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stedelijk ontwerp. 
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Aan het eind van de vorige eeuw begon de Amerikaanse onderzoeker William Mitchell aan een 

ambitieus project: in drie boeken reflecteerde hij op de gevolgen van de opkomst van het internet 

voor de stad. Zijn toen baanbrekende visie laat zich samenvatten in een enkel handzaam citaat: ‘‘In 

the design of smart things and places, form may still follow function, but only up to a point. For the 

rest, function follows code.” Software, schreef Mitchell in onder meer E-topia en City of Bits, zal in 

toenemende mate een rol spelen in de manier waarop onze steden functioneren. Welke activiteiten 

waar plaatsvinden, wie daaraan deelneemt, hoe we er achter komen dat we daar moeten zijn, en  

hoe we die plek bereiken: het wordt meer en meer voor ons ingevuld door zoekmachines, algoritmes  

en online marktplaatsen. 

Dat was in 1999 een tamelijk revolutionaire claim. De meeste onderzoekers schreven toen nog over 

internet als ‘cyberspace’, een aparte abstracte ruimte die juist losstond van de alledaagse werkelijkheid. 

Anderhalf decennium later hoeven we de krant maar open te slaan om Mitchells gelijk te herkennen. 

Gemeenteraden worstelen met de opkomst van websites als Airbnb die van ieder appartement een 

hotelkamer kunnen maken (‘function follows code’); in toeristische steden veranderen hele  

woonwijken in een gedistribueerd hotel. 

Andersom lezen we ook regelmatig over de hoop rondom de mogelijkheden van digitale media, 

bijvoorbeeld om buurtbewoners op nieuwe manieren met elkaar te verbinden. Deeleconomie, 

participatiesamenleving, burgerkracht zijn enkele van de termen die daarbij regelmatig vallen.  

Zo sprak premier Rutte in april 2014 nog hoopvol over burgers die via whatsappgroepjes de zorg  

van een zieke buurvrouw zouden kunnen coördineren. 

Of dat laatste voorbeeld een politieke dagdroom is of realiteit gaat worden, is op dit moment nog 

lastig te zeggen. We zitten midden in een ontwikkeling waarvan de uitkomsten nog ongewis zijn, en 

waaraan veel haken en ogen zitten. Maar dat de opkomst van een softwarelaag grote gevolgen heeft 

voor de manier waarop het stedelijk leven vorm krijgt, lijkt vijftien jaar na Mitchells boeken geen al te 

revolutionaire claim meer.

Met deze publicatie willen wij een ‘denkmodel’ introduceren waarmee we kunnen reflecteren op de 

gevolgen van deze ontwikkeling voor de stedelijke publieke ruimte en de publieke zaak. Hoe komen 

mensen in de stad met elkaar in contact, en welke rol spelen fysieke ruimtes en digitale media hierin? 

Wat betekent dit voor de manier waarop de publieke ruimtes in de stad functioneren? En wat zijn de 

gevolgen voor de manier waarop stedelingen zich rond de publieke zaak organiseren? 

Met deze verkenning willen we een aantal invalshoeken bieden om op nieuwe manieren na te denken 

over de mogelijke impact van de softwarelaag op de relatie tussen de publieke ruimte en de publieke 

zaak. We hopen daarmee ontwerpers, beleidsmakers, politici, bedrijven en burgers handvatten te 

bieden om de publieke ruimte en de publieke zaak in de genetwerkte stad van de eenentwintigste eeuw 

opnieuw vorm te geven. 
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Essay.
Welke rol spelen digitale media technologieën in het alledaagse stedelijke leven? Leg die vraag voor aan 
een aantal wetenschappers uit verschillende disciplines, en ze zullen zeggen: we weten het nog niet. Of 
preciezer: het aantal variabelen is zo complex dat we nog geen goed model hebben gevonden dat al 
die verschillende op elkaar inwerkende krachten met elkaar kan combineren. Zijn we minder gaan reizen 
omdat we vaker thuis kunnen werken? Of juist meer omdat we via sociale media contact houden met 
vrienden, familie en collega’s verspreid over de hele wereld? Kunnen we verder van ons werk af gaan 
wonen nu wij in treinen uitgerust met WiFi onze reistijd als productieve tijd kunnen aanwenden? Of zal 
de stad juist verder verdichten omdat we meer zijn gaan multitasken en deel uitmaken van een almaar 
toenemend aantal sociale groeperingen, die we allemaal moeten zien te onderhouden? Gaan we 
flexibeler om met tijd en ruimte, omdat we met Whatsapp lastminute afspraken kunnen verzetten, en 
de TomTom of OV9292 ons een efficiënte route voorschotelt langs alle plekken waar we uiteenlopende 
taken vervullen? Of zijn de regelmatigheden van traditionele instituties – de sluitingstijd van de 
kinderopvang, het aanvangstijdstip van kantoorbaan of schooldag - nog altijd zo rigide dat er nauwelijks 
een effect is op ons gedrag?

Digitale media, publieke ruimte 
en de publieke zaak.

Klik. Like! Share.

Een eenduidig antwoord biedt 
de wetenschap nog niet, al is het 
maar omdat de ontwikkelingen 
van smartphones, apps en sociale 
netwerken zoveel sneller gaan dan het 
tempo waarin onderzoeksaanvragen 
leiden tot publicaties in peer reviewed 
journals. Vermoedens en eerste 
aanwijzingen zijn er wel. In het boek 
Networked uit 2012 beschrijft de 
socioloog Barry Wellman samen met 
onderzoeker Lee Rainie hoe digitale 
media het aantal verschillende 
sociale contacten dat we kunnen 
onderhouden doen toenemen, alsook 
het aantal verschillende netwerken 
waar we deel van uitmaken. William 
Mitchell en Andrew Townsend 
voorspelden dat ruimtelijk gezien de 
opkomst van sensors, smartphones 
en sociale netwerken betekent dat 
ons gebruik van de stad complexer, 
diffuser en ook flexibeler gaat worden. 
Kijk je in de kranten, dan zie je dat 
ontwerpers, ordehandhavers en 
beleidsmakers inmiddels hun handen 
vol hebben aan deze ontwikkelingen. 

Dan lijkt het alsof er inderdaad iets 
wezenlijks aan het veranderen is in de 
manier waarop we de stad gebruiken. 
Zomaar een greep: “Parken barsten 
uit hun voegen”, kopt NRC. Een van de 
redenen? Op mooie dagen twitteren 
parkbezoekers hun vrienden bij 
elkaar voor een spontane BBQ. Dit 
is de logica van de Arabische Lente 
– politieke protestanten mobiliseren 
elkaar met behulp van sociale media 
– vertaald naar het alledaagse 
stadsleven. ‘Amsterdamse homo 
kiest steeds vaker heterokroeg’, 
stelt Het Parool. Logisch, meent de 
krant, want online dating sites en 
apps als Grindr zijn veel efficiëntere 
marktplaatsen om gelijkgestemden 
te vinden dan de gang naar de 
Reguliersdwarsstraat. En als de 
match eenmaal online is gemaakt, 
kun je ook in de Coffee Company om 
de hoek afspreken. Een laatste, uit 
de Volkskrant ‘Branche is outletsales 
beu. Reizend kortingencircus 
zou modepubliek afhouden van 
lekker shoppen.’ Aan het woord 
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komen winkeliers uit verschillende 
binnensteden die klagen over een 
nieuw fenomeen. Aan de rand 
van de stad worden grootschalige 
outletsales georganiseerd, op 
plekken zoals de Amsterdamse RAI 
of het Haagse Kyocera-stadion. Een 
driedaags koopfestijn waarvan de 
marketing vrijwel geheel verloopt 
via sociale media. De toeloop naar 
deze buitengebieden, zo vrezen de 
winkeliers, gaat ten koste van de 
levendigheid van de binnenstad. 
Met ruimtelijke zonering hebben we 
lang de leegzuigende werking op de 
binnenstad van hypermarchés en 
megastores kunnen voorkomen. Doet 
de nieuwe softwarelaag die over de 
stad hangt deze nu in éen klap te niet 
door kooplustig publiek via Facebook 
en TomTom tijdelijk naar de RAI te 
dirigeren? 

Dit zijn natuurlijk vooral anekdotische 
voorbeelden. We kunnen er nog vele 
aan toevoegen: over de hoofdbrekens 
die het platform Airbnb (verhuur je 
eigen appartement als hotelkamer) 
gemeentebesturen bezorgt. Over 
de oploop in Haren tijdens een 
deels via Facebook en Twitter 
georganiseerd Project-X feest. Over 
de burgerinitiatieven die zich dankzij 
sociale media organiseren rond lokale 
issues. Of over een Amerikaanse 
wet die burgers, die een negatieve 
online recensie schrijven, moet 
beschermen tegen de advocaten 
van restaurants en hotels. Immers, 
voor die industrie geldt inmiddels 
dat reputatie, reputatie, reputatie 
langzaam aan locatie, locatie, locatie 
voorbijstreven als de belangrijkste 
drie succesbepalende factoren. Een 
A-locatie alleen is niet voldoende, 

een hoge score op Iens.nl of Yelp is 
minstens zo belangrijk. Bij elkaar geven 
deze berichten volgens ons aan dat er 
een belangrijke verschuiving optreedt 
in de manier waarop het alledaagse 
leven in de stad vorm krijgt. Om met 
wijlen internetguru en MIT-professor 
William Mitchell te spreken: in het 
tijdperk van mobiele communicatie 
volgt de vorm van de stad niet meer 
haar (toegewezen) functies. In plaats 
daarvan krijgen we een situatie waarin 
‘function starts to follow code’. Het is 
in toenemende mate de softwarelaag 
die ons vertelt waar er in de stad wat 
te doen is, hoe we daar ons voordeel 
mee kunnen doen, wie we daar 
kunnen tegenkomen of juist hopen te 
vermijden, en hoe we daar kunnen 
komen. Daarmee wordt het gebruik 
en de ervaring van de stad potentieel 
ook flexibeler. Wat vandaag een 
beursgebouw is, is morgen een high-
end winkelcentrum en overmorgen 
weer iets anders.

Deze logica kent natuurlijk 
zijn beperkingen. Ingesleten 
(ruimtelijke) gebruiken veranderen 
doorgaans minder snel dan nieuwe 
mediatechnologieën. Daarnaast is een 
stad veel meer dan een verzameling 
functionele plekken die we met behulp 
van software op een nieuwe manier 
kunnen ordenen. Om bij het voorbeeld 
uit Het Parool te blijven, een homocafé 
is niet alleen een marktplaats voor 
ontmoetingen. Het is in zekere zin ook 
een theater: een plek waar mensen 
hun identiteit kunnen vieren; een 
fysieke én symbolische plek waar 
bezoekers aan elkaar en zichzelf laten 
zien dat ze bij een bepaalde scene 
horen; waar ze zich thuis voelen en 
aan gehecht raken als plek. Het is 

een plek waar een specifieke groep 
onder elkaar kan zijn en in een speciale 
atmosfeer de gezamenlijke identiteit 
kan beleven. Dat aspect doe je niet 
zomaar teniet met een app. Al treedt 
ook hier een verschuiving op: ook 
sociale media zijn een belangrijke 
rol gaan spelen als theater waarin 
gebruikers ervaringen met elkaar 
beleven en delen. Kortom, nieuwe 
media zorgen niet voor een eenduidig 
substitutie-effect waarbij de stedelijke 
ruimte vervangen wordt door digitale 
platforms. Ze maken eerder een 
complex samenspel mogelijk van 
fysieke én digitale sociale interacties, 
ruimtegebruik en ervaringen.

Nu zou je kunnen zeggen: wat is er nu 
precies anders aan de keuze tussen 
een papieren kaart en de TomTom. Of 
is er nu echt een belangrijk verschil 
tussen een gesprekje met een 
buurvrouw bij de buurtslager en een 
conversatie op Facebook? Wij menen 
dat dat verschil wezenlijk is en dat 
de opkomst van een softwarelaag in 
de stad een belangrijke kwalitatieve 
verandering met zich mee brengt in 
de manier waarop we ons ruimtelijk 
oriënteren, als ook voor de alledaagse 
sociale interacties die we met elkaar 
aangaan. De softwarelaag is namelijk 
niet een neutraal doorgeefluik voor 
relevante informatie maar ordent 
de stad met een eigen logica. De 
digitalisering van ons alledaagse 
leven wordt daarmee ook een 
machtsvraagstuk. Want wie of wat 
schrijft die computerprogramma’s? 
Wie of wat bepaalt via die 
softwarelaag precies wat relevant 
is? Wie bemiddelt er onder welke 
voorwaarden bij het bij elkaar brengen 
van vraag en aanbod – of het nu 

gaat om een snelle date, het als hotel 
verhuren van een woning of het vinden 
van politiek gelijkgestemden? Zijn dat 
de grote softwarebedrijven als Google 
en Facebook? Of bieden de genoemde 
ontwikkelingen juist de mogelijkheid 
aan burgers om dat via deze 
softwarelaag zelf te bepalen? Hier 
zijn we vooral geïnteresseerd in wat 
deze ontwikkelingen betekenen voor 
de manier waarop stadsbewoners hun 
alledaagse leven op nieuwe manieren 
organiseren. Maar het is natuurlijk 
duidelijk dat deze ontwikkelingen 
eveneens een belangrijk vraagstuk 
opwerpen voor overheden. In hoeverre 
moeten zij deze ontwikkelingen 
stimuleren, reguleren, faciliteren, 
negeren of juist tegenhouden?

Publieke ruimte en 
publieke zaak
Hier willen we dieper ingaan op de 
gevolgen van de opkomst van een 
softwarelaag voor het gebruik van de 
publieke ruimte en de organisatie van 
de publieke zaak, en de wederzijdse 
relatie tussen deze twee sferen. Het 
is geen toeval dat alle hierboven 
geciteerde krantenberichten gaan 
over het veranderende gebruik van 
publieke ruimten zoals parken, kroegen 
en winkelstraten. Kennelijk ontstaan 
er door diverse software-applicaties 
nieuwe manieren waarop mensen 
al dan niet bij elkaar komen. En in 
het verlengde daarvan zien we ook 
nieuwe manieren waarop burgers zich 
organiseren rond de publieke zaak.

Nu is de publieke ruimte – of verwante 
termen als het publieke domein of de 
stedelijke openbaarheid - een complex 
begrip. Wij bedoelen er enerzijds 
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parochiale domeinen kunnen elkaar 
ook tijdelijk overlappen of aan elkaar 
raken. Wanneer dat gebeurt, zo 
beargumenteerden politicoloog 
Maarten Hajer en cultureel geograaf 
Arnold Reijndorp in 2001, vindt er ook 
uitwisseling plaats tussen stedelingen. 
Een publieke ruimte is dan niet per se 
een plek op zichzelf, maar ontstaat 
wanneer de levenswerelden van 
verschillende stedelingen elkaar al dan 
niet tijdelijk overlappen. 

Wij volgen dit inzicht. Voor ons is de 
stedelijke publieke ruimte dus niet 
zozeer een geografisch afgebakend 
gebied waar stadsbewoners elkaar 
ontmoeten, maar eerder een 
sfeer waarin uitwisseling tussen 
stedelingen tot stand kan komen. 
Die kan een vluchtig of permanent 
karakter hebben, het kan een 
neutrale omgeving zijn die niemand 
in het bijzonder of juist de stedelijke 
gemeenschap als geheel toebehoort. 
Of het kan juist een plek zijn die 
verschillende symbolische ladingen 
tegelijkertijd heeft. Klassieke theorieën 
over stedelijke cultuur benadrukken 
het belang van de publieke ruimte als 
sfeer waarin uitwisseling plaatsvindt. 
Dankzij de interacties in de publieke 
ruimten kunnen stedelingen inzicht 
krijgen in elkaars opvattingen en 
levensstijlen, en kunnen ze ook 
onderling vertrouwen opbouwen. 

Verschillende onderzoeken 
onderschrijven dit inzicht, en wij 
denken daarom dat ook een stad 
waarin het stedelijk leven deels 
via software wordt georganiseerd 
behoefte houdt aan deze publieke 
ruimtes. Dat betekent in onze ogen niet 
per se dat een goed functionerende 

publieke ruimte moet leiden tot het 
ontstaan van een harmonieuze 
eenduidige gemeenschap. De 
diversiteit en variëteit van het stedelijk 
leven en de vrijheid die dat oplevert 
is juist een van de grote kwaliteiten 
van de stad. Dat betekent ook dat er 
altijd een zekere wrijving zal blijven 
bestaan tussen groepen, dat is ook 
een dynamiek die bij de stad hoort. 
Waar het om gaat is wat Alberti 
eeuwen geleden al de koppeling 
noemde tussen ‘urbs’ en ‘civitas’ – de 
stad als een ervaring van ruimte en de 
stedelijke gemeenschap van burgers. 
Het is in de publieke ruimte dat we 
leren wat het betekent om ook burger 
te zijn, waar we leren ons tot elkaar te 
verhouden. Waar we, in de woorden 
van socioloog Richard Sennett, kunnen 
leren dat we samen kunnen werken 
en leven ook al zijn we verschillend. 
Het bestaan van parochiale domeinen 
hoeft die interactie dus geenszins 
te ondermijnen, zolang er nog maar 
raakvlakken en overeenkomsten 
tussen die verschillende parochiale 
domeinen blijven bestaan.
      
In de klassieke opvattingen over 
stedelijkheid zijn deze publieke ruimten 
ook nauw verweven met het idee van 
de publieke zaak. Daaronder verstaan 
we die kwesties die van publiek belang 
zijn en alle stedelingen aangaan. Denk 
bijvoorbeeld aan de organisatie van 
onderwijs, gezondheidszorg en het 
maatschappelijk leven. Publieke ruimte 
en de publieke zaak zijn innig met 
elkaar verweven. Enerzijds ontstaat 
een ruimtelijk publiek domein op die 
plekken waar het maatschappelijk 
leven zich afspeelt: van schoolplein en 
buurthuis tot park en plein. Anderzijds 
dragen publieke ruimten ook bij aan 

de plekken of sferen in de stad mee 
die publiek toegankelijk zijn en waar 
stedelingen kennis van elkaar kunnen 
nemen. Anderzijds is de publieke 
ruimte te begrijpen als een arena 
waarin stedelingen zich ondanks al 
hun verschillen kunnen organiseren 
rond gemeenschappelijke thema’s, 
of zich – in geval van conflict - op 
de een of andere manier tot elkaar 
moeten zien te verhouden, of tot een 
vergelijk zien te komen. De publieke 
ruimte bestaat uit fysieke ruimten 
zoals straten, pleinen, cafés, markten, 
winkels, enzovoorts. Maar ook uit 
abstractere ruimten, programma’s 
en instituties waarin stedelingen 
hun opinie kunnen vormen en uiten: 

raadszalen, debatcentra, kranten 
en tegenwoordig ook Facebook 
en Whatsapp-groepen, open 
data repositories (databanken) en 
websites als Verbeterdebuurt of 
Kompas op IJburg waar burgers 
met elkaar in debat gaan over 
verbetermogelijkheden van hun buurt.  

Die publieke ruimte bestaat niet per 
se uit neutrale ontmoetingsruimten 
waar burgers zonder aanziens des 
persoons met elkaar in debat gaan, 
zoals een klassieke theorie over 
openbaarheid voorschrijft. De stad, zo 
schreef de Amerikaanse sociologe Lyn 
Lofland in 1973, bestaat juist uit een 
groot aantal verschillende sferen. We 
brengen een deel van onze tijd door 
in de privésfeer van de eigen woning. 
Daarnaast is er de publieke sfeer die 
bestaat uit plekken in de stad waar 
we ons omringd zien door vreemden; 
plekken zoals winkelstraten of centrale 
pleinen die door stedelingen met 
verschillende achtergronden worden 
bezocht. Daartussen ligt nog een 
ander type sfeer, die Lofland als 
de parochiale sfeer omschrijft. De 
stad bestaat voor een groot deel 
uit plekken die een nadrukkelijke 
identiteit of functie hebben die 
behoort bij een specifieke groep. 
Deze parochiale domeinen kunnen 
in omvang variëren van een bankje 
in het park dat altijd door dezelfde 
groep mensen wordt bezet, een 
café of andere uitgaansgelegenheid 
die door een specifieke subcultuur 
wordt gedomineerd, tot een wijk met 
een specifiek etnisch karakter. Deze 
parochiale domeinen kunnen tijdelijk 
worden gebruikt door de een of 
andere groep, of een meer permanent 
karakter hebben. Kenmerkend is dat 
de aanwezigen zich er thuis voelen, 
dat ze het als ‘hun’ ruimte ervaren, en 
dat zij bekend zijn met de gebruiken en 
handelingen die er ‘gepast’ zijn.

Wanneer deze verschillende 
parochiale domeinen hermetisch zijn 
afgesloten vindt er alleen uitwisseling 
binnen de eigen groep plaats. Maar 

Het is in de
publieke ruimte 
dat we leren wat 
het betekent om 
ook burger te zijn, 
waar we leren 
ons tot elkaar te 
verhouden.
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stedelingen elkaar blijven ontmoeten 
en zich ook kunnen organiseren rond 
de publieke zaak. Maar hoe kan dat 
publieke domein eruit zien, in een 
stedelijke samenleving waarin een 
softwarelaag steeds bepalender 
wordt? 

 
De rol van  
digitale media 
Nederland kent vergeleken met 
andere landen een rijke geschiedenis 
als het gaat om het experimenteren 
met de rol van internet in het publieke 
domein. Al vrij snel nadat het internet 
zijn intrede deed, begonnen groepen 
mensen te experimenten met de 
mogelijkheden van deze geheel nieuwe 
en nog maar op zeer beperkte schaal 
gebruikte mediatechnologie om het 
stedelijke publieke leven te versterken. 
De Digitale Stad (1994-2001) was 
zo’n initiatief. Deze virtuele omgeving 
werd opgericht door cultureel centrum 
De Balie en hackerscollectief Hacktic 
(het latere XS4all), met financiële 
ondersteuning van de gemeente 
Amsterdam. De Digitale Stad 

was gemodelleerd naar een stad 
compleet met pleinen, bibliotheek, 
postkantoor, café en andere (semi-)
publieke plekken; aanvankelijk geheel 
tekstgebaseerd en pas later met een 
grafische interface. Het is misschien 
wel het eerste voorbeeld uit Nederland 
van do-it-yourself pionieren met het 
digitale publieke domein. 
Al snel werd de rol van nieuwe media 
in het publieke domein verankerd in 
nationaal beleid. Het besef drong door 
dat de digitale stad meer was dan een 
metafoor en dat het internet nauw 
verknoopt was met het leven in de 
fysieke stad. De toenmalige minister 
van grotestedenbeleid initieerde in 
2000 met een budget van 20 miljoen 
gulden het zogenaamde digitale 
trapvelden-project, met als doel om 
het publieke domein op wijkniveau te 
versterken door de sociale cohesie in 
de buurt te versterken, stedelingen 
met nieuwe technologie kennis te 
laten maken en dankzij digitale 
vaardigheden hun individuele kansen 
op de arbeidsmarkt te vergroten. In de 
hoogtijdagen waren er 234 trapvelden 
verspreid over heel Nederland en met 
name in de armere buurten van de 
dertig grootste steden. 

We zien dus grofweg twee historische 
lijnen in de relatie tussen digitale 
media en het publieke domein. Aan 
de ene kant staat de do-it-yourself 
hackercultuur die het publieke domein 
wilde versterken en nieuwe instituties 
wilde creëren, aan de andere kant het 
officiële overheidsbeleid. Toch is dit 
sjabloon wat te zwart-wit. De beide 
werelden kenden vele raakvlakken 
en wisten elkaar in de praktijk vaak 
goed te vinden. En inmiddels is in 
toenemende mate ook een derde 

het idee van de publieke zaak. Doordat 
stedelingen elkaar in publieke ruimten 
tegenkomen, kan vertrouwen tussen 
stedelingen worden opgebouwd en 
ontstaan momenten van interactie. Met 
andere woorden, in de publieke ruimten 
ontstaat het publiek voor wie onderwijs, 
gezondheidszorg, de toekomst van de 
stad, enzovoorts een publieke zaak - 
of preciezer: een zaak van algemeen 
belang - is. De stad, zo zou je kunnen 
zeggen, is een sociaal systeem dat 
de levens van uiteenlopende burgers 
ruimtelijk organiseert. In eigentijdse 
terminologie: de stad functioneert 
als een interface, een systeem dat 
burgers al dan niet bij elkaar brengt in 
parochiale en publieke ruimten of rond 
zaken van algemeen belang.

Nu staat dit ideaal al geruime tijd 
onder druk, zo betogen uiteenlopende 
critici. Steeds is het de modernisering 
die een streep door de rekening 
zet. Of het nu gaat om de opkomst 
van warenhuizen en boulevards, de 
automobiel, de televisie, de shopping 
mall of de mobiele telefoon: al deze 
ontwikkelingen zouden de menselijke 
verhoudingen instrumentaliseren 
en ons autonomer maken. Hierdoor 
zouden we elkaar minder vaak 
tegenkomen, raken we meer gericht 
op het verwezenlijken van individuele 
levensdoelen en krijgen we minder 
interesse in de publieke zaak. Techniek 
en welvaart zouden leiden tot 
privatisering en parochalisering, zo 
luidt althans de kritiek. En er schuilt een 
kern van waarheid in deze kritieken. 
Commercialisering en marktwerking 
hebben het idee van de publieke zaak 
deels uitgehold. Individualisering en de 
opkomst van de netwerksamenleving 
hebben ertoe geleid dat velen van 

ons zich meer zijn gaan ophouden in 
parochiale domeinen – die sferen in de 
stad waar we het gevoel hebben ‘onder 
elkaar’ te zijn. 

Maar tegelijkertijd zien we ook een 
kentering. We zien steeds meer 
bottom-up initiatieven, waarbij 
bewoners zich organiseren rond een 
gemeenschappelijk publiek goed. Denk 
bijvoorbeeld aan energiecoöperaties 
die her en der in het land door 
burgers worden opgericht. Of denk 
aan de aandacht die ook gemeenten 
en woningbouwverenigingen 
hebben voor allerlei initiatieven van 
burgers. Burgerregie, Big Society, 
Zelfsturing, Doe-democratie, 
Participatiesamenleving, Eigen 
Kracht; het mogen misschien wat 
modieuze beleidstermen zijn met 
sterk uiteenlopende achtergronden 
en invullingen, ze wijzen wel degelijk 
op een interessante onderstroom in 
de samenleving waarin burgers niet 
wachten op wat de overheid met hen 
voor heeft, maar zelf ‘eigenaarschap’ 
claimen voor hun eigen leefomgeving.

Daarbij dient een kritische discussie 
gevoerd te worden over de vraag 
of de overheid niet al te gemakkelijk 
kerntaken bij burgers over de schutting 
kiepert. Zoals gezegd valt deze 
discussie over de rol van de overheid 
echter buiten het bestek van deze 
publicatie, en onderzoeken we hier 
allereerst hoe stedelingen zich via 
digitale media al dan niet kunnen 
organiseren rond zaken van het 
algemeen belang. Concluderend: ons 
uitgangspunt is dat de hedendaagse 
stad publieke ruimten nodig heeft die 
uitnodigen tot activiteit en uitwisseling, 
waarin verschillende groepen 

De stad, schreven 
we al, kan enerzijds 
begrepen worden 
als ‘marktplaats’ 
en anderzijds als 
‘theater’. 
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De opkomst van digitale media 
verandert de manier waarop de stad 
functioneert als marktplaats en als 
theater. Immers, het internet kan ook 
als een marktplaats worden begrepen. 
Ook hier vinden we stofzuigers, 
afspraakjes voor een avond, meet-
ups voor een potje parkvoetbal, 
sites voor enthousiastelingen op 
het gebied van welke hobby dan 
ook en fora voor activisten van elke 
politieke achtergrond. De online 
matchmaking leidt vaak ook tot 
fysieke activiteit: na het klikken op de 
koopbutton gaat er een busje rijden 
van een distributiecentrum naar een 
woonwijk. Een online match via Tinder 
of Grindr leidt tot een kop koffie bij de 
Starbucks. Activisten mobiliseren hun 
achterban voor een demonstratie, 
of steken gezamenlijk de handen uit 
de mouwen om een buurttuin aan te 
leggen. 

Dat betekent wel dat specifieke 
activiteiten niet meer per se op 
vaststaande plaatsen hoeven plaats 
te vinden en dat de invulling van 
ruimten mogelijk flexibeler wordt. Die 
trend wordt mogelijk nog versterkt 
door een ontwikkeling die in de 
literatuur wel ‘decoupling’ wordt 
genoemd. Waar vroeger allerlei 
activiteiten plaatsgebonden waren, 
is dat door de opkomst van digitale 
media minder het geval. Dankzij de 
laptop en WiFi kun je ook in een café 
gaan zitten werken in plaats van op 
een kantoor. Door de mobiele telefoon 
wordt de privésfeer soms een kantoor, 
of maak je van een publieke ruimte 
tijdelijk een parochiale of intieme 
privécocon. 

Ook de functie van de stad als theater 

wordt deels vervuld in de sfeer van 
de digitale media. Wie we zijn, wat we 
doen, de plekken die we bezoeken: we 
‘performen’ ons leven deels via sociale 
media. Waarschijnlijk zal de behoefte 
aan symbolisch geladen plaatsen 
waar we fysiek onder elkaar zijn niet 
afnemen.  Wel wordt het gemakkelijker 
om via  de digitale medialaag deze 
plaatsen  te vinden.

Wanneer we naar de publieke zaak 
kijken, dan bieden digitale media 
twee nieuwe mogelijkheden. Enerzijds 
bieden ze nieuwe manieren om de 
publieke zaak te benoemen. Het 
verzamelen en visualiseren van data 
die in het stedelijk leven worden 
verzameld kan inzicht bieden in 
belangrijke issues. Tegelijkertijd bieden 
digitale media, vooral de diverse 
sociale media, ook nieuwe manieren 
om ons te organiseren rond issues van 
algemeen belang.

Van publieke ruimte 
naar stedelijke 
publieken
Digitale media veranderen dus 
mogelijk de manier waarop parochiale 
en publieke ruimten in de stad vorm 
krijgen, alsmede de manier waarop 
we ons rond de publieke zaak kunnen 
organiseren. Hoe dat precies uit zal 
pakken, is zoals gezegd nog ongewis. 
Waar we allereerst behoefte aan 
hebben zijn denkmodellen om over 
dit vraagstuk na te denken; modellen 
die de verschillende kansen en 
bedreigingen voor de publieke ruimte 
en de publieke zaak inzichtelijk maken; 
modellen die handvatten bieden om 
het hier met elkaar over te hebben en 
er zelf vorm aan te geven.

partij actief: het bedrijfsleven.  
Dit is enerzijds in de vorm van vaak 
internationale bedrijven als Google en 
Facebook en anderzijds in de vorm van 
lokale start-ups. Deze partijen – soms 
commerciëel, soms maatschappelijke 
ondernemingen zonder winstoogmerk 
- beheren inmiddels een groot deel 
van de platforms waarop stedelingen 
zich organiseren of oriënteren op 
de stad – van Google Maps tot 
Facebookgroepjes voor de buurt.

Om te begrijpen wat de opkomst 
van deze softwarelaag en de rol van 
deze verschillende partijen (burgers, 
overheden, bedrijfsleven) betekent 
voor de stedelijke openbaarheid, 
is het zinvol om twee hierboven al 
aangehaalde metaforen voor de stad 
nog eens nader te bekijken. De stad, 
schreven we al, kan enerzijds begrepen 
worden als ‘marktplaats’ en anderzijds 
als ‘theater’.  Het idee van de stad als 
markt vinden we onder meer terug 
in een publicatie uit 2006 van het 
Planbureau voor de Leefomgeving 
van Rob van Engelsdorp Gastelaars 
en David Hamers. Daarin beschrijven 
ze de stad als een verzameling 
‘brandpunten van interactie’: een 
opeenstapeling van economische, 
culturele, sociale en politieke 
markplaatsen. Dankzij de diversiteit 
die het stedelijk leven biedt, vinden we 
er doorgaans precies wat we zoeken. 
Of het nu gaat om de aanschaf van 
een stofzuiger, een avondje lol in een 
stamcafé, een partner voor het leven, 
of tien andere voetballers om een 
elftal mee te vormen, we vinden het 
– met een beetje geluk - in de stad. 
We vinden die mensen of diensten 
deels doordat we weten wáár we ze 
aan kunnen treffen te midden van de 

diversiteit van de stad. Activiteiten zijn 
doorgaans gekoppeld aan specifieke 
plekken in de stad: de ouderwetse 
marktplaats of het winkelcentrum, 
het theater in het centrum, dat ene 
straatje waar die ene subcultuur 
bij elkaar komt, de sportvelden en 
centrale pleinen. Talloze van deze 
‘marktplaatsen’ - in economische, 
sociale en politieke zin - hebben zich 
zo door de eeuwen heen ruimtelijk 
geïnstitutionaliseerd. 

Een andere veel gebruikte 
metafoor voor de stad is die van 
het ‘theater van het alledaagse 
leven’. Ons leven bestaat uit een 
groot aantal verschillende rollen die 
we op verschillende momenten en 
verschillende plekken vervullen, en in 
iedere rol tonen we een of meerdere 
aspecten van onze identiteit. Dit 
maakt enerzijds interactie mogelijk 
met andere stedelingen, en biedt 
mogelijkheden tot onderlinge 
identificatie. Doordat we zien hoe 
mensen zich op specifieke plekken 
gedragen, raken we bekend met hun 
levenswijze en de vaak ongeschreven 
regels die op de een of andere plek 
gelden. Zo kunnen we ons al dan niet 
met andere stedelingen identificeren.

Publieke en parochiale ruimten zijn 
marktplaats en theater tegelijk. Ze 
bestaan uit herkenbare plekken 
waarvan we het aanbod kennen, en 
waar we met onze vraag – op welk 
gebied dan ook - terecht kunnen. 
Tegelijkertijd kunnen we door onze 
aanwezigheid ook laten zien dat we 
ons tot de parochie rekenen, wanneer 
we tenminste de bijbehorende 
rolrepertoires (dresscode, manier van 
praten en handelen) respecteren. 
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De opkomst van de softwarelaag in 
de stad biedt hier een interessant 
aanknopingspunt. Uiteenlopende 
platforms bieden stedelingen de 
mogelijkheid om hun leven op nieuwe 
manieren publiek te maken. Wat 
we doen, waar ze zijn, met wie we 
afspreken, veel mensen maken het 
tegenwoordig publiek via sociale 
media. Andere digitale diensten 
maken gebruik van reputatiesystemen 
waarbij onze identiteit wordt 
gekoppeld aan evaluaties van 
personen met wie we iets hebben 
uitgewisseld. Weer andere digitale 
media verzamelen data over 
bijvoorbeeld ons energiegebruik en 
kunnen dat zowel op individueel als op 
collectief niveau publiek maken.

Kortom, van individuele bijdragen 
aan fora op sociale media tot de 
representatie van collectieve ritmes en 
patronen op websites, van Facebook-
likes tot datavisualisaties van 
luchtvervuiling, digitale media maken 
allerlei aspecten van het stedelijk 
leven op nieuwe manieren publiek. En 
dat biedt weer nieuwe mogelijkheden 
om onszelf te representeren en 
identificeren, en publieken te vormen 
die elk weer hun eigen ruimtegebruik 
kennen. Dat proces is niet alleen een 
bottom-up proces waar we zelf alle 
controle over hebben. Allerlei partijen 
verzamelen data over het stedelijk 
leven – van TomTom tot Facebook, 
van de politie tot marktonderzoekers 
– en gebruiken die om stedelingen te 
classificeren. Ze categoriseren mensen 
in publieken om op basis daarvan 
diensten en tips aan te reiken, of juist 
als ongewenst persoon aan te merken. 
Dat kan handig zijn wanneer TomTom 
ons langs de files leidt, of Facebook 

ons een nieuw restaurant, wijk, of 
winkel laat ontdekken die precies 
aansluit bij onze voorkeuren. Maar 
het kan ook weer leiden tot ruimtelijke 
sortering of nieuwe vormen van 
uitsluiting. De nadruk op stedelijke 
publieken stelt ons in staat om precies 
dat proces te bevragen. Wie maakt 
welke gegevens over het stedelijk leven 
publiek? Hoe organiseren stedelingen 
zich met die gegevens op sociaal-
ruimtelijke wijze? Hoe identificeren 
stedelingen zich via digitale media 
met publieken en vinden zij hierbij 
aansluiting? En wat betekent dat voor 
de manier waarop stedelingen zich tot 
elkaar verhouden?

Ingrediënten van 
stedelijke publieken
Om een analyse van dit proces 
te kunnen maken, hebben wij een 
model ontwikkeld dat vier aspecten 
benoemt van de manier waarop 
stedelijke publieken tot stand 
kunnen komen. Bij elkaar vormen 
deze vier aspecten een centrale 
onderzoeksvraag: hoe engageren 
stedelingen zich in publieken rond 
gemeenschappelijke thema’s of issues, 
en welk handelingsperspectief wordt 
hen geboden?

Deze vraag staat los van het gebruik 
van digitale media. Ieder publiek 
of gemeenschap kan beschreven 
worden langs deze vier dimensies. 
Of het nu gaat om het publiek dat 
bij elkaar kwam voor een rationeel 
debat in het achttiende-eeuwse 
koffiehuis in Londen, of een groep 
muziekfans die zich grotendeels 
organiseren via Facebook. Wat ons 
interesseert is de manier waarop 

In het denkmodel dat wij hier 
voorstellen benaderen wij de publieke 
ruimte op een alternatieve manier. 
Klassieke theorieën over stedelijke 
openbaarheid beginnen bij de 
beschrijving van fysieke stedelijke 
ruimten – pleinen, winkelstraten, 
parken, vervoersknooppunten, 
woonwijken – en kijken dan welk 
publiek daar bij elkaar komt en hoe 
de aanwezige leden van dat publiek 
zich tot elkaar verhouden. Wij stellen 
voor deze benadering om te draaien. 
We beginnen niet bij de stedelijke 
ruimten als arena voor interacties, 
maar bij wat wij ‘stedelijke publieken’ 
noemen: groepen mensen die al dan 
niet tijdelijk bij elkaar komen rond 
een gemeenschappelijke ervaring, 
belang, identiteit, beheer van een 
gemeenschappelijke resource, of 
anderszins.

In het alledaagse leven maken we 
allemaal deel uit van een kleiner of 
groter aantal uiteenlopende publieken. 
Deze bestaan bijvoorbeeld uit onze 
collega’s, onze buren, de leden van 
onze voetbalclub, de stamgasten van 
een café, de toevallige bezoekers van 
een markt, enzovoorts. Wij verkiezen 
de term ‘publiek’ boven vergelijkbare 
termen als (al dan niet ‘lichte’) 
gemeenschap, groep, of community, 
omdat in het begrip publiek twee 
betekenissen verscholen liggen die 
van belang zijn in de sociale interactie 
in de publieke ruimte. Een publiek is 
enerzijds een groep mensen die tijdelijk 
bij elkaar is gebracht, zoals het publiek 
in een theater of een voetbalstadion. 
Tegelijkertijd impliceert ‘publiek’ ook 
‘iets openbaar maken’. Leden van 
een publiek maken een of meerdere 
aspecten van hun leven openbaar. 

Ze dragen een Ajax-sjaal of 
Feyenoord-pet, en maken zo publiek 
bij welke supportersgroep ze horen. 
Ze dragen een avondjurk van een 
beroemd ontwerper, of laten een 
hipsterbaard staan en laten zo zien 
tot welke sociale groepen ze zich 

rekenen. Ze maken hun mening – 
gezouten of ongezouten - publiek 
op een internetforum en dragen zo 
– constructief of niet - bij aan een 
discussie over de publieke zaak. 

Publieksvorming verenigt beide 
aspecten: doordat leden van een 
publiek aspecten van hun identiteit, 
levenswijze of opvatting of gedrag 
publiek (als in ‘openbaar’) maken, stelt 
het anderen in staat kennis te nemen 
van hun positie, en zich met hen te 
identificeren of juist afstand te nemen, 
en zo een ‘publiek’ (in de betekenis van 
‘groep’ te vormen). 

Wie maakt welke 
gegevens over 
het stedelijk 
leven publiek? 
Hoe organiseren 
stedelingen zich 
met die gegevens 
op sociaal-
ruimtelijke wijze? 
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manier waarop stedelingen betrokken 
worden bij het gemeenschappelijke 
doel of interesse. Wanneer besluit 
iemand dat luchtkwaliteit een 
belangrijk issue is? Met welke 
motivatie stelt iemand zijn auto 
beschikbaar via een site als 
Snappcar? Een deel van deze vraag 
ligt besloten in psychologische of 
sociologische processen, op dat 
gebied zijn wij geen experts. Maar 
we zien dat zulke initiatieven digitale 
media op innovatieve manieren 
inzetten om mensen te motiveren. 
Wat voor strategieën zien we hier? 
Zo worden digitale media vaak 
gebruikt om spelelementen te 
introduceren, en ontstaan er nieuwe 
beloningsstructuren die zowel 
materieel als immaterieel kunnen zijn.

Met de term publiek onderzoeken we 
aan de hand van de dubbele betekenis 
(‘groep mensen’ en ‘openbaar maken’) 
van het woord hoe publieken ontstaan 
doordat de leden ervan een of 
meerdere aspecten van hun identiteit 
publiek maken. Wat laten stedelingen 
onder welke omstandigheden van 
zichzelf zien, en hoe stelt dat andere 
mensen in staat om zich daarmee 
te identificeren? Hier spelen digitale 
media een interessante rol. Ze stellen 
ons in staat om op allerlei nieuwe 
manieren aspecten van onze levens 
publiek te maken. Dat doen we 
wanneer we een foto plaatsen op een 
sociaal netwerk, wanneer we de foto 
van iemand anders ‘liken’, wanneer we 
een ‘screen name’ (digitale identiteit) 
gebruiken in een chatroom. 

Andersom kunnen ook andere partijen 
data over ons publiek maken, zowel 
op individueel als op geaggregeerd 

niveau. Denk bijvoorbeeld aan de 
energieproducent die via de slimme 
meter laat zien wat het energiegebruik 
van de hele buurt is, maar (vanwege 
privacy redenen) weer niet van die ene 
buurman. Of aan een online winkel 

of dienst die ons nieuwe boeken, 
restaurants of muziek aanraadt 
omdat mensen (die we niet kennen) 
een vergelijkbare smaak lijken te 
hebben. Het ontwerp van interfaces 
voor digitale media – van sociale 
media met like-knoppen tot en met 
energiemeters – bepaalt dus voor een 
groot deel ook de manier waarop we 
aspecten van ons leven publiek kunnen 
maken, met mogelijk ook gevolgen voor 
de manier waarop publieken al dan 
niet tot stand komen.

Met handelingsperspectief bedoelen 
we tot slot de mogelijkheid die leden 
van een publiek hebben om handelend 
op te treden. Opnieuw geldt dat 
interfaces van digitale media hiertoe 
zowel nieuwe mogelijkheden bieden 
als ook barrières op kunnen werpen. 
Bijvoorbeeld: op de ene site mag het 

digitale media een kwalitatieve 
verandering kunnen zorgen in de 
manier waarop publieken worden 
georganiseerd, en wat voor belangrijke 
beleids- en ontwerpvraagstukken 
dat met zich mee brengt. We 

zullen de vier aspecten – Issue 
/ thema; Engagement; Publiek; 
Handelingsperspectief - hier kort langs 
lopen om dit te verduidelijken.

Met Issue/ Thema bedoelen we 
het gemeenschappelijke element 
dat een publiek bindt. Dat kan een 
gemeenschappelijke interesse of 
identiteit zijn, of een collectief doel 
of belang zoals de organisatie van 
onderwijs of gezondheidszorg. 
Digitale media maken het mogelijk 
om zo’n gemeenschappelijk thema 
of issue op nieuwe manieren te 
benoemen of inzichtelijk te maken. 
Sociale media en online fora bieden 
nieuwe mogelijkheden voor burgers 
om thema’s te agenderen die ze 
belangrijk vinden en zich daar om heen 
te organiseren. Maar welke macht 
hebben ze precies op dit soort issue- 
en actieplatforms? Wie bepaalt de 
voorwaarde waaronder ze met elkaar 

in debat kunnen gaan? 

Daarnaast speelt de opkomst van 
big data een belangrijke rol. Door 
de opkomst van sensoren in de 
stad en analysesoftware in online 
platforms wordt steeds meer data 
verzameld over het leven in de stad. 
Het analyseren en visualiseren van 
die data biedt nieuwe manieren 
om gemeenschappelijke belangen 
of interesses zichtbaar te maken. 
Of het nu gaat om gegevens 
over luchtkwaliteit of de tijdelijke 
aanwezigheid van vrienden met een 
barbecue in een park. Beide bieden 
ons een nieuw inzicht in wat ons zou 
kunnen binden of juist verdelen. Deze 
ontwikkeling biedt talloze nieuwe 
mogelijkheden, maar leidt ook tot een 
aantal vraagstukken. Wie verzamelt 
precies die data, en wie krijgt er onder 
welke voorwaarden toegang toe? Hoe 
betrouwbaar zijn die data eigenlijk? En 
wat betekenen ze? Hebben burgers 
iets aan al die reeksen getallen 
met komma’s ertussen, of is een rol 
weggelegd voor partijen die deze data 
ook kunnen interpreteren? Is hier een 
rol weggelegd voor ontwerpers of 
beleidsmakers? 

Enerzijds speelt er hier een belangrijk 
privacy vraagstuk: hebben burgers 
nog wel zeggenschap over de data 
die over hen wordt verzameld. 
Maar omgekeerd speelt er ook 
een debat over ‘publicity’: zijn alle 
geaggregeerde data die van publiek 
belang kunnen zijn, ook inderdaad 
publiek beschikbaar? Of hebben alleen 
overheden en commerciële bedrijven 
hier toegang toe?

Met engagement bedoelen we de 

Wie verzamelt 
precies die data, 
en wie krijgt 
er onder welke 
voorwaarden 
toegang toe?

Hoe verandert de 
opkomst van de 
softwarelaag het 
gebruik van de 
publieke ruimte en 
de organisatie van 
de publieke zaak?
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behorende bij de Deeleconomie stellen 
stedelingen in staat om op nieuwe 
manieren gezamenlijk hulpbronnen 
(de Engelse term ‘resources’ wordt 
hierbij ook wel gebruikt) te beheren of 
uit te wisselen. Ontmoetingsplaatsen 
tot slot kunnen worden begrepen als 
de digitale of hybride pendant van 
de publieke ruimte. Ze zijn opgericht 
om stedelingen met uiteenlopende 
achtergronden al 
dan niet tijdelijk bij elkaar te brengen 
en kennis van elkaar te laten nemen. 

Deze indeling is ideaaltypisch. 
Veel projecten bestaan uit meerdere 
aspecten. Een buurtblog die mensen 
uit een wijk of buurt online bij elkaar 
brengt, kan heel goed ook aanzetten 
tot actie rond een belangrijk lokaal 
issue. Zo’n site kan enerzijds het 
karakter hebben van een sociale 
hangout van een specifieke groep 
buurtbewoners, of juist fungeren 
als een ontmoetingsplaats voor 
buurtbewoners van uiteenlopende 
afkomst. De indeling die we hier 
hebben gemaakt is dan ook vooral 
bedoeld als een ‘menukaart’ die inzicht 
geeft in de verschillende ‘smaken’ 
aan stedelijke publieken. Het gaat 
daarbij steeds om de vraag: wat 
is het gemeenschappelijk element 
waaromheen een stedelijk publiek bij 
elkaar wordt gebracht? 
Vervolgens kunnen we ingaan op 
de vraag wat dat betekent voor de 
manier waarop het stedelijk leven 
vorm krijgt en wat het betekent voor 
de samenhang tussen de publieke 
ruimte en de publieke zaak.

1. Buurtblogs
Buurtblogs is de term die we gebruiken 

om initiatieven te beschrijven die 
bewoners van een fysieke locatie 
online bij elkaar brengt. Ze zijn er in 
verschillende soorten en maten: van 
Facebook- en Whatsapp-groepen 
van een appartementencomplex 
tot blogs voor een heel stadsdeel. 
Soms nemen ze de vorm aan van 
eenmanskrantjes waarin een bewoner 
bericht over zijn omgeving. Andere 
kennen een collectieve redactie. 
Weer andere hebben een meer open 
prikbordstructuur waarop allerlei 
bewoners bijdragen kunnen plaatsen. 
Sommige zijn vooral intern gericht en 
vormen een platform om binnen een 
gemeenschap van bewoners berichten 
uit te wisselen. Andere hebben 
nadrukkelijk ook een publieke kant en 
lijken op traditionele buurtmedia als 
krantjes en lokale radio.
Wat buurtblogs met elkaar gemeen 
hebben is dat ze een podium vormen 
waarop buurtbewoners hun levens, 
voorkeuren en opvattingen aan 
elkaar en de buitenwereld publiek 
kunnen maken. In haar boek Goeie 
buren houden zich op d’r eigen: Buurt, 
gemeenschap en sociale relaties in de 
stad uit 2005 beschrijft Talja Blokland 
hoe de buurt altijd al een podium 
is geweest waarop buurtbewoners 
zich in hun alledaagse activiteiten 
aan elkaar laten zien en elkaar zo de 
mogelijkheid bieden zich al dan niet 
met elkaar te identificeren. Daarbij 
kan door de herhaalde interactie 
ook onderling vertrouwen tussen 
buurtbewoners ontstaan. 

Tegelijkertijd ontstaan uit lokale 
interacties ook wat game-onderzoeker 
Eric Gordon en Gene Koo ‘placeworlds’ 
noemen: verzamelingen van gebruiken, 
verhalen en kennis die bij een 

publiek reageren op artikelen, op een 
andere site wordt die mogelijkheid 
ontnomen. In het ene geval mag het 
publiek stemmen op voorstellen, in 
een ander geval neemt een instituut 
de beslissing. In het ene geval kan het 
publiek alleen voor of tegenstemmen, 
in een ander geval kan een publiek 
ook alternatieven aandragen. Op de 
ene site kun je een product kopen, op 
een andere kun je die producten ook 
bespreken of gebruikstips uitwisselen. 
De ene navigatiedienst biedt alleen 
de snelste route aan, een andere laat 
gebruikers zelf de paramaters bepalen 
(wel of geen openbaar vervoer, liever 
een ‘groene’ route dan een snelle). 
Bij de ene deeleconomie website kun 
je alleen aangeven wat je zelf in de 
aanbieding hebt, bij een andere weer 
alleen wat je nodig hebt. In de app 
store van Apple mag je alleen door 
Apple goedgekeurde apps verkopen, 
op alternatieve marktplaatsen kan 
iedereen zijn software aanbieden. 
En zo kunnen we deze reeks nog 
eindeloos verder uitbreiden. Waar het 
om gaat is dat een digitaal platform 
je in staat stelt om bepaalde dingen 
wel en andere niet te doen, en dat 
dat natuurlijk gevolgen heeft voor 
de manier waarop publieken hun 
gemeenschappelijke doelen zelf mede 
kunnen bepalen, alsmede die doelen 
ook kunnen vertalen in acties.

Bij elkaar genomen kunnen de vier 
aspecten van publieksvorming - Issue/ 
thema; Engagement; Publiek en 
Handelingsperspectief – begrepen 
worden als ingrediënten waarmee 
allerlei uiteenlopende publieken 
gevormd kunnen worden. In het 
‘denkmodel ingrediënten’ verderop 
in deze publicatie werken we deze 

vier aspecten verder uit. Daarbij 
kijken we specifiek naar de vragen die 
digitale technologieën oproepen bij 
het ontwerpen en reguleren van de 
hier beschreven ontwikkelingen. Hier 
gaan we nu eerst verder met de vraag 
hoe de vier ‘ingrediënten’ zich laten 
combineren tot specifieke stedelijke 
publieken.
 
Menukaart stedelijke 
publieken
Als de bovenstaande paragraaf 
begrepen kan worden als een 
ingrediëntenlijst, dan is het nu tijd om 
eens te kijken wat voor gerechten er 
mee opgediend kunnen worden. Zo 
keren we terug naar onze hoofdvraag: 
hoe verandert de opkomst van de 
softwarelaag het gebruik van de 
publieke ruimte en de organisatie van 
de publieke zaak? 
Tijdens onze verkenning zijn we 
gestuit op vijf verschillende soorten 
stedelijke publieken. Deze verschillen 
vooral van elkaar in datgene wat 
de stedelingen verbindt: Buurtblogs 
zijn online sites en sociale netwerken 
die mensen met elkaar in contact 
brengt die een stedelijke ruimte met 
elkaar delen, meestal een buurt 
of wijk. Sociale marktplaatsen en 
hangouts zijn te begrijpen als online 
parochiale domeinen: stedelingen 
met een specifieke interesse of 
achtergrond kunnen elkaar ontmoeten 
en met elkaar communiceren. 
Issue en actieplatforms zijn online 
fora waar stedelingen met een 
interesse of belang in een specifiek 
maatschappelijk issue elkaar 
ontmoeten, en acties coördineren 
om het gedeelde doel te kunnen 
verwezenlijken. Sites en apps 
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of apps gemakkelijk vinden. Links 
tussen individuele leden die iets voor 
elkaar kunnen betekenen kunnen ook 
gemakkelijk worden gemaakt. 

Dit alles heeft kan zijn weerslag 
hebben op de manier waarop 
parochiale domeinen ruimtelijk zijn 
georganiseerd. Neem als voorbeeld 
datingapps als Grindr of Tinder. 
Gebruikers daarvan hoeven niet meer 
naar de fysieke ‘vleesmarkten’ in 
het uitgaansleven, vaak gesorteerd 
op subcultuur. Wanneer een match 
eenmaal online is gemaakt, kan er op 
allerlei plekken worden afgesproken, 
van de Coffee Company op de hoek 
tot het centraal station. Dit betekent 
dat in dergelijke gevallen een 
duidelijk herkenbare fysiek parochiaal 
domein minder noodzakelijk is, en 
dat wellicht de behoefte aan meer 
neutrale ontmoetingsplaatsen die 
door verschillende typen gebruikers 
tegelijkertijd gebruikt kunnen worden 
toeneemt. 

Een andere uitkomst kan zijn dat 
subculturen zich verder specialiseren. 
Al in 1975 beschreef de socioloog 
Claude Fischer dat de marktwerking 
van steden ervoor zorgt dat nieuwe 
subculturen opkomen. Juist in 
steden is door de opeenhoping van 
mensen met uiteenlopende interesses 
en achtergronden een kritische 
massa te vinden van individuen met 
overeenkomstige interesses. Internet 
maakt het nog gemakkelijker om 
soortgenoten te vinden, en wanneer 
de link eenmaal online is gelegd, 
kunnen er zowel on- als offline allerlei 
activiteiten georganiseerd worden. 
Als we deze logica volgen zal de 
diversiteit binnen steden verder 

toenemen. Maar de persoonlijke 
uitsnede ervan wordt misschien juist 
kleiner: dankzij diezelfde digitale laag 
is het steeds gemakkelijker vooral 
die publieken te volgen waar iemand 
zich mee identificeert, en zijn leven te 
organiseren rond de activiteiten van 
deze publieken.

Wat dit ruimtelijk zou kunnen 
betekenen, beschrijft Manuel Tironi in 
een onderzoek naar de experimentele 
muziek-scene in Chili’s hoofdstad 
Santiago. Hij beschrijft hoe deze scene 
niet meer op een beperkt aantal vaste 
plekken samen komt, maar dat de 
ontmoetingsplekken van dit ‘publiek’ 
flexibeler zijn geworden, doordat men 
via sociale netwerken als Myspace 
gemakkelijk collectieve activiteiten 
kan coördineren. Die online fora 
zijn bovendien ook een belangrijke 
site voor ‘publicness’ geworden. 
Nieuwe bandjes en substromingen 

presenteren elkaar niet alleen op 
podia in de stad, maar ook via pagina’s 
in een sociaal netwerk. Myspace (een 
inmiddels wat in onbruik geraakt 
sociaalmediaplatform), zo schrijft hij, is 
niet alleen een ‘promotional platform’, 
maar zelfs een ‘condition of possibility’ 
voor de scene. Het is dankzij dit online 
platform dat leden van het publiek 
elkaar kunnen vinden, ervaringen 

bepaalde plek gaan horen, en die 
uitgewisseld worden in alledaagse 
interacties. Zo kan door de tijd heen 
een ‘sense of place’ ontstaan, een 
herkenbare identiteit die bij een 
specifieke plek hoort.

Buurtblogs en bijbehorende sociale 
media verbreden dit proces. Interactie 
vindt niet alleen op straat plaats, 
maar ook via digitale mediaplatforms. 
Bewoners wisselen er ‘secret 
knowledge’ uit over de buurt: waar 
zitten de leukste restaurantjes, waar is 
de beste bakker? Met elkaar vertellen 
ze zelf het verhaal over hun eigen 
buurt en drukken er een stempel op.
 
Dat stempel kan nadrukkelijk afwijken 
van het imago dat een buurt heeft 
bij de buitenwereld. Sommige van 
deze buurtblogs zijn zelfs nadrukkelijk 
opgericht met dit doel: het aan elkaar 
laten zien dat ondanks de soms 
negatieve berichten in de media er ook 
allerlei positieve activiteiten in de wijk 
plaatsvinden. Naast het uitwisselen 
van dit soort verhalen en het bouwen 
aan een gemeenschappelijk verhaal 
over de buurt, worden er via deze 
platforms vaak ook activiteiten in de 
buurt georganiseerd. Vaak opnieuw 
met het doel om de buurt op een 
andere manier op de kaart te zetten, 
als ook om de online community de 
gelegenheid te geven elkaar ook 
eens offline te ontmoeten. Sommige 
blogs worden door stadsdelen of 
gemeentes verwelkomd als middel om 
sociale cohesie te vergroten, of zelfs 
als ‘city marketing’ instrument. Toch 
zijn ze ook niet onomstreden. Critici 
menen dat buurtblogs niet zozeer 
een aanvulling zijn van het publiek 
domein in een buurt, maar veeleer een 

parochiaal domein van een specifiek 
type stedeling, meestal blank en hoger 
opgeleid. Buurtblogs kunnen zo een 
uiting zijn van een ‘hipster urbanism’ 
en processen van ‘gentrificatie’ 
stimuleren. Daartegenover staat dat 
buurtblogs ook de mogelijkheid bieden 
om individuen met verschillende 
achtergronden die in een buurt 
nu eenmaal met elkaar samen 
leven te verenigen om met elkaar 
de leefbaarheid van de buurt te 
verbeteren, en activiteiten die er 
plaats vinden op nieuwe manieren 
zichtbaar te maken. 

2.  Sociale markt-
plaatsen en  
hangouts

Deze categorie valt te begrijpen als 
de online pendant van het parochiale 
domein. Zoals in de stad door de 
tijd heen herkenbare parochiale 
domeinen zijn ontstaan, waarvan 
stedelingen weten wat of wie ze 
daar tegen kunnen komen en hoe 
men zich daar gedraagt, zo kennen 
veel stedelijke publieken ook online 
‘hangouts’. Deze bestaan uit blogs, 
Facebook- (en andere sociale media) 
groepen, Whatsapp-groepen, fora, 
enzovoorts, die op allerlei manieren 
met elkaar verknoopt zijn. Net zoals 
de buurtblogs vormen ze een plek 
voor de symbolische interactie binnen 
een publiek. Er worden enerzijds 
evenementen en gebeurtenissen 
aangekondigd, anderzijds wordt er 
achteraf weer verslag gedaan, vaak 
via fotoseries. Tegelijkertijd werken 
dergelijke sites ook als marktplaats. 
Wie op zoek is naar een specifiek 
publiek met een specifieke interesse 
kan deze via online zoekmachines 

Online fora zijn 
bovendien ook een 
belangrijke site 
voor ‘publicness’ 
geworden.
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het coördineren van dergelijke acties, 
alsmede om het publiek dat rond 
een issue is georganiseerd zichtbaar 
te maken. Zo ontstond rond de 
Amerikaanse Occupy-beweging 
de blog ‘We are the 99 percent’. 
Op deze blog staan steeds foto’s 
van mensen die zich identificeren 
met deze beweging en hun eigen 
verhaal vertellen. Vaak door zichzelf 

te portretteren terwijl ze een 
handgeschreven opstel laten zien 
waarin ze beschrijven in welke lastige 
financiële omstandigheden ze zich 
bevinden. Het vertellen van individuele 
verhalen kan zo enerzijds leiden 
tot identificatiemogelijkheden, en 
anderzijds bijdragen aan het vormen 

van een collectief verhaal van de 
beweging.

In een ander geval stuitten we op de 
app ObscuraCam die het mogelijk 
moet maken om foto’s te maken van 
menigtes waarbij individuen niet 
herkenbaar zijn. Een algoritme in de 
app maakt automatisch gezichten in 
de menigte onherkenbaar op de foto. 
Het idee is dat sociale bewegingen 
zowel in de fysieke wereld als online 
hun massaliteit willen tonen. Maar 
wanneer ze foto’s van demonstraties 
online zetten, zijn individuele 
deelnemers ook voor de autoriteiten 
herkenbaar. Deze app moet het 
mogelijk maken wel de massaliteit van 
de beweging publiek te maken, zonder 
dat ook de identiteit van deelnemende 
individuen publiek wordt gemaakt. 
Het zijn een aantal voorbeelden 
die aangeven dat er allerlei nieuwe 
wisselwerkingen ontstaan tussen de 
manier waarop bewegingen zich fysiek 
en online manifesteren.

Wanneer we kijken naar de stad als 
arena voor democratisch debat, dan 
zien we dat digitale media op twee 
manieren een rol spelen. Enerzijds 
kunnen digitale media gezien worden 
als een extensie van de publieke 
sfeer, zoals ook traditionele media dat 
zijn. Debatten kunnen ook in online 
arena’s worden gevoerd. Dat leidt tot 
wisselende resultaten. De anonimiteit 
die sommige online debatfora bieden, 
leidt niet altijd tot geciviliseerde 
gedachtenuitwisseling. Het bouwen 
van een online arena garandeert ook 
niet automatisch ook een publiek dat 
daar op afroep bij elkaar komt. 

Maar we zijn ook voorbeelden 

uit kunnen wisselen en hun offline 
activiteiten kenbaar kunnen maken. 

In ons eigen verkennende onderzoek 
stuitten we zo op een aantal 
netwerken rond de Nederlandse 
stichting Caribean Creativity. Dat 
is enerzijds een stichting die als 
doel heeft de Caribische cinema 
te promoten, onder meer door het 
vertonen van films. De site linkt 
ook naar een aantal gelieerde 
Facebookgroepen rond Caraïbische 
muziek in Nederland. Daar zijn 
aankondigingen van feesten en 
filmvertoningen in Nederland te zien. 
En achteraf volgen fotoverslagen, 
zodat ook afwezigen kunnen zien 
wie er aanwezig waren, hoe ze zich 
hadden uitgedost. Naast verwijzingen 
naar lokale evenementen worden er 
ook allerlei links naar internationale 
gebeurtenissen en media gelegd, zoals 
een internationaal filmfestival, of het 
verschijnen van een nieuw album. 
Er is dus een netwerk van lokale 
plekken in Nederland (bioscopen en 
uitgaansgelegenheden) die steeds 
tijdelijk worden gebruikt voor de 
bijeenkomsten van dit publiek. De 
activiteiten worden publiek gemaakt 
via verschillende mediakanalen, en 
daar wordt de lokale scene ook gelinkt 
aan de internationale.

Als deze ontwikkeling doorzet 
ontstaat zo een geheel nieuwe 
constellatie van genetwerkte (tijdelijke) 
parochiale domeinen die zowel lokaal 
georganiseerd zijn als internationaal 
verbonden. En zowel de fysieke 
evenementen als de verslagen 
ervan via sociale media spelen een 
belangrijke rol als uitwisselingsarena 
voor de symbolische interactie van  

het publiek. 

Vanuit het perspectief van de 
publieke ruimte kan dit leiden tot een 
versterking van de ontwikkeling die 
Tineke Lupi “Living Together Apart” 
heeft genoemd. Steden zien er nu 
diverser en gemengder uit, met Turkse 
koffiehuizen, hipsterbarretjes en cafés 
voor ‘oude stedelingen’ naast elkaar. 
Maar alhoewel geografisch nabij, is 
de symbolische afstand zo groot dat 
verschillende groepen meer langs 
elkaar heen dan met elkaar leven. En 
het is daarbij de digitale medialaag die 
de ogenschijnlijke chaos beheersbaar 
houdt: die vertelt de gebruiker 
op welke plekken hij vandaag zijn 
parochiale domeinen kan vinden.

3.  Issue- en  
actieplatforms

De stad is altijd ook een politieke arena 
geweest. Enerzijds is het publieke 
domein van de stad omschreven als 
een politieke marktplaats waar in 
arena’s zoals de Atheense agora, 
het achttiende-eeuwse koffiehuis 
of onze hedendaagse debatcentra 
volgens min of meer vaststaande 
protocollen gediscussieerd kan worden 
over politieke issues; waar diverse 
argumenten kunnen worden
beoordeeld op hun overtuigingskracht 
en tegen elkaar afgewogen kunnen 
worden. Anderzijds is het de plaats 
waar gelijkgestemden elkaar 
mobiliseren om zich te organiseren 
rond issues. Dan is de publieke ruimte 
een theater om de massaliteit van 
een publiek in fysieke zin publiek te 
maken; denk aan demonstraties en 
bezettingen. Sociale media bieden 
hierbij nieuwe mogelijkheden voor 

Een van de 
grootste beloften 
van digitale media 
is dat ze niet alleen
nieuwe arena’s 
voor debat bieden,
maar dat ze ook 
nieuwe manieren
bieden om de 
onderwerpen die 
van belang zijn te 
benoemen.
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gebruikt is de ‘civic economy’. De 
precieze betekenis van beide termen 
verschilt, maar waar beide begrippen 
op wijzen is dat het beheer van 
stedelijke hulpbronnen of resources 
op nieuwe manieren georganiseerd 
wordt. Denk daarbij aan het delen 
van auto’s, het uitlenen van spullen, 
het verhuren van appartementen 
aan toeristen, of aan het met elkaar 
beheren van een gemeenschappelijke 
tuin of energievoorziening, of het 
uitruilen van immateriële resources als 
tijd. Digitale media spelen hierin steeds 
een belangrijke rol. Enerzijds kunnen ze 
fungeren als marktplaats waar vraag 
en aanbod bij elkaar gebracht worden 
of collectieve acties kunnen worden 
gecoördineerd. Deze marktplaatsen 
worden vaak gekoppeld aan 
reputatiesystemen. Deelnemers 
maken hun identiteit bekend via een 
profiel – soms gebaseerd op het 
profiel van een bestaand sociaal 
netwerk als Facebook, en vervolgens 
kunnen deelnemers elkaars bijdragen 
evalueren. Werd de auto op tijd 
teruggebracht? Haperde de derde 
versnelling? Digitale media maken het 
vervolgens mogelijk om individueel 
gebruik van een collectieve resource 
te administreren en af te rekenen. Tot 
slot maken digitale media het mogelijk 
om alternatieve boekhoudingen bij 
te houden rond de uitwisseling van 
diensten en spullen; bijvoorbeeld een 
systeem waarin tijd voor tijd wordt 
geruild, of door de introductie van 
lokale munteenheden. 
Vaak speelt een centrale partij een 
belangrijke rol aan organisator van 
het platform en als ‘trust broker’: een 
partij die deelnemende partijen heeft 
gescreend of het risico op zich neemt. 
In de rol van deze bemiddelende partij 

zit mogelijk ook een problematische 
aspect van de deeleconomie. Want 
terwijl in het discours om deze 
ontwikkeling heen vaak het ‘peer-to-
peer’ en lokale karakter van dergelijke 
diensten wordt benadrukt, kan het zijn 
dat de marktplaats wordt beheerd 
door een centrale partij, en deze 
kan vervolgens veel macht naar zich 
toe trekken. Discussies die onder 
meer in Nederland over Airbnb en 
Uber worden gevoerd, draaien voor 
een deel rondom die problematiek. 
Willen we de bemiddeling van 
vraag en aanbod op het gebied van 
lokaal vervoer uitbesteden aan een 
Amerikaans beursgenoteerd bedrijf? 
Hoe verhoudt de logica van zo’n 
internationaal platform zich tot lokale 
regulering? Wanneer de softwarelaag 
deels het ruimtegebruik gaat bepalen, 
zoals in het voorbeeld van Airbnb, 
willen we dan de zeggenschap over 
die softwarelaag helemaal uit handen 
geven?

Vanuit het idee van de publieke ruimte 
en de publieke zaak geredeneerd zijn 
er tegelijkertijd ook veel mogelijkheden. 
Studies als “A Compendium for 
the Civic Economy” van Nesta uit 
2011 laten zien dat juist lokale 
maatschappelijke organisaties en 
bevlogen ondernemers zich op nieuwe 
manieren organiseren. Met behulp 
van digitale platforms en tools als 
crowdfunding en crowdsourcing als 
ook via lokale georganiseerde events 
worden buurtbewoners betrokken 
bij het opzetten van collectieve 
voorzieningen. Anderzijds belooft deze 
ontwikkeling ook dat er efficiënter 
omgesprongen kan worden met 
collectieve hulpbronnen als energie. 
En tot slot kunnen juist hele praktische 

tegengekomen waarin initiatiefnemers 
er wel degelijk in slaagden om via 
online arena’s lokale debatten op 
gang te brengen, zoals bijvoorbeeld 
in de online discussies over 
buurtbegrotingen in een aantal 
Duitse gemeentes. Onderzoek naar 
de precieze succes- en faalfactoren 
van dit soort online debatcentra is nog 
volop in ontwikkeling. 

Een van de grootste beloften van 
digitale media is dat ze niet alleen 
nieuwe arena’s voor debat bieden, 
maar dat ze ook nieuwe manieren 
bieden om de onderwerpen die van 
belang zijn te benoemen. De opkomst 
van ‘big data’ en ‘citizen sensing’ 
maakt het mogelijk om op allerlei 
nieuwe manieren gegevens over 
het stedelijk leven te verzamelen en 
inzichtelijk te maken. Hoe zit het met 
de luchtkwaliteit in een wijk naast de 
snelweg? Hoe is het gesteld met de 
geluidsoverlast van een vliegveld? 
Door zelf gegevens te verzamelen 
of gebruik te maken van bestaande 
gegevens kunnen burgers zich beter 
informeren over issues die zij van 
belang vinden. Ook kan de combinatie 
van databestanden inzicht geven op 
ontwikkelkansen voor wijken of steden. 
In onze verkenning zijn we een groot 
aantal projecten tegen gekomen die 
in ieder geval de eerste stap in dit 
traject nemen: het aanbieden van 
stedelijke data en het visualiseren 
ervan zodat issues inzichtelijk gemaakt 
kunnen worden. De tweede stap – het 
engageren van een publiek rond zo’n 
issue – blijkt in de alledaagse praktijk 
een stuk lastiger.
De belofte van democratisering 
komt dus met een groot aantal 
voorbehouden. Allereerst is er 

het vraagstuk van toegang: wie 
verzamelt er data, en wie mag die 
gebruiken? Krijgen actievoerders 
tegen verontreinigde lucht toegang 
tot de databases die verkeersdiensten 
verzamelen? Ten tweede is er het 
vraagstuk van betrouwbaarheid 
van de data. Ten derde is een deel 
van deze discussie gebaseerd op 
de veronderstelling dat mensen 
puur rationele wezens zijn (homo 
economicus) en dat meer kennis ook 
tot betere beslissingen zou leiden. 
Betere informatie over energiegebruik 
zou kunnen leiden tot bewustwording 
over het energievraagstuk, en 
vervolgens tot energiebesparing. 
Op een aantal bijeenkomsten die wij 
bezochten werd dit uitgangspunt ter 
discussie gesteld. Tot slot geldt dat 
de hier beschreven mechanismes 
niet alleen door goedwillende 
burgers gebruikt worden om zich 
te organiseren rond zaken van het 
algemeen belang. De mogelijkheid tot 
organisatie met behulp van sociale 
media kan ook leiden tot toenemend 
NIMBY-ism (Not In My Back Yard). 
Of nog sterker: ook extremistische 
politieke splintergroeperingen, 
voetbalvandalen, en terroristen zijn 
te begrijpen als publieken die zich 
organiseren met behulp van issue- en 
actieplatforms.

4. Deeleconomie
Een vierde categorie stedelijke 
publieken bestaat uit groepen 
stedelingen die zich organiseren 
rond gedeelde ‘resources’ of 
hulpbronnen. Hiervoor is in het 
algemeen taalgebruik inmiddels de 
term ‘deeleconomie’ ingeburgerd. 
Een andere term die ook wel wordt 
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over of herinneringen aan of 
gezichtspunten op een specifieke 
plek of gebeurtenis en maken die 
ook weer zichtbaar aan andere 
bezoekers. Ze bestaan uit websites 
met uiteenlopende herinneringen 
aan een buurt. Of uit een app die een 
rondwandeling door de stad aanbiedt, 
en op verschillende plekken historische 
of actuele verhalen toont. Ook zijn 
we urban screen-toepassingen 
tegenkomen (schermen in de 
openbare ruimte) waarop bewoners 
hun mening over een issue zichtbaar 
konden maken.
Waar veel van deze projecten als 
doel hebben om de rijkheid aan 
schakeringen te tonen, proberen 
projecten uit de tweede categorie 
juist een nieuwe gemeenschappelijke 
ervaring te benoemen. Voorbeelden 
zijn projecten die collectieve ritmes 
van de stad verbeelden, vaak via 
manifestaties in de fysieke publieke 
ruimten. De opmars van sensoren 
maakt het mogelijk om op nieuwe 
manieren data te verzamelen over 
het stedelijk leven, en kunstenaars 
proberen die inzichten vaak 
op uiteenlopende manieren te 
visualiseren, bijvoorbeeld door middel 
van projecties op mediafaçades 
of urban screens. De gedachte is 
dat stedelingen zich zo op nieuwe 
manieren al dan niet onbewust gaan 
identificeren met het gevisualiseerde 
ritme van een plek die ze regelmatig 
bezoeken. 

De laatste categorie van deze 
projecten gaat iets verder dan alleen 
het verbeelden van individuele 
gezichtspunten of collectieve ritmes en 
arrangeert kortstondige ontmoetingen 
in de publieke ruimte. Vaak worden 

hiervoor spelelementen gebruikt. 
Het voordeel daarvan is dat ze 
mensen uitnodigen om even uit hun 
eigen rol te stappen, en dat levert een 
zekere vrijheid op om ook op sociaal 
gebied te experimenteren. Dit soort 
projecten vinden vaak plaats op 
momenten dat het publiek hiervoor in 
de stemming is, bijvoorbeeld tijdens 
festivals. 

Digitale media bieden verschillende 
affordances (programma van 
mogelijkheden) voor al deze projecten. 
Ze maken het mogelijk om asynchroon 
ervaringen uit te wisselen, ervaringen 
en verhalen kunnen op een ander 
moment worden vertoond dan ze zijn 
opgetekend. Collectieve ervaringen 
kunnen op nieuwe manieren in 
kaart gebracht. En interactieve 
spelelementen kunnen een ervaring 
interessanter maken om aan mee te 
doen. 

Er kleeft ook een lastige kant aan 
dergelijke projecten. Uiteenlopende 
verhalen en perspectieven kunnen in 
een digitale medialaag gemakkelijk 
worden opgeslagen en toegankelijk 
gemaakt. Maar in de stedelijke 
publieke ruimte blijven ze vaak 
onzichtbaar, je moet eerst een app 
downloaden of een specifieke site 
bezoeken. Hoe zorg je ervoor dat 
bezoekers ook daadwerkelijk betrokken 
worden bij zo’n project? Vandaar dat 
veel van dit soort projecten er dan ook 
voor kiezen om op de een of andere 
manier ook een fysieke interventie in 
de publieke ruimte te doen om daar 
een publiek te werven.

marktplaatsen voor vraag- en 
aanbod weer leiden tot kortstondige 
contacten tussen stedelingen van 
verschillende afkomst. Waar de 
opkomst van sociale marktplaatsen 
en hangouts kan leiden tot een 
versterking van “Living Together 
Apart”, kunnen dergelijke platforms 
juist vanwege hun praktisch nut 
mogelijk weer voor verbinding zorgen 
tussen verschillende stedelingen. Al 
speelt vertrouwen – en de manier 
waarop dat digitaal wordt bemiddeld 
- daarbij een belangrijke rol. Vertrouw 
ik op de reputatiesystemen van de 
bemiddelaar? Leen ik mijn auto uit 
aan iedereen die zich via de site bij mij 
meldt? Of alleen aan mijn Facebook-
vrienden, en hoogstens de vrienden 
daarvan?
Zo brengt deze mogelijkheid het 
publieke domein te versterken ook 
een risico met zich mee. Wanneer 
een groep burgers het beheer 
van een collectieve resource zoals 
een zwembad of buurtbibliotheek 
overneemt omdat de staat de kosten 
ervan niet meer op zich wil nemen, lijkt 
dat een positieve ontwikkeling: een 
dienst die anders wegbezuinigd wordt 
blijft bestaan. Maar blijft de dienst ook 
als een publieke dienst bestaan? Of 
wordt ze alleen toegankelijk voor een 
kleine groep? Welke processen van in- 
en uitsluiting vinden er plaats? En hoe 
zit het mensen in de samenleving die 
nauwelijks sociale contacten hebben of 
kunnen onderhouden? Kunnen zij ook 
een beroep doen op deze collectieve 
diensten en netwerken?

5.  Ontmoetings-
plaatsen

De laatste categorie bestaat uit 

projecten die zijn opgezet om 
stedelingen met verschillende 
achtergronden bij elkaar te brengen. 
Soms zijn het gemeentes die hiervoor 
het initiatief nemen, omdat ze de 
sociale cohesie in een buurt willen 
verbeteren. Soms zijn het burgers zelf 
of maatschappelijke instellingen die 
vanuit een eigen behoefte dergelijke 
projecten ontplooien. Regelmatig 
zijn het ook kunstenaars die met hun 
werk mensen met uiteenlopende 
achtergronden aan elkaar willen 
koppelen. Grofweg zijn er drie 
categorieën projecten binnen dit 
ideaaltype. In de eerste plaats zijn 
er projecten die stedelingen kennis 
willen laten maken met de enorme 
verscheidenheid aan ervaringen, 
inzichten, en achtergronden die in de 
stedelijke cultuur nu eenmaal
aanwezig is. Een tweede groep 
projecten probeert op nieuwe 
manieren gemeenschappelijke 
overeenkomsten tussen al die 
verschillende stedelingen met hun 
verschillende achtergronden te 
benoemen. En een derde categorie 

wil mensen niet alleen informeren, 
maar ook kort met elkaar kennis laten 
maken.

Projecten uit de eerste categorie 
verzamelen verschillende verhalen 

Collectieve 
ervaringen 
kunnen op nieuwe 
manieren in kaart 
gebracht. 
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externe partijen hebben ondernomen 
om nader grip te krijgen op de hier 
beschreven processen. Ze kunnen 
worden begrepen als ontwerpend 
onderzoek. Doel daarvan is om aan 
de hand van een aantal ontwerpen of 
discussiestukken mogelijkheden van 
digitale media in het publieke domein 
in kaart te brengen en ter discussie 
te stellen. Met het Digital Methods 
Initiative van de Universiteit van 
Amsterdam hebben we onderzocht of 
we door zelf data te verzamelen uit de 
digitale medialaag grip kunnen krijgen 
op de ruimtelijke consequenties van 
de hier beschreven publieksvorming. 
Hoe ziet de stad eruit wanneer we 
daar toegang toe krijgen via digitale 
media? En andersom, hoe stellen 
digitale media ons in staat om op 
nieuwe manieren parochiale en 
publieke domeinen in het leven te 
roepen? In een tweede experiment, 
uitgevoerd samen met LUSTlab 
onder de titel “Binnen de lijnen” 
experimenteerden we met de manier 
waarop een kunstwerk ontwikkelingen 
op het gebied van parochialisering 
bespreekbaar kan maken – en zo op 
zichzelf weer een publiek discussiestuk 
vormt. Het laatste experiment 
voerden we uit in samenwerking met 
Dus Architects. Dus zelf heeft een 
ontwerpend onderzoek uitgevoerd 
naar de woningbouwvereniging van 
de toekomst, en het vraagstuk hoe 
de publieke zaak (‘wonen’) op nieuwe 
manieren bottom-up georganiseerd 
zou kunnen worden. Gezamenlijk 
hebben we een aantal mogelijkheden 
verkend van de rol die digitale media 
zouden kunnen spelen om publieken 
rond dit thema te organiseren.

Na deze experimenten keren we 

terug naar ons denkmodel. Nu gaan 
we dieper in op de ingrediënten 
van stedelijke publieken (‘issue/
thema’, ‘engagement’, ‘publiek’ en 
‘handelingsperspectief’) en benoemen 
we in een schematisch overzicht een 
aantal volgens ons urgente ontwerp- 
en beleidsdilemma’s. 

We sluiten af met een aantal case 
studies. Aan de hand van een 
aantal concrete voorbeelden wordt 
geïllustreerd hoe stedelingen zich in 
publieken hebben geëngageerd rond 
gemeenschappelijke thema’s en wat 
dat betekent voor de ervaring van 
publieke ruimtes en de organisatie van 
de publieke zaak.

Conclusie en lees 
wijzer
Hierboven hebben we een eerste 
aanzet willen geven om na te denken 
over de relatie tussen digitale 
media en de publieke ruimte en 
de publieke zaak. De belangrijkste 
interventie die we voorstellen is om 
te vertrekken vanuit de notie van 
stedelijke publieken. Hoe engageren 
stedelingen zich in publieken rond 
een gemeenschappelijk thema of 
issue en welk handelingsperspectief 
biedt dit hen? Enderzijds hebben 
we daarbij vier aspecten of 
ingrediënten benoemd (‘issue/
thema’, ‘engagement’, ‘publiek’ 
en ‘handelingsperspectief’) die 
ingangen bieden om zo’n analyse 
te maken. Vervolgens hebben we 
een ‘menukaart’ benoemd van vijf 
verschillende soorten stedelijke 
publieken die we in een eerste 
verkenning zijn tegengekomen.
Bij elkaar hebben we gezien dat de 
beschreven ontwikkelingen nieuwe 
kansen bieden om op nieuwe 
manieren publieken in het leven te 
roepen, of om de publieke zaak op 
nieuwe manieren te organiseren. 
Maar daarbij moeten we oppassen 
voor technologisch determinisme, of 
‘solutionisme’, waarbij we er vanuit 
gaan dat digitale media vanzelf 
alle maatschappelijke problemen 
oplossen. Sterker: de ontwikkelingen 
in de digitale media kunnen ook leiden 
tot verregaande parochialisering en 
zo het voortbestaan van stedelijke 
publieke ruimten (zowel in fysieke als 
virtuele zin) als ontmoetingsplaats 
tussen verschillende publieken in 
gevaar brengen, en daarmee het idee 

van de publieke zaak ondermijnen. 

Ons relaas is dan ook niet per se 
een optimistisch verhaal dat vanzelf 
leidt tot een participatiesamenleving 
waarin iedereen volop meedoet en 
de overheid wel een stapje terug kan 
doen. Wat wij hier hebben willen laten 
zien zijn zowel de maatschappelijke 
kansen als ook de bedreigingen die 
deze ontwikkelingen met zich mee 
brengen. Naar ons idee is dat een 
eerste belangrijke stap om inzicht 
te bieden in de mogelijke gevolgen 
van digitale media voor de manier 
waarop de publieke ruimte in onze 
steden tot stand komt en de manier 
waarop we ons rond de publieke zaak 
kunnen organiseren. Ons doel is om 
beleidsmakers, ontwerpers en sociale 
doe-het zelvers die aan de slag willen 
met digitale media voor de publieke 
ruimte en publieke zaak te inspireren, 
een denkmodel te bieden en ze enkele 
overwegingen mee te geven voor 
kritische reflectie op de rol van digitale 
media. 

Dat doen we door de verdere 
uitwerking van het ons denkmodel, in 
een aantal stappen. In het Denkmodel 
Menukaart geven we een schematisch 
overzicht van de hier al genoemde vijf 
ideaaltypische stedelijke publieken die 
volgens ons mogelijk zijn gemaakt door 
de opkomst van digitale media, en 
hun mogelijke positieve en negatieve 
gevolgen voor de programmering van 
de publieke ruimte en de organisatie 
van de publieke zaak. 

In het daarop volgende deel 
beschrijven we een drietal 
experimenten die we samen met drie 
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Hoe verandert de opkomst van digitale media het gebruik van de publieke 
ruimte en de organisatie van de publieke zaak? Om op die vraag een 
antwoord te bieden, kijken wij niet in de eerste plaats naar publieke 
ruimtes, maar naar de manier waarop stedelingen zich met behulp 
van digitale media in publieken organiseren. 

In onze verkenning zijn we vijf van dergelijke (ideaaltypische) stedelijke 
publieken tegengekomen: buurtblogs; sociale marktplaatsen 
en hangouts; issue- en actieplatforms; deeleconomie; en 
ontmoetingsplaatsen.

Deze ‘menukaart’ biedt een overzicht van deze type stedelijke publieken, 
toont een aantal concrete voorbeelden en benoemt hun mogelijke 
consequenties voor de ervaring van de publieke ruimte en de organisatie 
van de publieke zaak. 
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•  Buurtblogs kunnen bijdragen aan 
een positief zelfbeeld van een buurt 
en versterking van een ‘sense of 
place’, een lokale identiteit die wordt 
geladen met verhalen, herinneringen 
en gebeurtenissen waarmee 
bewoners zich kunnen identificeren.

•  Buurtblogs kunnen buurtbewoners 
van verschillende achtergronden 
kennis van elkaar laten nemen of met 
elkaar in contact brengen, en zo de 
sociale cohesie bevorderen.

•  Buurtblogs kunnen publieken 
mobiliseren rond actuele lokale 
thema’s

•  Buurtblogs kunnen nadrukkelijk een 
bepaald stempel op een wijk of buurt 
drukken, bijvoorbeeld dat van de 
‘hipster’ of ‘creatieve klasse’ en er zo 
aan bijdragen dat andere inwoners 
zich uiteindelijk minder thuis gaan 
voelen in de buurt.

•  Staan of vallen vaak met de actieve 
inzet van een aantal trekkers. 

•   Zoals alle vormen van representatie 

zijn ook buurtblogs selectief. 
Sommige buurtbewoners zullen 
zich niet of minder gerepresenteerd 
voelen dan anderen. Wie beheert/
beheren de buurtwebsite?

Voorbeelden:
weblog pendrecht

www.mario-bosch.nl/pendrecht-weblog.htm

Eenmansbuurtblog van Mario Bosch die al 

jarenlang met ijzeren regelmaat bericht over 

alles wat zich in zijn buurt afspeelt. Wie zijn 

blog volgt, krijgt een uitgebreid beeld van de 

verschillende kwesties die in wijk spelen, als ook 

van wat Jane Jacobs de ‘public characters’ van 

een buurt noemde.   

geef om de jan eef

www.geefomdejaneef.nl/

De moord op juwelier Fred Hund was in 2010 

de reden voor een aantal bewoners van het 

Amterdamse stadsdeel De Baarsjes om zich 

te organiseren. Gezamenlijk wilden ze de 

teloorgang – leegstand, onveiligheid - van 

winkelstraat Jan Evertsenstraat keren. Met 

onder meer een webplatform en via sociale 

media wisten ze buurtgenoten te activeren voor 

allerlei activiteiten, zoals de ‘Geef om de Jan 

Eef dag’ waarop een groot aantal eendaagse 

pop-up stores werd ingericht. Inmiddels is 

de beweging geïnstitutionaliseerd in een 

‘winkelstraatvereniging’ waarin ondernemers, 

burgers en lokale overheid bij elkaar komen. 

overvecht.nu

http://overvecht.nu/

Site die als prikbord functioneert voor 

bewoners en organisaties in de Utrechtse 

wijk Overvecht. Met veel aankondigingen van 

lokale evenementen. Een aantal vrijwillige 

wijkbewoners neemt steeds de rol op zich van 

‘ambassadeur’ en voert redactie op de site en 

organiseert ontmoetingen in de wijk. 

 

Publieken rond een gedeelde locatie.
Buurtblogs en bijbehorende sociale mediaplatforms stellen bewoners in staat om 
(doorgaans gezamenlijk) hun eigen verhaal over hun buurt te vertellen. Ze wisselen 
verhalen, herinneringen en tips uit, en gebruiken deze platforms ook voor het 
organiseren van sociale activiteiten in de buurt, of om gezamenlijk een probleem 
aan te pakken. Zo dragen ze bij aan de invulling van een ‘sense of place’.

Publieke Zaak

Publieke Ruimte
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•  Kan bijdragen aan een stedelijk leven 
met grote diversiteit; verschillende 
clubjes, subculturen, hobbygroepen 
kunnen elkaar makkelijk ontmoeten 
en activiteiten opzetten.

•  Kan bijdragen aan nieuwe vormen 
van ruimtelijke overlap tussen 
parochiale domeinen. Nu leden 
van een subcultuur dankzij de 
bemiddeling van een online platform 
aan elkaar worden gekoppeld, 
hoeven ze niet meer per se op 
gespecialiseerde afgebakende 
plekken af te spreken, maar kunnen 
ze ook kiezen voor ontmoeting 
op meer ‘neutrale’ plekken die 
tegelijkertijd ook door anderen 

worden gebruikt.
•  Het parochiale domein kan ruimtelijk 

flexibeler worden ingevuld. Leden 
van een groep leren via online 
platforms welke plekken voor hen 
relevant zijn, maar dat kan redelijk 
snel wisselen. Andersom kunnen 
plekken als leegstaande gebouwen 
sneller tijdelijk worden toegeëigend 
voor gebruik door verschillende 

groeperingen.

•  Kan in extreme vorm leiden tot  
verregaande parochialisering. 
Mensen zijn steeds beter op de 
hoogtevan wat er zich in hun eigen 
subcultuur en interessegebieden 
afspeelt. Maar terwijl de diversiteit 
van de stad als geheel toeneemt, 
wordt de individuele uitsnede 
daarvan wellicht kleiner.

•   Ruimtelijk kan dit leiden tot een 
versterking van ‘Living Together 
Apart’. Steden zien er aan de 
oppervlakte diverser en gemengder 
uit, met Turkse koffiehuizen, 
hipsterbarretjes en cafés voor ‘oude 
stedelingen’ naast elkaar. Maar 
alhoewel geografisch nabij, is de 
symbolische afstand zo groot dat 
verschillende groepen vooral langs 
elkaar heen leven. 

Voorbeelden:
meetup

www.meetup.com

‘Find your people’ is het motto van meetup, een 

site waar gelijkgestemden elkaar kunnen vinden, 

en gezamenlijk activiteiten kunnen organiseren. 

Wordt in Nederland veelal gebruikt voor expats 

en professionals uit de werelden van 

design en technologie. Software maakt het 

mogelijk om groepen te vormen activiteiten te 

plannen, en met een kaart aan te geven waar ze 

plaatsvinden. Een eerste grove analyse leert dat 

afspraken veelal worden gemaakt op centrale 

plekken rond vervoersknooppunten.

grindr

http://grindr.com/

Datingplatform voor mannen op zoek naar 

mannen, naar eigen zeggen ‘the largest and 

most popular all-male location based social 

network’. 

Stelt gebruikers in staat te kijken wie er in 

de directe omgeving beschikbaar is voor 

een afspraakje en past bij de verschillende 

voorkeuren die de gebruiker in kan stellen. 

Maakt fysieke ‘cruising zones’ deels overbodig.  

Wanneer de match eenmaal online is 

gemaakt, kan fysiek op elke plek worden 

afgesproken.

buurthuis van de toekomst

https://buurthuisvandetoekomst.denhaag.nl/

Initiatief van de gemeente Den Haag. Koppelt 

leegstaande locaties tijdelijk aan groepen en 

gemeenschappen die een plek zoeken om met 

elkaar te zingen, Frans te leren, te sporten of 

te bridgen. Andersom kunnen buurtbewoners 

op zoek naar een specifieke activiteit of groep 

zien waar ze die in de wijk kunnen vinden. 

Buurthuisactiviteiten vinden zo niet langer 

op een centrale locatie plaats, maar in een 

gedistribueerd netwerk van plekken die ook 

steeds weer kunnen wisselen.

caribean creativity

http://caribbeancreativity.nl/

Community / netwerk / stichting die in 

Nederland allerlei activiteiten organiseert op 

het gebeid van Caraïbische cinema en muziek, 

op steeds wisselende locaties. Zo organiseren 

de Muchachas Borrachas latin feestjes in 

het Amsterdamse uitgaansleven, vinden er 

regelmatig filmvertoningen plaats en zijn er 

de Yard Vibes Reaggae Dancehall Party’s 

Jamaican Style. Website en Faceboekgroepen 

verknopen deze lokaal georganiseerde events 

met zowel een lokaal als wereldwijd publiek 

en maken dat zichtbaar aan de hand van 

fotosessies van events en de facebookprofielen 

van de leden. Naast aankondigingen van 

de events en hun locaties, vind je er ook 

verwijzingen naar internationale tijdschriften, 

blogs en evenementen waar bezoekers over de 

laatste ontwikkelingen in hun scene  

kunnen leren.

Publieken gebaseerd op een gedeelde interesse.
Online platforms stellen mensen in staat om snel en gemakkelijk in contact te 
komen met gelijkgestemden om met elkaar verhalen, uitingen of praktische tips 
te delen. Hier leren leden van een subcultuur van elkaar wat de laatste trends en 
modes zijn, en ook welke plekken in de stad voor hen relevant zijn. En wanneer 
persoonlijke contacten via deze platforms zijn gelegd, kan er daarna in de stad 
worden afgesproken: op een locatie die past bij de subcultuur, of juist op een 
neutrale locatie die handig gelegen is.

Publieke Zaak

Publieke Ruimte
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Issue & Actieplatforms.

•  Heeft de potentie om burgers actuele 
kennis over en inzicht in belangrijke 
maatschappelijke ontwikkelingen te 
verschaffen. 

•  Stelt burgers in staat zich te 
organiseren rond issues van 
algemeen belang

•  Kan ook leiden tot NIMBY-ism, 
waarbij burgers zich vooral 
organiseren om zich te verzetten 
tegen ontwikkelingen die misschien 
het algemeen belang dienen maar 
hun persoonlijke belang schaden.

•  Dezelfde organisatiemethoden 
worden ook gebruikt door 
fundamentalisten of terroristen 
om leden te recruteren rond een 
gemeenschappelijk issue, en ze te 
mobiliseren om tot actie over te gaan, 
dan wel deze te coördineren.

•  Kan ook een vorm van pseudo-
participatie zijn, of schijndemocratie, 

wanneer er geen daadwerkelijk 
duurzame verandering mogelijk  
gemaakt wordt

Voorbeelden:
petities.nl

Platform waarop mensen een issue kunnen 

agenderen met het doel vervolgens 

medestanders te mobiliseren de petitie te 

ondertekenen om die vervolgens aan te bieden 

aan de lokale of nationale overheid. 

Heeft een strak geregisseerd format waarin 

gebruikers worden gedwongen hun issue en 

bijbehorend doel helder te formuleren. Publiek 

van ondertekenaars wordt zichtbaar gemaakt 

als anonieme steunbetuiger of onder eigen 

naam, waarbij ‘prominente’ ondertekenaars nog 

extra gehighlight kunnen worden.

eetbaar rotterdam

http://www.eetbaarrotterdam.nl/

Publieken georganiseerd rond een  
maatschappelijk issue
De opkomst van sociale media, al dan niet in combinatie met de opkomst van ‘big’ 
en ‘open data’ zo luidt de belofte, biedt burgers nieuwe mogelijkheden om zich 
te organiseren rond allerlei maatschappelijke issues.  Dat hoeft niet per se een 
positieve ontwikkeling te zijn: het kan ook een ontwikkeling van NIMBY-ism in de 
kaart spelen. Daarbij geldt: het inzichtelijk maken van issues is een begin. 
Maar hoe engageer je daar ook echt een publiek omheen dat ook daadwerkelijk 
kan handelen?

Publieke Zaak

Publieke Ruimte

Eetbaar Rotterdam is een initiatief van een 

vereniging met als doel om de voedselketen 

zichtbaar te maken in de stad. Eetbaar 

Rotterdam vormt een netwerk voor 

stadslandbouw waarin initiatieven elkaar 

kunnen versterken. 

De gedachte is dat als voedsel dichter bij huis 

groeit stadsbewoners de mogelijkheid hebben 

om het voedselproductieproces te zien en te 

ervaren. De vereniging wil op deze manier een 

bijdrage leveren aan een gezonde en duurzame 

samenleving.

buurbook

http://www.buurbook.nl/

Buurboek wil bewoners meer invloed geven op 

hun eigen leefomgeving, en biedt hen daarvoor 

een platform met  een interface in de vorm 

van een kaart. Daarop kunnen ze activiteiten 

plaatsen, dan wel suggesties doen om de buurt 

te verbeteren, en daartoe gezamenlijk actie te 

ondernemen.

voorjebuurt

http://www.voorjebuurt.nl/

Voor je Buurt is een crowdfunding en 

corwdsourcingplatform voor buurtinitiatieven. 

Burgers, overheden, maatschappelijke 

organisaties en het bedrijfsleven werken samen 

om initiatieven van burgers te realiseren  

en verduurzamen.



@
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•  Effectief gebruik van schaarse 
middelen kan leiden tot vergroting 
duurzaamheid. Een deelauto 
neemt kost minder energie om te 
produceren en te onderhouden 
en neemt minder ruimte in dan vijf 
individuele auto’s.

•  Functioneel gebruik van gedeelde 
resources kan leiden tot kortstondige 
ontmoetingen tussen buurtbewoners 
van verschillende achtergronden en 
zo sociale cohesie bevorderen.

•  Alternatieve afrekensystemen 
(tijdbanken, lokale currencies) bieden 

meer mensen de kans om actief deel 
te nemen aan sociaal leven.

•  Ontsluiting van (ruimtelijke) resources 
via softwarelaag kan tot nieuwe 
vormen van gebruik leiden die 

ingaan tegen plaatselijke regulering 
en praktijken. Denk bijvoorbeeld 
aan de manier waarop Airbnb hele 
hotel, buurten kan veranderen in 
een gedistribueerd hotel waardoor 
het aantal tijdelijke gebruikers dat 
nauwelijks binding heeft met een 
buurt plotseling toeneemt.

•  Bemiddelende platforms kunnen 
uitgroeien tot machtige partijen.  
Maar welk doel dienen zij? 
Winstmaximalisatie voor 
buitenlandse aandeelhouders, of 

   het lokale publieke belang?

•  Welke processen van in- en uitsluiting 
vinden er precies plaats? Het lijkt 
positief wanneer een groep burgers 
het beheer van een publieke resource 
voor haar rekening neemt. Maar 
krijgt ook iedereen toegang, of 
wordt een voorziening juist aan het 
publieke domein onttrokken en alleen 
toegankelijk voor de deelnemers?

•  Het reduceert de rol van burgers tot 
die van koopman en consument.

   Een hulpbron delen met iemand      

Publieken die gezamenlijk een of meerdere 
resources met elkaar delen of uitwisselen.
De opkomst van de deeleconomie is een ontwikkeling waarin burgers met elkaar 
een aantal resources delen of beheren. Denk aan het delen van auto’s en spullen 
of het uitruilen van diensten. Digitale media spelen hierbij een belangrijke rol: ze 
maken het mogelijk om individueel gebruik van een resource te administreren 
(bijvoorbeeld het aantal gereden kilometers), kunnen vraag en aanbod makkelijk 
aan elkaar koppelen, en kunnen gebruikers koppelen aan reputatiesystemen 
waardoor het freerider-probleem (individuen die zich onttrekken aan de gedeelde 
verantwoordelijkheid voor een collectief goed) ondervangen kan worden. Digitale 
media maken het daarnaast mogelijk om alternatieve boekhoudingen bij te houden 
rond de uitwisseling van diensten en spullen; bijvoorbeeld een systeem waarin tijd 
voor tijd wordt geruild, of lokale munteenheden worden geïntroduceerd.

Publieke Zaak

Publieke Ruimte

   anders kan tegenwoordig geld 
   opleveren. Het wordt dan erg 
   verleidelijk van altruïstisch delen 
   naar een monetaire transactie 
   te gaan.

Voorbeelden: 
buuv

www.buuv.nu

Buuv is een markplaats waarop bewoners 

diensten aan elkaar kunnen aanbieden en 

vragen. Bezoekers kunnen onder hun echte 

naam om hulp vragen, of anoniem – pas na een 

reactie brengt de organisatie Buuv je in contact 

met de hulpvrager – of aanbieder. Buuv werkt 

samen met vrijwilligers en lokale organisaties uit 

verschillende buurten om het online platform te 

beheren, en vraag- en aanbod uit de buurt ook 

offline zichtbaar te maken.

peerby

Peerby.com

Een van de bekendste platforms in Nederland 

om spullen te delen met je buren. De simpele 

interface bestaat uit een textbox met 

daarboven de vraag: ‘Ik wil graag lenen: (een)’. 

Oproepjes die daarin worden ingevuld worden 

verspreid onder buurtbewoners. Andersom kun 

je oproepen van andere gebruikers zien,

inclusief de afstand vanaf je eigen huis. Leden 

worden zichtbaar gemaakt aan de hand van een 

zelfgekozen naam en foto, een reputatiesysteem 

ontbreekt. Wel wordt op een kaart door middel 

van prikkertjes zichtbaar gemaakt waar in de 

buurt bij Peerby aangesloten leden wonen, maar 

hun individuele identiteit is niet te achterhalen.

thuisafgehaald

Thuisafgehaald.nl

Thuisafgehaald is een online ontmoetingsplek 

waar koks en eters elkaar kunnen vinden. Je 

kunt er zelfgekookte maaltijden delen met 

mensen uit jouw buurt, of juist kijken waar er in 

jouw buurt eten valt af te halen bij iemand thuis. 

Ook kunnen leden zelf Food Events aanmaken 

en organiseren bij hun in de buurt. 



Ontmoetings
plaatsen.
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•  digitale media kanalen bieden de 
mogelijkheid om op enige afstand 
mee te leven en bekend te raken met 
andere stedelingen.

•  digitale media bieden nieuwe 
manieren om collectieve ritmes te 
benoemen en verbeelden, en dit 
biedt indviduele stedelingen een 
nieuw perspectief tot identificatie 
met de bredere stedelijke 
gemeenschap

•  Deelname is vaak laagdrempelig, 
vaak ook doordat ze een speels 
karakter hebben

•  Dergelijke projecten zijn vaak 
kleinschalig en vrijblijvend van aard

•  Waar je in de fysieke publieke ruimte 
vanzelf met andere aanwezigen 
geconfronteerd wordt, moet je als 
publiek bewust actie ondernemen om 
uitingen via mediakanalen te ervaren. 

Voorbeelden:
 
straatvogels

http://www.straatvogels.nl/

Wat gebeurt er als daklozen, die normaal 

gesproken een teruggetrokken leven leiden, 

plotseling zichtbaar worden via Twitter? Dat 

is de hoofdvraag achter dit project. Een groep 

mensen die in het alledaagse leven beperkt 

zichtbaar is, maakt hun leven publiek via 

digitale kanalen. Zo kunnen anderen van enige 

afstand bekend raken met het perspectief van 

de daklozen. Ook kunnen daklozen onderling 

communiceren en tips uitwisselen, dan wel een 

beroep doen op de bredere gemeenschap.

Platforms die stedelingen met uiteenlopende 
achtergronden met elkaar verbinden.
Een laatste categorie nieuwe mediaplatforms probeert niet zozeer mensen bij 
elkaar te brengen die al iets met elkaar delen of die een gezamenlijk doel hebben 
maar juist mensen van uiteenlopende achtergronden met elkaar in contact te 
brengen, door op een nieuwe manier tijdelijk een publiek domein in het leven 
te roepen. Vaak gaat het om speelse interventies in de publieke ruimtes, die 
bijvoorbeeld een collectief ritme of gedeelde ervaring visualiseren. Soms gaat het 
ook om het online aan elkaar verbinden van verschillende publieken. 

Publieke Zaak

Publieke Ruimte

koppelkiek

whatsthehubbub.nl/projects/koppelkiek/

Koppelkiek is een sociaal fotospel ontwikkeld 

door Kars Alfrink voor de buurt Hoograven in 

Utrecht. Spelers konden een prijs winnen door 

opdrachten uit te voeren waarbij ze zichzelf 

samen met een ander op de foto moesten 

zetten in allerlei situaties, bijvoorbeeld samen 

met een getal. Deze foto’s werden later getoond 

bij een buurtcentrum. Anders dan games met 

alleen individuele beloningen was dit spel 

juist expliciet ontworpen om speelse sociale 

interacties en serendipiteit te stimuleren. 

Ook zien we in dit voorbeeld dat spelsituaties 

mensen ertoe kunnen aanzetten om façades 

van wat geldt als ‘normaal gedrag’ te laten 

varen en met nieuwe ogen naar de wereld  

te kijken.

subtlemob

http://wearecircumstance.com/as-if-it-were-

the-last-time.html

Het project As If It Were The Last Time is een 

‘subtlemob’-project van kunstenaar Duncan 

Speakman. Deelnemers ondergingen een 

filmische ervaring in de straten van Londen. Zij 

kregen een mp3 opgestuurd en een plek en tijd. 

Ze waren verdeeld in twee teams. Terwijl één 

team instructies kreeg om minimale handelingen 

uit te voeren, luisterde het andere team naar 

een soundtrack en beschrijving en werd zo 

toeschouwer van een filmische scène op straat. 

Voor passanten viel dit nauwelijks op. Zulke 

interventies creëren gedeelde 

ervaringen. Herinneringen stimuleren een 

gevoel van betrokkenheid bij speciale plekken in 

de stad. Speakman verzet zich tegen het idee 

dat collectieve acties in het publieke domein 

noodzakelijkerwijs een ludiek en disruptief 

karakter moeten hebben, zoals in flashmobs. 

Kleine verschuivingen volstaan om een situatie 

om te toveren tot een magische ervaring. 



Om op onze vraag een antwoord te geven, verzamelde een team van 
14 internationale onderzoekers en vormgevers de sporen die bewoners 
en bezoekers van de stad in een periode voorafgaande aan de summer 
school op sociale media als Meetup, Twitter en Pinterest hadden achter 
gelaten. Kunnen we door deze data te verzamelen en te analyseren op 
een nieuwe manier grip krijgen op de locaties waar parochiale en publieke 
domeinen tot stand komen? En worden er wellicht ook nieuwe vormen 
van overlap zichtbaar?

000
Welke rol spelen digitale media technologieën in het alledaagse stedelijke 
leven? Een eenduidig antwoord op die vraag is lastig te geven, ook  
al omdat de opkomst van digitale media een ontwikkeling is waar  
we midden in zitten. 

Om die reden kan naast empirisch onderzoek ook ontwerpend onderzoek 
een rol spelen in het beantwoorden van deze vraag. Bij de manier 
waarop wij deze methodologie inzetten gaat het dan niet zo zeer om 
het systematisch categoriseren van bestaande ontwikkelingen en 
fenomenen. Doel is eerder om te verkennen wat voor mogelijkheden er 
zouden kunnen ontstaan. Een fysiek of digitaal ontwerp dient dan als 
testcase of als discussiestuk om bepaalde ontwikkelingen inzichtelijk  
en bespreekbaar te maken.

Samen met drie externe partijen hebben we drie van deze experimenten 
uitgevoerd. Met het Digital Methods Initiative van de Universiteit van 
Amsterdam experimenteerden we met nieuwe onderzoeksmethodes om 
parochiale en publieke domeinen in kaart te brengen. Met LUSTlab keken 
we naar een manier om via kunst een publiek domein in het  
leven te roepen. En met Dus Architects verkenden we de mogelijkheden 
om digitale media in te zetten rond de organisatie van wonen als  
publieke zaak.

Experimenten. Experimenten.
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Experiment 1:
 
Parochiale domeinen in kaart gebracht
in samenwerking met 
Digital Methods Initiative / 
Universiteit van Amsterdam

Experiment 2: 

Binnen de lijnen
in samenwerking met 
LUSTLab

Experiment 3: 

Sociaal wonen 2.0
in samenwerking met 
Dus Architects en Trancity
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IN SAMENWERKING MET DIGITAL METHODS INITIATIVE / 
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Experiment 1.

Parochiale
domeinen in
kaart gebracht.

Hoe ziet de stad eruit wanneer we daar toegang toe krijgen via digitale 
media? En andersom, hoe stellen digitale media ons in staat om op 
nieuwe manieren parochiale en publieke domeinen in het leven te 
roepen? En hoe kunnen we met nieuwe onderzoeksmethoden grip krijgen 
op deze ontwikkelingen?

Deze vragen legden wij in de zomer van 2014 voor aan de Digital Methods 
Initiative Summer School georganiseerd door de vakgroep Nieuwe Media 
en Digitale Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. 
Een team van 14 internationale onderzoekers en vormgevers verzamelde 
gedurende een week tijd de sporen die bewoners en bezoekers van de 
stad hadden achter gelaten op sociale media als Meetup, Twitter en 
Pinterest. Kunnen we door deze data te verzamelen en te analyseren 
op een nieuwe manier grip krijgen op de locaties waar parochiale en 
publieke domeinen tot stand komen? En worden er wellicht ook nieuwe 
vormen van overlap zichtbaar?
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Meetup is een online platform dat gebruikers en gebruikersgroepen in staat stelt 
om activiteiten te organiseren. Andersom kan de site ook gebruikt worden als 
een ‘agenda’ – geïnteresseerden kunnen er zien wat voor activiteiten er waar 
plaatsvinden en zich er al dan niet bij aansluiten. 

Deze kaart geeft een overzicht van de locaties waar via Meetup georganiseerde 
evenementen plaats vinden, per type activiteit. Voor het overgrote deel vinden die plaats 
in het centrum van Amsterdam, maar niet uitsluitend. Veel sportbijeenkomsten vinden 
plaats in de verschillende parken van de stad, en een uiteenlopende reeks groepen 
ontmoet elkaar in cafés door heel Amsterdam heen.

Casus 1. Meetup. Casus 2. Pinterest.

Deze kaart geeft een mogelijke overlap tussen verschillende parochiale domeinen weer.  
Zwarte bollen zijn locaties die door 1 Meetup groep worden benut, de rode cirkels zijn 
plekken waar verschillende groepen bij elkaar komen.

Pinterest is een online platform waar gebruikers foto’s met elkaar delen. Foto’s 
worden ook verzameld in thematische prikborden. De onderzoekers vonden 
ongeveer 225 prikborden met daarin afbeeldingen over/ uit Amsterdam. Deze 
prikborden worden onder meer gebruikt als ‘reisgidsen’ om tips uit te wisselen 
over plekken die de moeite waard zijn in de stad.

De onderzoekers hebben de verschillende ‘pins’ geanalyseerd en gecategoriseerd,  
onder meer in de categorieën ‘hotspots’ en ‘hidden gems’.  
Een kaart die beide categorieën met elkaar combineert levert een interessant beeld op 
van Amsterdam. Opvallend is dat van de drukste winkelstraat – de Kalverstraat met zijn 
tamelijk generieke aanbod aan winkels die je elders ook aantreft – relatief zeer weinig 
foto’s zijn gepost. 

Daarentegen zijn van de buurten en winkelstraten met kleinere cafés en restaurants, 
speciaalzaken en concept stores zoals De 9 Straatjes, de Jordaan en de Haarlemmer-
straat juist heel veel plekken zichtbaar. We zouden kunnen concluderen dat Pinterest 
een ‘boutique view’ op Amsterdam genereert. Wie Pinterest gebruikt als reisgids om 
Amsterdam te verkennen krijgt dus een heel specifiek beeld van de stad dat vooral lijkt 
te bestaan uit unieke en exclusieve plekken. 

Experiment 1
Parochiale

domeinen in
kaart gebracht.
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In een periode van 10 dagen (13-22 juni 2014) vonden de onderzoekers 4930 
tweets die te herleiden zijn naar specifieke locaties in Amsterdam.

De onderzoekers hebben vervolgens de herkomst van de tweets geanalyseerd. 
Donkerblauwe stippen zijn tweets afkomstig van buitenlandse toeristen, de paarse 
stippen representeren tweets afkomstig van bezoekers uit Nederland en de grijze stippen 
zijn tweets van Amsterdammers. De kaart laat een grove schets zien van de verschillende 
plekken in Amsterdam die deze groepen bezoeken.  
We zien dat de drie groepen duidelijk drie verschillende deels overlappende delen  
van de stad gebruiken. 

Casus 3. Twitter. Casus 4. Geocaching.
Geocaching is een spel waarbij mensen een schat verstoppen op een bijzondere 
plek en de locatie in de vorm van GPS-coördinaten delen via specifieke websites. 
De sport is om aan de hand van die getallen de schat op te sporen. Als bewijs 
van de vondst worden er vervolgens vaak foto’s van gemaakt en weer gedeeld 
via digitale media. Vaak bestaat de schat uit een doos met daarin een aantal 
kleine trofeeën. Spelers mogen er een trofee uithalen, en worden uitgenodigd er 
tegelijkertijd een klein cadeautje voor toekomstige vinders achter te laten. Deze 
kaart geeft een overzicht van de verstopte geocaches in en om Amsterdam.  
Hoe groter de stip, hoe vaker de webpagina ervan is geraadpleegd.

Geocaching is een speelse manier om de stad te verkennen. Het kan spelers verleiden 
om ongebruikelijke plekken buiten de gebaande paden te bezoeken. Veel ‘schatten’ zijn 
verstopt aan de periferie van de stad of in de natuur. Geocaching lijkt minder een stedelijk 
fenomeen dan de andere hier gepresenteerde voorbeelden. Het valt echter niet uit te 
sluiten dat geocachers zelf vooral in de stad wonen en dit spel beschouwen als manier om 
nieuwe plekken buiten de stad te ontdekken.

Tweetende toeristen begeven zich vooral op de as van het Centraal Station – Leidseplein 
– Museumplein – Vondelpark. Bezoekers van buiten verspreiden zich over grotere delen 
van de stad – voornamelijk binnen de ring. 
En Amsterdammers zelf tweeten vanuit de hele stad.

Experiment 1
Parochiale

domeinen in
kaart gebracht.
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Het Digital Methods Initiative is een 
onderzoeksgroep op het gebied 
van digitale media opgericht door 
Richard Rogers, en verbonden aan de 
Universiteit van Amsterdam. Doel is om 
nieuwe onderzoeksmethodes en een 
nieuw kennissysteem te ontwikkelen 
om het gebruik van digitale media te 
analyseren. In 2014 organiseerde DMI 
de summer school On Geolocation: 
Remote Event Analysis (Mapping 
Conflicts, Disasters, Elections and 
other Events with Online and Social 
Media Data), waarbinnen deze 
verkenning plaatsvond. Aan het 
onderzoek werkten mee: Nataliya 
Tkachenko, Xinyang Xie (Yang), Peta 
Mitchell, Maarten Groen, Adrian 
Bertoli, Khwezi Magwaza, Naomi Bueno 
de Mesquita, Joe Shaw, Alexander 
van Someren, Tim Leunissen, Michele 
Mauri, Philip Schuette, Donato Ricci, 
Sabine Niederer.

https://wiki.digitalmethods.net.

Experiment 1
Parochiale

domeinen in
kaart gebracht.
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IN SAMENWERKING MET LUSTLAB

Experiment 2.

Binnen 
de lijnen.

Welke rol kunnen digitale mediatechnologieën spelen bij het in kaart 
brengen en bespreekbaar maken van ontwikkelingen op het gebied 
van de stedelijke publieke ruimte? En meer specifiek, hoe kunnen 
we door de inzet van nieuwe media het thema publieke ruimte in de 
Haagse Schilderswijk zichtbaar en bespreekbaar maken, bij voorkeur 
door de inzet van data die buurtbewoners zelf genereren? Met deze 
vraag benaderden wij in de zomer van 2014 het Haagse medialab en 
ontwerpbureau LUSTlab. We vroegen hen om een ontwerp te maken 
waarmee we het ruimtegbruik van een plek in kaart konden brengen en 
als discussiestuk weer konden inbrengen in de wijk zelf om het abstracte 
thema van de publieke ruimte en de publieke zaak zichtbaar  
en bespreekbaar maken voor buurtbewoners zelf.
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Aanvankelijk was het even zoeken naar de beste manier om het ruimtegebruik 
in de Schilderswijk inzichtelijk te maken aan de hand van sporen die bewoners 
via digitale media achterlaten. Onderzoek naar het gebruik van diensten als 
Twitter of Marktplaats leverde weinig op. Er bleken niet veel tweets te zijn die 
naar de buurt herleidbaar waren. De aangeboden spullen op Marktplaats waren 
dermate generiek dat ook hiermee weinig unieks over de buurt te vertellen was. 
Kortom: er moest zelf data gegenereerd worden. Het interessantste en meest 
kansrijke idee was om zelf data te verzamelen over het gebruik van een plein en 
deze ook weer op het plein zelf te visualiseren. Na een klein buurtonderzoek werd 
gekozen om dit te doen op het Oranjeplein.

Dat ging als volgt: met behulp van een kleine videocamera is op zondag 28 september 
2014 gedurende twee uur vanaf een extra hoog statief in vogelvluchtperspectief 
vastgelegd hoeveel mensen er bij elkaar zaten binnen het rechthoekige oppervlak van 
de noodwestzijde van het Oranjeplein. De beelden van deze camera zijn in de computer 
ingeladen en met behulp van software is de intensiteit van de bezetting vertaald in een 
kleurcode. Elk van de 27 kwadranten van 3x3 meter waarin het plein was opgeknipt kreeg 
een eigen kleurcode. Dit resulteerde dit in een ‘warmtekaart’ met een gradueel verloop 
tussen de kwadranten. Rood voor de meeste mensen bij elkaar gedurende langere 
periode, blauw voor heel weinig mensen. 

Een aantal dagen later zijn de ‘hoogtelijnen’ van deze kaart op exacte schaal uitgetekend 
op precies dezelfde plek op het plein. Kinderen uit de buurt – vaak begeleid door hun 
ouders – werden vervolgens uitgenodigd om de schetsen op het plein met stoepkrijt in 
te kleuren. Nadat het hele stuk asfalt ingekleurd was, vond een kort gesprek plaats met 
kinderen en ouderen. Zo werden aan de hand van de kaart discussies gevoerd over de 
manier waarop verschillende groepen het plein gebruiken, en hoe die zich tot elkaar 
verhouden.

Met mediakunst het publieke domein zichtbaar 
maken: visualiseren en discussiëren
 “Binnen de lijnen” was bedoeld als praatstuk over het abstracte thema van het publieke 
domein en de publieke zaak. Het werk stelde de vraag: van wie is het plein eigenlijk? Wie 
heeft het recht om hier welke activiteiten uit te voeren? Het achterliggende idee was dat 
we met datavisualisaties de onzichtbare en impliciete grenzen – wie zit waar op het plein; 
wie mag wat doen – expliciet konden maken. Uit de gesprekken bleek dat het Oranjeplein 
stevig in handen is van de pleinbeheerders, die heldere eigen regels stellen en kaders 
hanteren. 

Zo mogen bijvoorbeeld volwassenen het plein niet gebruiken om al fietsend door te steken, 
terwijl fietsende kinderen juist ruim baan hebben. Kinderen mogen de speeltoestellen 
niet op een andere manier gebruiken dan waarvoor ze bedoeld zijn. Daar wordt ook vrij 
streng op toegezien. Volgens pleinbeheerder Martin die hier naar eigen zeggen al 30 
jaar rondloopt was het vroeger nogal onguur op het Oranjeplein, met veel drugsgebruik, 
prostitutie, overlast en kleine criminaliteit. Dat is nu duidelijk anders. Het is inmiddels een 
vriendelijk, schoon en goed onderhouden speelplein, een magneet voor de buurt.  
Zo bezien werkt kaders stellen – ook een vorm van ‘kleuren binnen de lijnen’ - positief door 
in de publieke ruimte. 

“Binnen de lijnen” bevraagt eveneens diversiteit en hoe met of langs elkaar heen te 
leven. Uit gesprekken met buurtbewoners, met de pleinbeheerders en met onderzoekers 
Lenneke Overmaat en Simon Franke blijkt dat verschillende bevolkingsgroepen weliswaar 
samenkomen op het plein maar vaak wel elk hun eigen plekje innemen. De Marokkaanse 
vrouwen zitten aan de ene kant van het beheerdershuisje, de Turkse vrouwen aan de 
andere kant (ons project had de Turkse hoek ingenomen). 
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Dan zijn er nog Antilliaanse, Somalische en Chinese vrouwen die deels op zichzelf blijven 
maar zich ook door de andere groepen heen bewegen, aldus de pleinbeheerder. Op 
de dag dat wij het werk maakten was er eveneens een apart klein groepje Tunesische 
vrouwen dat aangaf vooral onderling contact te hebben. Waar de volwassenen langs 
elkaar heen binnen hun eigen kaders lijken te bewegen, daar rennen en spelen de kinderen 
dwars door elkaar heen. Volgens een wat oudere jongen van 14 jaar vertalen de kinderen 
ook vaak voor hun ouders die soms niet goed Nederlands praten. Op die manier fungeren 
kinderen als brug tussen de gescheiden werelden van de volwassenen. 

Het publieke domein zichtbaar maken: het 
publieke als werkwoord
Als praatstuk maakte “Binnen de lijnen” dus het parochiale ruimtegebruik van het plein 
inzichtelijk. Maar het project werkte op nog een ander niveau. Als discussiestuk fungeerde 
het zelf als een ‘publiek evenement’. Kinderen uit de buurt droegen actief bij aan de 
vormgeving van het kunstwerk, en rond dat proces ontstond een tijdelijk publiek van 
kinderen en hun ouders en begeleiders.

Zo stonden participatie en zelf doen centraal in dit kunstproject. In dat opzicht sluit het 
goed aan bij enkele veelgenoemde kenmerken van de huidige online cultuur, zoals het 
creëren van user-generated content, de ethiek van do-it-yourself en het ondernemen van 
collectieve actie. Nieuwemediakunst kan een manier zijn om mensen samen te brengen, 
te betrekken bij een plek en zich trots te voelen over het gezamenlijk bereikte resultaat. 
Zo kan een gedeeld gevoel van ‘eigenaarschap’ bij stedelingen versterkt worden: deze 
plek is van ons allemaal. Cruciaal voor dit gevoel van eigenaarschap is dat een groep 
van verschillende mensen bij elkaar komt op dezelfde ‘plaats’ (fysiek, online, of allebei) en 
tezamen een issue benoemt en elkaar aan kan vullen. De gemeenschappelijke energie, 
het plezier en het gevoel van verbinding die hierbij vrijkomen, zijn een wezenlijk onderdeel 
van het publieke domein. Dit affectieve karakter van het publieke domein, de emotionele 
component, wordt nog wel eens veronachtzaamd in de aandacht die uitgaat naar 
het waarborgen van het rationele debat en de deliberatieve besluitvorming. Juist de 
momenten waarop we elkaar raken en geraakt worden door de ander zijn cruciaal voor 
een gevoel van verbondenheid. 

Binnen de lijnen leert ons zo dat we het ‘publieke domein’ als emergent moeten 
beschouwen. Het is niet a priori aanwezig, al dan niet bedreigd door invloeden van 
buitenaf zoals digitale media en de vermeende versnippering die hiermee gepaard 
zou gaan. In plaats van een zelfstandig naamwoord is het publieke een werkwoord. 
Het publiek(e) is vluchtig, het moet telkens weer opnieuw geconsolideerd worden door 
middel van publieke activiteiten. Het publieke is met andere woorden een schouwspel, 

een theater, maar vooral ook een ‘doespel’. Onderzoekers zoals Erving Goffman en Lyn 
Lofland wezen enkele decennia geleden al op het theatrale karakter van het publieke 
domein. Alledaagse interacties hebben het karakter van informationele spelletjes. Mensen 
proberen bepaalde impressies op elkaar te maken en zijn hierbij zowel toeschouwer en 
acteur. Sommige dingen willen zij aan elkaar tonen en andere dingen juist verborgen 
houden. Op plekken achter de schermen voelen zij zich veilig en laten ze hun masker 
zakken. Andere plekken hebben juist het karakter van een podium waarop mensen zich 
zeer bewust zijn van hun eigen optreden en dat van anderen. Daarnaast ‘lekken’ mensen 
altijd onbedoeld informatie over zichzelf doordat ze geen volledige controle hebben over 
hun eigen optreden. Dat speelt vooral in grote steden waar mensen omringd zijn door 
onbekenden en zich voortdurend tot elkaar moeten verhouden. “Binnen de lijnen” schept 
artificiële kaders voor dit alledaagse publiek doespel. Juist het kunstmatige karakter 
werkt. Het schijnbaar vluchtige of zinloze van de activiteit schept een veilige ruimte die 
open genoeg is om door iedereen toegeëigend te kunnen worden en tegelijkertijd plek voor 
de ander te bieden. Zo kan in dit kunstproject het theatrale spelkarakter van de publieke 
ruimte verkend worden en tot uiting komen. 

Het gebruik van data 
“Binnen de lijnen” roept nog een andere vraag op. In het project worden data verzameld 
over het stedelijk leven. Het project verbindt het vogelvluchtperspectief dat we van 
cartografische representaties gewend zijn met een gezichtspunt vanaf de grond, dankzij 
de hands-on aanpak waarbij buurtbewoners zelf aan de slag gaan. Zo’n perspectief van 
boven dat tegelijkertijd een fijn oog heeft voor alledaagse details en bewegingen en de 
menselijke ervaring ‘op de grond’ doet denken aan het werk van William H. Whyte. In het 
kader van zijn langlopende Street Life Project maakte hij de filmdocumentaire “The social 
life of small urban spaces” (1979), waarmee hij de ruimtelijke patronen van stedelingen 
in publieke plekken van bovenaf vastlegde en analyseerde. Zo levert de methode van 
“Binnen de lijnen” een interessante dataset op die weer een rol zou kunnen gaan spelen in 
het verdere ontwerp en beheer van de wijk. Immers, het is een methodologie om de veelal 
onzichtbare ‘zachte’ kanten van het leven in de stad in kaart te brengen en die vervolgens 
als input en mogelijke ontwerptool te gebruiken.
 
Maar van wie zijn die data eigenlijk? Hoe open zijn deze gegevens? Wie heeft het recht 
om iets met die data te doen? Het zijn vragen die met de opkomst van ‘big data’ steeds 
relevanter worden. Blijven de data die in de stad worden verzameld in handen van de 
bedrijven, overheden en instituties die ze genereren of verzamelen? Of hebben de mensen 
van wie deze data afkomstig zijn de mogelijkheid om zelf iets met deze gegevens te 
doen? En hoe kunnen deze data op creatieve zinvolle manieren gebruikt worden om het 
publieke leven in de stad te versterken? Het project “Binnen de lijnen” heeft geprobeerd 
om de gegenereerde data van mensen uit de buurt weer ‘terug te geven’ aan de buurt als 
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Binnen de Lijnen is een project van 
LUSTlab in samenwerking met The 
Mobile City. Met dank aan pleinbeheer 
Oranjeplein, Stichting Zebra, Simon 
Franke en Lenneke Overmaat en 
alle buurtbewoners die mee hebben 
gedaan. 

Zie verder:
Serie blogposts die Lenneke Overmaat 
en Simon Franke schreven over hun 
onderzoek in de Schilderswijk: http://
www.trancity.nl/?option=com_
search&amp;searchword=schilderswijk
Verslag op de website van de 
Schilderswijk: http://www.
schilderswijk.nl/index.php?uid=2896.
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Experiment 3.

Sociaal 
wonen 2.0
IN SAMENWERKING MET DUSARCHITECTS EN TRANCITY

Ongeveer een eeuw geleden werden overal in Nederland 
woningbouwverenigingen opgericht. Wonen werd gezien als een publieke 
zaak, waarvan de organisatie het best kon worden overgelaten aan door 
burgers opgerichte instituties. Kunnen we ‘wonen’ aan het begin van de 
eenentwintigste eeuw nog steeds (of opnieuw?) zien als een publieke 
zaak? En kunnen we dan digitale media inzetten om uiteenlopende 
publieken te organiseren die het wonen gemeenschappelijk kunnen 
beheren? 

Vanuit het perspectief van digitale media levert dat uitgangspunt een 
aantal belangrijke vragen op: Moet je nog in elkaars nabijheid wonen, 
om je woonbezit te delen? Hoe organiseer je een nieuwe wooncoöperatie 
in een steeds meer globaliserende wereld? En wat deel je met elkaar 
in deze nieuwe coöperatie? Kan je je huis crowdfunden? En hoe zou 
crowd ‘building’ van woongebouwen kunnen werken? Hoever reikt de 
gemeenschap van de nieuwe woongemeenschap? Welke processen van 
in- en uitsluiting vinden er plaats?

DUS Architects bedacht een zestal scenario’s voor de wooncoöperatie 
van de toekomst. In een workshopsessie met Dus en Trancity hebben we 
de scenario’s verder uitgediept aan de hand van een ‘business model 
canvas’ waarin we de mogelijke betrokken partijen, de hoofdactiviteit, 
de belangrijkste resources, de manier waarop waarde wordt gecreëerd, 
de communicatiekanalen en het verdienmodel benoemden, en ingingen 
wat het voorgestelde model betekende vanuit het perspectief van het 
publieke ruimte / publieke zaak programma.
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Een website voor het optimaal gebruik maken van ruimte: Hier kunnen mensen 
hun bezit delen. Een buitenhuis of logeerkamer die anders 200 dagen per jaar 
leeg staat, een fietsenberging waar nog best een fiets bij kan, een dakterras 
waarvan het mooi zou zijn als er meer mensen gebruik van kunnen maken, etc. 
Luxe voor iedereen!

Betrokken partijen  Particulieren die ruimte over hebben; de platform-   
    ondernemer; verzekeraars die bemiddelen bij schade.

Hoofdactiviteit   Matchen van vraag en aanbod; reputatie particuliere   
    ondernemers en gebruikers in kaart brengen.  

Belangrijkste resources Vastgoed, met name ruimte die niet bij het kernhuis hoort
    zoals een dakterras, tuin(huis), berging, fietsenstalling, etc

Scenario 1. DEEL DELUXE

Waardecreatie  Het platform treedt op als bemiddelaar van vertrouwen   
    tussen individuen en brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Communicatiekanalen  Online platform, locatiegebonden mobiele dienst.

Verdienmodel   Mogelijkheden zijn een abonnementsvorm of micro-betaling  
    per transactie.

Deel Deluxe is een soort ‘space dating’: particulieren delen hun ongebruikte ruimten, zoals 
een dakterras, berging of tuinhuis. Ruimte is immers schaars, zeker in de grote steden in 
Nederland. In eerste instantie zou zo’n dienst vooral onder een groep vrienden of vrienden 
van vrienden gebruikt kunnen worden. 

Met digitale media heeft het delen en publiek maken van privébezit een vogelvlucht 
genomen. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om vraag en aanbod bij elkaar 
brengen. Denk maar aan Airbnb waarbij particulieren hun eigen woonruimte tijdelijk te 
huur aanbieden. Of denk aan de dienst Über die autorijders de mogelijkheid biedt om een 
ritje als taxichauffeur aan te bieden. De meerwaarde van deze diensten zit voor een groot 
deel in het bemiddelen van vertrouwen met recensies en reputatie-systemen.

Zulke nieuwe diensten brengen bestaande vraag en aanbod bij elkaar maar genereren 
ook een nieuwe vraag: veel reizigers prefereren de authentiekere ervaring van 
het verblijven in een echt huis van een lokale bewoner. Zij worden zelf een tijdelijke 
buurtbewoner in plaats van een passant. In een buurt verblijven stimuleert ook 
ontmoeting, uitwisseling en verbinding. Dit soort diensten kunnen zo bijdragen aan het 
versterken van de publieke ruimte. Daarnaast betekent het optimaliseren van ruimtelijke 
resources dat er minder en duurzamer gebouwd zou kunnen worden. 

Tegelijkertijd schuilt er een risico in het hyperefficiënt op elkaar afstemmen van vraag 
en aanbod. Een dakterras dat 24 uur per etmaal gebruikt wordt, kan voor overlast in 
de buurt zorgen. Een te grote toevloed van tijdelijke bewoners kan het sociale weefsel in 
buurten en steden aantasten. In Barcelona protesteerden stedelingen tegen de miljoenen 
jaarlijkse toeristen die vooral komen feesten en behalve als consument weinig bijdragen 
aan de leefbaarheid in buurten. 

Zoals te verwachten zijn gevestigde ondernemers (de hotellerie, de taxibranche) niet 
altijd blij met nieuwe platforms. Wie hebben mogelijkerwijs te lijden onder Deel Deluxe? 
En wat betekent dit voor de publieke ruimte en de publieke zaak? Wat betekent dit 
voor publieke voorzieningen? Spreken mensen liever met een groep vrienden af op een 
prachtig particulier dakterras dan op het drukke terras van een café? Gaan mensen liever 
in een privé zwembad zwemmen dan een openbaar zwembad? Een dienst zoals deze zou 
bovendien kunnen leiden tot nieuwe in- en uitsluitingsprocessen. Immers, niet iedereen 
heeft een groot en rijk sociaal netwerk en kan putten uit gedeelde resources.
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Een website waar mensen elkaar kunnen vinden met een gedeelde 
levensfilosofie. Hier kunnen zeer diverse woningbouwverenigingen uit ontstaan. 
Gemeenschappelijke thema’s kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het zorgen voor de 
eigen energie-opwekking maar ook zoiets simpels als het hebben van een hond 
of een passie voor film waardoor gezamenlijke acties georganiseerd worden. 
Het wil niet zeggen dat deze mensen bij elkaar gaan wonen, maar een nieuwe 
woningbouwcoöperatie kan hier natuurlijk wel uit voortkomen.

Betrokken partijen  Groepen mensen met een gedeelde vraag of interesse;   
    mensen of beheerders met een ruimte-aanbod,    
    bijvoorbeeld overheden, bedrijven, particulieren.

Hoofdactiviteit   Matchen van vraag en aanbod, potentie van plekken laten   
    zien, campagne voeren, publieken vormen, nieuwe media als  
    ontwerp- en beheertool voor zelforganisatie.

Scenario 2. HOME PAGE

Belangrijkste resources Publieke plekken, publiek vastgoed, tijd, skills, netwerken.

Waardecreatie  Bundeling vraag en aanbod; kwaliteit verhogen van    
    publieke ruimte door collectieve projecten van voldoende 
    schaal en omvang te kickstarten; voor aanbieders 
    commitment van deelnemers door samenwerking;    
    buurtcohesie;

Communicatiekanalen  Location-based app; website; gezamenlijke events.

Verdienmodel   Verhuur van ruimte, inkomsten door organisatie van events.

Home page is een dienst waarbij mensen met een gemeenschappelijke vraag een plek 
kunnen vinden. Ook hier gaat het om het matchen van vraag en aanbod maar dan 
door vraagbundeling op collectief niveau: “wij zijn een groep mensen en we zoeken een 
[hondenveldje, skateramp, groententuin].” Support mobiliseren via online media en het 
samen delen staat centraal in deze vorm van ‘collectief particulier afnemerschap’. 

Deze dienst stelt publieken in staat om zichzelf te organiseren vanuit een gedeeld 
eigenbelang. Ook hier kan weer een latente nieuwe vraag aangeboord worden. “Ik wil 
graag een skateramp maar dat gaat alleen maar lukken als we dit als groep aanpakken 
en onszelf zichtbaar maken”. Home page ondersteunt de vorming van (nieuwe)

collectieven die een eigen parochiaal domein beheren maar tegelijkertijd raken aan 
andere collectieven die zich ook in die ruimte begeven. Home page zou ook kunnen  
bijdragen aan een verbeterslag van de publieke ruime door bijvoorbeeld slim hergebruik 
en nieuwe invullingen van publiek vastgoed te stimuleren. Ook kan het de toegang tot de 
publieke ruimte vergroten voor groepen mensen die zich voorheen niet zo makkelijk konden 
verenigen. 

Een mogelijk probleem is dat dit tot de vorming van nieuwe parochiale domeinen leidt 
waarbij elke groep zich terugtrekt in zijn eigen loopgraaf. Een ander probleem waarmee 
veel collectieve projecten te maken krijgen is dat het vrijblijvend is en dat er een tekort aan 
onderling vertrouwen is. Individuen hebben de neiging om te freeriden op de inspanningen 
van anderen. Elk collectief is afhankelijk van een enthousiaste voortrekker. Hoe kun je 
conflicten beheersen en oplossen? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de ene groep mensen 
op een open veld wil voetballen en de andere groep zijn hond wil uitlaten? Zo zullen ook 
collectieve initiatieven die gebruik maken van nieuwe media aan arbitrage en de vorming 
van instituties moeten doen. De vraag is of en in welke mate dit in eerste instantie zelf 
opgelost wordt of dat de overheid als enige verantwoordelijke blijft optreden.
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De wooncurator is in dienst bij de nieuwe woningbouwcoöperatie met als functie 
het zoeken van een groep mensen die past op een bepaalde locatie en vooral ook 
bij elkaar past. Dat kan op basis van woonvorm, gedeelde ambitie, levensstijl, of 
wederzijdse voordelen – bv. ouderen die graag op kinderen passen combineren 
met alleenstaande ouders. Deze woonvorm is niet open voor iedereen, maar 
alleen op uitnodiging van de curator.

Betrokken partijen  Eigenaar vastgoed, curator, woonzoekenden,    
    zorgverzekeraars. 

Hoofdactiviteit    Wensen van groepen koppelen met aanbod vastgoed;   
    regisseren van kwaliteit van leven.

Belangrijkste resources Het sociale kapitaal en netwerk van de curator.

Waardecreatie   ‘Biodiversiteit’ levert meerwaarde op voor alle betrokkenen;  
    slim herprogrammeren van bestaande leegstand,    
    bijvoorbeeld oude fabrieken of kantoorpanden.

Scenario 3. DE WOONCURATOR

Communicatiekanalen  Big data van sociale netwerken, eigen netwerken,    
    straatcontacten. 

Verdienmodel   Het concept is een (marketing)tool waarvoor mensen 
    een premium betalen die verdisconteerd zit in huur of   
    koopsom; Vastgoedeigenaren stellen een curator aan 
     omdat die zorgt voor een hogere dekkingsgraad en kwaliteit  
    van wonen; verzekeraars en zorginstellingen betalen voor   
    het plaatsen van mensen.

De wooncurator stelt zelf een publiek samen uit een verzameling individuen en gezinnen. 
Dit kan gevraagd of ongevraagd. In het eerste geval kan de curator werken met een soort 
datingsite voor woonvoorkeuren. In het tweede geval kun je denken aan het matchen 
van profielen op sociale netwerken, of het samenstellen van een mix op basis van de 
voorkeuren die je op basis van databronnen in kaart kunt brengen. De wooncurator kan 
de opdracht hebben om bestaand vastgoed te vullen of juist vertrekken vanuit een groep 
mensen en hierbij passende woonruimte vinden. 
 In dit scenario ontstaat het publieke uit een mix van ‘goddelijke schepping’ (de 
hand van de curator), plus een grotendeels niet te beheersen samenspel dat zou moeten 
leiden tot een publiek of gemeenschap. Een curator selecteert meestal uit een bestaand 

aanbod en probeert door slim te combineren een nieuwe en dynamische situatie te 
scheppen. Het doel is om een divers maar coherent totaalbeeld neer te zetten met veelal 

tijdelijk karakter. De wooncurator neemt voor een langere periode de verantwoordelijkheid 
op zich. Dit is een veel genetwerktere en iteratieve manier van denken en werken dan de 
traditionele stedelijk ontwerper die zelf aan de slag gaat en zich na de initiële interventie 
weer terugtrekt. 
Het idee van een wooncurator doet denken aan reeds bestaande vormen van 
curatorschap in de stad. Zo heb je curatoren voor winkelstraten die de kwaliteit, diversiteit 
en complementariteit van het winkelaanbod beheren. Ook zijn er curatoren voor flex-
werkplekken voor ZZP-ers. Het verschil is dat de wooncurator gaat over een stedelijk 
domein dat vooral als privaat gezien wordt, namelijk hoe mensen wonen. Dit schuurt een 
beetje. Mag dat wel, zo van bovenaf ingrijpen en sturing geven aan het privé-domein van 
mensen?
 
De grote vraag bij dit scenario is in hoeverre de wooncurator werkelijk een publieke taak 
verricht door de balans te waarborgen tussen overeenkomstigheid en heterogeniteit die 
zo kenmerkend is voor stedelijk leven. Met andere woorden, zal hij of zij kiezen voor mensen 
die toch al grotendeels dezelfde leefwijze en smaak delen of proberen om een diverse 
mix van mensen tot stand te brengen? In complementariteit kan toegevoegde waarde 
zitten. Door mensen die elkaar kunnen helpen bij elkaar te brengen, zou bijvoorbeeld zorg 
slimmer en goedkoper georganiseerd kunnen worden. Een mogelijk probleem is dat het 
bestaande aanbod van vastgoed niet is aangepast aan de diversiteit van bewoners. 
Een andere vraag is welke processen van in- en uitsluiting er plaatsvinden wanneer een 
wooncurator put uit zijn of haar eigen netwerk of online sociale netwerken. Welke mensen 
vallen er zo buiten de boot? Is er in zo’n constructie bijvoorbeeld plek voor iemand met een 
psychische aandoening? 
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Een groep mensen die letterlijk gezamenlijk de verantwoordelijkheid op zich 
neemt voor hun woonomgeving, zonder daarbij afhankelijk te zijn van een 
groter instituut. Wat hen bindt, is precies die ambitie. Hun achtergrond zal 
waarschijnlijk zeer verschillend zijn, en elkaar juist complementeren: De jurist 
helpt de loodgieter en andersom. De woningbouw coöperatie 2.0, kleinschalig, 
met een DIY attitude en in symbiose. Waarbij het zeer waarschijnlijk is dat 
vanaf het begin af aan gedeelde faciliteiten ontstaan zoals een buitenruimte, 
werkplaats, kantoorruimte, logeerkamer, berging, energieopwekking, wasruimte, 
sportruimte, etc. Naast deze ruimtelijke delers zal ook gedacht worden in 
gezamenlijke diensten en risicospreiding zoals een hypotheek, (zorg)verzekering, 
(kinder)opvang etc. Afhankelijk van de ambitie en de grootte van de groep. 

Betrokken partijen  Vastgoed eigenaren, woongroepen, aanbieders    
    maatschappelijke voorzieningen. 

Hoofdactiviteit    Gemeenschappelijk beheer gedeelde voorzieningen.

Scenario 4. ONDER EEN DAK

Belangrijkste resources Ruimte, skills, tijd, geld, tools, materiaal, ondernemersgeest,  
    enzovoorts.

Waardecreatie   Een mogelijke waarde zit in de ‘right to challenge’ van een   
    woongroep indien deze meent beter of goedkoper bepaalde  
    publieke diensten aan te kunnen bieden. 

Communicatiekanalen  Face-to-face, e-mail, whatsapp groep, etc.

Verdienmodel   Het recht om als bewonersorganisatie zelf publieke taken   
    te regelen (‘the right to challenge’) biedt een mogelijk 
    verdienmodel rondom publieke diensten; besparing is   
    mogelijk bij het delen van diensten

Onder een dak is in feite een nieuw soort woongroep. In dit scenario hoeft het beheer 
en het delen van resources niet beperkt te blijven tot de schaal van de woonruimte 
zelf. Voorzieningen, diensten, kennis en andere resources kunnen ook tussen diverse 
woongroepen gedeeld worden. Het is zelfs voorstelbaar dat iemand op zichzelf woont en 
tegelijkertijd onderdeel uitmaakt van een genetwerkte woongroep. Zo’n woongroep kan 
ook gezamenlijk onderscheidende diensten ontwikkelen en aanbieden voor leden  

of buurtbewoners. De ene woongroep beheert een prachtige sauna, de andere  
een zwembad. 

Het publieke aspect in dit woonscenario zit hem in de hoge mate van zelforganisatie 
en het gedistribueerde beheer van voorzieningen door een genetwerkt publiek. Het 
zelfbeheer van Onder een dak kan zorgen voor een sterker gevoel van eigenaarschap bij 
buurtvoorzieningen en een verbetering van de publieke ruimte rondom de woongroep. 

Tegelijkertijd schuilt ook hier het gevaar in het freerider-probleem wanneer individuen zich 
onttrekken aan de verantwoordelijkheden die horen bij collectieve voorzieningen. Digitale 
media bieden de mogelijkheid om een reputatiesysteem op te zetten dat dat tegengaat, 
zoals bijvoorbeeld op fora waar de meest gewaardeerde leden de meeste kudos hebben, 
of gebruikersreviews zoals op Airbnb. Daarnaast bestaat ook hier het risico dat collectief 
beheerde voorzieningen een substituut zijn voor publieke voorzieningen (het al eerder 
genoemde voorbeeld van het zwembad). Wie hebben toegang tot die collectief beheerde 
voorzieningen? 

Experiment 3
Sociaal wonen 

2.0

073 074



  

Het open source ontwikkelen van (bijvoorbeeld) een ‘Nestwoning’ (ook wel 
bekend als ‘Parasietwoning’) die overal ter wereld op bestaande gebouwen 
geplaatst kan worden. Deze vereniging deelt dus fysiek niks, maar wel de kennis 
over hoe de vrije ruimte in de bestaande stad te gebruiken. Op deze manier 
wordt er optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte in de stad en 
ontstaat er een globaal netwerk van nestbewoners die elkaar bijstaan met tips 
en tricks op allerlei fronten.

Betrokken partijen  Aanbieder ideeën en ontwerpen, aanbieder platform, 
     aannemers en uitvoerders, particulieren, grondeigenaren, 
     lokale overheid die gaat over regelgeving, juristen met 
     kennis van de juridische aspecten rondom open  
    source  wonen.

Hoofdactiviteit    Updaten ontwerp, onderhoud platform, bemiddelen   
    regelgeving, campagne voeren en engageren community,   
    hackatons organiseren, naleven regelgeving (bouw en   
    woningtoezicht). 

Scenario 5. OPEN SOURCE WONING

 Belangrijkste resources Informatie en kennis, open platform en standaarden voor   
    delen van kennis, open source licenses. 

Waardecreatie   Aanbieden complete keten van blueprint tot ready made.

Communicatiekanalen  Website, forum.

Verdienmodel   Eenmalige blueprint, abonnement op supportsysteem, 
    bemiddeling met derde partijen, customization  
    tegen betaling.

De Open source woning is een project waarbij mensen informatie en kennis over wonen 
met anderen delen. De open source woning deelt dezelfde logica als bijvoorbeeld 
Wikipedia, veel open source software, of open hardware zoals de Raspberry Pi. Ook 
hier is sprake van 1) individuen die dankzij de beschikbaarheid van digitale tools kunnen 
innoveren; 2) hun ervaring en kennis graag delen met anderen; en 3) deze kennis op een 
dusdanig open wijze verspreiden (door het gebruik van open standaarden en licenties) dat 
die anderen zelf ook weer toevoegingen en verbeteringen zullen delen. 

Hoe dit er precies uit moet zien ligt nog open. Te denken valt aan een hybride combinatie 
van een community website waar iedereen ideeën en ontwerpen mag uploaden en een 
commercieel ontwikkelaarsplatform volgens een ‘iStore model’, waarop custom-made 
diensten en producten te koop aangeboden worden.

Het interessante aspect van dit scenario zit hem in de combinatie van autarkisch wonen 
met een publiek karakter. Leden van de open source woon-community innoveren en delen 
kennis met elkaar. Net als in het online domein leveren zij ‘community support’ voor wonen. 
Door dit open en gedeelde karakter komt het bouwproces in het publieke domein te liggen. 
Bouwen zelf verschuift hiermee van een vooral op professionele expertise gestoelde 
aangelegenheid naar leken of ‘professionele amateurs’. Tegelijkertijd zijn er nogal wat 
obstakels, zoals regelgeving, het nemen van de eerste hobbel middels een werkend proof 
of concept, vraagstukken over esthetiek en de publieke ruimte, over onderhoud  
en duurzaamheid. 

Experiment 3
Sociaal wonen 
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Met een woonabonnement bij deze nieuwe woningbouw coöperatie kun je in alle 
grote steden van de wereld terecht voor een woning passend bij jouw profiel. 
Voor een maand, een half jaar of een paar jaar. Voor je maandlasten maakt dat 
geen verschil, al zul je in New York waarschijnlijk minder vierkante meters ter 
beschikking hebben dan in veel andere steden.

Betrokken partijen  Ontwikkelaar van wereldwijd aanbod van appartementen, 
    leden, lokale overheden, vastgoedeigenaren,  
    lokale ondernemers.

Hoofdactiviteit    Ontwikkeling en beheer van wereldwijd netwerk  
    van stadsappartementen.

Belangrijkste resources Flexibel vastgoed, boekingssysteem. 

Waardecreatie   Flexibel wonen in abonnementsvorm voor woningzoekers,   
    economie en leefbaarheid van buurten versterken.

Scenario 6. GLOBAL MEMBERSHIP

Communicatiekanalen  Website, app, access card. 

Verdienmodel   Maandelijks/jaarlijkse abonnementsvorm; waardestijging   
    appartementen in ontwikkelende buurten, beleggingen  
    in woonaandelen.

Global membership is een full service concept voor wereldwijd wonen. Het gaat verder 
waar concepten zoals thestudenthotel.com ophouden. Met een membership kaart kun je 
overal ter wereld thuiskomen in een stadsappartement dat zich met behulp van slimme 
domotica aanpast aan jouw gepersonaliseerde wensen. Dit is een manier om onderdeel te 
worden van een buurt net als Airbnb maar dan goedkoper. 

Het idee provoceert want het faciliteert de zo verguisde global nomad met zijn elitaire 
footloose en fluïde levensstijl los van plaats, gemeenschap en natiestaat, etc. Het lijkt 
dwars in te gaan tegen de trend om het lokale en regionale te vieren, de eigen cultuur te 
herontdekken en te bewaren, het ‘small is beautiful’-denken, het activistische adagium 
‘act locally’, enzovoorts. Een woonabonnement op Global membership betekent dat de 
kosmopolitische nomade zich met nog groter gemak tussen de verschillende steden op 
aarde kan bewegen. Overal vindt hij of zij een thuis. 

Maar voelt hij zich dan ook overal thuis? Zal de nomade werkelijk verbinding aangaan 

met de plek waar hij zich bevindt? Dit idee lijkt ook wel wat op het project hoteltransvaal.
com, waarbij je een hotelkamer kon boeken in een pand bestemd voor de sloop in een 
multiculturele herstructureringswijk in Den Haag. Net als Hotel Transvaal zou ook Global 
membership juist voor een verrijking van stedelijke buurten kunnen zorgen door het 
tijdelijke verblijf van nieuwe mensen. Een belangrijke uitdaging in dit scenario is hoe je 
deze dienst zo invult dat mensen daadwerkelijk iets bijdragen aan de cohesie in de buurt. 
Een mogelijke denkrichting zou kunnen zijn door met alternatieve currencies te werken die 
lokale ondernemers ondersteunen. 

Experiment 3
Sociaal wonen 
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PUBLIEKEN
ONTMOETINGS 
PLAATSEN.

Denkmodel
Ingrediënten.

079

Hoe kunnen we grip krijgen op de manier waarop stedelingen zich 
engageren in publieken rond gemeenschappelijke issues en thema’s? 
Om een analyse van dit proces te maken, ontwikkelden wij een model 
dat vier aspecten benoemt van de manier waarop stedelijke publieken 
tot stand komen. Bij elkaar vormen deze vier aspecten een centrale 
onderzoeksvraag: hoe engageren stedelingen zich in publieken rond 
gemeenschappelijke thema’s of issues, en welk handelingsperspectief 
wordt hen geboden?
 
Digitale media brengen bij elk van deze vier ‘ingrediënten’ een aantal 
beleids- en ontwerpvraagstukken met zich mee; een aantal kansen- en 
bedreigingen om publieken op nieuwe manieren te organiseren rond 
de publieke zaak. Zo kan het gemeenschappelijke issue of thema van 
een publiek op nieuwe manieren worden benoemd, ontstaan er nieuwe 
manieren om stedelingen bij het thema te engageren, kan het publiek op 
nieuwe manieren worden georganiseerd en gerepresenteerd, en tot slot 
bieden nieuwe media ook nieuwe handelingsperspectieven. 

In dit denkmodel willen we voor elk van deze vier ‘ingrediënten’ benoemen 
welke rol digitale media spelen in de vorming van stedelijke publieken, en 
welke punten er op het gebied van ontwerp, beleid en gebruik aandacht 
verdienen. Als zodanig is het een dynamisch en open model: het is niet 
bedoeld als een volledig overzicht van alle mogelijkheden van digitale 
media. Zolang nieuwe media zich blijven ontwikkelen, zullen er ook steeds 
weer nieuwe discussies, strategieën en voorbeelden ontstaan die aan dit 
model toegevoegd kunnen worden.
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Van leegstaand vastgoed tot schooluitval; van kapotte lantarenpalen tot plannen voor 
een gezamenlijke moestuin; van luchtkwaliteit en verkeerscirculatie tot het opzetten van 
een hardloopgroepje en het uitwisselen van prettige fietsroutes: ieder stedelijk publiek 
is gegroepeerd rond een gemeenschappelijk issue of thema, of dat nu een collectieve 
identiteit, de ontwikkeling van een buurt of de toekomst van de stad als geheel is. 

Digitale media als socialemediaplatforms bieden mogelijkheden om dat gezamenlijke issue 
of thema op nieuwe manieren te benoemen en zichtbaar te maken. Ook bieden ‘Open’ 
en ‘Big data’ nieuwe manieren om maatschappelijke onderwerpen te begrijpen en te 
agenderen. 

Die ontwikkeling brengt een aantal vraagstukken met zich mee op het gebied van toegang 
tot en zeggenschap over deze platforms en data; de betrouwbaarheid van de data; de 
vaardigheden die nodig zijn om data te interpreteren en visualiseren; de zichtbaarheid en 
begrijpelijkheid van de gepresenteerde issues; en de vrijheid die sociale media al dan niet 
bieden om daadwerkelijk nieuwe thema’s op de agenda te zetten.
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iedereen belangrijke thema’s die spelen 
in de woonwijk ter discussie kan stellen 
en gezamenlijk op zoek kan gaan naar 
oplossingen.
www.kompasopijburg.nl

De opkomst van goedkope sensors 
biedt burgers de mogelijkheid 
om zelf data te verzamelen over 
onderwerpen die hen aan het hart 
gaan. Maar wat is precies de waarde 
en betekenis van de verzamelde 
data? En hoe ga je om met conflicten, 
Bijvoorbeeld wanneer door burgers 
verzamelde data over luchtvervuiling 
een heel ander beeld biedt dan dat 
uit de door de gemeente opgestelde 
sensoren?

Sociale media bieden burgers 
de mogelijkheid om zelf issues te 
benoemen. Maar welke vrijheid 
hebben ze daar precies, en wie 
bepaalt de regels van het platform? 
Vindt er moderatie plaats? Is er de 
mogelijkheid tot reageren? Kunnen 
mensen ook met elkaar bepalen welk 
van de aangedragen onderwerpen 
meer of minder relevant zijn?

Open Platform
KOMPAS OP IJBURG is een door 
bewoners opgezet platform waar 

SOCIALE MEDIA

SENSORS
Wie verzamelt en analyseert data 
over het stedelijk leven met welk 
belang? Privacy is een belangrijk 
thema: wie heeft onder welke 
voorwaarden toegang tot deze data? 
Maar omgekeerd is ook ‘publicity’ 
een belangrijk onderwerp voor 
debat. Kunnen burgers ook toegang 
krijgen tot alle data die mogelijk een 
publiek belang zou kunnen dienen? 
Wie bepaalt waarvoor verzamelde 
data kunnen worden (her)gebruikt? 
Kunnen burgers bijvoorbeeld 
verkeers- en mobiliteitsgegevens 
van navigatie-aanbieders en 
wegennetbeheerders ook gebruiken 
om luchtkwaliteit op schoolpleinen ter 
discussie te stellen?

Smart Citizen Kit 
Goedkope sensoren de SMART CITIZEN KIT bieden 

burgers zelf de mogelijkheid om metingen te 

verrichten op het gebied van onder meer het milieu 

en zo onderwerpen met een gemeenschappelijk 

belang te agenderen.

http://waag.org/nl/project/smart-
citizen-kit

Geluidsnet
Het project GELUIDSNET ontstond toen 
een groiep burgers de officiële metingen 
van geluidsoverlast rond luchthaveb 
Schiphol niet langer vertrouwende. 
Met behulp van goedkope sensoren en 
servers zetten zij een gedistribueerd 
netwerk op dat in realtime een grote 
hoeveelheid metingen rond Schiphol 
verricht. 
http://www.geluidsnet.nl

Issue/Thema.

TOEGANG &
ZEGGENSCHAP
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Hoe visualiseer je een issue? Alleen 
online of juist ook weer in de fysieke 
openbare ruimte? Toon je het issue 
als een collectief probleem ? Of 
laat je ook het individuele belang / 
betrokkenheid zien van een enkele 
gebruiker of gebruikersgroep en wat 
hij of zij eventueel bij zou kunnen 
dragen?

City Dashboard
City Dashboard Amsterdam biedt real-time inzicht 

in gegevens over het milieu, vervoer en discussies 

op Twitter over politiek met betrekki

Apps voor 
Eindhoven

Open Data Eindhoven is een platform 

voor dataproducenten, dataverwerkers en 

datagebruikers, met als doel om gegevens als open 

data beschikbaar te maken, en interpretatie en 

hergebruik te stimuleren.

http://openeindhoven.nl

Privacy Inzage 
Machine

Vrijwel iedereen in Nederland staat geregistreerd 
in vele honderden, zo niet duizenden 
databanken, verspreid over bijna net zoveel 
organisaties. Met deze applicatie biedt digitale 
burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom mensen 
de mogelijkheid om snel en gemakkelijk uit te 
vinden welke partijen over welke persoonlijke data 
beschikken.

https://www.bof.nl/ons-werk/
privacy-inzage-machine/

VISUALISATIE

Issue/Thema.

tot Amsterdam. Het is een mooi voorbeeld 

van hoe data toegankelijk gepresenteerd kan 

worden voor een grote groep burgers.

http://citydashboard.waag.org/

In the air
De visualisatie van data over een issue kan ook 

plaatsvinden in de fysieke publieke ruimte. Het 

Spaanse project In the air verzamelde gegevens 

over luchtkwaliteit in Madrid, en visualiseerde 

deze in de publieke ruimte door middel van een 

met kleurenlampen uitgelichte fontein. Kleur 

en hoogte van het water weerspiegelden de 

dichtheid van verschillende milieuvervuilende 

gassen. Zo functioneerde de visualisatie ook 

als ‘conversation piece’ of discussiestuk voor 

toevallige voorbijgangers.

http://intheair.es/

INTERPRETATIE

In welke vorm kun je data aanbieden 
zodat mensen er daadwerkelijk 
iets mee kunnen doen? Moet je 
data aanbieden als databasesets 
die toegankelijk zijn via een open 
data platform? Hebben burgers 
voldoende skills om die data te 
analyseren? Voor de meeste burgers 
zullen reeksen van data – veelal 
een lijst door komma’s gescheiden 
getallen - weinig betekenisvol zijn. 
Hoe kun je data zo aanbieden dat 
burgers er bijvoorbeeld via een app 
of website gemakkelijk betekenis aan 
toe kunnen kennen? 

OSCITY
OSCity biedt de mogelijkheid om meer dan honderd 

Nederlandse open datasets zo te visualiseren dat 

ze gemakkelijker te begrijpen zijn. Ook is het mogelijk 

om ‘actionmaps’ te maken. Door het combineren 

van verschillende datasets (bijvoorbeeld leegstand 

en huizenprijzen, of de adressen waarop kinderen 

wonen en de locaties van basisscholen) op een 

kaart, krijgen gebruikers inzicht in locaties en issues 

die interessant kunnen zijn om aan te pakken.

http://www.oscity.eu/ 

Privacy Inzage 
Machine

Vrijwel iedereen in Nederland staat geregistreerd 
in vele honderden, zo niet duizenden 
databanken, verspreid over bijna net zoveel 
organisaties. Met deze applicatie biedt digitale 
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Engagement.
Hoe raakt een publiek betrokken bij een issue of thema? Wat beweegt mensen om zich ergens 
aan te verbinden en mee te doen? Mensen hebben vaak een eerste prikkel nodig om zich ergens 
toe te verhouden en zich daadwerkelijk mede-eigenaar te voelen van een kwestie. Ten eerste 
moeten ze ervan weten (communicatie) en ten tweede is er een vonk nodig die ze in beweging zet 
(activatie) of een moment van herkenning (identificatie). Digitale media bieden hiervoor nieuwe 
methoden – al dan niet in aanvulling op bestaande sociale processen. 
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RATIO &
GEVOEL

Rezone Playful 
Interventions

Hoe kan spel mensen bij elkaar brengen 
om het over de toekomst van een 
leegstaande fabriekslocatie te hebben en 
mede-eigenaar te worden van stedelijke 
ontwikkelingen? In het project Rezone 
Playful Interventions werkten drie teams 
van een architect en een game developer 
samen aan een ruimtelijk spelontwerp 
voor een voormalige fabriek in Den 
Bosch. Het doel was om bezoekers in 
een vroeg stadium te betrekken bij de 
locatie en bij de kwestie van leegstand 
van industrieel erfgoed. Samen spelen 
creëert buzz rond een issue en prikkelt 
de emotie. Spel haalt mensen uit hun 
alledaagse comfortzone, biedt plezier en 
een positief gevoel. Daarnaast kan spel 
uitnodigen tot het herhalen van een actie 
(opnieuw spelen).
http://rezone.eu/

In het klassieke ideaal van de 
publieke sfeer zoals we dat onder 
andere bij Habermas aantreffen, 
zouden burgers een gelijkwaardige 
stem moeten hebben in publieke 
discussies, ongeacht hun afkomst 
of maatschappelijke status en 
puur op rationele gronden met 
elkaar argumenteren. De publieke 
zaak is zo vooral een kwestie van 
rationele deliberatie. Echter in 
online campagnes en communicatie 
zien we dat rond publieke kwesties 
vaak een beroep op de emotie van 
burgers gedaan wordt om ze ergens 
bij te betrekken. Aandacht voor 
deze ‘affectieve’ kant is minstens 
zo belangrijk en opent de discussie 
mogelijk ook voor bredere groepen.

De vraag bij veel online initiatieven 
is in hoeverre dit geen luie vorm van 
betrokkenheid is. Een klik, een like, 
een +1, een retweet en dan hup, door 
naar het volgende item. Dergelijke 
vormen van gemakzuchtig activisme 
wordt ook wel slacktivism genoemd. 
Hoe breng je een duurzaam 
engagement tot stand dat verder 
reikt dan deze kortstondige vormen 
van betrokkenheid? 

DUURZAAMHEID

Kony Video
In 2012 verscheen er op de sociale 
media een video van 30 minuten 
genaamd Kony2012 met de oproep 
om de Oegandese krijgsheer Joseph 
Kony te arresteren wegens de inzet van 
kindsoldaten. Binnen een dag stond de 
teller op meer dan een miljoen kijkers 
en inmiddels is de video op Youtube 
ongeveer 100 miljoen keer bekeken. 
Ondanks het feit dat deze video viraal 
ging via sociale media is er weinig 
concreets gebeurd rondom de  
kwestie zelf. 

Engagement.
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Toon

Toon van Eneco laat klanten hun 
energiegebruik vergelijken met buren, 
vrienden of een vergelijkbaar huishouden. 
Het idee is dat je hierdoor bewuster 
wordt van de hoeveelheid energie 
die je gebruikt, en zo misschien ook 
gemotiveerder om te besparen.

Veel online platforms maken gebruiken 
van een beloningssysteem waarbij 
spelers worden beloond met punten 
of insignes. Vaak kunnen ze scores ook 
onderling met elkaar vergelijken in 
hitlijsten. 
Dit kan motiverend werken, maar zo’n 
behaviouristische benadering kan ook 
nadelen hebben. Het wordt vervelend 
wanneer we het gevoel krijgen dat 
het systeem met ons speelt in plaats 
van andersom. Bijvoorbeeld wanneer 
we door allerlei beloningen het gevoel 
krijgen dat het systeem ons een 
bepaalde richting  
op dwingt.

GAMIFICATION

CO2 Vergelijker 

De NS-reisplanner maakt voor iedere trip 
inzichtelijk wat het effect van de reis is 
op het milieu. Hiervoor berekent het de 
CO2-uitstoot voor zowel de treinreis als 
wanneer de reis met een auto gemaakt 
wordt. Zo wordt de bijdrage die een 
individu aan het milieu levert – zij het op 
een nog wat abstract niveau – zichtbaar. 

Veel online uitwisselingsplekken zijn te 
begrijpen als uitwisselingslandschap. 
Leden van een publiek kijken er hoe 
anderen zich gedragen, en laten 
zich daardoor inspireren. Bij ‘sociale 
marktplaatsen en hangouts’ gaat het 
vaak om foto’s van events waarop 
te zien is wie aanwezig was, en wat 
er gebeurde. Van belang is dat er 
mogelijkheden zijn tot identificatie, 
met ofwel de leden van het publiek, 
danwel het thema of issue zelf. Bij 
Issue- en actieplatforms worden vaak 
voorbeeldscenario’s of handleidingen 
gepresenteerd. Zo wordt de stap 
tot handelen kleiner gemaakt. Een 
andere strategie is om zichtbaar te 
maken wat een individuele gebruiker 
kan besparen dan wel bijdragen aan 
het collectieve doel.

Engagement.
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Het woord ‘publiek’ heeft twee betekenissen. Het staat voor een groep mensen, en tegelijkertijd 
betekent het ook ‘openbaar maken’. In dit denkmodel zijn die beide betekenissen met elkaar 
verbonden. Doordat mensen aspecten van hun levens publiek maken, kunnen ze zich met elkaar 
identificeren en een publiek (als in ‘groep’) vormen. Hetzelfde geldt voor de publieke zaak. Door 
het openbaar maken van een zaak die het algemeen belang aangaat, kunnen mensen die zich 
erin herkennen een publiek vormen.

Digitale media spelen hierin op twee manieren een interessante rol. Enerzijds vormen ze een 
nieuw organisatiemodel voor publieken. Zo ontstaan er ‘genetwerkte publieken’, groepen die 
niet langer georganiseerd zijn rond lokale plekken en situaties of tot dezelfde sociale categorie 
behoren maar die zich met behulp van nieuwe media verenigen rond specifieke gedeelde 
belangen en daar ook een deel van hun identiteit aan ontlenen. 

Tegelijkertijd bieden digitale media ook nieuwe manieren om aspecten van het alledaagse leven 
openbaar te maken, bijvoorbeeld via sociale media platforms, of door data te verzamelen en 
publiceren over ons alledaagse leven. 

Publieken. Publieken.
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Trash Track
http://senseable.mit.edu/trashtrack/

In het project Trash Track werd de route van een 

reeks alledaagse afvalproducten met behulp van 

tags en mobiele netwerken in kaart gebracht. 

Het verzamelen en visualiseren van data over het 

traject van afvalproducten creëerde een verhaal 

over het issue van afvalverwerking als collectieve 

kwestie. Tegelijkertijd was het voor mensen leuk om 

mee te doen omdat zij hun ‘individuele biografie’ 

in het project terug konden lezen door hun eigen 

stuk afval op een kaart te volgen. Individuele en 

colectieve narratieven raakten zo verweven 

met elkaar.

Een issue of thema kan op 
verschillende manieren publiek 
gemaakt worden. Het collectief kan 
als geheel worden gepresenteerd. 
Tegelijkertijd kunnen juist ook 
individuele bijdragen zichtbaar 
worden gemaakt. Op het al vaker 
genoemde gebied van bijvoorbeeld 
luchtvervuiling kan een app of site 
zowel de totale luchtvervuiling laten 
zien, als ook (wanneer bijvoorbeeld 
data over zijn reisgedrag worden 
opgeslagen) wat de individuele 
gebruiker daaraan heeft bijgedragen.

COLLECTIEF
/INDIVIDUEEL Buuv

http://www.buuv.nu

Bij Buuv kunnen buurtbewoners elkaar om hulp 

vragen of deze aanbieden. Om vraagverlegenheid 

te voorkomen (mensen willen niet altijd publiekelijk 

hun hulpbehoevendheid etaleren) kunnen 

deelnemers zelf bepalen hoe ze zich represeneren: 

met hun echte naam en een korte omschrijving. 

Of als ‘is bekend bij Buuv’

Snappcar
http://www.snappcar.nl

Bij Snappcar (een site waar autobezitters hun auto 

kunnen verhuren) is betrouwbaarheid belangrijk. De 

site biedt gebruikers verschillende mogelijkheden 

om zich bekend te maken: ze kunnen foto’s 

plaatsen, maar ook links naar bestaande sociale 

netwerken als Twitter en Linkedin toevoegen, zodat 

een potentiële huurder zich kan verdiepen in zijn 

potentiële verhuurder en andersom. Ook kunnen 

gebruikers elkaar reviewen en zo ervaringen 

uitwisselen. 

Digitale media maken het mogelijk 
om personen op verschillende 
manieren te representeren. Dat kan 
als nummer, middels een zelfgekozen 
‘screen name’ als MRX1972, via 
een bestaand profiel van een 
sociaal netwerk, met een gelijkende 
pasfoto of via een fantasierijke 
avatar. Elke vorm biedt zijn eigen 
mogelijkheden tot identificatie 
en reputatie-management. 
Anonieme representaties maken het 
mogelijk om gevoelige kwesties te 
bediscussiëren. 

Het gebruik van Facebook-
profielen maakt identificatie wellicht 
gemakkelijker wanneer je onmiddellijk 
ziet of mensen uit je kenniskring 
ook ergens aan deelnemen. 
Een specifieke mogelijkheid van 
digitale media is ook nog om deze 
verschillende representaties te 
koppelen aan reputatiesystemen, 
bijvoorbeeld door leden van een 
groep elkaar te laten evalueren. 
Hierdoor kan vertrouwen tussen 
gebruikers die elkaar niet kennen 
ontstaan. Maar er kleeft ook een 
lastig vraagstuk aan: wie heeft de 
macht over onze online reputatie?

REPUTATIE

Publieken.
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iSocial
http://www.isocial.nu.

iSocial is een website en app die sociale 

vernieuwers in staat stelt om vragen aan elkaar te 

stellen, kennis uit te wisselen, samen te werken en 

zo hun eigen initiatieven te verduurzamen. 

Wanneer is een publiek eigenlijk een 
blijvende groep? Het lijkt aannemelijk 
dat een issue-gedreven publiek 
tijdelijker van aard is dan een op 
gelijkgestemde overtuiging gestoeld 
publiek. Maar is dat werkelijk zo? 
Hoe kunnen nieuwe media een rol 
spelen in het verduurzamen van 
genetwerkte publieken en hun 
initiatieven? 

TIJDELIJK /
 PERMANENT

Publieken.
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Handelings
Welke vrijheid heeft een publiek op een online platform om zich te organiseren? Heeft 
het publiek zeggenschap over de manier waarop het wordt gerepresenteerd? Kan het de 
voorwaarden waaronder het is georganiseerd zelf bepalen? En welke mogelijkheden heeft 
het om zich niet alleen te informeren over een issue, maar ook daadwerkelijk handelend op 
te treden? Welke tools zijn er beschikbaar om zowel online als ook offline in actie te komen? 
Dit zijn belangrijke vragen die een rol spelen in de manier waarop publieken zich al dan niet 
vormen, en wat de uitkomst is van dat proces.

RATIO & 
GEVOEL

VISUALISATIE INFORMEREN OF
ENGAGEREN

DUURZAAMHEID

TOEGANG AGENCY

GELIJKGESTEMD
OF GELIJK BELANG

PERMANENT OF
TIJDELIJK

COLLECTIEF VS
INDIVIDUEEL

EXCLUSIEF OF
INCLUSIEF

KNOWLEDGE
COMMUNITIES

INTERACTIEF OF
REACTIEF

LIKE,CLICK, SHARE

IDEATIONDEMOCRATISCH

perspectief. Handelings
perspectief.
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De 
participatiekaart

http://participatiekaart.nl

De participatiekaart geeft een overzicht van 

participatie-initiatieven die de leefbaarheid in de 

buurt verbeteren. Het doel is om meer mensen aan 

te zetten om zelf actief te worden. Hiertoe biedt 

het platform adviezen over financiering, regels, 

organiatievorm, enzovoorts. 

Op welke manieren kunnen mensen 
met behulp van digitale media zelf 
actie ondernemen in hun omgeving? Er 
bestaan flink wat platforms en interfaces 
die mensen in staat stellen om te zien 
welke initiatieven voor leefbaardere 
buurten er bij hun in de buurt bestaan 
en die handvatten en stappen 
aanreiken om zelf actief te worden. Vaak 
worden dit soort digitale initiatieven 
gecomplementeerd met fysieke 
bijeenkomsten. Goede voorbeelden en 
howto’s kunnen inspireren en aanzetten 
tot navolging. Maar is dat genoeg? Hoe 
kunnen publieken hun acties opschalen 
en verduurzamen tot een sociale 
onderneming? 

SOCIAAL 
ONDERNEMERS

SCHAP
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Idealenkompas
http://www.idealenkompas.nl

Het IdealenKompas is een online maatschappelijke 

marktplaats. Hier vinden mensen met een goed 

idee voor een duurzame en sociale wereld de 

juiste ondersteuning en expertise. Organisaties en 

personen die zich in willen zetten voor een betere 

wereld vinden hier projecten en ideeën die hun hulp 

en advies nodig hebben. Het IdealenKompas matcht 

deze aanbieders met vragers op financiering of 

ondersteuning, organisatievorm, locatie, doelgroep, 

thema en de aard van de activiteiten.

Peerby
https://peerby.com

Peerby is een online marktplaats voor het delen van 

gereedschap of andere spullen van buurtbewoners. 

Tachtig procent va onze spullen gebruiken we niet 

vaker dan eens per maand. Via dit platform kunnen 

buren elkaar dingen uitlenen. Het platform draagt 

zo bij aan de sociale cohesie en het vertrouwen op 

buurtniveau zonder dat het mensen verplicht om 

hechte gemeenschappen te vormen. 

Iedereen heeft wel iets in te brengen: 
vaardigheden, kennis, geld, materiaal, 
gereedschap, een sociaal netwerk, 
enzovoorts (zie ook de case study Makkie 
in deze publicatie). Op welke manier 
kunnen deze resources  gebundeld 
worden en zo collectieve acties 
versterken?

RESOURCES
DELEN

Handelings
perspectief.
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Facebook
http://www.facebook.com

Facebook is een veelgebruikt platform voor de 
organisatie van allerlei stedelijke publieken, en 
het voelt daardoor aan als een publieke ruimte. 
Daardoor vergeten we soms dat het dat niet is. 
Het platform wordt beheerd door een Amerikaans 
beursgenoteerd bedrijf dat uiteindelijk bepaalt 
wat er wel en niet is toegestaan. Foto’s van blote 
borsten zijn bijvoorbeeld verboden, ook als ze 
worden gebruikt in voorlichting over borstkanker 
of in een discussie over borstvoeding. Discussie 
over dergelijke voorwaarden is overigens niet altijd 
uitgesloten. Na kritiek van onder meer transgenders 
over de manier waarop zij hun gender publiek 
konden maken, besloot Facebook de beschikbare 
genderopties van twee (Man/Vrouw) uit te breiden 
met de mogelijkheid zelf een omschrijving in te 
vullen.

Een belangrijke discussie in interactie-
ontwerp is het vraagstuk of een bepaalde 
dienst of platform alleen reactief, danwel 
ook echt interactief is. Het verschil ligt in 
de mogelijkheid die de gebruiker heeft 
om niet alleen een dienst te gebruiken, 
maar ook om de spelregels zelf te kunnen 
bepalen. Kan een gebruiker alleen op 
een knopje drukken om een door de 
ontwerper vooraf bepaalde actie in gang 
te zetten? Of kan hij ook zelf bepalen wat 
er moet gebeuren als hij op het knopje 
drukt?

INTERACTIEF of 
REACTIEF
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Handelings
perspectief.
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ONTMOETINGSPLAATSEN
ISSUE & ACTIEPLATFORMS

SOCIALE MARKTPLAATSEN & HANGOUTS

BUURTBLOGS

BUURTBLOGS
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@

@

@
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@

@
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Common Fence.
Podium voor de buurt.

ONTMOETINGSPLAATSEN | PLATFORMS DIE STEDELINGEN MET 
UITEENLOPENDE ACHTERGRONDEN MET ELKAAR VERBINDEN.

@

https://www.facebook.com/commonfenceleiden

Kunnen we van een braakliggend en met hekken afgesloten bouwterrein 
een tijdelijke publieke ruimte maken? Dat is de hoofdvraag achter 
Common Fence, een project dat architectenbureau space&matter in juni 
2013 uitvoerde in een Leidse nieuwbouwwijk. Voor een nog onbenut stuk 
bouwgrond aan de rand van de wijk ontwierp het bureau een paviljoen 
dat bestond uit een cirkel van gekantelde bouwhekken. De hekken zelf 
waren met geel plastic dichtgemaakt, en werden steeds op enige  
afstand van elkaar geplaatst. Zo ontstond tussen de hekken in een  
aantal doorgangen. Het paviljoen kreeg een online pendant op Facebook.  
De online connecties tussen buurtbewoners zouden zo het fysieke  
gebruik van het paviljoen aan moeten jagen. Aan het woord is Marthijn 
Pool, mede-oprichter van space&matter.

We wilden een intieme maar ook 
spectaculaire ruimte creëren op dat 
grote bouwterrein. Zodat als je er 
instapte en je daar andere mensen trof, 
je het idee had dat je samen op een 
bijzondere plek was. En dat je daarmee 
ook een aanknopingspunt zou hebben 
voor een gesprek. De half gesloten 
structuur moest ook nieuwsgierigheid 
oproepen: wat zou er in het paviljoen te 
zien zijn? Door die opzet maak je ook echt 
een entree in de ruimte. Het is net alsof 
je een kamer binnenstapt, en anderen 
zien je daardoor ook binnenkomen. 
In combinatie met de intieme opzet, 
ben je je daardoor steeds bewust van 
de aanwezigheid van anderen. Het 
paviljoen werd ook op een strategische 
plaats neergezet. Het lag precies op het 
kruispunt van twee looproutes naar het 
centrum. Als je door het paviljoen heen 

wandelde, sneed je ook een stukje af. 
Daardoor raakten bewoners vanzelf ook 
bekend met de plek.

Van platform naar 
programmering
Om de publieke ruimte ook echt 
tot leven te brengen, tot een plek 
waar buurtbewoners elkaar kunnen 
ontmoeten, hebben we ook een pagina 
ingericht op Facebook. Dat is een 
platform dat veel mensen al gebruiken, 
dus dat is logischer dan een nieuw 
platform bouwen. Het mooie daarvan 
is, dat buurtbewoners ook van elkaar 
kunnen zien wie het paviljoen heeft 
‘geliked’ of wie er van plan is om te 
komen. Zo ontstaat een tijdelijk publiek, 
dat kan het gevoel van collectiviteit 
versterken. Het heeft bovendien een 
groot ‘viraal’ potentieel, bewoners 
verspreiden het nieuws over het paviljoen 

Van braakliggende grond 
naar een intieme setting

PUBLIEK:
LIKES OP FACEBOOK- 

LATEN JE ZIEN WIE ER VAN  
PLAN IS OM TE KOMEN.  

VIA FACEBOOK ZIE JE WELKE 
BUURTGENOTEN HET PROJECT OMARMEN 

EN LEER JE OOK MEER OVER HUN IDENTITEIT.
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via hun eigen netwerken. 

Het idee was dat bewoners het online 
platform zouden gebruiken om met 
elkaar plannen te maken om iets te 
organiseren in het paviljoen. Om dat 
proces op gang te brengen, maakten 
we gebruik van twee strategieën. De 
eerste is tijdelijkheid. Door de tijdelijkheid 
creëer je een urgentie: het moet wel nú, 
want over twee weken is het paviljoen 
er niet meer. Daarnaast organiseerden 
we zelf de eerste activiteit: een borrel 
met optreden van een jazzband. 
Daarmee hoopten we de toon te zetten. 
Om mensen daarvoor uit te nodigen 
hebben we ook nog huis-aan-huis flyers 
verspreid.

Van paviljoen naar 
publieke ruimte

De reacties van de bewoners waren 
enthousiast. We hadden een redelijke 
opkomst bij de buurtborrel, en ook 
behoorlijk wat likes op Facebook. 
Maar het aantal activiteiten dat in het 
paviljoen plaatsvond, was wel minder 
dan we hadden gehoopt. Wij zagen 
onze rol vooral als aanjagers. Door een 
aantrekkelijk paviljoen en een online 
platform in te richten hoopten we dat 
bewoners vanzelf in actie zouden komen. 
Achteraf hadden we meer kunnen doen 
om de bewoners te activeren. Misschien 
was het wel té open nu. Bewoners 
hadden moeite om iets te bedenken 
wat ze zouden kunnen doen. Je zou 
daarvoor verschillende strategieën 
kunnen bedenken. Om te beginnen zou 
je in een vroeger stadium de bewoners 
kunnen betrekken, ook bij de bouw en 
inrichting van het paviljoen. Je zou 

ook op het online platform een reeks 
templates of een toolkit aan kunnen 
bieden. Bijvoorbeeld: je zou een barbecue 
of concert of sportwedstrijd kunnen 
organiseren. En dat je dan gelijk een 
wedstrijdschema kan downloaden om in 
te vullen. Dat biedt enerzijds een idee van 
wat je zou kunnen doen, en tegelijkertijd 
biedt het richting voor de uitvoering 
ervan. Het risico is dan wel weer dat 
je het teveel voorkauwt, dat ze denken 
dat het precies zo moet. Of je zou ze 
meer kunnen ‘prompten’, door ze vragen 
te stellen over wat hun leuk lijkt om te 
doen, en ze aan te moedigen dat ook 
daadwerkelijk te doen, bijvoorbeeld in de 
comments op Facebook.

De functionaliteit van Facebook als 
platform is daarvoor dan wel weer 
beperkt. 
Als ontwerper zou je ook op een 
meer complexe manier willen kunnen 
interacteren met het publiek. Nu kan het 
publiek een event alleen liken. Maar je zou 
dan als ontwerper door willen vragen: 
wat ‘like’ je precies? De vormgeving van 
het paviljoen? Dat je buurman er ook 
is? Dat er wordt gebarbecued of juist 
gevolleybald? We hopen in de toekomst 
meer van dat soort instrumenten te 
ontwerpen waarmee we sneller grip 
kunnen krijgen op sociale processen, 
zodat je de uitkomsten daarvan ook weer 
mee kunt nemen in het ontwerp van het 
platform en de programmering.

 

ENGAGE:  
URGENTIE OPROEPEN  
DOOR TIJDELIJKHEID

ENGAGE: 
INTERACTIE STIMULEREN  

DOOR VOORBEELDEN TE STELLEN

HANDELINGSPERSPECTIEF:  
EEN HANDELINGSPERSPECTIEF  
BIEDEN DOOR VOORBEELDEN,  

GEKOPPELD AAN SPECIFIEKE TOOLS.

HANDELINGSPERSPECTIEF:  
HOE KUN JE INPUT  
GELAAGD MAKEN,  

ZONDER DAT DE INTERFACE  
TE COMPLEX WORDT?
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Space&matter is een 
architectenbureau uit Amsterdam. 
In veel van hun werk speelt het 
organiseren van collectiviteiten 
en het gebruik van digitale media 
om publieken te organiseren een 
belangrijke rol. Ze zijn onder meer 
bekend van Sweets, een project 
waarin ze oude brugwachtershuisjes in 
Amsterdam ontwikkelen tot een door 
de hele stad heen gedistribueerd hotel. 
Een van hun meest recente projecten 
is CRWDBUILDING – een website 
waarop belangstellenden zich kunnen 
organiseren om met behulp van een 
architect leegstaande gebouwen een 
nieuwe bestemming te geven. 
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Geheugen van 
Oost.
Herinneringen maken de buurt.

BUURTBLOGS | PUBLIEKEN ROND EEN GEDEELDE LOCATIE

@

http://www.geheugenvanoost.nl/

“Ik ben geboren in de Indische buurt en heb daar gewoond tot mijn 21e. 
Mijn herinneringen heb ik op papier gezet”. Het is een typisch begin  
voor een van de vele persoonlijke herinneringen aan Amsterdam Oost  
die er op de website Geheugen van Oost online zijn gezet.  
In dit geval volgt een terugblik op de tijd dat er in de Indische buurt  
nog een naoorlogs noodziekenhuis en een ‘rijdende pont’ functioneerden.
De verhalensite werd ontwikkeld als voortraject voor een tentoonstelling 
over Amsterdam Oost in het Amsterdam Historisch Museum in 2003. 
Oorspronkelijk was het idee om de website na de tentoonstelling af te 
sluiten, maar na vele protesten heeft de website zijn vorm behouden.  
Tien jaar later stromen er nog altijd verhalen en reacties binnen,  
van herinneringen aan een bepaalde school tot een oproep aan een 
oude geliefde. 

Het verzamelen van verschillende 
verhalen over de buurt Oost heeft als 
doel de buurt in beeld te brengen, maar 
ook de eenheid of saamhorigheid van 
de buurt te versterken. De verhalen 
verschillen in lengte, vorm en informatie, 
maar hebben één ding gemeen: ze 
hebben een relatie met de buurt. “Het 
zijn individuele verhalen die toch één 
geheel vormen”, volgens redactielid 
Marella Karpe. Aan de hand van foto’s en 
geschreven teksten op de website wordt 
het verleden in beeld gebracht. Mensen 
kunnen op verschillende manieren 
informatie delen: door het schrijven van 
verhalen, het plaatsen van reacties en 
door het deelnemen aan verschillende 
activiteiten. Het verhaal hoeft niet 
noodzakelijk zelf geschreven te worden, 
het kan ook in de vorm van een interview 
waarbij een redactielid het uittypt. 
Iedereen kan verhalen plaatsen, “de 
enige eis is dat het over Oost moet 

gaan”, aldus Karpe. Er worden ook 
computercursussen, fotocursussen 
en excursies aangeboden. Daarnaast 
bestaat er nu ook een app met verhalen 
over het Oosterpark, die tijdens een 
wandeling beluisterd kunnen worden.  
Deze verhalenwandelingen worden ook 
georganiseerd door het Geheugen van 
Oost. Kortom, het Geheugen van Oost 
draait om het ophalen van herinneringen 
en het delen van informatie om de 
buurtidentiteit te versterken.

De grootste groep belangstellenden 
bestaat uit mensen die hun jeugd kort na 
de Tweede Wereldoorlog hebben beleefd; 
de meeste auteurs zijn dus boven de 
zestig. Bij het plaatsen van een verhaal of 
reactie wordt het profiel van de auteur 
zichtbaar gemaakt, al verschilt dit wel 

Losse verhalen creëren 
buurtidentiteit 

Verbondenheid door 
herkenning

ISSUE / THEMA:  
BIJ ELKAAR CREËREN DE  

VERHALEN EEN ‘SENSE OF PLACE’  
VAN AMSTERDAM OOST;  

UIT ALLE INDIVIDUELE HERINNERINGEN  
ONTSTAAT OOK EEN COLLECTIEF GEDEELD  

KADER AAN VERHALEN OVER DE BUURT.

HANDELINGSPERSPECTIEF: 
MENSEN KUNNEN OP VERSCHILLENDE  

MANIEREN BIJDRAGEN: DOOR ZELF EEN  
VERHAAL IN TE STUREN; DOOR EEN WORKSHOP 

VERHALEN SCHRIJVEN BIJ TE WONEN; DOOR MIDDEL 
VAN EEN INTERVIEW DOOR DE REDACTIE.

PUBLIEK: DEELNEMERS BEPALEN  
ZELF WELKE INFORMATIE OVER HEN  

PUBLIEK WORDT GEMAAKT. ANONIEM  
BIJDRAGEN MAG OOK.

PUBLIEK: VERHALEN WORDEN  
OP VERSCHILLENDE MANIEREN  

PUBLIEK GEMAAKT, OP DE SITE MAAR OOK  
DOOR MIDDEL VAN EEN VERHALEN APP  

IN DE PUBLIEKE RUIMTE. 

HANDELINGSPERSPECTIEF:  
‘CAPACITY-BUIDLING’ – DEELNEMERS  
KUNNEN VAARDIGHEDEN AANLEREN.
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ENGAGE: 
DEELNEMERS VINDEN HET

LEUK REACTIES TE KRIJGEN OP 
HUN VERHALEN, EN BELEVEN

 INTRINSIEK PLEZIER IN HET 
SCHRIJVEN VAN BIJDRAGEN

ENGAGE:  
 AF EN TOE ORGANISEERT 

DE REDACTIE PRIJSVRAGEN OM
 DE AANDACHT OP DE SITE TE VESTIGEN 

EN NIEUWE AUTEURS TE WERVEN.

ENGAGE:  
HET PUBLIEK WORDT BETROKKEN  

DOOR AANWEZIGHEID VAN  
HET PLATFORM BIJ UITEENLOPENDE  

BUURTACTIVITEITEN EN  
SAMENWERKING MET  

LOKALE ORGANISATIES.

PUBLIEK:  
HET VERKNOPEN VAN 

INDIVIDUELE EN COLLECTIEVE  
VERHALEN, IS EEN  

BELANGRIJK ELEMENT IN  
HET VORMEN VAN  

GENETWERKTE PUBLIEKEN.

per persoon. Volgens Karpe kan iedereen 
zelf bepalen wat voor informatie er van 
het profiel wordt weergegeven: “Meestal 
staat de naam, de geboortedag, in die en 
die buurt opgegroeid, en tot 1900 zoveel 
of 2000 zoveel in Amsterdam gewoond 
of nog steeds wonend in Amsterdam.
In sommige gevallen wordt de nadruk wel 
gelegd op het profiel van een persoon, 
doordat iemand een op zoek is naar een 
oude kennis, geliefde, vriend of vriendin 
bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk wordt 
het publiek van het Geheugen van Oost 
grotendeels georganiseerd doordat 
lezers zich kunnen identificeren met 
bepaalde fysieke of emotionele aspecten 
in de verhalen.

Herkenning speelt dus een belangrijke 
rol voor mensen om te schrijven. 
Er worden dan ook veel verhalen 
over jeugdherinneringen geplaatst. 
Deze verhalen worden voornamelijk 
geschreven door het wat oudere publiek, 
kinderen of jongeren schrijven meer over 
persoonlijke dingen zoals hun ervaringen 
thuis of op school. Daarnaast kunnen 
bezoekers ook reageren op de verhalen, 
en dat gebeurt ook met grote regelmaat. 
Vaak ook omdat de deelnemers 
elkaar nog van vroeger kennen. De 
commentaarfunctie zorgt ervoor dat 
mensen actief blijven reageren op de 
website. Het wordt dan een soort “chat-
website” volgens Karpe. Een materiële 
beloning krijgt men niet voor het plaatsen 
van een verhaal, op enkele prijsvragen 
na. Maar de beloning die de schrijvers 
ondervinden is misschien wel het vinden 
van die oude geliefde, het ontvangen van 
een leuke reactie of gewoon het krijgen 

van plezier in het schrijven van een 
verhaal. 

Welke factoren bijdragen aan het succes 
van het Geheugen van Oost, weet Karpe 
niet precies. Het Geheugen van Oost 
probeert op verscheidene manieren 
mensen te betrekken. Bijvoorbeeld door 
reclame te maken op buurtbijeenkomsten 
(zoals burendag), oproepen te plaatsen 
van fotocursussen en door het 
organiseren van andere activiteiten 
als symposiums, verhalenwandelingen, 
presentaties en excursies. 
Karpe stelt dat mensen vooral meedoen 
aan de site omdat ze het leuk vinden 
hun eigen verhaal te vertellen en 
zich te herkennen in de verhalen van 
anderen. Deelnemers hebben niet zozeer 
een directie relatie met elkaar, maar 
identificeren zich met herinneringen aan 
de buurt.

Immateriële beloning 

Succesfactoren en 
strategieën 

Op het Geheugen van Oost worden 
gewone, alledaagse herinneringen 
en verhalen van buurtbewoners 
verzameld en verteld door vrijwilligers. 
Aan de hand van deze persoonlijke 
verhalen en foto’s wordt Amsterdam 
Oost levendig in beeld gebracht. Het 
Geheugen van Oost is het resultaat 
van een samenwerking tussen het 
Amsterdam Museum, Buurtonline en 
vrijwilligers die de website aanvullen. 
Technische ondersteuning wordt 
geleverd door Mediamatic. 
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ilovenoord.
Van ‘City Marketing’ naar ‘City Making’.

BUURTBLOGS | PUBLIEKEN ROND EEN GEDEELDE LOCATIE

@

http://www.ilovenoord.nl

Kunnen we samen Amsterdam-Noord leuker maken? Met die vraag 
begon oprichter en buurtbewoner Luc Harings in 2010 een blog. Harings 
vertelt: “Het doel was om alles te delen in Amsterdam-Noord waar je 
blij van wordt. Je signaleert het, je markeert het en je deelt het. Dat is 
eigenlijk alles wat we doen”.  In korte tijd sloot een aantal bezoekers van 
de site zich bij Harings aan. Inmiddels is er een redactie van 12 leden die 
dagelijks artikelen, foto’s en video’s publiceert. Over nieuwe restaurants 
en winkels. Maar ook historische verhalen uit de verschillende wijken 
van het stadsdeel. Daarnaast worden culturele events gepromoot, die 
soms door Ilovenoord zelf zijn georganiseerd. Naast een door de redactie 
samengestelde lijst van agendatips biedt de ‘Noordagenda’ iedereen de 
mogelijkheid om zijn evenement in Noord te delen. 

Het opbouwen van een community kost 
Ilovenoord weinig moeite, zegt Harings. 
“Mensen melden zich spontaan aan, daar 
hoeven wij niets voor te doen”. Het gevoel 
van saamhorigheid en de wil om Noord 
samen nog leuker te maken, lijkt mensen 
intrinsiek te motiveren om deel te nemen. 
Daardoor zijn er vaak al snel voldoende 
aanmeldingen wanneer vrijwilligers 
worden gezocht voor een event of ideeën 
voor een bepaald probleem.  Toch wil 
Harings de community in de loop van 
2014 nog verder uitbouwen. Tegen een 
kleine betaling (zo’n 15 euro) ontvangen 
leden dan een Ilovenoord-clubpas die 
recht geeft op kortingen bij culturele 
instellingen en ondernemers in Noord. 
Daarnaast zullen er jaarlijks enkele 
events worden georganiseerd om de 
gemeenschap te versterken. 
Lezers gebruiken de site om nieuwe 
dingen in Noord te ontdekken. Vooral 
voor nieuwe Noorderlingen is dit van 
belang. Zij gebruiken de site om te weten 
te komen waar ze in de buurt kunnen 
winkelen en wat er in het weekend te 

doen is. Daarnaast denkt Harings dat het 
gemeenschapsgevoel een belangrijke rol 
speelt: “Mensen wonen in een buurt en 
willen onder een paraplu zitten. Ze willen 
ergens bij horen. Er is geen geloof meer, 
iedereen zit online. Mensen willen een 
soort verbinding hebben”.

Online wordt het publiek zichtbaar 
gemaakt met behulp van Facebook-
profielen. Reacties onder artikelen 
worden geplaatst met een Facebook-
login, en laten ook de profielfoto’s van 
Facebook zien. Ook is het mogelijk door 
te linken naar de FB-pagina’s van de 
leden, waar je vervolgens ook kunt zien 
of deze persoon met jouw eigen FB-
vriendengroep is verbonden.
Ilovenoord biedt de verbinding tussen 
Noorderlingen niet alleen online, maar 
ook offline in de vorm van evenementen 
zoals picknicks en feestjes. Volgens 
Harings zijn er daarnaast enkele 
aanjagers (“sparkling people”)  nodig 
om daadwerkelijk een community op te 
bouwen. Naast de website en sociale 

Community-building

ENGAGE:
BETROKKENHEID BIJ EEN 

COLLECTIEVE KWESTIE IS STERKER 
WANNEER HET VOORTKOMT UIT 

INTRINSIEKE MOTIVATIE WAARBIJ HET 
MEEDOEN ZELF DE ‘BELONING’ IS, 

DAN WANNEER HET BELOOND WORDT MET
 PUNTEN, GELD, OF ANDERE EXTERNE MIDDELEN.

PUBLIEK: BESTAANDE FB-PROFIELEN  
SPELEN EEN BELANGRIJKE ROL 

 IN HET ZICHTBAAR MAKEN VAN DE  
LEDEN VAN HET PUBLIEK.

ENGAGE:
SPARKLING PEOPLE OM DE  

OPBOUW VAN EEN GEMEENSCHAP AAN TE JAGEN.

ENGAGE:
OFFLINE EVENTS OM DE  

COMMUNITY TE VERSTERKEN

ENGAGE:
ILOVENOORD BIEDT NIEUWE 

BEWONERS EEN RELEVANTE DIENST: 
ZE MAAKT DE WIJK TOEGANKELIJK 

DOOR INTERESSANTE  
PLEKKEN AAN TE RADEN.

HANDELINGSPERSPECTIEF:  
MET EEN SIMPEL FORMULIER KAN  

IEDEREEN ZIJN EIGEN EVENT  
AANMELDEN VOOR DE AGENDA
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media wordt gebruik gemaakt van een 
hartvormig logo, gedrukt op onder 
andere stickers, posters en vlaggen, om 
het ‘ilovenoord’-gevoel te versterken.

In de loop van de jaren is Ilovenoord 
meer geworden dan een kanaal om 
leuke dingen in de Noord te promoten 
en de reputatie van het stadsdeel te 
verbeteren. Het doel is verschoven in de 
richting van ‘city making’: het opbouwen 
van een community en deze inzetten 
voor verandering en verbetering van 
de buurt. Daarbij wordt steeds vaker 
samengewerkt met lokale ondernemers 
en organisaties. “Door de massa die we 
hebben gecreëerd met het opbouwen van 
de community, komen er partijen naar 
ons toe met vragen als: Hoe kunnen we 
dat oplossen? Kunnen jullie dat vragen 
aan de community? Wat zijn jullie ideeën 
daarover?” Zo werd Ilovenoord  door 
vervoersbedrijf GVB benaderd voor 
het oplossen van de onveilige situatie 
bij de pont. Ook wordt met Stadsdeel 
Noord gewerkt aan de toekomstvisie en 
positionering van Amsterdam-Noord. 

Hoewel ilovenoord een groot succes lijkt 
te zijn, is niet iedereen blij met de site. 
Harings: “Er zijn mensen die ons ook 
gewoon echt niet leuk vinden. Wij zijn 
natuurlijk de veryuppificering van Noord. 
Dat promoten wij, zeggen mensen dan. 
Dat zijn meestal de noorderlingen die 
liever willen dat Noord blijft zoals het 
vroeger was”. Het stadsdeel verandert, 
en ilovenoord draagt daar middels city 
marketing en city making aan bij. De 

publieke ruimte die ilovenoord creërt is in 
die zin niet all inclusive, maar lijkt vooral 
voor de nieuwe, cultureel onderlegde 
noorderling aantrekkelijk te zijn. Toch 
is dit maar één kant van het verhaal. 
Evenementen worden bezocht door een 
breed palet aan mensen en reacties 
onder blogartikelen laten zien dat ook 
veel oude bewoners van het stadsdeel 
gebruik maken van de site. Zij komen niet 
voor het ontdekken van nieuwe hippe 
dingen in Noord, maar juist voor de 
herkenbaarheid van plekken en mensen 
uit vervlogen tijden. Hoewel de doeleinden 
van beide groepen verschillen, creëert 
ilovenoord een ruimte voor tijdelijke 
overlap van verschillende leefwerelden 
rond een gemeenschappelijk thema: de 
liefde voor Amsterdam-Noord.

Ilovenoord is een van Nederlands 
bekendste buurtblogs, in 2010  
opgericht door buurtbewoner Luc 
Harings. Inmiddels trekt de blog zo’n 
25.000 bezoekers per maand, en heeft 
het netwerk ruim 6500 Facebook fans, 
en 3100 Twitter volgers. De blog werkt 
met een vaste kern van 12 redactieleden 
die regelmatig verslag doen van  
allerlei activiteiten in het stadsdeel.  
Ilovenoord organiseert ook regelmatig 
offline activiteiten, en werkt daarbij ook 
samen met het stadsdeel en  
andere lokale partijen.

PUBLIEK:  
HARTVORMIG LOGO OM  

DUIDELIJK TE MAKEN WIE  
‘ERBIJ’ HOORT. MENSEN KUNNEN  

ELKAAR HERKENNEN AAN EEN STICKER VAN 
ILOVENOORD OP DE FIETS.

ENGAGE: 
BRANDING DOOR VISUELE 

AANWEZIGHEID IN DE WIJK MET 
EEN KRACHTIG EN HERKENBAAR LOGO.

ENGAGE:  
 IDENTIFICATIE MET EN 

HERKENNING VAN MENSEN
 EN PLEKKEN UIT VERVLOGEN TIJDEN.

Van city marketing naar  
city making

Een nieuw publiek domein?
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Makkie.
‘Community Currency’ brengt buurt-
bewoners met elkaar in contact

DEELECONOMIE | PUBLIEKEN WAARVAN DE LEDEN GEZAMENLIJK EEN 
OF MEERDERE RESOURCES MET ELKAAR DELEN OF UITWISSELEN 

ONTMOETINGSPLAATSEN | PLATFORMS DIE STEDELINGEN MET 
UITEENLOPENDE ACHTERGRONDEN MET ELKAAR VERBINDEN  

MAKKIE.

@

http://www.makkie.cc/

Kun je een middel bedenken om mensen actief te krijgen voor hun buurt? 
Ja, dachten de initiatiefnemers achter Makkie, een community currency 
in de Indische buurt in Amsterdam. Door als vrijwilliger bij te dragen aan 
uiteenlopende buurtactiviteiten kunnen bewoners Makkies verdienen, 
die vervolgens weer op verschillende plekken in de buurt – van het lokale 
zwembad tot de Albert Heijn – verzilverd kunnen worden. Een nieuwe 
munt werd in het leven geroepen, met daarnaast een website die als 
marktplaats fungeert. Inmiddels hebben al ruim 1200 bewoners een 
Makkie verdiend.

Bewoners worden beloond met 
Makkies wanneer zij zich actief inzetten 
voor organisaties of bewoners in de 
buurt. Makkies kunnen bijvoorbeeld 
verdiend worden door te koken in een 
daklozenvoorziening, een kunstmarkt 
te organiseren, of een buurtgenoot 
te helpen bij het leren van een taal. 
Eén Makkie staat gelijk aan één 
uur inspanning en kan ingewisseld 
worden voor korting of producten bij 
ondernemers in en om de Indische buurt. 
Zo krijg je met één Makkie €2 korting 
op boodschappen bij de Albert Heijn 
en kunnen twee Makkies omgewisseld 
worden voor entree tot de Jaap Eden 
schaatsbaan. Tevens kun je Makkies 
sparen en gebruiken als betaalmiddel 
voor als je zelf een keer hulp nodig hebt, 
of weggeven aan iemand die de hulp 
harder nodig heeft.

De website speelt een belangrijke 
rol achter Makkie. Niet alleen wordt 
hierop een overzicht gegeven van alle 
organisaties in de buurt waar Makkies 

verdiend en besteed kunnen worden, 
maar ook fungeert de site als een 
marktplaats waar buurtbewoners hulp 
kunnen vragen of aanbieden en met 
elkaar in contact kunnen komen. Alle 
deelnemers maken vooraf een profiel 
aan met informatie over zichzelf en waar, 
wanneer en waarmee hij of zij kan helpen.  
Doordat dit profiel veelal gekoppeld 
is aan een Facebook account, kunnen 
mensen elkaar gemakkelijk herkennen 
aan een naam of foto. Deelnemers 
kunnen een hulpvraag op de website 
plaatsen of bewoners benaderen die 
hulp aanbieden. Ook kunnen mensen 
elkaar een bericht sturen of als contact 
toevoegen. 

Hoewel deelnemers uit alle lagen van 
de bevolking komen, blijft het moeilijk 
om bepaalde groepen te bereiken. 
Initiatiefnemer Feye van Olden: “De 
doelgroep waar wij het echt heel erg 
graag voor doen, die het wat moeilijk 
hebben, die zit niet achter het internet”. 
Om die reden wordt samengewerkt  
met lokale maatschappelijke 
organisaties. Deze helpen mensen bij 

HANDELINGSPERSPECTIEF: 
BUURTBEWONERS KUNNEN HUN RESOURCES  

(TIJD) INZETTEN, EN INRUILEN VOOR  
ALLERLEI BELONINGEN.

ENGAGE:
DEELNEMERS KRIJGEN KORTINGEN OF  

PRODUCTEN BIJ ONDERNEMERS IN DE BUURT.

ENGAGE:
DE BELONING KAN OOK GESPAARD OF  

WEGGEGEVEN WORDEN.

PUBLIEK:
ALLE DEELNEMERS MAKEN EEN  

PROFIEL AAN DAT INFORMATIE GEEFT  
OVER DE PERSOON, MET NAAM EN FOTO  

EN EVENTUEEL GEKOPPELD AAN  
FACEBOOK ACCOUNT. DIT VERGROOT DE 

HERKENBAARHEID VAN DEELNEMERS.

HANDELINGSPERSPECTIEF: 
DEELNEMERS KUNNEN EEN HULPVRAAG  

OP DE WEBSITE PLAATSEN OF BEWONERS  
BENADEREN DIE HULP AANBIEDEN. OOK 

 KUNNEN MENSEN ELKAAR EEN BERICHT STUREN  

OF ALS CONTACT TOEVOEGEN. 

ENGAGE:
SAMENWERKING MET LOKALE  

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES OM  

‘ZWAKKEREN IN SAMENLEVING’ TE BEREIKEN. 

Hoe werkt het?

De rol van digitale media
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HANDELINGSPERSPECTIEF:
UIT VRAAGVERLEGENHEID  

DOEN MENSEN NIET GRAAG  
IN HET OPENBAAR EEN HULPVRAAG.

ENGAGE:  
BELONING VOOR HET VRAGEN  

VAN HULP, OM DE DREMPEL  
HIERTOE TE VERLAGEN.

ENGAGE:  
HET CONTACT MET BUURTGENOTEN 

 EN HET GOEDE GEVOEL DAT MEN KRIJGT  
VAN ANDEREN HELPEN KAN MENSEN  

STIMULEREN OM HIERMEE DOOR TE GAAN,  
OOK ZONDER MAKKIE ALS BELONING.

het aanmaken van een profiel en het 
navigeren op de site, zodat ook zij kunnen 
meedoen aan Makkie.

Ruim twee jaar na oprichting begint 
Makkie uit te groeien tot een lokaal 
begrip. Makkies kunnen al bij bijna 
twintig ondernemers worden verzilverd. 
Daarnaast bieden ruim 200 mensen hun 
hulp aan op de website. Hulp vragen 
gebeurt overigens veel minder vaak. 
Volgens Van Olden heeft dit te maken 
met een soort vraagverlegenheid, 
die onderdeel is van de Nederlandse 
cultuur. Daarom worden mensen nu ook 
beloond met één Makkie wanneer zij een 
hulpvraag op de website plaatsen. 
De initiatiefnemers beogen met Makkie 
niet alleen bewoners uit te nodigen 
zich actief in te zetten voor de buurt 
en daarmee de leefbaarheid in te 
verbeteren, maar ook om contact tussen 
buurtbewoners te stimuleren. Uiteindelijk 
hoeft de Makkie dan niet per se meer 
nodig te zijn, vindt Van Olden: “Het is 
eigenlijk bedoeld om mensen twee keer 
iets voor elkaar te laten doen. Daarna 
zou het mooi zijn als mensen een soort 
vriendschappelijke band opbouwen en 
elkaar gewoon wat vaker helpen”. De 
Makkie fungeert dus als een initiator om 
mensen actief te krijgen die dit nog niet 
zijn, maar het einddoel is dat mensen 
zich belangeloos voor elkaar en de buurt 
gaan inzetten. Van Olden verwacht dat 
die intrinsieke motivatie ontstaat door 
het contact met buurtgenoten en het 
goede gevoel dat het geeft om elkaar 
te helpen.

In hoeverre er daadwerkelijk door Makkie 
nieuwe verbindingen in de buurt zijn 
ontstaan, is niet duidelijk. Van Olden 
heeft geen inzicht in de onderlinge ruil 
in Makkies tussen bewoners, laat staan 
in de contacten waarbij de Makkie niet 
meer nodig is. De website laat zien dat 
ongeveer de helft van de hulpvragen 
is beantwoord. Hoewel de andere 
helft wellicht niet direct geholpen is, 
biedt Makkie hen wel een platform om 
buurtbewoners te benaderen en de 
indruk dat er altijd mensen in de buurt 
zijn die ergens bij kunnen helpen. In 
die zin draagt Makkie mogelijk bij aan 
de ontwikkeling van een lokaal publiek 
domein.

Makkie is een ‘community currency’, 
een alternatieve ruileenheid die 
buurtbewoners in staat stelt om de tijd 
die ze als vrijwilliger besteden aan een 
project of het helpen van buurtbewoners 
om te zetten in kortingen bij buurtwinkels 
en organisaties. Doel is om via dit 
systeem mensen met elkaar in contact 
te brengen, en vraag en aanbod van 
verschillende hulpvragen bij elkaar 
te brengen. Makkie is in 2011 opgezet 
door stichting Qoin in samenwerking 
met Makassarplein Community, 
woningcorporaties en Stadsdeel 
Oost. Het project wordt ondersteund 
door Stichting Doen, WeHelpen en de 
Europese Unie in het kader van het 
project CCIA.

Gevolgen
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RingRing.
Samen fietsen voor een betere buurt.

http://ring-ring.nu/

ISSUE & ACTIEPLATFORMS | PUBLIEKEN GEORGANISEERD ROND EEN
MAATSCHAPPELIJK ISSUE

Fietsen is gezond, goed voor het milieu en voorkomt filevorming. 
Reden genoeg voor steden over de hele wereld om te investeren in een 
fietsvriendelijke stad. Veelal met succes. New York, Parijs en Berlijn zijn 
slechts enkele voorbeelden van steden waar fietsen de laatste jaren snel 
in populariteit is toegenomen. Hoewel Nederland al decennialang een 
fietscultuur kent, krijgen de positieve effecten van fietsen hier niet altijd 
aandacht, vond Janine Hogendoorn uit de Amsterdamse wijk IJburg. Zij 
bedacht daarom Ring-Ring: een app die automatisch bijhoudt hoeveel 
de gebruiker fietst en hem of haar beloont met spaarpunten en kortingen 
bij winkels in de buurt, waarmee een bijdrage geleverd kan worden aan 
collectieve voorzieningen in de wijk. 

Volgens Hogendoorn zijn de voordelen 
van fietsen legio: niet alleen leidt het 
tot een gezondere bevolking, schonere 
stad en minder files, ook zijn fietsers 
productievere werknemers met een lager 
ziekteverzuim en stimuleren zij lokale 
economische activiteit. Terwijl gemeenten 
en gezondheidsorganisaties zich vooral 
richten op het beperken van autogebruik 
in de stad, gelooft Hogendoorn meer in 
het stimuleren van gezond gedrag. “Je 
moet niks, maar als je de gezonde keuze 
neemt, krijg je de voordelen terug die 
deze keus verdient. Vanuit de werkgever 
of vanuit de zorgverzekeraar, vanuit de 
gemeente en vanuit retail. Zij hebben 
allemaal echt belang bij fietsers en 
langzaam verkeer”. De vrije keuze is dus 
een belangrijk element van Ring-Ring. 
De keuze om wel of niet te fietsen maak 
je vrijwillig. De gezonde keuze wordt 
door Ring-Ring beloond. Die beloningen 
nemen verschillende vormen aan. De app 
van Ring-Ring houdt de fietskilometers 
(Fkm’s) per persoon bij. Deze kunnen 
per honderd worden ingewisseld voor 

kortingen in de buurt. Bijvoorbeeld voor 
korting op flexibele kantoorruimte bij 
Beehive, op producten in de biologische 
winkel of een reparatiebeurt bij de 
fietsenmaker. Aan de IJburg-pilot doen 
vooral lokale zelfstandige ondernemers 
mee. Daarnaast doneert het Stadsdeel 
Oost vijf cent per Fkm in een fonds voor 
de wijk. Wanneer een vooraf ingestelde 
mijlpaal wordt bereikt, wordt het bedrag 
uitgekeerd aan een burgerinitiatief 
in de wijk. Zo werd bijvoorbeeld een 
bijdrage geleverd aan de inrichting 
van de Flexbieb, een door vrijwilligers 
gerunde bibliotheek in het stadsdeel. 
Belanghebbenden bij fietsers betalen 
dus mee aan de beloningen. Naast 
lokale ondernemers en gemeenten, richt 
Hogendoorn zich op samenwerking met 
zorgverzekeraars en werkgevers. Deze 
partijen kunnen fietsers belonen in de 
vorm van bijvoorbeeld premiekorting of  
uitbetaling voor mobiliteitsbudgetten die 
anders aan benzine- of OV-vergoeding 
zouden worden besteed. Dit is echter nog 
toekomstmuziek.

ENGAGE:
KORTINGEN BIJ  

LOKALE ONDERNEMERS

ENGAGE:
FONDS VOOR  

WIJKINITIATIEVEN 

Stimuleren gezondheid
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onderschrift

Naast materiële beloningen worden 
gebruikers van Ring-Ring ook op andere 
manieren gemotiveerd om mee te doen. 
Hoogendoorn: “Belonen met geld is één 
ding, het spreekt mensen aan, maar 
eigenlijk ben ik daar helemaal niet van. 
[…] Maar intrinsieke motivatie, als je 
dat te pakken hebt, dan blijf je het wel 
volhouden. De combinatie maakt het 
aantrekkelijk”. Om de intrinsieke motivatie 
van deelnemers aan te spreken, worden 
andere strategieën toegepast. De 
app houdt een klassement bij, waarin 
te zien is wie de meeste Fkm’s heeft 
afgelegd. In de pilot werd per kwartaal 
een winnaar benoemd die aandacht 
kreeg in lokale media. Dit spelelement 
is voor veel deelnemers een belangrijke 
motivatie om mee te doen. Daarnaast 
gebruiken deelnemers Ring-Ring als 
een tool om informatie over zichzelf te 
vergaren. “Mensen vinden het leuk om 
te zien hoe veel ze fietsen op een dag. 
Dat wordt nooit bijgehouden”, aldus 
Hogendoorn. Dit sluit volgens haar aan 
bij de  ‘quantified self’ beweging, waarbij 
mensen in toenemende mate technologie 
integreren in het dagelijks leven met 
als doel informatie te verzamelen over 
zichzelf en daarvan te leren. Het kunnen 
zien hoe veel je fietst en waar je bent 
geweest, is voor sommige deelnemers 
dus ook een motivatie om Ring-Ring 
te gebruiken. Ook worden er mooie 
visualisaties van de routes gemaakt, die 
op de site te bekijken zijn, maar ook in 
fysieke vorm via kaartenrekken bij lokale 
ondernemers te vinden waren.
Fietsen is in Nederland al jarenlang 
gemeengoed. Ruim een kwart van alle 

verplaatsingen in Nederland is per fiets 
en op een doordeweekse dag worden 
gemiddeld ruim 14 miljoen fietsritten 
gemaakt. Hoewel de fietscultuur breed 
gedragen is in Nederland, lijkt het niet 
iets te zijn wat mensen bindt. Ring-Ring 
zou dat op termijn kunnen veranderen. 
Hogendoorn: “Het lijkt me leuk om 
uiteindelijk een soort fietscommunity 
te ontwikkelen. Dat er dan via de app 
interactie plaatsvindt, men routes 
kan uitwisselen en points of interest 
onderweg kan aanstippen”. Op die 
manier zou Ring-Ring om de bestaande 
fietscultuur een publiek kunnen creëren. 

Voor het zo ver is, is echter nog een 
lange weg te gaan. In zijn huidige vorm 
zijn de herkenbaarheid van deelnemers 
en mogelijkheden voor interactie nog 
beperkt. Deelnemers zijn – bijvoorbeeld 
in het klassement – herkenbaar aan hun 
gebruikersnamen als ‘Jabik’ of ‘IPhone 
Alex’, maar zijn dus niet herleidbaar tot 
personen die je misschien zou kennen uit 
de buurt. 

Ook zijn er nog geen events waarbij 
gebruikers van de app elkaar kunnen 
ontmoeten. Desalniettemin levert 
Ring-Ring in zijn huidige vorm mogelijk 
een bijdrage aan de ontwikkeling 
van een lokaal publiek domein. Door 
coupons bij lokale ondernemers in te 
leveren en zichtbaar bij te dragen aan 
burgerinitiatieven, worden bewoners 
gestimuleerd lokale winkels te gebruiken, 
en zich met elkaar in te zetten voor 
gemeenschappelijk doelen.

ENGAGE:  
GAMIFICATION; 

EEN COMPETITIE-ELEMENT  
BELOONT DE FIETSERS DIE  

DE GROOTSTE AFSTAND  
HEBBEN AFGELEGD

ENGAGE: 
DE APP BIEDT EEN  

‘PERSOONLIJKE  
BIOGRAFIE’; LAAT ZIEN  

HOEVEEL KILOMETER DE  
GEBRUIKER HEEFT GEFIETST

ENGAGE:  
BELONING IN DE  

VORM VAN FRAAI VORMGEGEVEN  
VISUALISATIES VAN FIETSROUTES.

ENGAGE:  
VISUELE CAMPAGNE OP  

FYSIEKE ONTMOETINGSPLEKKEN

PUBLIEK:  
DEELNEMERS WORDEN  

GEREPRESENTEERD VIA ZELFGEKOZEN  
PSEUDONIEMEN IN DE VORM  

VAN GEBRUIKERSNAMEN, EN ZIJN NIET 
DIRECT HERKENBAAR ALS PERSOON.

Intrinsieke motivatie Van fietscultuur naar 
fietscommunity
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RingRing is een burgerinitiatief van 
Janine Hogendoorn. In 2013 startte zij 
in Amsterdam IJburg een pilot waarbij 
bewoners een app konden downloaden  
die het aantal kilometers registreerden 
dat zij fietsten. Doel was om een 
gezondere levensstijl te bevorderen 
door het belonen van een gezonde 
levensstijl – fietsen in plaats van de 
auto nemen. Fietskilometers leidden tot 
punten die ingewisseld konden worden 
voor kortingen bij lokale winkels. Het 
stadsdeel beloonde iedere gefietste 
kilometer met een klein geldbedrag, 
dat bij behalen van een mijlpaal werd 
uitgekeerd aan een buurtinitiatief. 
De pilot is inmiddels afgesloten, en 
Hogendoorn hoopt het project in de 
toekomst op grotere schaal uit te 
kunnen rollen.
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Straatvogels.
Daklozen maken hun alledaagse leven 
zichtbaar via Twitter

SOCIALE MARKTPLAATSEN EN HANGOUTS | PUBLIEKEN GEBASEERD 
OP EEN GEDEELDE INTERESSE OF ACHTERGROND

ONTMOETINGSPLAATSEN | PLATFORMS DIE STEDELINGEN MET 
UITEENLOPENDE ACHTERGRONDEN MET ELKAAR VERBINDEN   

 “Ik wil de vooroordelen tegen daklozen proberen weg te nemen.  
Want we zijn niet allemaal verslaafd, getikt of lui. Elke dakloze heeft zijn 
eigen verhaal en dat van mij vertel ik via Twitter” Straatvogel Jan,  
@langejan1205.

Wat gebeurt er als een aantal (ex)-
daklozen in Nederland een smartphone 
en een twitteraccount krijgt en daarmee 
hun leven plotseling zichtbaar maakt op 
social media? Deze vraag staat centraal 
in het project Straatvogels, bedacht 
en vormgegeven door de Protestantse 
Diaconie Amsterdam en gestart in juni 
2012. Straatvogels is geïnspireerd op 
het project Underheard in New York, 
waarbij vier daklozen in New York een 
smartphone in ontvangst mochten 
nemen en hun ervaringen konden delen 
via Twitter. Het project werd een groot 
succes en werd vooral bekend door de 
media. Straatpastor Luc Tanja vroeg zich 
af of dit ook in Nederland mogelijk was 
en nam samen met headhunter Ruud 
van Drongelen de uitdaging aan. Via KPN 
konden zij telefoons krijgen en vanaf dat 
moment begon het balletje te rollen. 

De tweets van de daklozen leidden al snel 
tot een groot aantal reacties. Volgens 
Tanja konden deze onderverdeeld 
worden in drie groepen. De eerste groep 
bestaat uit hulpverleners, bijvoorbeeld 
Het Leger des Heils, maar ook 
verschillende opvangpunten voor dak –en 

thuislozen en andere maatschappelijke 
organisaties. De tweede groep bestaat 
uit bedrijven en politici en de derde 
groep wordt gekenmerkt door mensen 
die soortgelijke ervaringen hadden 
meegemaakt en/of nieuwsgierig 
waren in het leven van een dakloze. 
De derde groep was een verassing, de 
verbondenheid tussen mensen die “in de 
samenleving staan” en mensen die zich 
“aan het randje van de samenleving” 
bevinden, was niet verwacht. De 
verwachting was eerder dat er een kloof 
zou ontstaan tussen de twitterende 
daklozen en de reageerders, omdat beide 
groepen in gescheiden werelden leven. 
Twitteraars lieten merken ook weleens 
in dezelfde situatie te zitten, of in ieder 
geval herkenbare situaties meegemaakt 
te hebben. Zo twitterde één van de 
daklozen over zijn eerste ervaring met 
een afkickkliniek, waarop een twitteraar 
zijn steun betuigde aan de hand van een 
persoonlijk verhaal over zíjn ervaringen 
met een afkickkliniek. 

Tientallen reacties hebben straatvogels 
Alfons, Jan, Peter, Saskia, Sonja en 
Youssef gekregen op hun Tweets. Over 
het algemeen zijn de berichten positief 
en vooral ondersteunend. De mensen die 

Van Het Leger des Heils  
tot de wethouder; wie 
twittert er mee?

Betrokkenheid &  
steun via Tweets

ENGAGE:
BETROKKENHEID DOOR  

 HERKENBAARHEID

HANDELINGSPERSPECTIEF: 
VIA TWITTER KONDEN  

HULPVERLENERS IN CONTACT KOMEN 
 EN INFORMATIE VERSPREIDEN  

OVER SLAAPPLAATSEN EN ANDERE  
VORM VAN ONDERSTEUNING.

ISSUE:
STRAATVOGELS GEBRUIKT 

TWITTER OM HET ALLEDAAGSE  
LEVEN VAN EEN GROTENDEELS 

 ONZICHTBARE MAATSCHAPPELIJKE  
GROEP ZICHTBAAR TE MAKEN.
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reageren, voelen zich op een bepaalde 
manier betrokken bij de situatie en willen 
hun betrokkenheid ook zichtbaar maken. 
De steun die wordt overgebracht via 
berichten, wordt overigens niet vaak 
vertaald in materiele steun. Mensen die 
reageren bieden geen nieuwe producten 
of een slaapplek aan, het gaat vooral om 
het begrip dat voortvloeit uit de Tweets. 
Dit geeft een positieve reactie op de 
gesteldheid van de daklozen, zij voelen 
een bevestiging vanuit de samenleving 
dat ze er mogen zijn. Natuurlijk zijn er 
ook mensen die negatief op het project 
reageren. Die zitten er altijd tussen. 
Zo had een van de daklozen net een 
telefoon, die vervolgens na twee dagen 
werd gestolen. Mensen dachten “die 
zal hem wel verkocht hebben”, of “hij let 
er toch niet goed op”. Uiteindelijk bleek 
de telefoon gestolen te zijn tijdens het 
opladen. Mensen kregen meer begrip 
voor de situatie omdat zij begrepen dat 
een dakloze ook zijn slaap nodig heeft 
en niet altijd beschermd kan zijn. Zo 
heeft het interactie effect van berichten 
tussen daklozen en andere twitteraars 
een hulpverlenend effect voor beiden 
groepen, doordat er betrokkenheid, 
herkenbaarheid en begrip wordt 
gecreëerd.

Volgens Luc Tanja kan het project zeker 
een succes genoemd worden. Volgens 
hem is het project vooral gaan lopen 
doordat er van te voren niet heel veel 
is gepland. “Ik werd gedwongen om te 

beginnen, doordat KPN de telefoons al 
klaar had liggen. Ik wilde eigenlijk van 
te voren het plan helemaal uitschrijven, 
maar daar had ik geen tijd meer voor”. 
Daarnaast is het idee van Straatvogels 
ook via verschillende offline en online 
manieren verspreid, bijvoorbeeld 
via de radio, de krant, het geven van 
presentaties, Facebook, etc. Hoe groter 
de verspreiding van het project, hoe 
beter. Daarnaast is het belangrijk dat de 
daklozen die meedoen openstaan voor 
contact met anderen. Een dakloze die 
niet of weinig twittert heeft geen goede 
uitwerking op het project. Voorselectie 
is dus wel belangrijk. Volgens Luc Tanja 
reageren mensen ook op de berichten 
omdat ze de eerlijkheid en openheid 
van de daklozen en hun leefwereld 
waarderen. Iedere dakloze heeft zijn 
eigen verhaal en iedereen staat het vrij 
om hier iets mee te doen.

Het project Straatvogels heeft een 
nieuw, hybride publiek domein gecreëerd. 
Belangstellenden kunnen de levens van 
de daklozen via digitale media volgen, 
en bekend raken met hun manier van 
leven. Tegelijkertijd kan het project 
ook als een ‘sociale hangout’ worden 
gezien, waar daklozen onderling tips 
uit kunnen wisselen en contact kunnen 
komen met hulpverleners. Of het project 
ook blijvende gevolgen heeft is nog 
onduidelijk. Enerzijds kan het project 
meer begrip kweken tussen verschillende 
sociale groepen in de stad. Maar de 
meeste contacten tussen de daklozen 
en andere twitteraars vallen na het 
project uit elkaar. Op een enkeling na 
dan. Straatvogel Peter werd verliefd en 

Een ongepland succes

PUBLIEK:
REDACTIE SELECTEERT EEN 

GROEP BETROKKEN  
VERTEGENWOORDIGERS EN  

MAAKT HUN TWEETS  
ZICHTBAAR DOOR RETWEETS.

ENGAGE:
WAARDERING OPENHEID  

EN EERLIJKHEID

ENGAGE:
CAMPAGNES VIA TRADITIONELE  

MEDIA EN SOCIALE MEDIA
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ontmoette zijn @Kreeftmeisje ook in de 
“offline” wereld. 

Vanaf  de zomer van 2012 lopen er in 
Amsterdam daklozen rond met een 
smartphone en een Twitteraccount op 
zak. Frans, Peter, Sonja, Youssef, Cor, 
Jan, Ramsi, Alfons en David geven 
hun volgers op Twitter een inkijk in 
hun leven op straat. Straatvogels 
is een project van de Protestantse 
Diaconie Amsterdam, onderdeel van de 
Protestantse Kerk Amsterdam. Deze 
organisatie zet zich in voor een stad 
waarin mensen omzien naar elkaar. Het 
project is geïnspireerd op het project 
Underheard in New York.
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Voor je buurt.
Crowdfunding en Crowdsourcing 
voor de buurt.

ISSUE EN ACTIEPLATFORMS | PUBLIEKEN WAARVAN DE LEDEN 
GEZAMENLIJK EEN OF MEERDERE RESOURCES MET ELKAAR DELEN 
OF UITWISSELEN 

ISSUE EN ACTIEPLATFORMS | PUBLIEKEN GEORGANISEERD ROND 
EEN MAATSCHAPPELIJK ISSUE 

@

http://www.voorjebuurt.nl/

Toen kattenliefhebster Lenny Populier (30) een bezoek bracht aan 
een zogenaamd kattencafé in Tokyo, werd ze meteen verliefd op dit 
concept. Na thuiskomst in Amsterdam besloot ze daar een soortgelijk 
initiatief op te zetten. Een café voor ‘kroegtijgers’ is wat Populier wilde 
realiseren: om thuisloze katten een nieuw huisje aan te bieden en de 
bezoeker “kattenliefde, goede koffie, vers gebakken taart en een instant 
ontspannen gevoel” te geven. Om het startkapitaal voor haar missie 
bij elkaar te krijgen, startte Populier een actie op het crowdfunding en 
-sourcing platform Voor je Buurt. 30.000 Euro moest ze verzamelen 
om haar droom te kunnen verwezenlijken. Uiteindelijk doneerden 975 
bezoekers totaal 32.715 euro. Missie geslaagd.

Voor je Buurt is een platform dat buurtinitiatieven van burgers probeert 
te realiseren en verduurzamen door ondersteuning te bieden bij het 
verzamelen van tijd, geld of materialen. “Kattencafé Kopjes” is één van de 
vele projecten van Voor je Buurt dat voor en door burgers is gestart. Het 
platform functioneert ook als helpdesk: het initiatief ligt volledig bij de 
buurtbewoner, de kennis en kundigheid ligt bij Voor je Buurt.

De website van Voor je Buurt is het 
belangrijkste instrument van het 
platform. Hier kunnen partijen hun 
initiatief kenbaar maken, door middel 
van een korte videofilm, tekst en foto’s. 
Daarnaast kunnen ze aangeven hoeveel 
geld ze nodig hebben, wat donoren voor 
een bijdrage mogen verwachten. Een 
financiële bijdrage is niet noodzakelijk, 
mensen kunnen ook steun bieden in de 
vorm van materialen of bijvoorbeeld via 
het uitvoeren van een taak. Daarnaast 
kunnen mensen workshops volgen bij 
Voor je Buurt om handigheid te krijgen 
in het opzetten van een initiatief en het 
verzamelen van sponsoren. 

In principe kan iedereen een project 
starten via het platform, alleen moet 
het initiatief wel buurtgericht of 
stadsgericht zijn en moet er een sociaal 
element in zitten. Na het indienen van 
een voorstel, wordt het door Voor je 
Buurt-medewerkers geëvalueerd. 
“Als het een onderneming is die totaal 
geen buurtfunctie heeft dan past het 
gewoon niet bij ons platform”, aldus 
Aster van Tilburg van het Voor je Buurt-
team. Verder is volgens van Tilburg 
‘haalbaarheid’ het belangrijkste  
criterium bij het opzetten van  
een project.

Haalbare en  
sociale projecten

HANDELINGSPERSPECTIEF:
MEDEWERKERS VAN DE  

ORGANISATIE SCREENEN VOORSTELLEN  
EN BESPREKEN ZE MET DE INDIENERS.

THEMA/ISSUE:  
HET ISSUE WAAR HET OM GAAT  

KAN DOOR BEZOEKERS WORDEN  
BENOEMD DOOR MIDDEL  

VAN KORTE VIDEOFILMPJES.

HANDELINGSPERSPECTIEF:  
BEZOEKERS KUNNEN PROJECTEN  

FINANCIEEL ONDERSTEUNEN,  
MAAR OOK MATERIALEN  

OF TIJD AANBIEDEN.

HANDELINGSPERSPECTIEF: 
VOOR JE BUURT DOET  

AAN ‘CAPACITY-BUILDING’,  
GEBRUIKERS LEREN VAARDIGHEDEN  

OP HET GEBIED VAN SPONSORING.

Case Studies.

135 136



Het publiek dat deelneemt aan de 
projecten is heel divers. Aan de ene 
kant heb je de ‘gemiddelde’ burger 
die een buurtinitiatief wil starten in 
de buurt, maar bijvoorbeeld helemaal 
geen expert is in het promoten van zo’n 
project of in het enthousiast maken van 
mensen. Deze mensen hebben vaak 
een connectie met de buurt en willen 
iets leuks of speciaals doen voor of in 
de buurt. Aan de andere kant heb je de 
hoogopgeleide ondernemende burger 
die ofwel professional of ondernemer 
en profiteert van een breed netwerk. 
Deze mensen hebben vaak meer 
ervaring met het binnenhalen van geld 
of het vinden van mensen om mee 
samen te werken. Over het algemeen 
kiest de ‘gemiddelde’ burger vaak 
voor een kleinschalig buurtgericht 
project en de ondernemende burger 
voor een grootschalig project, waarbij 
professionele organisatie achter zit 
en in sommige gevallen het eigen 
bedrijf wordt ingezet om een project te 
promoten. Projecten die opgezet zijn 
door ondernemende mensen halen 
vaak ook meer geld op omdat ze hier 
meer ervaring mee hebben of meer 
vaardigheden hebben om mensen 
enthousiast te maken. 

De meeste initiatiefnemers zijn wel al 
actief in de buurt of hebben in ieder 
geval een bepaalde connectie met een 
buurt. Daarnaast kennen de meeste 
deelnemers de initiatiefnemers of zij 
hebben belang bij het resultaat van 
een project. Er is dus vaak sprake 

van een bestaande relatie tussen de 
initiatiefnemers en de deelnemers, of 
van een bestaande community. Met een 
community wordt een groep mensen 
bedoeld die zich met elkaar verbonden 
voelt en vanuit die positie belang hebben 
bij de oprichting van een bepaald 
project. “We hebben bijvoorbeeld het 
project Schooltuin gehad, een school is 
natuurlijk al een community, daar heb 
je 350 leerlingen en hun ouders en de 
docenten. En je hebt de mensen in de 
buurt die om de school heen wonen. 
Dat is al een groep mensen die zich 
al met elkaar een beetje verbonden 
voelt en vanuit die positie al duidelijk 
belang heeft bij zo’n schooltuin” aldus 
van Tilburg.  Voor je Buurt biedt wel 
een aantal sociale mediatools: met een 
button zijn de projecten te verspreiden 
via Twitter, LinkedIn en Facebook, en 
bezoekers kunnen op simpele wijze 
code downloaden waarmee ze heel 
gemakkelijk een dynamische banner die 
de laatste stand van zaken laat zien op 
een eigen website kunnen zetten.

De supporters van een project - mensen 
die geld hebben gedoneerd of mee 
hebben geholpen met bepaalde taken 
binnen een project – zijn zichtbaar op de 
website doordat hun naam bekend wordt 
gemaakt. Deelnemers kunnen hun eigen 
naam kiezen of een pseudoniem, maar er 
kan ook anoniem gedoneerd worden. Tot 
slot kunnen mensen ook achter hun naam 
hun motivatie voor deelname plaatsen. 
Elk project laat zijn eigen supporters zien. 
Mensen die een initiatief starten krijgen 
een lijst met namen en e-mailadressen 
van de supporters, het verkrijgen van 
e-mailadressen is noodzakelijk om te 

PUBLIEK:  
HET PLATFORM BIEDT EEN  

TOOL AAN BESTAANDE  
LOKALE COMMUNITIES / PUBLIEKEN

ENGAGE: 
 GEBRUIKERS KUNNEN OP  

DE EIGEN WEBSITE EEN BANNER  
PLAATSEN DIE DE ACTUELE  

STAND VAN ZAKEN IN DE CAMPAGNE  
LAAT ZIEN. DAT VERGROOT DE ZICHTBAARHEID  

EN CREËERT EEN ‘SENSE OF URGENCY’

PUBLIEK:  
DONOREN KUNNEN KIEZEN  

OF ZE ZICH MET NAAM EN TOENAAM 
 BEKEND MAKEN, EN KUNNEN OOK  

EEN MOTIVATIE GEVEN.

De gemiddelde burger 
en de ondernemende 
professional

De supporters
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kunnen communiceren over gelddonaties 
of tegenprestaties. Een tegenprestatie 
houdt in dat een supporter iets terug 
krijgt voor zijn bijdrage. 

Door middel van workshops, presentaties, 
inzet van sociale media, advertenties en 
andere communicatiemiddelen probeert 
Voor je Buurt informatie te verspreiden 
en reclame te maken. Maar wat nog het 
belangrijkste is, is dat mensen in hun 
wensen en ideeën gaan geloven door 
succesvolle verhalen. Van Tilburg: “Zodra 
we een aantal goede voorbeelden en 
succesverhalen hebben zoals vorig jaar, 
denk ik dat we daar veel mensen mee 
bereiken. […] Mensen denken dan: dat 
zou ik ook kunnen doen. Dat als ik een 
idee heb, dat je dat ook gewoon zelf kunt 
regelen. Het is niet zo dat je afhankelijk 
bent of je subsidie wel of niet wordt 
goedgekeurd.” Daarnaast ontstaat er 
betrokkenheid en enthousiasme binnen 
een groep mensen als er samen iets 
wordt gerealiseerd. “Als je geld ophaalt 
in een buurt, ook al is het maar een deel 
van het bedrag, dan heb je niet alleen  
de speeltuin, je hebt ook een groep 
mensen gevormd en enthousiast 
gemaakt, die het gevoel hebben dat  
die speeltuin ook een beetje van hen is, 
die zich met elkaar verbonden voelen,  
die ook trots zijn dat ze samen die 
speeltuin hebben gerealiseerd.”.

Voor je Buurt is een crowdfunding   
en crowdsourcing platform bedoeld  
om buurtgerichte activiteiten van  
de grond te krijgen. Voor je Buurt 
bestaat sinds 2012 en is een initiatief 
van Netwerk Democratie en  
Kennisland in samenwerking met onder 
andere Stichting DOEN, het ministerie  
van Binnenlandse Zaken, gemeente 
Amsterdam en woningcorporatie Ymere.

Succesfactoren

ENGAGE:  
MENSEN WERVEN  

DOOR SUCCESVOLLE  
VOORBEELDPROJECTEN TE TONEN
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