
 

Ongeveer 53% bezoekt hun buurtsite

wekelijks en nog eens 29% maandelijks.

Gebruikers bezoeken hun buurtsite

regelmatig

75% woont langer dan 10 jaar in hun

buurt of wijk. 

Respondenten wonen al ruime tijd in

de buurt of wijk

Wie bezoeken hun buurtsites?

In het afgelopen jaar ontmoet 60% van

de respondenten nieuwe mensen via hun

buurtsite. Gemiddeld hebben ze 22

nieuwe mensen ontmoet. Iets meer dan

9 mensen daarvan ontmoetten ze vaker

dan één keer. 

 

Ze kennen gemiddeld 40 buurt-

genoten:  4 familieleden, 7 vrienden, 13

kennissen en 14 andere buurtbewoners.

Buurtgenoten kennen en ontmoeten

veel andere buurtgenoten

Hoe ontmoeten buurtgenoten elkaar?

Het aantal ontmoetingen via buurtsites

neemt nauwelijks af als de buurtsites

langer bestaan; ze blijven dus tot

ontmoetingen leiden.
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Mijnbuurtje.nl helpt gemeenten bij participatie, armoede-

en eenzaamheidsbestrijding, energietransitie, omgevings-

wet en leefbaarheid. Hiertoe leiden ze inwoners en

professionals op tot buurtverbinder. Op hun eigen online

platform verbinden ze iedereen en maken alles zichtbaar

dat er is. Zo werk je succesvol samen aan opgaven.
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Buurtbewoners zijn met een enquête ondervraagd over hun buurt, zoals over hoeveel

mensen ze kennen en of ze zich thuisvoelen in de buurt. Via ruim twintig buurtsites zijn

buurtbewoners ondervraagd. De onderzoeksresultaten die op deze factsheet

geprestenteerd worden zijn daarom representatief en generaliseerbaar naar alle

buurtsites van mijnbuurtje.nl. Alle respondenten waren dus bekend met de buurtsite

toen ze de enquête invulden. Het onderzoek richt zich namelijk op de effecten van de

buurtsites op gebruikers.

Hoe vaker buurtbewoners het

platform bezoeken, hoe positiever ze zijn

over hun verbondenheid en

betrokkenheid bij de buurt.

In het afgelopen jaar organiseerde een op

de vijf respondenten iets voor de buurt of

ondernam iets samen met iemand die ze

kenden via hun buurtsite.

Wat betekent dit voor wat ze van hun

buurt vinden?

Buurtsite waarbij meer dan vijf

buurtverbinders actief zijn, hebben een 10%

hogere score voor verbondenheid,

betrokkenheid en contact met mensen met

een andere achtergrond.
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Bewoners zijn positief over

hulp in de buurt. Ze vinden voldoende hulp

in de buurt. Ook zijn ze bereid om

elkaar te helpen en kennen anderen die ze

zouden helpen.

Over dit onderzoek

Kunnen ze elkaar beter vinden?
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Buurtbewoners ontmoeten

elkaar het vaakst door te reageren op

oproepjes en activiteiten waarover ze op

hun buurtsite lezen.
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Buurtverbinders zeggen dat ze hun

vaardigheden blijven ontwikkelen,

vooral de vaardigheden die relevant zijn

als buurtverbinder, zoals samenwerken

en online communicatievaardigheden. 

Buurtverbinders ontwikkelen zich

vaker naarmate ze langer actief zijn.  

Ze blijven zich dus ontwikkelen in hun

rol als buurtverbinder.

Buurtverbinders besteden 2 tot 3 uur

per week aan hun rol als

buurtverbinder.
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Gemiddeld kennen ze 51

buurtbewoners.

Buurtverbinders kennen  meer mensen in

de buurt dan buurtbewoners 

Ze ontmoeten vaker nieuwe

mensen in de buurt

90% van de buurtverbinders

ontmoette in de afgelopen 6

maanden nieuwe mensen.

Buurtverbinders die al langer actief

zijn ontmoeten vaker nieuwe mensen 

dan buurtverbinders die korter actief

zijn. Dit suggereert dat buurtverbinders

een groter bereik hebben naarmate ze

langer buurtverbinder zijn.

Veel buurtverbinders hebben een

opleiding op hbo-niveau.


