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Inleiding WHAT WHY HOW Ideate Concepten Conclusie

Samenvatting
De stad Terneuzen is op huidig moment sterk 
aan het vergrijzen. De jongeren zijn genoodzaakt 
om buiten de stad te gaan studeren vanwege het 
gebrek aan opleidingen voor hoger geschoolde 
studenten. Hierdoor krijgen jongeren de kans om 
van het stadsleven te proeven. Voor velen is het 
leven in de grote stad een stuk interessanter en 
kiezen er daarom voor om na de studie niet meer 
terug te keren. De jongeren en jongvolwassen 
die wel overblijven in Terneuzen kampen nu ook 
met een probleem aangezien de voorzieningen 
hierdoor één voor één sluiten, waardoor het ook 
voor hen interessant wordt om de stad te verlaten.

Doormiddel van onderzoek is er gekeken 
naar wie de doelgroep nou precies is 
en wat hun verwachtingen zijn. Door het 
verwachtingspatroon te veranderen kan het ertoe 
leiden dat de doelgroep een andere keus zal 
maken. Er zijn stakeholders die het vraagstuk al 
hebben aangekaart en potentiële oplossingen 
bieden op bepaalde gebieden. Dit op gebied van 
het herbouwen van de stad, het aanbod van de 
vele banen en de marketing van de stad. Deze 
stakeholders hebben interessante ingangspunten 
om dieper op in te gaan in dit onderzoek. Hierom 
is er contact gelegd met deze partijen voor hun 
huidige inzichten. 
Het communiceren met de doelgroep heeft in 
dit onderzoek centraal gestaan. Door blijvend 
vragen te stellen gedurende het onderzoek zijn 

er nieuwe inzichten tot stand gekomen. Dit zijn 
de gedachtegang, wat ze graag willen zien, 
wat ze missen, waar ze trots op zijn en wat hun 
verwachtingen zijn. Door regelmatig feedback 
te vragen bij de doelgroep ontstaat er een goed 
beeld over hun denkwijze. Wat heeft geresulteerd 
in concept ideeën. 

De concept ideeën zijn voorgedragen en geframed 
bij de doelgroep wat heeft geleid tot een Proof 
of Concept (PoC). De PoC is een verfrissend 
en toegankelijk product. Het brengt iets nieuws 
wat de patroneren/thema’s in kaart brengen op 
basis van beleving, interactie op sociaal gebied, 
bewustwording van de omgeving en innovatie. 
Dit zijn terugkomende thema’s die op een nieuwe 
manier kunnen worden aangepakt. 
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Inleiding WHAT WHY HOW Ideate Concepten Conclusie

WHAT

Terneuzen is een relatief kleine havenstad 
in Zeeuws-Vlaanderen. Het heeft bijhorende 
voorzieningen, internationale connecties en 
dynamiek. Genoeg redenen om volk te trekken 
van dus ook buiten de stad. Het is een stad 
waar vroeger veel levendigheid en gezelligheid 
te vinden was. Echter is het de afgelopen 
jaren een stuk rustiger en grijzer geworden in 
de stad zelf. Voornamelijk als we het hebben 
over het centrum. Hier zie je in de winkelstraat 
en uitgaansstraat leegstaande panden. Er is 
simpelweg te weinig volk wat dit soort zaken in 
standhoudt. De jongeren gaan namelijk voor hun 
studie de stad uit en keren vervolgens de laatste 
jaren niet meer terug. Ze blijven na hun studie 
wonend in de grotere steden in Zuid-, West- en 
Midden-Nederland. De stad Terneuzen zou al een 
stuk aangenamer en aantrekkelijker worden als 
de jongvolwassenen tegen die tijd weer terug 
zouden keren of wonend blijven in Terneuzen. 
Helaas heeft op dit moment deze doelgroep te 
weinig affiniteit met de stad om dit te realiseren. 
[1, 2]

Vanuit demografische gegevens en ervaringen 
vanuit verschillende jongvolwassenen is 
onderzoeksonderwerp ontstaan. Daarnaast 
wordt er op huidig moment al op verschillende 
manieren gewerkt om de regio interessanter te 
maken. Toch zijn er nog genoeg reden om niet 
richting de stad terug te keren of om er te blijven. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het feit dat je moet 
betalen om richting de rest van Nederland te 
rijden. [3]

Slecht 5.562 van de inwoners van gemeente 
Terneuzen zijn tussen de 15 en 25 jaar. Dit is een 
summiere 10% van het totaal aantal inwoners. 

Probleemstelling

Demografisch onderzoek Terneuzen

Dit komt onder andere ook door het aanbod 
van scholen, waarbij de gemiddelde afstand tot 
een middelbare school 5,3km is wat gemiddeld 
in Nederland 2,4km is [4]. Zo is er maar één 
middelbaar beroepsonderwijs school in Zeeuws- 
Vlaanderen waarbij het aanbod aan opleidingen 
beperkt is. Voor hoger beroepsonderwijs is de 
keuze nog beperkter, waarbij er één keuze is 
aan de andere kant van de Westerschelde. Voor 
een universitaire opleiding moet je al reizen 
naar Brabant of Zuid-Holland. Het reizen voor 
je opleiding is in dit geval niet realistisch en 
men kiest hierom dus om op kamers te gaan in 
desbetreffende stad.

Ook is het interessant om te kijken naar de 
woningmarkt. Aangezien de doelgroep voor een 
groot deel bestaat uit starters, die waarschijnlijk 
op zoek zijn naar hun eigen plekje om te wonen 
in plaats van bij hun ouders of nog in hun kleine 
studentenkamertje. In totaal zijn er 27.080 
woningen in de gemeente Terneuzen in het jaar. 
2021. Waarvan 68% koop, 19% huur-corporatie, 
11% huur-overig en 2% onbekend. In totaal is 
93% van deze huizen bewoond en 7% is nog 
onbewoond. [5]

Wat je de afgelopen jaren ziet is dat de gemiddelde 
prijs van deze huizen wel gigantisch is gestegen. 
In 2005 was de gemiddelde woningwaarde in 
gemeente Terneuzen 131.000, maar in 2020 ligt 
dit zo rond de €234.000. Dit is maar liefst een 
stijging van 38%. Ondanks dat dit een wereld 
van verschil is weten we inmiddels wel beter. We 
zien dit al een tijd als een landelijk probleem. De 
stijging lijkt gigantisch, maar valt in werkelijkheid 
reuze mee ten opzichte van de grote steden waar 
iedereen zo graag wilt wonen. Amsterdam heeft 
in hetzelfde tijdslot maar liefst te maken met een 
stijging van 103% (van €204.000 naar €415.000). 
Utrecht kampt met een stijging van 82% (van 



5

Geschiedenis en doel van Terneuzen

Huidige acties richting  het onderwerp

Terneuzen of toen der tijd ‘Ter Nose’ is in 1325 
voor het eerst gevonden in de archieven. Vanaf 
Terneuzen liep het water ‘de Gentste Vaart’ 
richting Gent. Waardoor er op dat moment een 
paar huisjes en een kerk zijn gebouwd. Vanaf dat 
moment was de scheepsvaart al van essentieel 
belang voor een plek dat zichzelf nog geen stad 
mocht noemen. Pas in 1584 krijgt Terneuzen 
deze stadsrechten na een mislukte poging van 
de Spanjaarden om Terneuzen te veroveren.
 
In 1817 is het plan er om de Sasse-Vaart vanaf 
Terneuzen richting Gent te graven. Dit kanaal zorgt 
ervoor dat een van de grootste handelsgemeente 
ontstaat. Het kanaal is op huidig moment nog 
steeds een belangrijke factor voor de economie 
van de stad. Achter een volgend treden bekende 
gebeurtenissen plaats zoals de eerste en tweede 
wereldoorlog, maar ook de watersnoodramp wat 
allen gevolgen heeft gehad voor de vorming van 
de stad. In 1968 is vervolgens de opening van 
de nieuwe zee- en binnenvaartsluizen. Wat voor 
een sterke economische groei zorgt en een groot 
toename aan fabrieken in de regio. [7]

Het verhaal van de Vliegende Hollander kan hier 
natuurlijk niet ontbreken. Het bekende spookschip 
met kapitein Willem van der Decken besluit op 
een paaszondag uit te varen naar Oost-Indië. Als 
het schip tegen een storm loopt wil de bemanning 
niet verder, waarbij van der Decken woest wordt 

Het onderwerp van het onderzoek is algemeen 
bekend in Terneuzen hierom zijn er meerdere 
partijen actief bezig om dit probleem aan te 
kaarten. Zo is er een netwerkorganisatie ‘Rootzz 
Zeeuws-Vlaanderen’ die actief aan netwerken 
doet voor Young professionals en studenten. Hier 
kom je in contact met vrienden, oud bekenden 
en nieuwe contacten in het bedrijfsleven [9]. 
Bureau Citymarketing Terneuzen is een andere 
partij die zich inzet om jong en oud te inspireren, 
zodat zij prettig kunnen wonen, werken en ook 
plezier kunnen maken. Dit onder andere door het 
organiseren van activiteiten die voor verbinding 
van de bewoners zouden zorgen. Zo zijn er ook 
een aantal ondernemingsverenigingen die actief 
bezig zijn op basis van een leefbaar en werkend 
Zeeuws-Vlaanderen. Echter zijn deze voornamelijk 
bezig met activiteiten waar zij zelf profijt van 
zullen hebben. Denk aan het onderhouden van 
een winkelcentrum, de veiligheid van het centrum 

€183.000 naar €333.000). In Groningen is de 
stijging zo’n 62% (van €128.000 naar €208.000). 
Op huidig moment schieten de prijzen van deze 
grote ‘favoriete [6]’ steden onder de jongeren/
jongvolwassen alleen maar hoger. Wat het verschil 
tussen een kleine stad in een mooie omgeving en 
een drukke grote stad waar iedereen op elkaar 
leeft groter maakt.[5]

en zijn stuurman overboord gooit en daarbij een 
kreet uitspreekt die ervoor zorgt dat het schip 
eeuwig zal blijven rondvaren. Dit natuurlijk onder 
de naam “De Vliegende Hollander”. Elk schip wat 
het tegenkomt zal het noodlot ontmoeten. Dit 
verhaal is zo bekend dat de Vliegende Hollander 
het stadssymbool is geworden. [8]

Figuur 1. standbeeld Vliegende Hollander
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en ervoor zorgen dat alles er netjes bij staat, 
zodat je op een vrije middag fijn kan winkelen of 
een terrasje kan pakken. Helaas kijken ze daarbij 
vaak niet verder naar de mogelijkheden en wat er 
nog meer te halen valt.[10]

De Europese Unie stelt ook extra middelen 
beschikbaar voor een economisch herstel van 
regio’s na de coronacrisis. Dit gebeurt onder de 
naam ‘REACT-EU’. Voornamelijk zijn de mkb- en 
cultuursector gedupeerd door de coronacrisis. 
De destijds uitgevoerde maatregelen hebben 
ertoe tot lijden dat er een hoop leegstand bij is 
gekomen. Het tijdelijk sluiten van grenzen heeft 
ervoor gezorgd dat verdienmodellen lam lagen. 
Daarentegen heeft deze pandemie ook voor 
versnelling gezorgd op gebied van digitalisering, 
vergroening en functieverandering in de stad. 
Wat kansen biedt op innovatief niveau. Door 
samenwerking van kunstenaars en ondernemers 
kunnen er nieuwe projecten, producten of 
concepten ontstaan die een stad weer tot leven 
kunnen wekken. Juist door de versnellingen 
liggen er dus veel kansen om op innovatieve 
manier de stad onder een loop te leggen.[11]

Gesprek met stakeholders

Rootzz Zeeuws-Vlaanderen
Terneuzen is een stad met veel potentie volgens 
betrokkenen. Ze zijn al actief bezig en hebben 
het probleem duidelijk voor ogen. De jongeren/
jongvolwassen zijn van essentieel belang voor 
het stijgend aanbod van werkgelegenheid in de 
regio. De vacatures nemen alleen maar toe en er is 
simpel weg een te kort aan ‘Young professionals’. 
Natuurlijk is dit een proces wat landelijk plaats 
vindt en je op verschillende plekken terugziet. Aan 
hun de taak om het vertrek van jongeren, maar 
ook volwassenen zoveel mogelijk te remmen.

Zij zelf denken dat netwerken van essentieel 
belang is om dit voor elkaar te krijgen. Vandaar dat 
er ook regelmatig netwerkbijeenkomsten worden 
georganiseerd. Volgens gedane onderzoek is 
er simpelweg te weinig informatie beschikbaar 
en wordt er summier gecommuniceerd naar 
de doelgroep. Hierdoor weten zij de stand van 
zeken niet, maar ook niet wat er wel niet in eigen 
regio allemaal te halen valt en hoe positief het 
voor iemand zou zijn om hier actief te zijn in 
het werkveld. Er zijn namelijk genoeg redenen 
waarom de regio interessant is om te wonen. Kijk 
naar de woningmarkt die velen malen goedkoper 
is hier dan in de grotere steden, maar ook rust en 
ruimte zouden goede redenen zijn om in de regio 
te vestigen.

Wat ze de afgelopen periode zo hebben 
georganiseerd: Een college ondernemerschap 
waarbij er ondernemers een college geven en 
andere kunnen aansluiten met vragen over het 
ondernemerschap. Het geweldige Roetsjbaan 
concept is al een aantal keer uitgevoerd en mag nu 
gelukkig weer fysiek worden uitgevoerd. Een leuk 
evenement in het Scheldetheater in Terneuzen. 
Hier worden de meest innovatieve projecten in 
de omgeving onthult wat gecombineerd wordt 
met humor, een lekker drankje, hapje, een 
interactieve kennis-quiz en leuke prijzen. Al met 
al een geweldig evenement om als een young-
professional naar toe te gaan. Waarbij er een 
grote kans is dat jij als starter een leuke baan kan 
vinden die voor jou is weggelegd.  

City Terneuzen
Evenementen, feesten, doe dagen noem het 
maar op. Simpel weg actief bezig zijn met het 
organiseren van gebeurtenissen in de stad om 
het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de 
inwoners van Terneuzen. Zowel jong als oud is 
belangrijk. We kennen onze sterke punten en
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Vergelijkbare casuïstieken

onze geschiedenis. Dat is iets waar we trots 
op zijn. We willen onze kenmerken van de stad 
versterken en meer richting de mens overbrengen. 
Natuurlijk proberen we dat op een frisse en jonge 
manier te doen. Hoe we dat doen? Met onder 
andere een informatieve website, gebruik van 
sociale media, Aandacht voor andere kernen 
(gemeentes samenwerking), samenwerking 
met partners en het werven van sponsors. Over 
het algemeen staan vijf punten bij ons centraal 
namelijk: bezoeken, wonen, werken, winkelen en 
ondernemen. Mochten we al deze punten goed 
onder controle hebben en elk individu hierop 
tevreden kunnen stellen is naar ons idee al een 
hoop bereikt! 

Wat op dit moment erg zichtbaar is op verschillende 
demografische kaarten, speelt zich voornamelijk 
af in de uitschotten van Nederland. Hierop zie je 
namelijk dat er op die plekken een relatief hoger 
aantal vergrijzing plaatsvindt. Voornamelijk bij de 
provincies Zeeland, (Zuid-)Limburg, Drenthe en 
Groningen is er sprake van vergrijzing en is dit 
duidelijk te zien met de gemiddelde leeftijd en het 
krimpende aantal bewoners. Ook zie je dat vooral 
de grote steden veruit het meest aantal jonge 
mensen heeft te wonen in de gemeente. 

Om een goed vergelijkbare casuïstiek te nemen 
met Terneuzen waar zich hetzelfde probleem 
afspeelt, is Delfzijl als aanknopingspunt 
genomen. Delfzijl is ook een havenstad, maar dan 
in het Noord-Oosten van Nederland. Het is een 
stad waar cultuur en geschiedenis een grote rol 
speelt en ook het aantrekkingspunt is richting de 
bevolking. Zowel Delfzijl als Terneuzen hebben 
een groot werk aanbod op het gebied van chemie. 
Beide steden leveren veel werkmogelijkheden bij 
dit soort bedrijven dicht langs de stad. Dit zorgt 
ervoor dat veel van de mensen die daar actief 

zijn ook in de regio wonend zijn. Echter krimpen 
beide steden snel. Vooral trekken de jongeren uit 
de regio’s weg. [14, 15, 16]

Figuur 2. Bevolkingsgroei 2015-2020, Ne-
derland [12]

figuur 3.Ouderen per gemeente, Neder-
land [13]
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Hoe pakt een stad als Delfzijl dit probleem aan? 
Zij willen zich voornamelijk focussen op de 
huidige inwoners van de stad en het voor hen 
zo aantrekkelijk mogelijk maken om in de stad te 
blijven wonen. Voornamelijk op jongeren gericht, 
proberen zij dit op verschillende manieren aan 
te pakken. Denk aan benaderingen via Sociale 
media: Facebook en Instagram. Het doel hiervan 
is om een aanleiding te geven om richting het 
stadcentrum te komen (evenementen, optredens, 
winkelacties, rondleidingen etc.). Om ze met 
hun ‘stad trots’ te voeden wordt er content om 
te delen aangeleverd. Dit gebeurt allemaal met 
een ludiek/jong tintje. Ook in Delfzijl maken ze 
gebruik van de ondernemers in de regio om 
hierop in te spelen. De publiciteit van de stad 
moet een boost krijgen ‘Delfzijl gaat met volle 
kracht vooruit’ wordt dit ook wel genoemd. 
Verder zijn er kleine ontwikkelingen in de vorm 
van aankleding van de stad. Denk aan nieuwe 
kunstwerken, lantaarnpalen bewegwijzering en 
dergelijke. [17] 

Figuur 4. bevolkingsontwikkeling
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Wat er in dit onderzoek onderzocht gaat worden is 
hoe de gemeente Terneuzen zijn jongvolwassen 
burgers kan laten terugkeren of woonachtig 
kan laten blijven in zijn gemeente. Hoe kunnen 
we op een innovatieve manier de doelgroep 
benaderen en hen interesse opwekken richting 
de stad. De stad waar ze tenslotte zijn geboren 
en opgegroeid. 

Deelvragen:
- Hoe ervaart de doelgroep de stad Terneuzen op 
dit moment? 
- Wat is de beleving van de doelgroep buiten de 
stad wat hun aantrekt om weg te verhuizen of 
weg te blijven?
- Wat hebben jongvolwassenen nodig om terug 
te keren of woonachtig te blijven in gemeente 
Terneuzen en in welke belevingsvorm zouden zij 
willen ontvangen?
- Zijn er andere partijen/doelgroepen die zich 
mogelijk willen verdiepen of baadt bij het 
onderzoek hebben?
- Wat doet de stad Terneuzen op dit moment aan 
het probleem en werkt dat zover ze weten?
- Op welke manier kan je technologie inzetten om 
dit te realiseren?

Hoofdvraag: [18]
Hoe kan de stad Terneuzen ervoor zorgen dat 
zijn jongvolwassenen burgers, tussen 16 en 27 
jaar, doormiddel van een innovatieve aanpak hun 
belangstelling voor Terneuzen te vergroten? 

Hoofdvraag & deelvragen
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WHY
Maatschappelijke relevantie 

Het is een bekend/bestaand probleem wat al 
langere tijd afspeelt in de regio. Processen en 
conclusies die uit dit onderzoek voortkomen 
kunnen lijden tot een verbetering van de 
samenleving in Terneuzen. Wat kan zorgen 
voor meer sociale controle en sociale cohesie. 
Het kan leiden tot een hechtere community en 
een oplossingen bieden richting het te kort aan 
Young Professionals. Werk is er genoeg en het te 
kort aan personeel willen ze Verhelpen door het 
inzetten van de doelgroep. 

Het is van belang om toekomst gericht te kijken. 
Helaas zijn de verwachtingen voor de toekomst 
van de stad matig op huidig moment is er te veel 
risico richting leegloop en zullen er op termijn te 
weinig jongere mensen settelen in de stad. Toch 
zijn er genoeg redenen om dit probleem aan te 
pakken. 

Om mee te beginnen doen jongeren alles later ten 
opzichte van vroeger. Ze studeren later af, Gaan 
later trouwen, krijgen later kinderen en settelen 
dus ook later. Volgens experts heeft het voor een 
groot deel te maken met de voorkeuren en keuzes 
van de jongeren en jongvolwassenen. Ze denken 
onder het motto ‘ik leef maar een keer en moet elke 
kans grijpen’. In de stad zijn er simpel weg meer 
mogelijkheden om die gedachte na te streven. 
Hoe groter de stad hoe meer mogelijkheden er 
zijn, dus gelijk interessanter voor deze groep. 
De stad is in dit geval een geweldige plek om je 
(wilde) jonge jaren te beleven. [19]

Om hierachter te komen zijn er een aantal 
interviews afgelegd bij verschillende personen. 
Gebaseerd op achtergrond en toekomstbeeld is 
er een selectie gemaakt. De selectie bestaat uit: 
nog thuiswonend student in Terneuzen, student 
uit Terneuzen op kamers in een grote stad, young 
professional in Terneuzen, young professional 
werkend in een grote-/studentenstad. Zij hadden 
het volgende te vertellen over Terneuzen. 

De voorzieningen in de stad zijn een andere 
grote factor die tot aantrekkingskracht zorgen 
richting jongeren. Vervoersmiddelen zoals 
het openbaarvervoer en de toegang tot deze 
voorziening. Denk ook aan bijvoorbeeld de 
elektrische-scooter diensten waar elke student 
makkelijk gebruik van kan maken zonder zelf 
een voertuig aan te schaffen. Ook op basis van 
uitgaansgelegenheden zijn er een flink aantal 
opties beschikbaar, maar ook zaken zoals het 
grote aanbod van thuisbezorgd restaurants kan 
een spelende factor zijn. Ook op gebied van 
recreatie ontbreken er dingen in een kleinere 
stad. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een casino of 
bioscopen. Een van de recentere voorzieningen 
zijn bedrijven zoals Flink die binnen een aantal 
minuten je boodschappen aan huis hebben 
bezorgd. [20, 21]

Praktische relevantie

Waarom kiezen voor de grote stad?

Hoe denkt de doelgroep op dit moment 
over Terneuzen
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Thuiswonende student (Terneuzen)1:
‘Zelf vind ik het wel prima hier, lekker rustig en 
een beetje chillen! Er is naar mijn idee verder 
niet veel te beleven, maar ik pak de auto en sta 
binnen no time in Antwerpen, Gent, Middelburg, 
Goes of Breda. Wat voor mij Terneuzen weer een 
beetje op de kaart zou zetten zijn wat festivals. Nu 
kennen we een festival in de zomer de Ballade, 
maar dit is meer gericht op alle inwoners. Het 
was leuker geweest als er ook iets van techno 
zou gedraaid worden.’

Thuiswonende student (Terneuzen)2:
‘Voor mijn gevoel heb ik alles wat ik nodig heb 
in de omgeving: familie, vrienden en ik kan 
boodschappen doen om de hoek. Simpel weg 
mensen op straat zien is wel iets wat ik mis. Het 
is namelijk wel erg rustig. In de avond is het 
bijzonder als je iemand ziet lopen. Zelf ben ik aan 
het studeren als architect, maar het valt me op 
dat er in een stad als Terneuzen weinig rekening 
wordt gehouden met de creatieve sector. Het 
lijkt erop dat de focus in de omgeving alleen ligt 
op beroepen in de techniek en chemie. Dit komt 
waarschijnlijk doordat dit de grootste aanbieders 
van werk zijn in de regio, maar dit hoeft niet te 
betekenen dat je hierdoor de rest aan de zijkant 
kan schuiven. Je hebt namelijk van alle beroepen 
wat nodig. Met alleen technische mensen kom je 
ook niet ver.’

Young professional (Terneuzen):
‘Vooral mijn familie en de fijne ervaringen met 
de stad hebben mij overtuigt om terug te gaan 
richting Terneuzen. Zelf ben ik ervan bewust dat 
er minder te beleven is hier dan een paar jaar 
geleden, maar zelf houd ik redelijk veel in de 
gaten en dan merk je dat er toch meer te beleven 
is dan je zou denken. Al helemaal nu ik niet meer 
afhankelijk ben van het openbaar vervoer.’ 

Young professional werkend in een grote-/
studentenstad (Utrecht):
‘Wat ben ik blij dat ik de keuze heb gemaakt om 
hier te werken. Zelf heb ik er nog over getwijfeld 
om terug te gaan naar Terneuzen, maar kom 
op laten we even realistisch wezen hoeveel 
makkelijker, chiller en gezelliger is het in Utrecht. 
Niet alleen tijdens het geweldige studenten leven, 
maar ook werkend is het veel fijner hier. Dat hele 
ons kent ons en veroordeeld worden waar jezelf 
bijstaat is hier niet.’ 

Student uit Terneuzen op kamers in een grote stad 
(Breda):
‘Simpel weg de studie en het idee om uit huis te 
gaan heeft mij ertoe doen lijden om naar Breda te 
gaan. In een stad als Terneuzen wil ik niet dood 
gevonden worden. Te saai en niks te beleven, 
Toen ik zestien werd kon je nog ergens wat 
drinken en een dansje doen in de Nieuwstraat. 
Nu kan je maximaal op een terras zitten. Niet 
echt een feestelijke sfeer vind ik. In Breda kan 

je elke avond uitgaan als je wilt en er is altijd iets 
te beleven. Je hoeft niet eens je best te doen om 
een feestje te vinden.’
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Eigen positionering in onderzoek

Zelf ben ik geboren en opgegroeid in Terneuzen. 
Echter ben ik ook zoals veel andere op mijn 
achttiende verhuisd vanwege de studie. De 
meest dichtbij zijnde creatieve hbo-studie was in 
Breda. Hierom ben ik in Breda gaan wonen, wat 
nog relatief dicht bij Terneuzen is (alsnog meer 
dan 1 uur rijden en 2,5 uur met het openbaar 
vervoer). Zelf probeerde ik ook ieder weekend 
terug te reizen, omdat ik me altijd meer thuis 
heb gevoeld in Terneuzen. Dit is tenslotte de 
plek waar mijn familie en vrienden zijn. Om deze 
reden heb ik voor mijzelf besloten terug te keren 
naar Terneuzen.

Nu merk ik de afgelopen jaren dat er naar mijn 
gevoel vrijwel niks meer te beleven is in de 
omgeving. Als ik kijk naar toen ik zestien was, 
stond er in de avond nog een straat vol met 
feestende mensen, nu (8 jaar later) kijk ik dezelfde 
straat in met alleen maar leegstaande panden. 

De aankleding van heel Terneuzen ziet er stoffig 
en saai uit. Wat ik zelf belangrijk vind is dat het 
oog ook wat wil om naar te kijken. Een jong fris 
kunstwerk, een mooi gebouw of esthetisch mooi 
aangelegd vijvertje met een park eromheen. Dit 
zijn punten die een stad kunnen maken, maar 
ook kunnen breken als het er niet is. Wat wel 
schitterend is zijn natuurlijk typerende dingen van 
Terneuzen. Zo hebben we een mooi uitzicht op 
de Westerschelde en leuke haventjes. Natuurlijk 
hebben we te maken met het sluizencomplex 
waar we ook een soort trots voor mogen hebben. 
Al met al denk ik dat Terneuzen redelijk wat 
kwaliteiten heeft die niet door iedereen gezien 
worden of misschien willen ze deze kwaliteiten 
zelf niet zien.
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De probleemstelling is een algemeen begrip 
bij de doelgroep van het onderzoek. Hierom is 
ervoor gekozen om ook vrij laagdrempelig te 
starten en te kijken in de bekende kring hoe zij 
hier over denken. Hieruit bleek dat veel van de 
ondervraagde de instelling hebben om Terneuzen 
te verlaten wanneer ze de kans hebben. Ook zijn 
er al een aantal richting de omliggende provincies 
verhuisd en zij zijn niet van plan om terug te keren 
richting de stad. Dit vanwege het aantal mensen in 
de omgeving Zeeuws-Vlaanderen. Door het lage 
aantal jongvolwassenen wordt er een zogezegde 
‘ons kent ons’ situatie gecreëerd. Doordat deze 
situatie ontstaat krijgen veel mensen het gevoel 
dat er bepaalde verwachtingen van ze zijn en dat 
er op hun vingers wordt gekeken waarmee ze 
bezig zijn. Doorgaans hebben ze meer behoefte 
om nieuwe mensen te ontmoeten in plaats van 
telkens weer diezelfde personen tegen te komen 
als je op het terras gaat zitten of de kroeg in duikt. 
Na enige tijd ben je natuurlijk ook toe aan wat 
verandering en dus ook nieuwe gezichten. 

Wat ik merk naar aanleiding van gesprekken is 
het feit dat er meer te doen is in de omgeving dan 
je denkt. Er zijn genoeg partijen die een actieve 
houding aannemen en zich hier ook voor inzetten 
om evenementen waar te maken. Echter komt dit 
nog niet helemaal naar buiten en is er relatief 
weinig animo voor deze activiteiten. Volgens City 
Marketing Terneuzen komt dit op huidig moment 
voornamelijk door de communicatie. Het wordt 
gepromoot op sociale media, maar mocht je dat 
account niet volgen kom je het ook niet zomaar 
te weten. Posters e.d. werken daarentegen ook 
niet geweldig omdat er weinig mensen richting 
de stad trekken. Eigenlijk is dit een van de eerste 
dingen die gerealiseerd zou moeten worden. De 
vraag hoe kunnen we dit wel naar voren laten 
komen. Dus er moet gezocht worden naar een 
oplossing waar alle partijen profijt van hebben. 

Wat kunnen we de doelgroep bieden om hun 
interesses op te wekken. Namelijk 63% van de 
jongeren kiest voor de rust en ruimte in Zeeland 
boven de drukte van de Randstad. Woorden die 
geassocieerd worden met Zeeland zijn daarnaast 
bijvoorbeeld: zee, zon, strand, toeristen en 
overzichtelijk [22]. Er zou dus gekeken moeten 
worden naar mogelijkheden om in te springen op 
dit gebied. Kan er hier iets mee gedaan worden 
richting het onderzoek en conceptfase gedeelte. 

TerneuzenHub is het eerste experiment wat is 
uitgevoerd vanuit gedane onderzoek, interviews 
en eigen positionering. De gedachtegang hiervan 
is om de bewoners samen te laten komen. Op dit 
moment merk je dat ze veel langs elkaar heen 
leven en vrijwel niet merken dat er andere in de 
omgeving dezelfde interesses hebben. Natuurlijk 
wordt dit in een bepaalde richting al gedaan 
door Rootss Zeeuws-Vlaanderen echter is dit 
gefocust op netwerken tussen studenten, young 
professionals en bedrijven. Met de TerneuzenHub 
willen we meer op het sociale gedeelte focussen. 
Er moet een online omgeving gecreëerd worden 
waar de doelgroep samen kan komen en dingen 
kunnen plannen of organiseren. Of dit nou een 
huisfeest is, een barbecue of bijvoorbeeld een 
carpool afspraak. Het doel moet gericht zijn 

Inleiding WHAT WHY HOW Ideate Concepten Conclusie

HOW

Experimenteren

Hoe nu verder?

op een sociale ontwikkeling van de doelgroep 
in de omgeving i.p.v. dat zij het ergens anders 
opzoeken. 
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Tussentijds antwoord op hoofdvraag

Het onderzoek is maatschappelijk relevant en 
het is een bekend probleem bij de gemeente 
Terneuzen. Je ziet dat. Er ook actief actie wordt 
ondernomen om het probleem te tackelen. Echter 
zijn de gemaakte stappen in kader van een 
evenement hier en een activiteit daar behoorlijk 
laagdrempelig, wat leuke aanpassingen en 
een plan wat summier wordt uitgevoerd. Een 
oplossing ligt bij het aan de man brengen. Nu 
is er een grote groep die onwetend is over de 
gebeurtenissen in en rondom de stad. 

Moderne technologieën worden op huidig 
moment nog niet of weinig ingezet. Denk hierbij 
aan een applicatie waar mensen makkelijk bij 
kunnen en hier inzichten kunnen krijgen over 
activiteiten en reviews. Deze generatie zoekt 
namelijk alles op voordat zij een stap durven te 
maken. Het moet ook allemaal snel gebeuren, dus 
hier liggen ook kansen met alle smartsystemen 
die er op dit moment zijn. [23]

Voor nu zijn de gedeeltes Empathy en Framing/
Define redelijk aangekaart. Er is redelijk duidelijk 
voor ogen waar het probleem zit. En er liggen 
wat feiten op tafel waar mee gewerkt kan worden. 
Ook zijn is het probleem onder de doelgroep en 
stakeholders bevestigd en hebben zij ingevingen 
gegeven voor mogelijkheden. Er zit een begin 
proces in van idee vorming kijkend naar een 
TerneuzenHub. Of dit een werkend concept is 
moet getest worden. Er moet dus een manier 
gevonden worden om dit kleinschalig te kunnen 
testen bij de doelgroep. Er moet dus verder 
gekeken worden dan een deel van een plan. De 
inzichten moeten worden verzameld om tot een 
idee vorming te komen.

Te ondernemen ontwerpactiviteiten (Design 
Thinking) [24]

Figuur 5. Design Thinking: A non-linear process
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Naar aanleiding van het onderzoek merk je dat 
er thema’s/patronen plaats vinden. De doelgroep 
is het redelijk met elkaar eens en kampt veel met 
hetzelfde probleem. De stakeholders herkennen 
het probleem en proberen dit al aan te kaarten. 
Het is eerder gewenst om een goed concept 
neer te zetten wat een toevoeging heeft, dan een 
compleet nieuwe aanpak op de kaart te zetten.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat doelgroep juist 
te maken krijgt met een van deze patronen en hier 
misschien meer uit kan halen of er juist anders 
tegen aan kijkt. Grofweg gezegd bijvoorbeeld: 
Hoe kunnen we Nederland makkelijker 
bereikbaar maken voor Terneuzenaren. Natuurlijk 
is dit onrealistisch en moet er dus gekeken 
worden naar wat wel haalbaar is en eventueel 
van toegevoegde waarde kan zijn om het proces 
richting de hoofdvraag wel te beantwoorden/
realiseren. 

In dit geval kunnen we de vastgestelde patronen 
gaan combineren. Met de vraag welke combinaties 
zouden kunnen zorgen voor een concept. Zo 
zie je dat het een rustige en fijne omgeving is, 
maar vervolgens is de verwachting er wel dat 
er van alles te beleven is. Goedkoop wonen en 
slecht bereikbaar is ook een combinatie waarbij 
de doelgroep voor een keuze staat. Ga je voor 
voordelig wonen in een rustige omgeving of ga 
je voor het leven als een burger van de wereld in 
de grote stad. 

Om te kijken welke patronen we kunnen gebruiken 
zijn er eerst de onrealistische, onbereikbare en 
niet haalbare afgestreept van de lijst. Goedkoop 
wonen is bijvoorbeeld een feit, maar gaan wij 
zelf geen verschil in kunnen maken. Het kan 
hoogstens worden aangekaart bij de doelgroep 
ook al is dit algemeen bekend. Rootzz Zeeuws-
Vlaanderen speelt al in op het aanbod van 
werk. Daarom kan er beter gekeken worden 
of we op een andere factor kunnen inspelen. 
De bereikbaarheid verbeteren van Terneuzen 
zou bewijze van alleen lukken als we de stad 
compleet optillen en ergens anders in Nederland 
zouden plaatsen. Natuurlijk is er sprake van een 
treinverbinding, maar dat is niet waar er hierop 
wordt gefocust. 

Vanuit niet alleen het eigen perspectief op het 
vraagstuk, maar ook dat van de doelgroep, 
stakeholders en deskresearch zie je vaker 
problemen of juist positieve punten terugkomen. 
Deze worden gezien als terugkomende patronen. 

Positieve patronen in het onderzoek zijn 
bijvoorbeeld: 
Rustige en mooie omgeving 
Goedkoop wonen
Het voelt vertrouwd door familie en vrienden 
Aanbod van werk is er genoeg
Doelgroep is verfrissend en staat open voor 
vernieuwing 

Negatieve patronen in het onderzoek zijn 
bijvoorbeeld:
Er valt niks of weinig te beleven in de omgeving
De rest van Nederland is slecht bereikbaar
Op sociaal gebied weinig interactie
Aanpak ten opzichte van vraagstuk wordt 
nu minimaal uitgevoerd met een paar kleine 
uitzonderingen
Er is geen jonge manier van aanpak alleen 
ouderwets

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

Inleiding WHAT WHY HOW Ideate Concepten Conclusie

IDEATE (Idee vorming)

Thema’s en Patronen
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Tussentijds antwoord op hoofdvraag

Wat zijn dan wel interessante patronen? Een 
rustige en mooie omgeving, Doelgroep is 
verfrissend en staat open voor vernieuwing, Er 
valt weinig te beleven, Weinig interactie op sociaal 
gebied en huidige aanpak van het probleem. 
Hiermee kunnen we sub vragen opstellen om tot 
verschillende ideeën te komen.

Hoe kunnen we de doelgroep iets nieuws/
verfrissend aanbieden?

Hoe kunnen we de beleving voor de doelgroep 
aankaarten?
 
Hoe kunnen we de interactie tussen de bewoners 
(doelgroep) vergroten?

Hoe kunnen we de doelgroep laten inzien op wat 
voor mooie plek ze zich bevinden?

Hoe kunnen we een innovatieve aanpak gebruiken 
ten opzichte van andere partijen?

Door een brainstormsessie uit te voeren per vraag 
en gedurende deze sessie proberen de vragen 
te beantwoorden doormiddel van een oplossing. 
Hierbij zijn de gekste en onrealistische ideeën 
niet uitgesloten. Voor dit punt was het van belang 
om alle kleine en grote mogelijkheden op tafel te 
hebben. Echter zou het op dit punt fijn geweest 
zijn als er meerdere mensen met het project waren 
betrokken. Op die manier was er de mogelijkheid 
om met elkaar te sparren en elkaar eventueel aan 
te vullen op ideeën. (Zie figuur 6)

Door een aantal elementen uit de brainstormsessie 
te combineren zijn er een paar concept ideeën 
ontstaan. Zo kan er doormiddel van een 
applicatie iets nieuws voor de omgeving worden 
aangeboden. Het moet een verfrissend concept 
zijn waarbij de doelgroep centraal staat. Echter 
moeten stakeholders en andere bedrijven ook 
een raakvlak hebben met de app, aangezien zij 
mogelijke potentie hebben om de doelgroep 
op sociaal gebied te stimuleren. Denk hierbij 
aan een café dat een feest organiseert met 
livemuziek. Als hier mensen op afkomen zal er 
stimulans op sociaal gebied plaatsvinden. Door 
een mogelijkheid te implementeren om met 
elkaar buiten af te spreken, komen ze er wellicht 
achter in wat voor mooie en prettige omgeving ze 
zich eigenlijk bevinden.  

Het ideaalbeeld is dus een applicatie ontwikkelen 
die enthousiasme oproept bij de doelgroep. Zelf 
val ik onder de doelgroep en wordt al warm 
van dit idee. Aangezien het naar mijn idee een 
toegevoegde waarde heeft voor het vraagstuk 
waar we hier mee kampen. Het is iets nieuws 
wat door andere partijen nog niet is gedaan in 
de regio. De doelgroep heeft altijd een telefoon 
bij de hand en is in het dagelijks leven vrij actief 

-

-

-

-

-

Figuur 6. Brainstrom
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Het eerste prototype van de app is uitgevoerd 
doormiddel van paper prototyping. Doormiddel 
van paperprototyping kon er voor ogen 
gehaald worden hoe de lay-out er globaal uit 
zou komen te zien. De grotere functionaliteiten 
zijn hierbij achterwegen gelaten aangezien een 
paperprototype schetsmatig is uitgevoerd en 
bepaalde aspecten zijn wat lastig te benaderen. 
Een ander nadeel is dat het voor andere lastig te 
begrijpen en onoverzichtelijk is, dus een concept 
framen bij de gebruiker zal wat lastig zijn. Door 
de uitvoering van dit prototype zijn aanvullende 
ideeën voor een concept ontstaan. Dit heeft tot 
een totaal van drie concepten geresulteerd. (Zie 
figuur 7)

Figuur 7. Paper prototyping

bezig met het telefoon gebruik. De doelgroep 
staat open voor vernieuwing en zal iets als een 
applicatie snel begrijpen. Ook zullen ze over het 
algemeen vrij snel uit te voeten kunnen zonder 
dat zoiets dagen kost om onder de knie te krijgen.

Paperprototype 
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Inleiding WHAT WHY HOW Ideate Concepten Conclusie

Het eerste concept is gefocust op de 
evenementen in de gemeente Terneuzen. Het 
kan gezien worden als een kalender. Waarbij 
de gebruiker de opkomende evenementen kan 
zien. Hierbij kan hij/zij zelf beslissen wat voor 
gebeurtenissen interessant zijn. Deze kunnen 
dan vervolgens vastgepind worden bij gebruik 
van een persoonsgebonden account. Zo kan de 
gebruiker op het start scherm zien wat hem/haar 
de komende tijd te wachten staat. 

CONCEPTEN
De drie concepten zijn uitgevoerd in Adobe XD. 
Hiervoor is gekozen, omdat het gebruiksvriendelijk 
en interactief is. Zo kan het concept op een 
telefoon/iPad getest worden door de gebruiker. 
Tegenwoordig willen we alles snel en makkelijk 
hebben, dus ook bij het testen van de concepten 
mag het niet te ingewikkeld zijn. Maar hoe zien 
de drie concepten er nou precies uit en welke 
thema’s kaarten ze aan?

Concept 1 Terneuzen Evenementen:

De evenementen hiervan worden aangevuld door 
de desbetreffende ondernemers en organisatoren 
die deze evenementen inrichten. Zij kunnen 
door een invullijst de gegevens invullen en een 
nieuw item aanmaken. Dit zal vervolgens voor 
de gebruikers te zien zijn als een nieuw agenda 
punt.  

Voor dit concept is gekozen, omdat we merken 
dat veel mensen in doelgroep simpel weg niet op 
de hoogte zijn van de activiteiten in de omgeving. 
In de app kunnen ze gewenste evenementen/
gebeurtenissen filteren die zij interessant vinden. 
Dit kan dan aan een agenda toegevoegd worden. 

Figuur 8. concept 1
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Bij het tweede concept wordt het al iets 
ingewikkelder om uit te voeren. Het heeft wat 
lastigere elementen nodig om te realiseren zoals 
een interactieve kaart. Op deze kaart kunnen 
mensen zelf gebeurtenissen plannen. Dat zou 
bijvoorbeeld een drankje op het terras kunnen 
zijn, maar ook een picknick langs het water. De 
bedoeling is dat je een idee hebt en het je leuk 
lijkt als er mensen met jou mee gaan. Die mensen 
hoef je zelf niet eens te kennen. Op het moment 
dat je jouw idee op de app zet kan je aangeven 
of mensen zich hiervoor kunnen aanmelden, dus 
zo kan iemand die je niet kent en ook graag een 
drankje op het terras had willen doen samen met 
jou gaan. 

Concept 2 Terneuzen Organiseert:

Zoals het nu omschreven is komt het voor een 
groot deel overeen met de bestaande app Amigos 
[25]. Deze app is tijdens de corona periode tot 
stand gekomen en wordt actief gebruikt in de 
grote steden. Amigos is oorspronkelijk gestart 
met het idee om zelf huisfeestjes te organiseren 
tijdens de coronapandemie. 

Het verschil met Amigos is dat we niet alleen 
het thema van interactie tussen de doelgroep 
aankaarten, maar juist ondernemers ook hun 
gewenste activiteiten hier te laten delen. Zo 
bieden we de doelgroep iets nieuws aan, is er 
meer beleving, meer interactie en kunnen zij 
inzien op wat voor mooie plek zij zich eigenlijk 
bevinden.

Figuur 9. concept 2
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In het derde app concept staat het ontmoeten 
centraal. Bij dit concept wordt voornamelijk 
gekeken naar hoe de doelgroep elkaar beter kan 
leren kennen. De verwachting is dat de jongeren/
jongvolwassenen zich dan meer thuis voelen in 
Terneuzen. Dit komt doordat ze veel vrienden 
hebben waar ze terecht kunnen. 

Concept 3 Terneuzen ontmoet:

De aanpak van de app is simpel, eenvoudig en 
direct. Doormiddel van een chat functie kunnen 
de gebruikers contact met elkaar leggen en 
zaken met elkaar bespreken of afstemmen. 
Hiermee spelen we alleen de interactie tussen de 
doelgroep aan, waardoor de verwachtingen van 
dit concept ook het laagst liggen ten opzichte 
van de andere twee concepten. 

Figuur 10. concept  3
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Concepten voorleggen Resultaten concepten (bijlagen)

Zoals verwacht is concept drie niet echt aanbod 
gekomen en waren de respondenten niet al te 
enthousiast. Daarentegen zijn de meningen over 
concepten 1 en 2 vrij gelijk verdeeld. 42,9% koos 
voor concept 1 en 38,1% koos voor concept 2). 
De respondenten die kozen voor concept 1 zijn 
vrijwel nooit op de hoogte of hebben geen idee 
van de evenementen in de omgeving en zij staan 
ervoor open om daar beter inzicht in te krijgen. De 
respondenten die kozen voor concept 2 zijn meer 
op zoek naar een sociale groei. Zij verwachten de 
app actief te gebruiken en zijn nieuwsgierig naar 
de mogelijkheden. 
(Zie bijlagen voor resultaten)

De drie concepten zijn allen in Adobe XD gemaakt 
wat ervoor zorgt dat deze op een interactieve 
wijze bij de doelgroep kan worden afgenomen. 
Deze worden alle drie voorgelegd bij een x aantal 
respondenten en zij kunnen dan bepalen waarbij 
zij het meeste affiniteit hebben. Dit kunnen ze 
aangeven in een Google Forms formulier. In dit 
formulier staan vragen gericht over concepten, 
basis/demografisch gegevens, wat Terneuzen 
voor de doelgroep nou betekend en of zij zelf 
nog voorstellen hebben om de stad te verbeteren 
voor hen. 

Wat op viel is dat slechts 42,9% van de 21 
ondervraagde prima in Terneuzen woont en 
hier ook wilt blijven. Meer dan de helft van de 
respondenten wil de stad op termijn verlaten of 
woont hier niet fijn. Op de schaal van 1 tot 10 is 
er ook geen één persoon die Terneuzen een tien 
geeft, dus er is zeker ruimte voor verbeteringen. 
Wat maakt de stad Terneuzen zoals de respondent 
hem kent? Om mee te beginnen zijn er meerdere die 
hier geboren en getogen zijn. Voor hun zijn familie 
en vrienden het gene wat de stad maakt zoals die 
is. Wat andere zeggen is het water. Voor hen is 
het uitzicht vanaf de dijk over het water typerend 
aan Terneuzen, maar ook het sluizencomplex 
en de haven. Doorslaggevende punten om in 
de stad te blijven wonen zouden bijvoorbeeld 
eettentjes langs het water, een fijne loungebar 
of een avontuurlijke activiteit kunnen zijn. 

De vraag ‘wat maakt de stad Terneuzen zoals jij 
hem kent?’ staat tussen de Forms vragenlijst om 
erachter te komen wat het verhaal van Terneuzen 
nou precies is voor de jonge Terneuzenaren. Het 
verhaal van Terneuzen is namelijk een gedeelte 
wat tot nu ontbrak in dit onderzoek. Het is ook 
een onderdeel waar nog potentiële kansen 
lagen om op in te spelen voor dit onderzoek. Het 
combineren van de bovenstaande concepten 
met storytelling is vrij lastig. Deze vraag hierbij is 
om erachter te komen of het überhaupt uitmaakt 
of het verhaal van de stad een rol kan spelen in 
het concept. 
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Inleiding WHAT WHY HOW Ideate Concepten Conclusie

CONCLUSIE
Hoe kan de stad Terneuzen ervoor zorgen dat 
zijn jongvolwassenen burgers, tussen 16 en 27 
jaar, doormiddel van een innovatieve aanpak hun 
belangstelling voor Terneuzen te vergroten?

Hoe ervaart de doelgroep de stad Terneuzen op dit 
moment? 
Zij zien de stad als een vertrouwde plek. Echter 
voelt deze niet volledig als thuis door de 
beperkte voorzieningen en de grote hoeveelheid 
leegstand. Hierdoor ervaren zij de stad als ‘dood’ 
waarbij weinig leven te vinden is op het moment 
dat zij buiten de deur stappen. 

Wat is de beleving van de doelgroep buiten de stad 
wat hun aantrekt om weg te verhuizen of weg te 
blijven?
De voorzieningen zijn een grote factor voor deze 
mensen. Niet alleen om de reden dat er meer 
clubs, kroegen en restaurants zijn. De doelgroep 
wil alles sneller en is zelf luier geworden. Denk 
aan thuisbezorgd opties om snel te eten, maar 
ook aan de elektrische Go en Check scooters 
of het bedrijf Flink dat binnen enkele minuten je 
boodschappen heeft bezorgd. Gemakzucht en 
een groot scala aan horeca is zeer verleidelijk. 

Wat hebben jongvolwassenen nodig om terug 
te keren of woonachtig te blijven in gemeente 
Terneuzen en in welke belevingsvorm zouden zij 
willen ontvangen?
Zij willen iets verfrissends hebben. De omgeving 
voelt stoffig en oud aan. Een nieuw concept zou 
hier wat leven in kunnen creëren. Willen ze in de 
stad blijven of gaan wonen? Dan verwachten ze 
een groeimogelijkheid op sociaal gebied. 

Wat doet de stad Terneuzen op dit moment aan het 
probleem en werkt dat zover ze weten?
Op huidig moment doet de stad vrij weinig 
vernieuwends. Ze zijn nog altijd met oude 
concepten bezig die vroeger werkten, maar 
tegenwoordig ligt de verwachting van doelgroep 
anders dan een x aantal jaar geleden. Ook het 
overbrengen van informatie wordt nog ouderwets 
aangepakt. 

Op welke manier kan je technologie inzetten om dit 
te realiseren?
Het apparaat wat de doelgroep ten alle tijden 
bij zich heeft is een telefoon. Ze willen continu 
connected zijn met de wereld en met elkaar. Het 
meest voor de hand liggende stukje technologie 
is daarom ook de telefoon. De bedoeling is om 
een app te ontwikkelen, waarbij de doelgroep 
met een paar tikken op een telefoon meerwaarde 
er uithaalt. 

Zijn er andere partijen/doelgroepen die zich 
mogelijk willen verdiepen of baadt bij het onderzoek 
hebben?
De gehele banen markt heeft baadt bij dit 
onderzoek. We zien dat er een grote toename 
is aan vacatures en dat bedrijven actief op zoek 
zijn naar versterking van hun team. Er is een 
stichting opgericht om precies dit probleem aan 
te kaarten en te verbeteren. Daarnaast ziet de 
stadsmarketing ook dat er leegstand en vergrijzing 
plaats vindt, waardoor zij geïnteresseerd zijn in 
alle mogelijkheden om dit aan te kaarten. 

Deelvragen beantwoorden
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De bedoeling is een nieuw concept aan te bieden 
met een aanpak die nog niet wordt toegepast in 
de omgeving. Door een app te ontwerpen die 
raakvlakken heeft met de doelgroep op basis van: 
Beleving, Interactie tussen bewoners, bewust 
zijn van de (mooie/rustige) omgeving, innovatie 
en iets verfrissends. Door het creëren van zo’n 
applicatie hopen we de belangstelling voor de 
stad te vergroten. 

Het verwachte product is een applicatie waarbij 
er een combinatie wordt gemaakt van concept 
1 en concept 2. Beide hadden aspecten die in 
de smaak vallen bij de doelgroep. Namelijk 
de onwetendheid en sociaal aspect van de 
respondenten stonden centraal in de test 
resultaten. Andere punten kunnen niet zomaar 
worden aangekaart zoals een loungebar 
plaatsen. De applicatie zal een agenda bevatten 
zoals in concept 1 waar de gebruiker zijn of haar 
evenementen kan categoriseren en inzien. Op 
de landingspagina van de app zal een kaart te 
zien zijn van de omstreken van Terneuzen. Op 
deze kaart kunnen niet alleen consumenten 
activiteiten toevoegen, maar ook ondernemers 
en organisatoren. Er zal op de kaart onderscheid 
gemaakt worden van wie deze activiteiten 
plaatsen. Denk hierbij aan een gepersonaliseerd 
profiel dat je zelf kan opstellen. Dit is handig voor 
zowel het agenda gedeelte als het aanmelden 
en inzien van activiteiten. De applicatie moet 
toegankelijk zijn, snel in werking, innoverend, 
voor iedereen interessant en de mogelijkheid tot 
personalisatie bevatten.

Verwacht product (PoC)

Hoofdvraag beantwoorden
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