
 

 Factsheet Leefplekmeter 

 
DOEL 

 
De Leefplekmeter helpt om een buurt, wijk, dorpskern of ander gebied te 
beoordelen. Dit in samenspraak afgebakende gebied wordt de ‘leefplek’ genoemd. 
De bedoeling van de Leefplekmeter is om de kwaliteit van een leefplek te bepalen. 
Het instrument is te gebruiken voor bewoners en/of professionals, individueel of in 
groepsverband. 
Er zijn 14 thema’s in de Leefplekmeter die gaan over de leefplek en hoe je deze 
gebruikt. Het is de bedoeling dat deelnemers een score geven aan elk thema. Als 
alle thema’s zijn besproken en gescoord, kunnen de scores worden ingevuld in een 
overzicht: de Leefplekmeter. Dan kun je makkelijk zien op welke onderdelen deze 
leefplek hoog of laag scoort. De Leefplekmeter maakt het makkelijker om met 
anderen (bijvoorbeeld buurtgenoten of de gemeente) in gesprek te gaan over je 
leefplek. Zo kun je bespreken en bepalen wat er goed gaat en wat er beter kan. 

ILLUSTRATIE 

 
BESCHRIJVING METHODE Met de Leefplekmeter kan een bestaande plek of plek waar een verandering gaat 

plaatsvinden worden beoordeeld op 14 thema’s. Per thema wordt door de 
deelnemers een score gegeven van 1-10. Er zijn hulpvragen opgesteld die kunnen 
helpen bij het bepalen van een score. Per thema kan daarna worden aangegeven 
wat er goed gaat en wat kan worden verbeterd.  

PRODUCTEN Een ‘leefplekmeter’ met 14 thema’s, waarin bij elk thema een score is opgenomen 
op een schaal van 1-10. Je kunt in een oogopslag zien op welke onderdelen de 
leefplek hoog of laag scoort. 

SOORT INSTRUMENT Checklist; discussietool 
PLANFASE Initiatief Ontwerp Uitwerking Realisatie Evaluatie/Monitoring 
SCHAALNIVEAU Woning Wijk Gemeente Provincie Nationaal 
KWALITATIEF / KWANTITATIEF Kwalitatief Semi kwantitatief Kwantitatief 
THEMA’S:  
 

1. Bewegen 2. Openbaar Vervoer 3. Verkeer en Parkeren  
4. Straten en Openbare Ruimtes 5. Natuur en Groen 6. Spelen en Recreatie  
7. Voorzieningen 8. Werk en Werkgelegenheid 9. Wonen 10. Sociale Contacten  
11. Identiteit 12. Veiligheid 13. Schoon en Netjes 14. Meedoen en meepraten 

EFFECTMAAT Kwalitatieve score van 1-10 
TOETSING AAN EEN NORM Nee 
BENODIGDE GEGEVENS Geen, het instrument richt zich op ervaringen van bewoners en professionals over 



een leefplek 
VOORWAARDEN Geen 
VOORDELEN Uitkomsten worden inzichtelijk gepresenteerd;  

Faciliteert een gestructureerde discussie met professionals en/of bewoners; 
Geeft inzicht in de kwaliteit van een leefplek vanuit de beleving van mensen; 
De optimale kwaliteit van een leefplek wordt bespreekbaar gemaakt. 

NADELEN Alle deelvragen tellen even sterk mee; weging kan niet aangegeven worden in het 
resultatenwiel. De toelichting met de beschrijving van de argumenten is daarom 
belangrijk en noodzakelijk. 
Er wordt geen absoluut, kwantitatief oordeel over de leefplek gegeven. 

UITVOERING De vragenlijst kan door een ieder ingevuld worden, op de website of tijdens het 
lopen door het desbetreffende gebied. Aan de hand van de beoordeling (positief of 
negatief) op de website wordt het resultatenwiel automatisch ingekleurd. Het 
instrument wint aan kracht als het door een groep, bestaande uit verschillende 
disciplines, besproken en beoordeeld wordt. Er is een handleiding beschikbaar. 

CONTACT Programma Gezond In …. 
Contact: Tel: 030 234 98 00                 Mail: info@gezondin.nu 

BRON (WEBLINK), De Leefplekmeter is afkomstig uit Schotland en is vertaald door Pharos in het kader 
van het programma Gezond.nu 
De brochure over de leefplekmeter kan hier worden gedownload.  

INTRODUCTIEJAAR Gezond in …. (Nederlandse versie): 2018 
VOORBEELDEN 
LITERATUUR 

https://www.gezondin.nu/pagina/inwoners-zijn-de-experts-als-het-gaat-om-hun-
leefplek 

EVALUATIE INSTRUMENT In Schotland wordt de zgn Place Standard al lange tijd gebruikt, geëvalueerd en 
zodanig waardevol bevonden dat invullen ervan door bewoners en professionals 
randvoorwaarde is voor financiering van verbeteringen in de leefomgeving.  
In Nederland is het instrument pas recenter gelanceerd, op 18 mei 2018. De 
initiatiefnemer, het programma Gezond in …) heeft interesse in de ervaringen met 
het instrument.  
Contact: Tel: 030 234 98 00                 Mail: info@gezondin.nu 

OPMERKINGEN De Leefplekmeter is de Nederlandse bewerking van de Schotse Place Standard, die 
ontwikkeld is door NHS Health Scotland, Architecture & Design Scotland en The 
Scottish Government.  
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