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We gaan meten!



waarom citizen science?



Publiek onderzoek

publiek onderzoek
matters of concern

academisch
onderzoek

matters of fact

Industrieel onderzoek
matters of interest

expert over je eigen leefomgeving
maatschappij als onderzoeksgemeenschap

handelingsperspectief



wat is citizen science?



Wat is citizen science?

Door hun informatiepositie te versterken, 
creëren bewoners grip op hun eigen 

leefomgeving…

… en zijn zij sterkere gesprekspartners 
voor overheden en bedrijven.



hoe werk je aan citizen science?



Hoe werk je aan citizen science?

lokale urgentie

meetstrategie 
opstellen

data verzamelen

interpreteren

handelen



Urgentie



Meetstrategie 
opstellen



Data verzamelen

Data verzamelen



Data 
interpreteren



Interpreteren

Data 
interpreteren



Handelen



wat levert het op?



Wat is citizen science?

• Werken aan wat lokaal belangrijk is

• Bewoners verzamelen data om hun eigen 
leefomgeving in kaart te brengen

• Samenwerking tussen experts, bewoners, en lokale 
partijen zoals bibliotheken

• Technologie ten dienste van de burgers



Wat levert het op?

1. Samen kennis opbouwen en handelingsperspectief creëren

2. Netwerk van expertises werkt samen aan lokale vraagstukken

3. Bibliotheken als de spin in het web







KennisCloud is hét netwerk waarin

personen
community’s
organisaties

elkaar offline en online vinden 

om kennis te delen over 
en 

samen te werken aan

actuele, maatschappelijk relevante thema’s







Urgentie

Op 10 juli 2018 was Tilburg de 

warmste binnenstad 

van Europa



Meetstrategie 
opstellen







Data interpreteren: Monitor van de Stad



Handelen





Meer weten over onze Citizen Science projecten
of over KennisCloud?

JantienBorsboom@BibliotheekMB.nl

mailto:JantienBorsboom@BibliotheekMB.nl


Opdracht:
Je hebt nu een mini-meetproject uitgevoerd. 

Je kunt zoiets ook op grotere schaal doen, met een wijk of stadgenoten 
die een gezamenlijke uitdaging ervaren. 

Welke uitdagingen zie je in de buurt van je eigen bibliotheek en hoe zou 
je de impact daarvan met behulp van citizen science in kaart kunnen 
brengen?



Vervolg opdracht:
Je hebt nu een lokale urgentie gevonden, waarvoor je citizen science in 
zou kunnen zetten

• Bedenk wat je nodig zou hebben om hiermee te starten

• Bedenk met wie je als eerste in gesprek gaat om dit te realiseren 



Veel succes!

• Start bij de inwoners – wat leeft er lokaal? Vraaggericht 
werken.

• Begin klein - wat klein begint kan groter groeien

• Hou het toegankelijk – iedereen moet mee kunnen doen

• Doe het samen – zoek samenwerkingspartners

• Vertel erover – lokaal maar ook aan andere bibliotheken

Tips:

Teije@Waag.org
JantienBorsboom@BibliotheekMB.nl
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