight“ meerdere 
conceptideeën bedacht. Deze hebben wij geëvalueerd en vervolgens bepaalt welke ideeën wij verder uit willen 
werken. Per persoon hebben wij één concept uitgewerkt (voor het tweede concept zie de tweede ingeleverde 
PDF).

Mijn Buurt
Grote bedrijven die waarde eraan hechten dat nieuwe medewerkers zich 
vanaf dag één op hun gemak voelen hebben vaak een heel onboarding-
traject. Als dit op de werkvloer zo een grote impact kan hebben op hoe 
betrokken zich iemand voelt bij zijn werkgever, waarom zouden we dit dan 
niet ook doen op het moment dat iemand in een nieuwe wijk gaat wonen? 
Hoe we dat kunnen doen? Dat leggen we a.d.h.v. Lisette uit:

Lisette
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Om dit positieve gevoel te versterken willen wij vanuit de 
gemeente een klein welkomstpakketje naar Lisette sturen. In 
samenwerking met sponsoren (bv bouwmarkten, tuincentra) 
zijn er verschillende cadeau’s beschikbaar. Zo is er b.v. een 
plantenpakket met zaadjes of een DIY schommel pakket met 
een houten plank en touw. Om wel ervoor te zorgen dat 
Lisette een cadeautje ontvangt dat zij ook echt leuk vindt, 
stellen we haar een aantal vragen. Aan de hand van haar 
antwoorden weten we welk cadeautje het beste bij haar 
past en kunnen wij die gelijk haar kant op sturen.

Pakketje & vragen

Door het welkomstcadeau ondersteunen wij niet alleen het 
positieve gevoel maar zorgen wij ook ervoor dat nieuwe 
bewoners wat meer op straat zullen zijn. Uit ons onderzoek 
bleek dat wanneer zij vaker in de wijk te vinden zijn, ze sneller 
in contact zullen komen met hun buren wat zorgd voor een 
veilig gevoel. Ook geven we ze met het cadeau dat zij in de 
omgeving kunnen toepassen en manier om zich de 
woonomgeving toe te eigenen en laagdrempelig een bijdrage 
te leveren.

Ons doel:

Mijn
buurt
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Na het inschrijven en beantwoorden van de vragen heeft 
Lisette toegang tot de Mijn Buurt app. Binnen deze app zijn 
er vier functionaliteiten voor haar.

Mijn Buurt app

In de agenda kan Lisette leuke evenementen en 
buurtworkshops vinden die binnenkort plaatsvinden. Zo kan 
ze b.v. bij het tuincentrum om de hoek leren hoe ze eindelijk 
eens haar kamerplant aan het leven kan houden.

Agenda

Met de agenda betrekken wij ook gelijk de lokale bedrijven bij 
de leefbaarheid. Zo willen wij ervoor zorgen dat bewoners in 
contact komen met ze en weer wat vaker buiten hun eigen 
vier muren te vinden zijn. We zorgen ervoor dat de 
woonomgeving wat meer leeft. 

Ons doel:
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In de nieuws sectie kan Lisette leuke content over haar 
buurt vinden. Zo bieden we haar b.v. buurtverhalen waarin 
verschillende bewoners worden voorgesteld en leuke stories 
met elkaar worden gedeelt. Ook kan de gemeente Lisette via 
‘Nieuws uit de buurt’ op de hoogte houden van belangrijke 
mededelingen.

Nieuws

Het positieve gevoel dat Lisette over haar woonomgeving 
heeft willen wij ook op lange termijn behouden. Daarom 
bieden we haar leuke content over de buurt die tegelijkertijd 
ook voor transparantie zorgd en haar in aanraking laat 
komen met haar buren.

Ons doel:
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In elke wijk valt wel iets te beleven. Voor bv een wandeling in 
de natuur hoef je niet altijd de auto in te stappen. Daarom 
willen wij Lisette met de kaart laten zien wat er allemaal te 
zien en doen is rondom haar huis. Hier worden b.v. winkels, 
cafeetjes en leuke stukjes natuur onder de aandacht 
gebracht. Mocht Lisette zelf een leuke plek tegenkomen dan 
kan zij deze makkelijk en snel delen met haar buren.

Kaart

Omdat bewoners soms niet goed weten wat er binnen hun 
eigen wijk allemaal te beleven valt, willen wij ze hierin 
informeren en inspireren. Door leuke plekken onder de 
aandacht te brengen zorgen wij ervoor dat mensen vaker 
gebruik zullen maken van lokale faciliteiten waardoor zij weer 
meer op straat te zien zijn. 

Ons doel:



Video & cliakcable prorotype
Ben je benieuwd hoe het is om de Mijn Buurt app te gebruiken? Via onderstaande links kan jij een korte 

productvideo bekijken of zelf door ons prototype heen klikken.

Video link!

! https://invis.io/CZXEY2IVXAK
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Lisette heeft kort na haar verhuizing ons welkomstcadeautje 
ontvangen. Wij hebben haar de planten zaadjes opgestuurd 
van onze sponsor het tuincentrum. Omdat wij haar daarmee 
niet helemaal alleen willen laten, bieden wij haar op deze 
pagina wat meer informatie over haar pakket. Zo kan zij bv 
een handleiding bekijken waarin wij haar uitleggen dat ze de 
zaadjes in het parkje om de hoek mag planten. Ook geven we 
haar tips over het onderhoud.
Omdat haar buren ook allemaal een welkomstpakketje 
hebben ontvangen laten wij Lisette zien wat zij daarmee 
hebben gedaan. Mocht Lisette het leuk vinden dan kan zij 
haar eigen verhaal ook delen met anderen. Dus wellicht dat 
zij binnenkort een foto van haar groeiende plant in het park 
upload?

Pakketje

Wij willen dat Lisette ziet dat haar buren betrokken zijn en 
ook aan de slag zijn gegaan met hun pakketje. Naast dat de 
foto’s voor een persoonlijk gevoel tegenover je buren zorgd, 
willen wij Lisette ook laten zien dat er veel mensen zijn die 
een bijdrage leveren aan de wijk. Zo zal ze eerder geneigd 
zijn dit ook te doen.

Ons doel:



3 Conclusie

Op basis van onze analyse hebben we in het begin een aantal sub-doelen opgesteld. Ons concept Mijn Buurt 
draagt hier op verschillende manier aan bij:

Naast dat Mijn Buurt goed in kan spelen op onze doelen heeft het concept ook veel voordelen voor de gemeente. 
Zo zullen bewoners positieve associaties met hun gemeente krijgen. Zij worden immers echt welkom geheten en 
krijgen een welkomstcadeautje opgestuurd. Dat cadeau kan de gemeente zelf ook gebruiken om invloed te 
hebben op de ontwikkeling van een wijk. Moet er b.v. meer groen komen? Dan kunnen vooral pakketjes van 
sponsors als tuincentra naar bewoners verstuurd worden.

Biedt iets makkelijks dat toegankelijk is en niet te veel tijd en moeite kost

Mijn buurt is onderdeel van het inschrijfproces op een nieuw adres en wordt zo automatisch door bewoners 
gebruikt. De functionaliteiten zijn zo ingestoken, dat gebruikers makkelijk en snel de app kunnen gebruiken en zelf 
een bijdrage kunnen leveren.

Breng bewoners in contact met elkaar

Bewoners komen ten eerste via de app in aanraking met elkaar door buurtverhalen en geüploade foto’s. 
Daarnaast zullen ze elkaar vaker tegenkomen tijdens bv een buurt workshop of op straat terwijl zij bezig zijn met 
hun cadeautje (bv plant onderhouden). 

Laat bewoners een relatie krijgen met hun woonomgeving en geef ze een positief gevoel hierover

Het positieve gevoel begint al kort na de verhuizing, doordat wij bewoners welkom heten. Wij laten ze door Mijn 
Buurt zowel hun buren leren kennen als ook hun nieuwe woonomgeving middels de kaart.

Laat bewoners zich hun woonomgeving meer toe eigenen

Door het welkomstcadeau, dat bewoners in de buurt kunnen toepassen, willen wij ze direct in verbinding brengen 
met hun omgeving. 

4 Aanbeveling

Om Mijn Buurt ook echt te kunnen realiseren zijn nog een aantal vervolgstappen nodig. Wij raden daarom het 
volgende aan:

Verder denken wij dat Mijn Buurt een sterke basis vormt voor toekomstige uitbreidingen. De applicatie zou 
nieuwe features en functionaliteiten erbij kunnen krijgen om uiteindelijk een “allround app” te worden. Wat dacht 
je van een groeps-functie, waarbij een groep bewoners een groot pakketje aan kan vragen waar zij met zijn allen 
aan kunnen werken (bv buurtbibliotheek)?

• Er moet onderzocht worden wat bedrijven uit de buurt nodig hebben om zelf workshops aan te bieden. 
Doen ze dit vanuit zichzelf of is er een extrinsieke motivatie voor nodig zoals een financiële vergoeding 
of korting op bepaalde belastingen?

• Bij de bewoners moet achterhaald worden of zij zelf actief content toe zullen voegen aan Mijn Buurt 
(buurtverhaal, foto van hun pakketje etc) en wat voor hen een motivatie is om dit te doen. Dit zou bv 
middels het clickable prototype getest kunnen worden.

• Mijn Buurt kan het beste geïntegreerd worden in al bestaande bestaande processen binnen gemeenten. 
Met name tijdens het inschrijven op een nieuw adres zien wij een grote meerwaarde van een koppeling. 
Hierdoor voelt Mijn Buurt enerzijds niet als “het zoveelste platform” waar bewoners iets moeten regelen. 
Anderzijds wordt het concept dan direct in verbinding gebracht met de gemeente wat bijdraagt aan de 
betrouwbaarheid. Hierdoor krijgen gebruikers ook het gevoel dat de gemeente iets voor ze doet en er om 
geeft dat zij zich thuis voelen in hun woonomgeving.


