Citisens

Vergroot
betrokkenheid
Werk je aan de herinrichting van een straat, het
ontwerp van een nieuwe speeltuin of een nieuw
beheerplan voor de groenvoorzieningen?
Samenwerking en afstemming met de omgeving is
belangrijk en de moeite waard. Waarom? Het kan leiden tot
betere plannen, meer steun voor projecten (draagvlak) of
minder weerstand én soepelere vergunningstrajecten.

Hoe kan Citisens hierbij helpen?
Mensen verschillen en hebben andere voorkeuren als het
gaat om communicatie en participatie. En, als het gaat over
voorkeuren in de leefomgeving. Citisens heeft veel onderzoek
gedaan naar de verschillende voorkeuren van Nederlanders.
Slim gebruikmaken van de beschikbare kennis helpt bij het
vormgeven van plannen, het formuleren van een slimme
projectaanpak én het inrichten van het beheer.

Uit ons onderzoek blijkt o.a. dat
.. mensen het liefst via
een bewonersbrief
worden geïnformeerd
over aanpassingen in
de leefomgeving..

DOE
MEE

>

.. en mensen het liefst
via een online
enquête meedenken.

DOE
MEE

>

Jongeren hebben
een voorkeur voor
online, ook als het
gaat om bijeenkomsten.

Mensen vinden het
belangrijk dat hun
mening gehoord en
meegewogen wordt.
Niet persé dat de
gemeente doet wat
zij willen (maar 3%).

Casus Sleeping Beauties
Ontwikkelaar Sleeping Beauties vroeg omwonenden naar hun
mening over de beste bestemming voor een leegstaand pand in
Utrecht: wat zien zij graag gebeuren met het pand?
Citisens voerde het onderzoek uit én was verantwoordelijk
voor de campagne om zoveel mogelijk omwonenden te
betrekken. Deze campagne stemden we af op de aanwezige
betrokkenheidsprofielen in de buurt. De campagne was een
groot succes, wat resulteerde in een bijzonder hoge respons.

Ruim 4.000
huishoudens kregen
een uitnodiging om
hun mening te geven
33% gaf hieraan
gehoor.

28% voorkeur voor
koffietentje
23% voorkeur voor
restaurant.

68% ziet in de
toekomst graag
een groene
gevel.
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Wat vinden
Nederlanders
belangrijk in hun
omgeving?
n=10.923
zomer 2021

Parkeren

Groen

44% van de Nederlanders
ervaart problemen met
parkeren.

93% vindt een park of plantsoen in de
directe omgeving belangrijk.
• 94% komt om te wandelen
• 79% komt om te ontspannen en elkaar te
ontmoeten

Als er nieuwe plekken komen wil..
• 59% op de hoogte blijven
• 40% meedenken

23% is ontevreden over de verscheidenheid van
de parken/plantsoenen
43% wil meedenken over de plannen
voor de aanleg van een nieuw park of plantsoen.

Over Citisens
Citisens is een bureau voor onderzoek, participatie en data-inzichten. Ons
specialisme is het betrekken van inwoners bij veranderingen in hun omgeving.

Zo doen wij dat
Citisens heeft veel ervaring met en kennis van participatietrajecten
voor inwoners en stakeholders. Hierbij maken wij gebruik van onze
betrokkenheidsprofielen. Hierbij hebben we sociaal-demografische
kenmerken uit gerenommeerde bronnen gecombineerd met eigen data over
betrokkenheid van mensen bij de eigen leefomgeving, participatiegedrag
en communicatievoorkeuren. We beginnen niet dus op 0, maar weten al
hoe mensen benaderd of betrokken
willen worden. Daar passen we onze
participatieaanpak en de keuze voor
middelen op aan.

Vertrouwen

Betrokkenheidsprofielen,

Meer weten over onze participatieaanpak? Neem contact op met:
Machteld Beekhuis
machteld@citisens.nl
06-49785821
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“Doe je mee?”

Zelfbewuste Aanpakkers

Zorgzame Senioren

Gevestigde Beïnvloeders

Kritische Vernieuwers

Stadse Nomaden

ïnformeerde Gezinsdrukte

Eigengereide Digitalen
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onkvaste Buurtbewoners

Algemene betrokkenheid

