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Wat wil je bereiken? 
Vergroten onderlinge betrokkenheid en verbindingen
Vergroten onafhankelijkheid bewoners
Beter gebruik maken van lokale capaciteiten
Jongeren aan je binden
Teruglopende voorzieningen opvangen in het dorp
Lokale initiatieven en activiteiten beter zichtbaar maken
Versterking lokale economie
Sterke communicatie ‘info’structuur in de regio
Een vitaal dorp of een vitale buurt
Een fijne wijk, waar het plezierig wonen en werken is, te 

laten floreren door wijkbewoners, -ondernemers en -
organisaties te verbinden, te faciliteren en te activeren.



Overvloed in de buurt

Mensen met talenten, 
initiatieven, vaardigheden, 
kennis en tijd
groepen, plekken en 
gebouwen
en nog veel meer

Overvloed in de buurt



Vertrouwen



Weten 
wat er 
in je buurt 
gebeurt



wij kozen mijnbuurtje aanpak: 

Verbonden 
buurt

Online 
dorpsplein

Buurtverbinders



Hoe zorg je ervoor dat het iets wordt van de samenleving? 



Investeer in ontwikkeling 
community building 

Buurtbewoners opleiden als buurtverbinder:
• Hoe werkt de mijnbuurtje aanpak & platform?
• Online met mensen in contact komen 
• Zorgen voor verhalen die iedereen leest
• Ervoor zorgen dat mensen gaan meedoen 
• Gevonden worden op internet
• Inspirerende gesprekken en presentaties
• Samen resultaten bereiken 



Makkelijk alles 
delen en vinden

Spullen delen

Briefje op 
prikbord

Diensten 
vinden

Evenementen
agenda

Buurthulp 
Verhalen, 
foto’s & 
filmpjes 

Vergunningen 

Nieuws

Meepraten 
over de buurt

Aanbiedingen
online 

dorpsplein



Hoe zorg je voor een levend platform?

mijnbuurtje
platform @

Informatie

Inform
atie

Inform
atie

Inform
atie

Informatie

Inf
or

mati
e

Informatie





Hoe kun je het platform nog meer 
benutten in je dagelijkse werk?

Een instrument wordt voor beleidsmakers en planners van de 
gemeente voor co-creatie.



Luisteren, meedoen, faciliteren



Co-creatie: samen met bewoners wijkbeheer doen



Samen met bewoners in eigen beheer bouwen



Meedoen: nieuws delen



Meedoen: reageren op berichten



Functies van platform Alles in je buurt  <---> één aspect in je buurt 

Eigenaarschap van gegevens

Lokaal gevoel of standaard oplossing

Onderliggende visie en doelen

Wie er aan transacties op het platform verdient: buurt of 
commerciële partijen?

Actief ‘op maat’ informeren of passief

Betrouwbaarheid Veiligheid / privacy

Bedrijfszekerheid / foutbestendigheid / herstelbaarheid

Bruikbaarheid Begrijpelijkheid / Leerbaarheid

Gebruiksgemak / Aantrekkelijkheid

Koppelbaarheid

Efficiency Middelengebruik / snelheid

Onderhoudbaarheid Wijzigbaarheid / testbaarheid / invloed op, genieten van 
doorontwikkeling 

Leverancier Continuïteit, drijfveren, visie & aanpak, ervaring

Onderzoek 







Een verbonden 
buurt met

Download hier het gratis starterspakket 
voor een meer verbonden buurt!

http://www.mijnbuurtje.nl/starterspakket/
http://www.mijnbuurtje.nl/starterspakket/
http://www.mijnbuurtje.nl/starterspakket/
http://www.mijnbuurtje.nl/starterspakket/
http://www.mijnbuurtje.nl/starterspakket/
http://www.mijnbuurtje.nl/starterspakket/

