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Leefplekmeter
De Leefplekmeter is een instrument waarmee u op gestructureerde wijze met
inwoners en/of professionals in gesprek kunt gaan over een leefplek. De
Leefplekmeter bestaat uit 14 thema’s die betrekking hebben op de relatie
tussen omgeving en je goed voelen. Per thema geven de deelnemers een
score en kan worden aangegeven wat er goed gaat en wat kan worden
verbeterd. Als alle thema’s zijn besproken en gescoord, worden de scores
ingevuld in een overzicht: de Leefplekmeter (zie illustratie). Zo kunt u in 1
oogopslag zien op welke onderdelen deze leefplek hoog of laag scoort en met
elkaar in gesprek gaan wat op welke wijze beter kan.

Het in gesprek gaan over een leefplek om deze te verbeteren of te evalueren,
of een nieuwe wijk of buurt in te richten.
Bewoners en/of andere gebruikers van een omgeving, raadsleden,
beleidsambtenaren van gemeenten en GGD, wijkteams en onderzoekers.
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
☒ Idee en Ambitie
☒ Visie
☐ Plan
☐ Uitvoering
☒ Evaluatie / Monitoring
De vragenlijst kan door een ieder ingevuld worden, individueel, in
groepsverband of tijdens het lopen door het desbetreffende gebied. Aan de
hand van de beoordeling maakt het resultatenwiel zichtbaar waar ruimte voor
verbetering is. Het instrument wint aan kracht als een groep, bestaande uit
verschillende disciplines, een leefplek bespreekt en beoordeelt. Er is een
handleiding beschikbaar.
Met de Leefplekmeter kan een bestaande plek of plek waar een verandering
gaat plaatsvinden worden beoordeeld op 14 thema’s. Per thema kunnen de
deelnemers een score geven van 1-10. Er zijn hulpvragen opgesteld die helpen
bij het bepalen van een score. Daarbij is ruimte om per thema aan te geven
wat er goed gaat en wat kan worden verbeterd.

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Je kunt aan de hand van het resultatenwiel in een oogopslag zien op welke
onderdelen de leefplek hoog of laag scoort.
Voor meer informatie: “De Leefplekmeter: Handleiding groepsgesprek”
In Nederland:
• in Terneuzen ter voorbereiding op de Omgevingsvisie in Sas van Gent
•
GGD regio Utrecht, in gesprek met bewoners over de wijk, in 2
netwerkbijeenkomsten op 2 en 6 oktober 2018
Zie “De Leefplekmeter: Wat & Hoe”
Verder in Schotland en andere plekken in Europa (o.a. Antwerpen, NoordMacedonië en Letland).
Zie “Place Standard” op https://www.inherit.eu/triple-win-cases/

GEBRUIK INSTRUMENT

In Schotland wordt de zogenaamde 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 daarvan, het programma Gezond in …, verzamelt de ervaringen
met het instrument. Ook in het Horizon2020 project INHERIT
(www.INHERIT.eu) zijn ervaringen verzameld (nog niet gepubliceerd).
De Leefplekmeter faciliteert een gestructureerde discussie met bewoners en/of
professionals. De uitkomsten worden inzichtelijk gepresenteerd. Het geeft
inzicht in de kwaliteit van een leefplek vanuit de beleving van mensen. De
optimale kwaliteit van een leefplek wordt bespreekbaar gemaakt.
Alle deelvragen tellen even sterk mee; er kan geen weging worden aangegeven
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.
https://www.gezondin.nu/kennisbank/de-leefplekmeter-2/
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. Hij is vertaald door Pharos in het kader van het
programma ‘Gezond in…’.
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Het instrument wordt in de toekomst mogelijk doorontwikkeld, als dit nodig
blijkt op basis van ervaringen van gebruikers.
Vooralsnog onbekend.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Geen.

CONTACT

Programma Gezond in….
Contact: Tel: 030 234 98 00

EVALUATIE INSTRUMENT

BESCHOUWING

BRON (WEBLINK)
OPDRACHTGEVER

LAATSTE VERSIE: JAAR
VERSIENUMMER

DOORONTWIKKELING

Mail: info@gezondin.nu

Factsheet Leefplekmeter (V2.0)
Deze factsheet is opgenomen in de Gids Gezonde Leefomgeving.
Check hier de meest actuele versie: https://www.gezondeleefomgeving.nl/instrumenten
Vragen of suggesties? Neem contact op met: helpdesk@gezondeleefomgeving.nl
Informatie- en Kennispunt Gezonde Leefomgeving
Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

