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Inhoud
FIELDLAB SOCIALE COHESIE
Sociale cohesie wordt vaak genoemd als enabler voor verandering. Maar hoe kunnen
we sociale cohesie inzetten voor verandering en vernieuwing? En andersom; kunnen we
verandering en (technologische) vernieuwing inzetten om sociale cohesie te bevorderen
of te herstellen? En welke rol kan de creatieve industrie hierin hebben?
Het Fieldlab Sociale Cohesie, in het poppodium de Effenaar in Eindhoven, gaat
met dit onderwerp bezig. In kortlopende onderzoeksprojecten worden deelvragen
onderzocht waarvan de uitkomsten kunnen bijdragen aan de realisatie van complexere
transities. Het gaat over de functie en inzet van sociale cohesie bij transities en het
teweegbrengen van verandering met behulp van nieuwe technologie, zoals Virtual
Reality (VR) en Augmented Reality (AR).
In twee jaar tijd maakt het fieldlab tien kortlopende, kleinschalige experimenten
mogelijk om te achterhalen op welke manier en met welk effect nieuwe technologieën
een rol kunnen vervullen in het bevorderen van sociale cohesie en de realisatie
van complexere transities. Ontwerpers, hightechbedrijven en onderzoeks- en
opleidingsinstellingen werken daarbij nauw samen aan oplossingen die direct in de
praktijk worden getoetst.
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Introductie

Probleemstelling en onderzoek

In februari van dit jaar hadden we eindelijk weer een echte winter. Er lag een dik pak sneeuw en de
schaatsen konden achteruit de kast gevist worden.
Ik ging naar het Genderpark om te schaatsen en het was een moment om nooit te vergeten.
Mensen waren blij. Blij om de sneeuw, blij om buiten te zijn en leuke dingen te doen na zo lang
opgesloten gezeten te hebben door de Corona Maatregelen. Op het ijs schaatsten talloze mensen,
sommige verkleed want het was eigenlijk carnaval. Fanatieke schaatsers op noren, tieners op
ijshockeyschaatsen, kinderen op ‘krabbertjes’, zelfs een oma in een stoel die voortgeduwd werd.
Er klonk luide Turkse muziek van een bruiloft die ook in het park gevierd werd.
En midden tussen deze prachtige chaos, zag ik een beeld dat inmiddels heel bekend is in
Eindhoven: een Indiaas Expatgezin dat duidelijk niet begreep wat er aan de hand was, maar graag
mee wilde doen. Maar hoe dan?

The Social Cohesion Radar1

Buurtgebonden sociale cohesie is gedefinieerd als de mate waarin bewoners in een buurt
zijn geïntegreerd, daarin participeren en zich identificeren met de buurt. Buurtgebonden
sociale cohesie is een kenmerk van een systeem, van de buurt en haar bewoners, en niet
van individuele bewoners. Echter, de mate van sociale cohesie wordt wel bepaald door de
houding, het gedrag en de percepties van individuele bewoners2.
De oorzaken van een slechte sociale cohesie zijn complex maar hebben op buurtniveau te maken met
het onbekend zijn met je buurtgenoten (trust in people). Het gevoel dat je er niet bij hoort, dat je je buren
niet kent of vertrouwt, weerhoudt je van sociale interactie met de mensen in je buurt (civic participation).
Tell me, Tree was onderdeel van het Fieldlab Sociale Cohesie van Effenaar Smart Venue en CLICKNL.
Gedurende de hele Corona Lockdown ontwikkelden KRACHTGROEN en Linde ten Broek een applicatie
die met Augmented Reality de verhalen van oude en nieuwe stadsbewoners vertelt en onderzoekt of dit
een middel kan zijn om de sociale cohesie te versterken. Tijdens dit project hebben wij gebruik gemaakt
van Open Data van de Gemeente Eindhoven. Ook hebben we samengewerkt met het SintLucas College
en het Parktheater, dat gelegen is aan het Stadswandelpark waar wij onze applicatie hebben getest.
Via een oproep op social media en via ons eigen sociale netwerk hebben we mensen gevonden die hun
verhaal met ons wilden delen.
Dit is het onderzoeksverslag van het proces en onze bevindingen met Tell me,Tree.
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Met de komst van zoveel nieuwe stadsbewoners uit alle delen van de wereld staat de sociale cohesie
zelfs in sommige hechte wijken in Eindhoven onder druk. Eindhovenaren weten nog niet zo goed wat ze
aan de expats hebben. Wie zijn ze? Waar komen ze vandaan? Hoe lang blijven ze?
Omgekeerd klagen ook de expats over het gebrek aan contact met de Eindhovenaren, ze begrijpen niet
zoveel van de cultuur en de stad. In de Facebook groepen van expats komt de vraag: “How do you make
friends over here?”, opvallend vaak voorbij.
De twee groepen praten niet echt met elkaar en komen elkaar nauwelijks tegen in het dagelijks leven.
Voorlopig zal de groei van expats in Eindhoven alleen maar toenemen wat zal leiden tot een andere
sfeer in de buurt en in de stad. Het vergroten van de sociale cohesie in de stad is dus een belangrijke
opgave in de komende jaren. Dit was de aanleiding voor onze applicatie en onderzoeksvraag.
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Onze applicatie is gemaakt voor de openbare ruimte want deze speelt een belangrijke rol bij het
gevoel van sociale cohesie op buurtniveau. In een buurt met een grote cohesie zoals bijvoorbeeld het
Vonderkwartier (Eindhoven) worden veel druk bezochte buurtactiviteiten georganiseerd op een plein of
in een park. Deze activiteiten zorgen weer voor een stijgend gevoel van sociale cohesie.
In een buurt met een slecht gevoel van sociale cohesie wordt weinig georganiseerd en komen mensen
elkaar nauwelijks tegen in de openbare ruimte.
Met Tell me, Tree hebben we onderzocht of een technologische oplossing die Augmented Reality
combineert met storytelling, mensen kan verleiden om meer gebruik te maken van de openbare ruimte
enerzijds, en tegelijkertijd meer inzicht kan geven in de verhalen van stad- en buurtgenoten anderzijds.
Hiermee pakken we twee belangrijke aspecten van Sociale Cohesie aan: het gebruik van de openbare
ruimte, en het leren kennen van je buurtgenoten.

Centrale onderzoeksvraag
Kan Storytelling via Augmented Reality leiden tot een grotere betrokkenheid bij je buurt en met
name bij je buurtgenoten?
De volgende specifieke vragen hebben we hierbij onderzocht:
1.
2.
3.
4.
5.

Kennen de mensen hun buurtgenoten?
Voelen ze zich betrokken bij hun buurt?
Hebben mensen het gevoel dat ze na de Tell me,Tree meer weten over de buurt en
buurtgenoten?
Zouden mensen dit vaker willen gebruiken?
Wat willen mensen weten van de buurt en van elkaar?

Samenwerking
Tell me, Tree is een samenwerking tussen KRACHTGROEN, Linde ten Broek en (studenten van) het
SintLucas Eindhoven.
KRACHTGROEN is een multidisciplinair ontwerperscollectief dat gespecialiseerd is in participatie- en co
creatieprocessen in de openbare ruimte waarbij het bottom up proces centraal staat. KRACHTGROEN
ontwikkelt, ontwerpt en onderzoekt het gebruik en en de invulling van het groen in de stad. Tell me,
Tree past in deze missie omdat het uitnodigt tot een wandeling in het groen, de bomen in de spotlight
zet, en de mensen samenbrengt via de verhalen. Zoals altijd doet KRACHTGROEN dit met de bewoners
van de stad. Hun verhalen vullen de applicatie.
KRACHTGROEN zocht voor dit onderdeel de samenwerking met Linde ten Broek, die al jaren als
schrijver en storyteller actief is in Eindhoven. Dat zij ook nog eens tegenover het Stadswandelpark
woont is een gelukkig toeval. Zij ging in gesprek met de mensen uit haar buurt en de mensen die die een
speciale band met het Stadswandelpark en de wijk Stratum hebben.
De applicatie werd ontwikkeld door studenten van het SintLucas. Twee studenten Game Development
en een Game Art gingen aan de slag met het concept. Een huisstijl werd ontwikkeld en een app werd
met veel enthousiasme gebouwd. Bij de laatste iteratie is er een meer ervaren developer van MaMa
Producties BV betrokken geweest. Ook deze developer is overigens een alumni van SintLucas Game
Development.

KRACHTGROEN is de laatste jaren vooral actief
geweest in Zuid Holland. Bekende projecten zijn
bijvoorbeeld Buurt Bruist en de Groene Connectie,
waarbij groene initiatieven worden verbonden met
sociale instanties in een groene wandelroute die
oproept tot meedoen.
4
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Corona
We kunnen Tell me, Tree niet bespreken zonder de bijzondere omstandigheden tijdens de ontwikkeling
te benoemen. Het project verliep volgens planning tot en met de eerste iteratie. Vlak daarna werden
we min of meer opgesloten door de Corona Maatregelen. De eerste maanden hebben we gewacht tot
de lockdown voorbij was en we weer het park in konden om de app te testen en om bij mensen thuis
op bezoek te gaan om de verhalen op te halen. Laagdrempelige gesprekken te voeren en elkaar via de
verhalen te ontmoeten.
De lockdown duurde veel langer dan we allemaal hoopten en we werden gedwongen om ons aan te
passen. Om verhalen te verzamelen via telefonische interviews. Om te testen met maar twee mensen
tegelijk. Om de app verder te ontwikkelen zonder elkaar te zien, maar via Discord. Dit heeft het verloop
van het project ernstig gehinderd en gesaboteerd. Het was niet mogelijk al de verhalen op te halen waar
we naar op zoek waren. Omdat we de gesprekken via de telefoon deden, is de kwaliteit van de audio
opnamen niet perfect.
Met een eindsprint hebben we toch een prototype opgeleverd. Een aantal mooie lentedagen maakten
het vervolgens mogelijk om de app te testen met mensen in het park.
Dat we uiteindelijk toch tevreden zijn met het eindresultaat ligt aan de onderzoeksresultaten. Deze
waren heel eenduidig en hebben ons veel informatie, inzicht en een lijst van voorwaarden opgeleverd.
Dit kan als basis dienen voor een eindproduct met het doel om Sociale Cohesie te verbeteren via AR.
We weten nu waar een dergelijke app aan zou moeten voldoen.
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Concept: Storytelling met AR
Het concept zoals hieronder beschreven was het uitgangspunt waar we mee van start zijn gegaan. Na
het testen van de applicatie blijken niet alle onderdelen even goed te werken. Hier vertellen we meer
over in een later hoofdstuk.
Tell me, Tree verbetert de sociale cohesie via Augmented Reality. De applicatie maakt gebruik van
transmediale storytelling en gamificatie. Het concept van Tell me, Tree is een AR wandelroute in je buurt
die je leidt van boom naar boom, waar je kan luisteren naar verhalen van je buurtgenoten of je eigen
verhalen of afbeeldingen kan achterlaten.

Recreatieve wandelroutes
Tell me, Tree is dus in basis een recreatieve wandelroute. Recreatieve routes zijn bijzonder populair
onder alle lagen van de bevolking. Fietsroutes, wandelpaden en geocachen lokken massaal mensen naar
buiten.
Het succes van Pokémon Go heeft al bewezen dat Augmented Reality en Gamificatie hierbij een rol kan
spelen.

Stadswandelpark
Als testlocatie hebben we het Stadswandelpark genomen. Enerzijds vanwege de centrale plek van dit
park in Eindhoven, anderzijds omdat hier veel monumentale bomen staan. Wij laten deze bomen de
verhalen van de buurtgenoten uit Stratum vertellen.

7

Waarom bomen?

Transmediale storytelling

Mensen hebben een onbewuste of bewuste emotionele band met de bomen in hun buurt. Iedere
gemeente kan bijvoorbeeld meepraten over de protesten als een geliefde boom geveld wordt. We
weten inmiddels uit wetenschappelijk onderzoek door omgevingspsychologen als Agnes van den Berg,
de reden hiervoor3. Bomen laten je echt beter voelen, minder gestresst en daardoor gezonder. We
noemen dit ‘Biofilie’.

Henry Jenkins (2003): ‘Transmediale storytelling is een verhaal dat zich ontvouwt via diverse
mediakanalen, waarbij elk kanaal een aparte bijdrage levert aan de totale verhaallijn.’
Goede transmediale storytelling brengt mensen samen. Inspireert ze om deel uit te maken van je verhaal
en dit uit te breiden

Biofilie zou zomaar de reden kunnen zijn voor de speciale plek die bomen innemen in vele culturen door
de geschiedenis. Denk hierbij aan de levensboom in de Joodse traditie, Yggdrasil in de Noorse,of de
centrale plek van bomen in de Germaanse voor-Christelijke cultuur. Ook nu nog is deze symbolische
lading volop te zien in de Sprookjesboom in de Efteling, ‘Hometree’ in Avatar en de ‘Weirwood’ bomen
in Game of Thrones.
We zien bomen als statische getuigen van de geschiedenis en daarom als de hoeders van het geheugen
van de buurt en de stad. Het stadswandelpark bezit een groot aantal monumentale bomen. Bomen
waar mensen van houden, waar mensen een verhaal bij hebben.

Met de klok mee: Yggdrasil, Sprookjesboom - Efteling,
Hometree - Avatar, Weirwood - Game of Thrones.

De verhalen die de bomen vertellen zijn de verhalen van Eindhoven. Een oude eik vertelt over de nacht
dat Eindhoven gebombardeerd werd. Een uitheemse boom vertelt over heimwee naar het land aan de
andere kant van de aardbol. Een jonge boom vertelt over de liefde voor muziek en laat een stukje horen.
De wandelaar wordt opgeroepen en via kleine games uitgedaagd om eigen inhoud (foto’s, verhalen,
oproepen) toe te voegen aan de wandeling. De nieuwe inhoud kan door andere wandelaars gevonden
worden, waarna zij weer kunnen reageren wat kan leiden  tot een digitaal ‘plakboek’ gemaakt door de
bezoekers van het park.

Gamificatie
Gamificatie wordt succesvol ingezet bij Serious Gaming om gedragsverandering te veroorzaken of iets
saais of vervelends leuk te maken. Bij Tell me, Tree zetten we het in om ervoor zorgen dat de mensen
langer wandelen, en meer verhalen luisteren. Het luisteren naar de verhalen levert bijvoorbeeld punten
op. Het toevoegen van eigen inhoud wordt ook beloond.
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Gebruikte technologie: Augmented Reality (AR)

Het ophalen van de verhalen

AR is een technologie met een grote toekomst. De verwachtingen zijn enorm maar deze lijken ook uit te
komen. In ieder geval hebben de makers van zowel smartphones, als van de besturingssystemen, met
name Android en iOS hier vol op ingezet. Het is ook een prachtige technologie die op bijna magische
wijze een extra laagje aan de werkelijkheid toevoegt. Dat laagje kan van alles zijn: informatie, foto’s,
objecten, video’s, audio. Alles wat je smartphone kan produceren, kan gebruikt worden als een AR-laag
die op verschillende manieren aangeroepen kan worden:

Via een oproep op social media kwam Linde ten Broek in contact met verschillende mensen uit de stad.
Zij voelt zichzelf soms een expat, omdat ze uit Amsterdam komt en veel oude bekende plekken uit de
stad niet kent. Deze opdracht was voor haar een prachtige manier om nog meer van de stad te leren
kennen. Na de interviews ging ze op internet zoeken naar oude foto’s van de plekken waar de mensen
over hadden verteld. Daarnaast wilde ze de mensen die ze geïnterviewd had ook graag persoonlijk
ontmoeten. “Nu ik iets meer weet van de historie van de stad, voel ik me nog meer verbonden en trots
op de stad. Juist de persoonlijke verhalen van de ‘onbekende’ Eindhovenaren zijn mooi. Ieder verhaal
doet ertoe.

•

markerless: dit zijn AR lagen waarbij de locatie niet van belang is. Het plaatsen van een virtuele
IKEA bank in je huiskamer is een voorbeeld.

•

marker based: de locatie wordt aangegeven door een marker zoals bijvoorbeeld een QR-code.

•

Geo based: via de GPS functie van de smartphone wordt de AR laag op de juiste positie
geprojecteerd. Pokemon is het bekendste voorbeeld van een Geo Based AR applicatie
In de conceptfase van ons project kozen wij het LAYAR platform als basis
voor Tell me, Tree. LAYAR was een Geo based platform dat vrij eenvoudig
en goed AR content op basis van GPS kon toevoegen. Maar voordat we echt
hiermee aan de slag konden, was LAYAR uit de lucht. Er was geen zicht op
een overname of doorstart van deze applicatie. Dit was heel jammer omdat
we hierna dus genoodzaakt werden zelf een hele applicatie te bouwen.

Wij zijn onze applicatie vervolgens Geo Based gaan ontwikkelen voor de Android, op basis van de
Open data van de gemeente. Hun enorme database van alle bomen in de gemeente hebben we kunnen
verwerken tot een handzaam bestand.

Onderzoeksmethoden
KRACHTGROEN onderzoekt inmiddels al 11 jaar verschillende methoden om mensen te betrekken bij
de openbare ruimte. We zien de groene ruimte in de stad als bijzonder waardevol op vele vlakken. Het
nodigt uit tot beweging, het is goed tegen de hitte stress, het zorgt voor een hogere grondwaterstand,
het verrijkt de biodiversiteit en het is goed voor de sociale cohesie wanneer het zorgt voor ontmoetingen
en ruimte biedt voor evenementen. Steeds meer beleidsmakers erkennen gelukkig deze voordelen
van groen in de stad, en zetten hier actief op in. Maar Corona heeft ook bij de stadsbewoner gezorgd
voor een groeiend besef van de waarde van groen in de stad. Dit maakt het Tell me, Tree onderzoek
bijzonder relevant, ondanks de moeite die we hadden om het te testen met gebruikers door de Corona
Maatregelen.
Tell me, Tree is een digitale applicatie. Deze is ontwikkeld op een Agile manier, en onderzocht volgens de
principes uit de Research through Design (RtD).

Agile
Bij agile softwareontwikkeling wordt het ontwikkelproces opgedeeld in meerdere korte periodes.
Tijdens deze zogenaamde ‘iteraties’, die meestal een week of twee tot vier duren, wordt een nieuw
prototype ontwikkeld, opgeleverd en getest. Na het testen kunnen eventuele aanpassingen direct
worden verwerkt in het volgende prototype. Zo kan er snel worden bijgestuurd als dat nodig is en wordt
het product continu verbeterd.
Het oorspronkelijke Agile Manifesto4 stelt:
•

Individuals and interactions over processes and tools

•

Working software over comprehensive documentation

•

Customer collaboration over contract negotiation

•

Responding to change over following a plan

Research through Design (benadering van Zimmerman)5
In een iteratief proces komen op basis van onderzoek prototypes en richtlijnen tot stand, die kennis
en voorbeelden opleveren voor het ontwerpen van nieuwe prototypen. De RtD-aanpak is bij uitstek
geschikt om innovaties op het raakvlak van mens en technologie op een praktische manier toepasbaar
te maken.
In het ontwerpproces wordt een centrale rol toebedeeld aan de eindgebruiker. Hij bepaalt mee hoe het
prototype er zal uitzien en op basis van zijn ervaringen met het prototype wordt deze verder aangepast.
10
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In 3 iteraties hebben we een applicatie ontworpen, ontwikkeld, getest, en aangepast. Hierbij zijn we bij
de eerste en de laatste iteratie gaan testen met bezoekers van het park.
De drie iteraties van Tell me,Tree hebben op die manier uiteindelijk geleid tot een duidelijke set van
aanbevelingen waar een uiteindelijke applicatie die de sociale cohesie verbeterd door middel van AR en
storytelling aan zou moeten voldoen.

Agile werkmethode bij digitale applicaties

Research through Design6

De centrale positie van de eindgebruiker wordt ook wel user-centered-design genoemd.
Het is niet moeilijk te zien dat de nadruk op de menselijke factor en flexibiliteit die beide methoden
gemeen hebben, bijzonder goed past bij ontwerpers zoals KRACHTGROEN. De agile, itererende manier
van werken, waarbij steeds ontworpen, ontwikkeld, en getest wordt, was perfect voor de ontwikkeling
van Tell me, Tree.

Waar keken we naar?
We hadden natuurlijk de bovengenoemde onderzoeksvragen bij Tell me, Tree. Maar die konden we na
het wegvallen van LAYAR alleen beantwoorden met een nieuw te ontwikkelen applicatie.
We moesten hierbij nadenken over de UX (User Experience) en UI (User Interface) van deze applicatie.
Hierbij waren ‘intuïtief’ en ’gebruiksvriendelijk’ de uitgangspunten. Je zou de app moeten kunnen
begrijpen en bedienen zonder uitleg. Hierbij hielden we rekening met de diversiteit aan expats die we in
Eindhoven hebben.
Bij het testen van de applicatie door gebruikers werd daarom ook gekeken naar de manier waarop
de mensen de applicatie gebruikten. Begrepen zij de User Interface (UI)? Begrepen ze de manier van
navigeren? Welke functies gebruikten ze en welke misten zij (User Experience - UX)? Door het stellen
van vragen en goed te luisteren naar hun commentaar (interviews) kregen we voldoende input over de
UX en UI van de applicatie. Dit leidde tot aanpassingen aan de applicatie.
Schema waarin Tell me, Tree geplaatst is binnen de gangbare onderwerpend onderzoekmethoden. 7
12

De onderzoeksvragen kwamen verder aan bod in een vragenlijst die deels voor en deels na het testen
werd ingevuld.
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Het onderzoek: 3 iteraties
1-e iteratie: SDG’s in het Parktheater 18 januari 2020
Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve (LSA) bewoners en Breda University organiseerde met
en bij het Parktheater een dag met workshops en presentaties rondom de SDG’s  met als thema:
Bewoners werken samen aan een duurzame wereld - Elkaar inspireren, kennis delen en samen in
gesprek, voeden de wortels van de stad.
Hier is een impressie van die dag: https://youtu.be/z2pSlQ7p9dg

Eerste Mock-ups van de Tell me, Tree applicatie. Deze versie is getest in de eerste iteratie.

2-e iteratie: opnieuw bouwen
De tweede iteratie vond plaats tijdens de zwaarste lockdown. Testen met voorbijgangers was uit den
boze. Maar we hadden genoeg te doen. We hebben de hele UI van de applicatie omgebouwd. Het werd
cleaner, moderner en duidelijker. Ook technisch is er veel veranderd aan de manier waarop de verhalen
via AR in het park geplaatst worden. Enkele technische problemen met het scannen van de grond
werden opgelost.
Er kwam een extra mogelijkheid om ook zelf verhalen toe te voegen. Niet via audio, maar door de
verhalen te typen.
We organiseerden op die dag een workshop omtrent Tell me, Tree. Er waren veel mensen
geïnteresseerd en de workshop was snel gevuld. We vertelden over ons onderzoek en we gingen direct
in gesprek met de deelnemers van de workshop. Spontaan ontstonden er prachtige, inspirerende en
grappige verhalen. Na de workshop mochten een aantal bezoekers gaan testen met de eerste iteratie
van Tell me, Tree. De reacties waren heel positief en gaven genoeg feedback voor de volgende iteratie
van de applicatie.

Deze applicatie hebben we vervolgens twee keer getest in het Stadswandelpark. Dit leidde tot kleine
aanpassingen in de UX en de UI.

Het testen van de 1e iteratie tijdens de LSA dag, leverde veel technische aanwijzingen op over de app.
Met name de UI en de geluidskwaliteit van de app, bleken niet te voldoen. De gebruikers snapten niet
hoe het werkte of hoe ze het volgende verhaal konden vinden. Het was duidelijk dat we opnieuw naar
de ontwerptafel moesten.
Ze waren wel zonder uitzondering heel positief over de aanleiding en het concept van de app. Ze
vonden het erg leuk om naar de verhalen te luisteren in het Stadswandelpark. Dat was voor ons in
ieder geval een positieve aanleiding om zo door te gaan met de storytelling, maar deze keer met een
professionele microfoon.

Mock-ups van de 2-e iteratie van de Tell me, Tree applicatie. Heldere, moderne UI.
14
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3-e iteratie: eindelijk weer testen
Met de laatste aanpassingen en een heel aantal nieuwe verhalen zijn we twee dagen gaan testen met
voorbijgangers in het park. Samen met de resultaten uit de eerdere iteraties, kunnen we uit hun reacties
een eindresultaat presenteren met een lijst van aanbevelingen voor een app met deze functie.

Onderzoeksresultaten
“A great concept, told in a calm tone, which is relaxing and enjoyable.”
-proefpersoon 3-e iteratie

Sociale Cohesie
De onderzoeksresultaten waren deels geheel voorspelbaar, en deels ook totaal verrassend. In het totaal
hebben we ca. 30 mensen de applicatie laten testen. We verzamelden de onderzoeksresultaten door
een vragenlijst, observatie en interviews.

De onderzoeksvragen
1.
2.

Kennen de mensen hun buurtgenoten?
Voelen ze zich betrokken bij hun buurt?

Deze vragen hebben direct te maken met het gevoel dat de proefpersonen hadden met betrekking tot
de Sociale Cohesie in hun buurt: de effecten hiervan werden duidelijk bevestigd uit de vragenlijst. De
proefpersonen die vertelden veel mensen te kennen in de buurt waar ze woonden, voelden zich zonder
uitzondering ook verbonden met deze buurt. Iemand die pas net in Eindhoven was komen wonen, maar
graag mensen wilde leren kennen, gaf als antwoord op de vraag of ze zich al verbonden voelde met de
buurt: “not yet”. Er was slechts 1 proefpersoon die zich niet verbonden voelde met de buurt. Hij was ook
de enige die aangaf geen interesse te hebben om meer mensen te willen leren kennen.
Kortom, mensen kennen in de buurt waar je woont zorgt voor een gevoel van verbondenheid en
daarmee een hogere sociale cohesie.
Screenshots van de applicatie bij de derde iteratie.

3.

Hebben mensen het gevoel dat ze na de Tell me,Tree meer weten over de buurt en
buurtgenoten?

72% van de proefpersonen voelden zich na het beluisteren van enkele verhalen van Tell me, Tree,
verbonden met de mensen die het verhaal vertelden. 35% had niet het gevoel na de ervaring meer te
weten over deze mensen terwijl 47% juist wel dachten meer te weten over deze mensen.
4.

Zouden mensen dit vaker willen gebruiken?

Hier waren mensen heel eenduidig over: 59% zouden dit zelf in hun buurt willen gebruiken. De overige
proefpersonen wisten dit niet zeker. De meeste mensen waren zelfs heel enthousiast. Zelfs de mensen
die kritiek hadden op de werking van de applicatie zelf waren bijzonder te spreken over het concept van
storytelling op buurtniveau.
5.

Wat willen mensen weten van de buurt en van elkaar?

Mensen waren geïnteresseerd in de normale zaken: wie ben je, waar kom je vandaan? Sommigen
vroegen om meer diepgang: wat zijn je interesses en drijfveren? Maar ook om de plaatsgebonden
ervaringen werd gevraagd: wat heb je meegemaakt in deze buurt? Wat vind je leuk aan deze buurt, aan
Eindhoven? Dan waren er de idealistische proefpersonen, die zich afvroegen wat de buurtgenoten zelf
deden om de buurt of stad beter te maken. En natuurlijk de kinderen: graag sprookjes en griezelverhalen
toevoegen!!
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Technische onderzoeksresultaten
Technisch bleek vooral de Geo Based opzet niet te werken. 5 meter speling zorgde ervoor dat de
verhalen niet precies aan een boom te ‘hangen’ waren. Het was onduidelijk bij welke boom een verhaal
hoorde en dat bracht nogal wat verwarring mee bij de testers. Ook was het door deze opzet mogelijk
een verhaal beluisteren dat aan een boom hing die op een behoorlijke afstand van de wandelaar stond.
Uiteindelijk was dat niet onze bedoeling want we wilden juist mensen laten wandelen. Maar dit werd
door enkele gebruikers echter weer als een voordeel gezien. Een gehandicapte mevrouw kon daardoor
vanaf een parkbank toch meerdere verhalen luisteren en was daar heel blij mee.

Screenshots van de applicatie. De dwaallichtjes leidden je naar de boom.
De mooie manier van navigeren met een dwaallichtje die wij hebben getest, zorgde ervoor dat je op je
scherm bleef kijken op weg naar het volgende verhaal. Dit kan gevaarlijk zijn, want voor je het weet sta
je in de hondenpoep. Vooral haalt het echter iets weg van de ervaring van het wandelen in het groen,
wanneer je vooral naar je scherm kijkt. (Dat lijkt achteraf gezien voor de hand liggend maar zo zie je dat
we bij onze navigatie via dwaallichtje, hoewel uitermate cool, vergeten zijn te vragen: “het is mooi, maar
is het nodig?”)
De ingebouwde gamificatie en transmediale storytelling functies werden weinig tot niet gebruikt. De UI
van deze elementen werd in de derde iteratie wel begrepen maar mensen leken er geen behoefte aan te
hebben. Wij vermoeden dat dit ook te maken heeft met de populariteit van podcasts. Wandelen terwijl
je luistert naar pratende mensen is inmiddels een bekend, en geliefd fenomeen. Wij denken dat de
applicatie dan ook beter zal werken als deze puur dat is: een app om te luisteren naar je buurtgenoten
terwijl je wandelt door het park. Toeters en bellen, lijken overbodig en alleen maar af te leiden van het
uiteindelijke doel om je buurtgenoten te leren kennen.
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Conclusies

√√

Het concept van Tell me, Tree, het leren kennen van je buurtgenoten, werd goed begrepen. Mensen
waren ook zeer geïnteresseerd in het gebruik van een dergelijke app. Het commentaar uit de interviews
en de vragenlijst levert de volgende lijst op van eisen waar een dergelijke app aan zou moeten voldoen:

Technisch
√√

Tag-based, niet Geo Based

Geo based heeft teveel speling op localisatie. Doordat het via satellieten en de smartphone werkt, is de
nauwkeurigheid van de plaatsing van de verhalen niet groot genoeg. De verhalen komen dan niet op
de boom terecht maar bijvoorbeeld 4 meter ernaast. Dit is niet goed genoeg wanneer je de bomen als
uitgangspunt wil nemen. Met een tag kun je de verhalen wel precies plaatsen.

√√

UX: Maak het vergelijkbaar met een podcast

zorg ervoor dat mensen niet op de app hoeven te kijken tijdens het wandelen. Wanneer de app tag
based is, word je juist gedwongen om om je heen te kijken op zoek naar de tags in de omgeving. Je kan
de app vervolgens gebruiken zoals je een podcast app gebruikt, verhalen luisteren tijdens het wandelen.

√√

UI: Er is behoefte aan filters.

Sommige mensen willen graag luisteren naar verhalen van mensen die net zo zijn als hen, dezelfde
leeftijd, dezelfde afkomst, etc. Dit is vrij eenvoudig toe te voegen. De optie “random” in de filters, is
echter ook gewenst.

√√

Replay

Niemand was eigenlijk geïnteresseerd in de badges die je kon verdienen door naar meer verhalen te
luisteren. Wel waren verschillende mensen geïnteresseerd in de mogelijkheid om een verhaal terug te
kunnen luisteren als ze dat al een keer geluisterd hadden. In plaats van badges zou je dan bijvoorbeeld
een database kunnen opbouwen waarbij je de beluisterde verhalen, direct terug kan luisteren of aan
iemand anders kan laten horen.

Storytelling
√√

De bomen!

Proefpersonen bleken inderdaad ook heel geïnteresseerd in de bomen zelf. Welke soort is dit, hoe oud is
deze boom? De mensen kunnen, naast het luisteren van de verhalen, ook meer leren over de bomen, het
groen in het park via een dergelijke applicatie.

√√

Transmediale storytelling

De optie om zelf verhalen te vertellen werd niet gebruikt. Dat wil niet zeggen dat er geen behoefte
was aan transmediale storytelling. Indirect werd hier juist om gevraagd. Mensen die zelf een verhaal
hadden verteld wilden graag de andere vertellers ontmoeten. Ook enkele proefpersonen waren heel
nieuwsgierig geworden naar de vertellers of naar storytelling op buurtniveau in het algemeen. Dus ja,
transmediale storytelling op buurtniveau is zeker gewenst, maar een app als deze is dan eerder een
onderdeel van het geheel, in plaats van het centrale aspect.
Dit sloot aan bij de ervaring die wij hadden bij de workshop in het Parktheater: hier hebben we ervaren
hoe belangrijk het is om mensen daadwerkelijk te zien. Dat nieuwe ideeën ontstaan als je bij elkaar
bent. Zo hebben we het gehad over een offline event waar mensen aan een lange tafel elkaars verhalen
kunnen horen en daarna op stap kunnen gaan in het park met de app.
Wij zouden deze app dan ook graag verder ontwikkelen als onderdeel van een groter geheel van
transmediale storytelling op buurtniveau.

Afsluitend
Wij hebben met veel plezier aan Tell me, Tree gewerkt. Corona stak een stok tussen de spaken maar
uiteindelijk hebben we toch een goed beeld gekregen van de potentie van een AR-wandelroute met
storytelling op buurtniveau. Wij denken dat een dergelijke app, met bovenstaande aanwijzingen, zeker
een rol zal kunnen spelen bij het verhogen van de Sociale Cohesie, met name in buurten waar mensen
elkaar nog niet zo goed kennen. Wandelen in de buurt terwijl je luistert naar verhalen is een eenvoudige,
laagdrempelige manier om meer te leren over je buurt en de mensen die er wonen.
We hebben al voorzichtig gekeken naar mogelijke fondsen en subsidies die passen bij dit initiatief, om
een verdere ontwikkeling te financieren. Wij hebben de juiste nog niet gevonden. Mocht een lezer van
dit rapport een goede tip hebben dan willen we vragen om contact met ons op te nemen.

3 minuten verhalen

Mensen vonden de verhalen te lang. Meerdere mensen merkte op dat ze graag meerdere korte verhalen
van bijvoorbeeld 3 minuten, zouden willen horen

√√

Goede vertellers

Enkele vertellers hadden een heel rustige en prettige vertelstem. Dit werd zeer gewaardeerd. “Relaxt”,
noemden ze de vertelstijl.

√√

Wiens verhaal wordt hier verteld

Begin het verhaal met een korte introductie, wie spreekt hier, waar komt deze verteller vandaan, welke
leeftijd? Een proefpersoon had het interessante idee om een deel van de verhalen echt door de boom te
laten vertellen, en de andere verhalen door de buurtbewoners zelf.
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Bijlage: Profiel van betrokken partners

Voetnoten
1
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/media-center/media/mid/areas-and-dimensions-of-socialcohesion
2
Vreke, J., I.E. Salverda & F. Langers, 2010. Niet bij rood alleen: Buurtgroen en sociale cohesie, Alterra
3
http://www.agnesvandenberg.nl/kennisonline_aug2009.pdf
4
http://agilemanifesto.org

KRACHTGROEN is een multidisciplinair ontwerperscollectief dat de kracht van groene ruimte in en om
de stad ontwikkelt. De dynamische organisatie bestaat uit een team van architecten, stedenbouwers en
landschapsarchitecten.

5
6
7

Bron: https://arl.human.cornell.edu/879Readings/Research%20through%20Design.pdf
https://www.slideshare.net/LuanNguyenThanh8/research-through-design-in-hci/12
Bron: Convivial Toolbox - E. Sanders & PJ Stappers

Krachtgroen stimuleert groene initiatieven, slaat een brug tussen het sociale en het fysieke gebruik,
initieert nieuwe vormen van beheer, co-produceert groene ruimte, regisseert groene top-down
processen en bottom-up initiatieven en maakt groen houdbaar.
Als gebiedsontwikkelaars voor de groene ruimte adviseert Krachtgroen overheden, woningcorporaties,
burgers etc.

Linde ten Broek is 25 jaar copywriter en storyteller. Voor individuen maar vooral voor de grootste
bedrijven. Ik heb films gemaakt en meer dan duizenden verhalen in opdracht geschreven. Ik houd
het meeste van de persoonlijke verhalen, als mensen delen wat hen het meest raakt. Daar waar hun
ogen lichtjes krijgen, of er juist een stilte valt, daar zit nóg meer verhaal. Daar woorden aan (laten)
geven, is mijn passie. In co-creatie ontwerp ik verschillende projecten. Zo maakte ik met kinderen twee
kinderboeken en schreef samen met vluchtelingen zonder status een kookboekje en ontdekte via het
interviewen van moeders en dochters hoe verschillend de band en communicatie tussen vrouwen vorm
krijgt. Helende verhalen inzetten op kruispunten in ieders leven is bijzonder om te mogen doen. Bij
huwelijken, afscheid en een nieuw begin.

SintLucas begeleidt creatieve talenten naar een mooie toekomst én draagt daarmee bij aan
betekenisvolle creativiteit in de veranderende samenleving.
Bij SintLucas zien we elke dag wat creativiteit oplevert. En dat gaat verder dan het maken van mooie
producten. Creativiteit betekent nog meer. Creativiteit stelt mensen namelijk in staat om niet alleen te
creëren maar ook te innoveren. En innovatie is hard nodig om de complexe vraagstukken die op onze
samenleving en organisaties afgekomen het hoofd te bieden. Vraagstukken die niet op te lossen zijn
door morgen hetzelfde te blijven doen als vandaag. In het betekenisvol maken van creativiteit wil en kan
SintLucas een belangrijke rol spelen.

De Gemeente Eindhoven leverde de data van de bomen in het Stadswandelpark.
22

23

http://www.krachtgroen.nl/
Contactpersoon:
Ir. G.J.M.H. Martens
gm@krachtgroen.nl
+316-46042408

