Training ‘Geef de gebruiker de (buiten)ruimte’
Het wordt steeds belangrijker om te weten wat inwoners vinden van de
openbare ruimte. Wat vinden ze prettig, waar worden ze blij van en waar
klagen ze over? Er is veel kennis beschikbaar op dit vlak, maar de vertaling
naar de praktijk gaat moeizaam. Om concrete handvatten te geven hoe je kan
sturen op behoefte en beleving dat leidt tot tevredenheid, organiseert
Beleefdebuitenruimte de training ‘Geef de gebruiker de (buiten)ruimte’.
Centraal staat de vraag: hoe beïnvloedt kennis van waarde / beleving het beheer van de
openbare ruimte? Oftewel: hoe kunnen we in de praktijk “behoefte gericht” gaan
beheren? De beheerder kan met de juiste inzichten zoveel meer doen dan beter
poetsen en repareren. Beter sturen op resultaat met de focus op waarde en beleving is
dan essentieel.
Tijdens de training nemen we jullie mee in de onderdelen van de infographic
CROW sturen op behoefte en beleving dat leidt tot tevredenheid: ‘Geef de gebruiker de
(buiten)ruimte’. Aan de hand van de 5 stappen van het verwachtingsmodel beleving
geven we jullie concrete handvatten mee om te sturen op de optimale mix van
bestuurlijke waarden, technische kwaliteiten en bewonersbeleving.
Verder komt aan bod:
Hoe kan je op een praktische manier wetenschappelijke methoden gebruiken?
Wat leveren inzichten in normen en waarden versus behoefte en beleving op?
Hoe ga je om met verschillende leefstijlen in onderhoud en inrichting?
Hoe ziet een goede bewonersenquête er uit en hoe kunnen we de verschillende
doelgroepen slim benaderen.
Na deze training kunt u:
In de buitenruimte sturen vanuit waarden.
Een bewonersenquête uitzetten.
Een goede technische analyse maken.
Komen tot een wijkactieplan.
ECHT STUREN OP DE BELEVING VAN DE BEWONERS.

Uw informatie:
Tijdsbesteding: 1 dag van 8 uur.
Trainingslocatie: midden van het land.
Doelgroep: beleidsmedewerkers openbare ruimte, teamleiders, beheerders.
Bij afsluiten van de training krijgt u een certificaat.
Uw trainers : Olaf Stillebroer, Annet Muller en Martijn van Duuren
(minimaal 2 trainers aanwezig)
Aanmelden via: contactformulier op www.beleefdebuitenruimte.nl

