BUURbook
ontzorgt
+ participatie
participatietrajecten
+ sociale cohesie
+ buurteconomie
online
én offline

‘Samenwerken met
bewoners wordt
efficiënt en leuk!’

PARTICIPATIE SPECIALIST

BUURbook helpt organisaties effectief
samen te werken met bewoners. Wij
maken participatie- of co-creatietrajecten concreet. Ons ‘digitale dorpsplein’
vergroot de betrokkenheid onder bewoners aanzienlijk. Bewonersavonden
worden veel beter bezocht.
BUURbook schrijft uw co-creatieplan,
leidt bewonersavonden, modereert discussies en traint uw medewerkers. Het
resultaat? Uw gemeente is klaar voor
participatie en co-creatie in het kader
van de nieuwe omgevingswet; de locale
democratie en sociale cohesie zijn versterkt. Dat is effectief samenwerken.

Bewoners willen meer invloed. Gemeentes krijgen meer taken. De omgevingswet komt
eraan. Het is tijd voor een nieuwe samenwerking met bewoners. BUURbook ontzorgt u in
deze samenwerking en begeleidt organisaties in deze transitie. Samenwerken wordt leuk!
BUURbook verbindt bewoners en de gemeente online én offline. BUURbook haakt online
meer bewoners aan en vergroot de opkomst bij bewonersavonden. Bewoners raken enthousiast en leren elkaar kennen. Dat verbetert de lokale democratie én sociale cohesie.

BUURbook maakt het proces transparant. Bewoners discussiëren meer onderling én leren elkaar kennen.
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elke wijk of project zijn een eigen ‘e-dentiteit’
gratis toegankelijk, open of besloten
overzicht: alle informatie op één plek
per dorp of wijk én overzicht over de gemeente
buurtgids, buurtagenda, smoelenboek, buurchat
stel samen met bewoners de omgevingsvisie op
communitybeheer en -assistentie
blijf automatisch op de hoogte van wat er speelt
portal voor lokale info en open data
AVG-proof; privacy gegarandeerd

Wat levert dat op ?

Ons digitale dorpsplein en onze profesionele begeleiding maakt de samenwerking met
de gemeente aan dat parkeerprobleem of dat nieuwe afvalbeleid transparant: lokale
democratie komt tot leven en het vertrouwen in uw organisatie groeit. Online participatie
versterkt tegelijkertijd de contacten tussen bewoners onderling en de lokale economie.

Herinrichting openbare ruimte Havenzathe Landsmeer

In de wijk Havenzathe (650 huishoudens) in Landsmeer moeten het riool en de openbare ruimte
worden vernieuwd. De gemeente wil bewoners hier graag bij betrekken als pilot nieuwe omgevingswet.
BUURbook helpt de gemeente bij het hele co-creatieproces. Na een maand voorbereiding start de cocreatie. Na 5 maanden is ruim 50% van de huishoudens online aangehaakt en hebben in totaal zo’n 350
bewoners de drie bijeenkomsten bezocht.

De herinrichting van de openbare ruimte is in Havenzathe voor bewoners aanleiding om ook samen te
werken aan de energietransitie, klimaatadaptatie, woningisolatie en autodelen. Waar bewoners elkaar
leren kennen nemen ze zelf meer initiatieven. Gevolg: een sterkere sociale cohesie en buurteconomie.

Al in 65 buurten en
27 gemeenten actief!
14 in voorbereiding.

‘Ook op een leuke
manier samenwerken
met bewoners?’

We bieden een hands-on dienstenpakket:
•
•
•
•
•
•
•
•

co-creatieplan en -advies
begeleiding van de communicatie
digitaal dorpsplein per wijk of project: web+app
modereren van discussies online
(in company) trainingen co-creatie
leiden van bewonersavonden
participatieve ontwerpsessies
gratis toegang, AVG-proof en reclamevrij

bel 06-42433118 of mail info@BUURbook.nl
voor meer info of een vrijblijvende presentatie

