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Inleiding
Deze Placemaking Toolkit Den Haag is een

veralgemeniseerde versie van de Placemaking
Toolkit Leidschenveen-Ypenburg. 

 
In het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg is de

afgelopen jaren een groeiende vraag naar
ontmoeting ontstaan. Door middel van placemaking

moet er een ontmoetingsplek ontstaan. Om dit te
realiseren zijn hulpmiddelen nodig.

 
Deze Placemaking Toolkit is een verzameling van

tools, werkmethodes en theoriën om Gemeente Den
Haag en haar bewoners te ondersteunen tijdens

placemaking projecten. Deze hulpmiddelen bieden
alle betrokken partijen houvast in het ingewikkelde

traject.
 

Achteraan de Placemaking Toolkit zijn worksheets
toegevoegd. Print deze worksheets uit en ga aan de

slag om activiteiten te ontwikkelen. Veel plezier!
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Onbewust

Bewust

Begrip

Geloof

Commitment

Respectvolle confrontatie

Inzicht / Achtergrond

Persoonlijke motieven

Inspiratie in het hoe

Om de initiatiefnemers mee te krijgen in het
placemaking proces wordt de Commitmentladder

van Jan van Setten (2010) toegepast. Van Setten
is gespecialiseerd in verandermanagement, iets

wat van toepassing is voor dit placemaking
proces.

 
Om uiteindelijk een gevoel van eigenaarschap te
creëren bij bewoners moet er commitment zijn.

Dit is de sterkste vorm van verbondenheid en
betrokkenheid. Het maakt dat men doelen hoe

dan ook wil halen. Omdat in de praktijk meestal
niet meteen iedereen enthousiast is, zijn de vier

stappen van van Setten een goede manier om hier
toch naartoe te werken.

 
Een belangrijke eigenschap van de

commitmentladder is dat draagvlak zonder dwang
wordt gecreëerd. De vier stappen van het model
zorgen ervoor dat de intrinsieke motivatie wordt

aangesproken.
 

Het belang van het doorlopen van de vier stappen
van de commitmentladder is vanzelfsprekend

groot. Naarmate een plek meer vorm krijgt wordt
het steeds meer eigendom van de bewoners.

Hiervoor is maximaal commitment nodig.
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Door het bewustzijn te raken leren nieuwe deelnemers waarom de

werkwijze van placemaking zinvol is. Omdat placemaking voor velen
een onbekend begrip is zal eerst de betekenis ervan duidelijk

moeten worden. Tijdens latere bewonersbijeenkomsten kan blijke 
 dat het nog niet bij iedereen duidelijk is hoe placemaking werkt en
wat ieders bijdrage moet zijn. Daarom moet dit regelmatig herhaald

worden, zeker wanneer nieuwe deelnemers aansluiten.
 

02
Wanneer het bewustzijn gecreëerd is kan de stap naar begrip

gemaakt worden. De bewoners moeten begrijpen waarom zijzelf
uiteindelijk verantwoordelijk worden voor de ontmoetingsplek. Door
dit tijdens bijeenkomsten te herhalen en concreet te maken kan dit

landen. Dit begrip leidt tot acceptatie. Het is hier vooral belangrijk
om duidelijk te maken wat ieders rol is in de ontwikkeling.

 

Draagvlak
zonder dwang

03
Dat mensen het proces begrijpen wil niet zeggen dat ze er ook in

geloven. Door alleen te informeren raakt men namelijk niet
overtuigd. Overtuigen gebeurt wanneer persoonlijke motieven

ontdekt worden en naast het einddoel worden gelegd. Laten zien
waarom de waarden en beweegredenen van de bewoners nodig zijn

om tot een betekenisvolle ontmoetingsplek te komen zorgt ervoor
dat geloof ontstaat. Belangrijk is dus om te laten zien waarom het
voor de bewoners persoonlijk belangrijk is. Het geloof neemt naar

mate activiteiten meer vorm krijgen automatisch toe. Men ziet wat
er gecreëerd kan worden door zelf iets bij te dragen.

 

04
De laatste stap van de commitmentladder is belangrijk om te

zorgen dat er echt iets gebeurt. Deze stap draait om inspireren. Het
inspireren wordt op twee manieren gedaan. Ten eerste door te
enthousiasmeren. Door na bijeenkomsten te bespreken welke

stappen zijn gezet. Laten merken dat de groep een stap dichter bij
het einddoel is gekomen geeft energie. Placemaking moet geen
langdradig proces zijn waarin alleen maar veel wordt gepraat en

veel onderzoek wordt gedaan. Er moeten echt dingen gebeuren en
ideeën moeten getest worden. Hieruit wordt de echt waardevolle

informatie verzameld. Ten tweede door best practices te bekijken
of bezoeken. Hierdoor wordt visueel wat mogelijk is. Dit biedt

houvast en een beeld van wat ook in Den Haag realiteit zou kunnen
worden.
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Zorg dat de identiteit van de plek
zichtbaar is

Zet in op nieuwe en lokale
initiatieven

Geef initiatiefnemers
de tijd om hun

ideeën te finetunen 

Zorg dat de plek
laagdrempelig en

inclusief is

Blijf in gesprek met de
omgeving

Breng creatieve
ondernemers samen

Zorg voor een
duurzaam en

creatief
ruimtegebruik

Maak alvast gebruik
van de beoogde locatie

Probeer activiteiten eerst
zonder budget uit te voeren

Geef ruimte aan
het experiment

Tien leerpunten uit
best practices 



1

2
3 4

5

6

7

8

9

10

11

RAUM, Utrecht
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ZOHO, Rotterdam

de Glasfabriek, 
Schiedam

Buitenplaats Brienenoord, Rotterdam

DakAkker, Rotterdam 

Kunstwerkplaats, 
Arnhem

Landbouwbelang, Maastricht

Kunstkanaal, Tilburg

Nettenfabriek, Apeldoorn



Activiteiten Concretiseren

Invullen!

Om de tools uit de Placemaking Toolkit goed te kunnen gebruiken moet
een activiteit eerst concreet worden gemaakt. Met concrete ideeën kan
gewerkt worden in de andere tools.

Voor wie is de activiteit? Wat gaat er gebeuren?

Wat is er nodig om de activiteit uit te voeren? Hoe lang duurt de activiteit?

Het kan moeilijk zijn om een idee concreet. Daar is een nieuwe tool voor
ontwikkeld. Het Concretiseringsmodel is zo ingericht een activiteit
concreter kan worden gemaakt.

Beantwoord de vier vragen in de worksheet om een concreter beeld te
krijgen van de activiteit. Met een concreet idee kan verder gewerkt
worden. 



Extra informatie Concretiseringsmodel

Na de Toolkit getest te hebben met niet-deelnemers van
het placemakingproject bleek dat een activiteit eerst
concreet moet worden gemaakt om de tools goed te

laten werken. Tijdens eerdere
placemakingbijeenkomsten in Leidschenveen-Ypenburg

werkte de Oplossingenselectiematrix bijvoorbeeld heel
goed. Toen hadden de bewoners een redelijk beeld van

de activiteiten die ze invulden. Het invullen van de
Oplossingenselectiematrix waarbij bewoners ter plekke
activiteiten bedachten had echter een probleem. Door

één woord in te vullen, zoals 'buurtkeuken', is het moeilijk
om aan de hand van de vier criteria een score te geven.

Hiervoor moet het idee eerst concreter gemaakt worden.
Om een beginnend idee concreter te maken is  het

Concretiseringsmodel ontwikkeld. In deze tool staat een
aantal vaste vragen waardoor iemand in korte tijd een

idee concreter kan maken, zodat het vervolgens
makkelijk gemeten kan worden aan de vier criteria. Dit

zijn vier vragen die gebaseerd zijn op wat vermeld moet
worden in een subsidieaanvraag. Het voorbeeld was hier

een subsidieaanvraag bij Gemeente Den Haag (2021).
Ook daarin moet in het kort vermeld staan hoe een

activiteit eruitziet. Het invullen van deze vragen kost een
paar minuten, maar schetst een duidelijk beeld van hoe

een activiteit er in het echt uit komt te zien.
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De Effort/Benefit matrix is een
tool om van een groot aantal
ideeën makkelijker een kleinere
selectie te kunnen maken. Je
stelt je voor hoe veel tijd en
moeite geïnvesteerd moet
worden en hoe groot het
resultaat vervolgens is. 

Weinig moeite, veel resultaat

Effort/Benefit matrix
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Low Impact

High Impact

Zeker voor tijdelijke locaties is deze matrix
geschikt. Wanneer een locatie maar voor

korte tijd beschikbaar is, kan het beter zijn
om een low effort activiteit te kiezen. In
hoeverre het algemene doel behaald is,

ontmoeting tussen bewoners van
Leidschenveen-Ypenburg, maakt hoe

groot de impact is.



 Criterium 1 Criterium 2 Criterium 3 Criterium 4 Totaalscore

Activiteit 1      

Activiteit 2      

Activiteit 3      

Activiteit 4      

Activiteit 5      

Activiteit 6      

Activiteit 7      

Activiteit 8      

Activiteit 9      

Activiteit 10      

Oplossingenselectiematrix

In de
Oplossingenselectiematrix
worden activiteiten
gekoppeld aan
designcriteria. 

Hierdoor kan een goede
inschatting gemaakt worden
van het behaalde effect van
een activiteit.

Bedenk samen met buurtgenoten criteria waaraan het einddoel van het
placemaking project moet voldoen. In Leidschenveen-Ypenburg is dit al
gedaan. Hier zijn vier criteria uit ontstaan: laagdrempelig, ontmoeting,
reuring en sfeervol. 

Deze vier criteria zijn erg algemeen. Dit is nodig omdat er uiteenlopende
activiteiten aan gemeten moeten kunnen worden. 

Iedere activiteit krijgt op elk criterium een score, van 1 tot 5. De
totaalscore wordt berekend door de scores op te tellen. De activiteit met
de hoogste totaalscore past het beste bij de waarden van de inwoners van
gebruikers. 

Matrix

Gebruik



Design criteria canvas

Het Design Criteria
Canvas is de ideale
manier om
ontwerpeisen voor een
project of activiteit te
rangschikken. De
ontwerpeisen kunnen
op vier niveau's worden
verdeeld: Must haves,
Should haves, Could
haves en Won't haves.

Bepaal waar de activiteit aan moet voldoen. Bepaal (samen) de visie en
een beeld bij de activiteit. Schrijf de ontwerpcriteria eerst los op, zodat ze
later nog verplaatst kunnen worden. 

Plaats de ontwerpcriteria in het canvas en wees kritisch. Staan ze op de
goede plek? 

Probeer vervolgens de criteria S.M.A.R.T. (specifiek, meetbaar, acceptabel,
realistisch, tijdgebonden) te maken.   

Canvas

Gebruik

Must haves

Should haves

Could haves

Won't haves



Ontwerpeisen ontmoetingsplek

Dit is een voorbeeld van hoe het Design Criteria Canvas gebruikt kan
worden. Dit zijn de ontwerpeisen voor de uiteindelijke ontmoetingsplek

in Leidschenveen-Ypenburg.
 

Dit canvas dient als voorbeeld voor toekomstige projecten. Gebruik
Het Design Criteria Canvas om de hoofdzaken van de bijzaken te

onderscheiden. 
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MAEX

Voor je Buurt

Rabo
Impactfonds

Activiteitensubsidie
voor stadsdeel Subsidie voor kleine

publieksevenementen

VSBfonds
Fonds 1818

Initiatieven voor
leefbaarheid en

bewonersparticipatie

Subsidies en fondsen
voor activiteiten

Gemeente
Den Haag
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MAEX meet voor
buurtinitiatieven kosteloos de
maatschappelijke waarde door
middel van de Social Handprint.
Om initiatieven verder te helpen
professionaliseren organiseert
MAEX samen met partners
Impuls donaties voor geld,
capaciteit en kennis. Deze
donaties dienen niet voor een
eenmalige versterking, maar zijn
bedoeld om de organisatie
structureel te versterken. 

Voor je Buurt is een organisatie die helpt om een
campagne voor impactvolle ideeën op te starten.

Met deze campagne worden supporters
verzameld die door middel van crowdfunding
financieel bijdragen aan je idee. Wanneer het

idee succesvol is bevonden – als het doelbedrag
gehaald is – kan de verdere ontwikkeling worden

gestart.

Met het Rabo Impactfonds denkt Rabobank graag mee
met maatschappelijke initiatieven die een bijdrage

leveren in Den Haag en omstreken. Met het fonds zet de
Rabobank kennis en verbindingskracht in. Vier keer per

jaar worden aanvragen beoordeeld door een commissie.
Thema 6, Versterken van lokale gemeenschappen, sluit

aan op veel placemaking activiteiten. 
 

Voor eenmalige activiteiten in
een stadsdeel kunnen bewoners
subsidie aanvragen. De
activiteiten moeten bijdragen
aan de leefbaarheid,
samenwerking en samenhang in
de buurt. Ook moeten de
activiteiten passen bij het
Wijkprogramma van het
stadsdeel.  Voor een activiteit
op wijkniveau kan maximaal
€5.000 aanvragen. 

Voor kleine publieksevenementen
kan bij de gemeente subsidie

aangevraagd worden via
Promotiefonds Kleinschalige

Publieksevenementen. In 2022 is hier
€400.000 voor beschikbaar. Per

evenement kan tot €25.000 worden
aangevraagd. De gemeente bepaalt
via de inhoudelijke toetsingscriteria

welke plannen geld toegewezen
krijgen. 

Het VSBfonds is er voor initiatieven die zich voor
kunstbeoefening in de vrije tijd inzetten. Zo is er het
Community-arts fonds. VSBfonds ondersteunt hiermee
kunstprojecten die bijdragen aan sociale doelen als
verbinding tussen buurtbewoners. De activiteit moet
zorgen voor verbinding, verrijking en toegankelijkheid voor
nieuwe doelgroepen. 

Fonds 1818 geeft buurtbewoners die zich inzetten
voor een betere maatschappij geld, advies en

begeleiding. Dit doen ze in 19 gemeenten, waaronder
gemeente Den Haag. Projecten die de leefbaarheid in

een wijk verbeteren en mensen blijvend met elkaar
verbinden komen in aanmerking voor steun van

Fonds 1818. Het is daarbij belangrijk dat de inzet van
vrijwilligers groot is.

Voor bewoners die hulp nodig
hebben met het uitwerken van een

idee dat de leefbaarheid of het
welzijn in de wijk verbeterd zijn

verschillende hulpmiddelen. Er kan
bijvoorbeeld contact worden

opgenomen met de wijkmanager
van het stadsdeel. Ook kunnen

bewoners ervaringen met elkaar
delen op dit gebied. Dit kan via het
platform Haagse kracht in uw wijk.
Verder kan je als bewoner je idee

opleveren door een plan van aanpak
op te stellen met daarbij een

begroting. 



De activiteit draagt bij aan het behalen van een maatschappelijk doel.
De fondsen zijn gericht op maatschappelijke projecten. Een activiteit moet daarom dus iets
bijdragen aan een maatschappelijk vraagstuk.

De activiteit wordt zo duurzaam mogelijk uitgevoerd.
Tegenwoordig worden subsidies niet meer uitgekeerd aan vervuilende activiteiten. Het is
daarom belangrijk dat duurzaamheid wordt meegenomen in de activiteit.

De activiteit is verbindend.
Verschillende groepen worden met elkaar in contact gebracht. Het helpt als een activiteit
mensen bij elkaar brengt die elkaar normaal gesproken niet ontmoeten.

De activiteit is kwalitatief van hoog niveau.
Omdat er veel aanvragen worden gedaan voor activiteiten wordt ook geselecteerd op
kwalitatief goede ideeën. Dit moet dus duidelijk te herkennen zijn.

De activiteit heeft geen winstoogmerk.
Subsidies voor activiteiten waarvan het doel is om winst te maken worden vaak afgewezen.
Sociale impact is belangrijker.

De activiteit is nog niet bezig.
Vaak duurt een subsidieaanvraag een aantal weken tot maanden. Als een activiteit als bezig is
kan de aanvraag niet goed beoordeeld worden.

EXTRA: De activiteit is specifiek gericht op het stadsdeel waarin de activiteit zich bevindt.
Subsidieaanvragen via Gemeente Den Haag zijn specifiek bedoeld voor het stadsdeel waar de
subsidie aangevraagd wordt. 

Het aanvragen van subsidie kan moeilijk zijn.
Daarom is het handig om deze korte checklist te

doorlopen. Controleer of een activiteit voldoet aan
deze punten om een grotere kans van slagen te

hebben bij het aanvragen van subsidie bij één van
de fondsen uit de lijst.
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De activiteit draagt bij aan het behalen van een maatschappelijk doel.
De fondsen zijn gericht op maatschappelijke projecten. Een activiteit moet daarom
dus iets bijdragen aan een maatschappelijk vraagstuk.

De activiteit wordt zo duurzaam mogelijk uitgevoerd.
Tegenwoordig worden subsidies niet meer uitgekeerd aan vervuilende activiteiten.
Het is daarom belangrijk dat duurzaamheid wordt meegenomen in de activiteit.

De activiteit is verbindend.
Verschillende groepen worden met elkaar in contact gebracht. Het helpt als een
activiteit mensen bij elkaar brengt die elkaar normaal gesproken niet ontmoeten.

De activiteit is kwalitatief van hoog niveau.
Omdat er veel aanvragen worden gedaan voor activiteiten wordt ook geselecteerd
op kwalitatief goede ideeën. Dit moet dus duidelijk te herkennen zijn.

De activiteit heeft geen winstoogmerk.
Subsidies voor activiteiten waarvan het doel is om winst te maken worden vaak
afgewezen. Sociale impact is belangrijker.

De activiteit is nog niet bezig.
Vaak duurt een subsidieaanvraag een aantal weken tot maanden. Als een activiteit
als bezig is kan de aanvraag niet goed beoordeeld worden.

EXTRA: De activiteit is specifiek gericht op op het stadsdeel waarin de activiteit zich
bevindt.
Subsidieaanvragen via Gemeente Den Haag zijn specifiek bedoeld voor het
stadsdeel waar de subsidie aangevraagd wordt. 






