
Begin 2018 kwamen twaalf medewerkers vanuit 
de woningcorporaties Mozaïek Wonen, Quawonen, 
Woonpartners, en Woonforte bij elkaar om te 
bedenken hoe ze beter de verbinding kunnen 
maken met huurders. Mensen zijn steeds 
meer op zichzelf, helpen elkaar minder vaak en 
voelen zich niet meer verbonden met hun buurt. 
Woningcorporaties hebben belang bij een goede 
verbinding met hun huurders, maar hoe pak je dat 
aan? Tijd om hier een innovatieve stap in zetten.

BUURTTHUIS VOOR VERBINDING MET HUURDERS

Impact Sheet

Bij de overheid volgen veranderingen elkaar steeds sneller op.  Ynnovate zet zich in voor meer innovatie bij de overheid. 
Meer weten? Neem dan contact op met Ynnovate via contact@ynnovate.it of bezoek onze website www.ynnovate.it

Ynnovate begeleidde een gezamenlijk 
innovatietraject waar een divers samengesteld 
ideeteam aan de slag ging met dit vraagstuk. 
In de eerste innovatiesessie van anderhalve 
dag werd het vraagstuk verkend en werden 
oplossingen bedacht en uitgewerkt. Het testen 
van gekozen ideeën bij de doelgroep was hierbij 
een belangrijk onderdeel. Na het bedenken en 
kiezen van de ideeën is het ideeteam in drie 
vervolg actiesessies van een halve dag aan de slag 
gegaan met de realisatie van het idee BuurtThuis. 
Verschillende varianten van het generieke idee 
van het BuurtThuis zijn getest in de praktijk en 
uitgebouwd.

AANPAK

Inmiddels is bij twee woningcorporaties een 
daadwerkelijk BuurtThuis gerealiseerd. Een 
BuurtThuis is een thuis voor bewoners midden in 
de buurt. Een tijdelijke laagdrempelige (pop-up) plek 
waar bewoners en professionals elkaar ontmoeten. 
Het idee is dat bewoners elkaar hier ontmoeten, 
spreken en ideeën uitwisselen op een informele 
manier : het verlengstuk van de eigen huiskamer. 
Corporaties kunnen kiezen voor een vaste locatie 
of een mobiele variant en hun BuurtThuis flexibel 
aanpassen aan de hand van de behoeften van de 
betreffende buurt en bewoners. 

RESULTAAT

Tijdens het traject maakten we gebruik 
van de werkvorm ideepanel. Een ideepanel 
is een groep met deelnemers uit de 
doelgroep. In dit geval huurders. Zij kregen 
een aantal van de ideeën die tijdens de 
innovatiesessie werden bedacht voorgelegd 
en werden gevraagd om hierop te reageren. 
De deelnemers van het ideeteam zelf 
waren hierbij aanwezig als observant. Ze 
mochten niets zeggen. Alleen luisteren en 
aantekeningen maken. De feedback van 
het ideepanel werd direct door het team 
verwerkt naar in de ideeën. Een enorm 
effectieve manier van testen en verbeteren!

HET IDEEPANEL

Direct input  van  huurders

http://www.ynnovate.it

