
Toolkit
ontwerp door 
de ogen van 
vrouwen



Dag, ik ben Eva James. Ik onderzoek en ontwerp 
de openbare ruimte door de ogen van vrouwen. 
Omdat deze dan inclusiever en socialer wordt. 

Wat zijn de ontwerpprincipes en uitgangspunten 
voor een straat, plantsoen of plein dat werkt 
voor vrouwen?

Voor mijn afstudeerproject heb ik veel ver-
schillende methodes gebruikt en getest. Deze 
heb ik op een rij gezet in dit handboek. Zodat 
de blinde vlek in ontwerp zo snel mogelijk in-
gevuld wordt door de vrouwelijke bril.

Je ziet telkens een beschrijving van de methode 
met voorbeelden uit mijn projecten. Achterin 
vind je de middelen zelf.

De toolkit is een work in progress - neem 
vooral contact op als je iets wil delen, 
toevoegen, commentaar hebt - hoe meer inclu-
siviteit hoe beter!



welke middelen?

Hoe maak je als ontwerper de behoeften van vrouwen 
tastbaar bij de inrichting van de publieke ruimte? 
Door de context en de beleving in kaart te brengen 
in zoveel mogelijk nuances. 

Met de mix van onderzoeksmiddelen in deze toolkit 
krijg je gelaagdheid in je onderzoek en 
ontwerp. 

De aanpak is participatief: probeer waar 
mogelijk input te krijgen van de doelgroep qua be-
hoeften, ontwerpuitgangspunten en -keuzes. Wees 
aanwezig in de buurt, op de plekken, onder de 
mensen voor en met wie je werkt.

En ook multidisciplinair: de methodes om het prob-
leem te belichten raken aan gedragswetenschap, 
(landschaps)architectuur, kunst, stedenbouw, femi-
nisme, kennis uit de buurt... Vraag experts!  

In deze toolkit vind je de volgende tools:

* desk research
 onderzoek de context, historie, referenties

* exploratieve wandelingen / safari
 safari met de doelgroep als gids, gesprekken

* persoonlijke observatie/ schouw
(zintuiglijke) ervaring, gedrag in kaart brengen

* fotografische mapping / schouw
in beeld context vastleggen

* mental maps
doelgroep maakt kaart van fijne/onprettige plekken 
en routes

* day in the life
hoe ziet de dag eruit van een buurtbewoner? waar is 
zij, wat doet ze, met wie?

* persona’s
binnen de doelgroep persona’s & groepa’s maken om 
concepten/ ontwerp op te testen

* speelse elementen
spelen met ontwerpelementen/ de openbare ruimte
om nieuwe betekenis te geven

participatief en multidisciplinair



Alle elementen uit deze toolkit komen samen in een 
matrix. Deze is gebaseerd op een bestaande methode en 
een combinatie die ik heb ontwikkeld
op basis van research.

Met deze matrix wil ik de beleving van de openbare 
ruimte door de ogen van vrouwen in kaart brengen, en 
wel volgens 3 manieren van vragen: naar het gevoel 
(waarden/Just City Index), naar het gedrag (Project 
for Public Spaces) en naar de fysieke omgeving (Pa-
tronen). 

Pas als deze 3 aspecten bij elkaar komen zie je waar 
de blinde vlek zit; daar kan je vervolgens voor gaan 
ontwerpen. De drie afzonderlijke analyses missen con-
crete aanwijzingen (te abstract, te concreet, geen 
reality check) die vervolgens ontwerpuitgangspunten 
kunnen worden. 

Door de drie lagen met vrouwen te toetsen en te com-
bineren breng je context, beleving en visie bij 
elkaar en wordt het ontwerp inclusief - tastbaar re-
sultaat vanuit een breed gedragen perspectief.

de matrix

 tips

 - meer info over 
de Just City In-
dex? designforthe-
justcity.org
 
- meer info over 
PPS? pps.org

- achterin dit 
document vind je 
alle bijlagen, 
vragenlijsten etc.
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onveilig gevoel 
in eigen buurt 

 36% wel eens

groene, open ruimte - /+

hoofdroutes -sociaal / cultureel netwerk +

sociale woningbouw +

meest kwetsbaar:  
laag inkomen/
opleidingsniveau/
geen werk/ongezond 

16%

ruimtelijk & sociaal

sociaal

verzamel data over de context/ 
ruimtelijk & sociaal, historisch

 tips
 - duik het archief 
in: hoe is de plek 
ooit ontworpen?
 
- zoek statistische 
data over de plek, 
bij gemeente/CBS

- kijk in de media, 
wat zegt men over de 
plek?

- praat met experts/
bewoners

(ontwerp)historisch



doe het samen & vraag: 
hoe voel je je hier?

wat heeft jouw ideale plek?
wat zou je graag willen zien?

wat doe je graag buiten?
hoe voel je je daar?

waarvoor ga je naar buiten?

waar kom je liever niet?
waar kom je graag?

wat maakt deze plek niet fijn?

ga op safari met vrouwen & 
stel vragen

vraag vrouwen 
een mental map te maken

 

1,5 m 

 tips
 - vraag door! 
vrouwen geven prak-
tische antwoorden, 
of denken vooral 
aan behoeften van 
anderen
 
- ga in gesprek on-
derweg, in 3 la-
gen : voelen, zien, 
kunnen

- gebruik voor 
je vragen ook de 
waarden van Just 
City Index, 
in bijlage

vraag een route/dag 
uit het leven te beschrijven

= een kaart van 
de persoonlijke 
beleving van de 
omgeving

= een overzicht 
van plekken, 
stops, mensen, 
activiteiten, 
gevoel 

voorbeeld social distancing 
safari met enquete achter QR code



Gebruik deze cirkel voor een observatie van mo-
gelijkheden en gedrag in de ruimte 
- ik kan hier.

Wat zijn succesvolle publieke ruimten & sociale 
verblijfplekken? Deze tool komt van de Ameri-
kaanse socioloog William H. Whyte en het 
Project for Public Spaces (PPS). 

Bekijk de plek volgens vier kernkwaliteiten die 
een openbare ruimte succesvol maken: 

1. Gebruik (voorzieningen, activiteiten) 
2. Toegankelijkheid (infrastructuur, obstakels) 
3. Comfort (schoon, heel & veilig, imago) 
4. Sociabiliteit/gezelligheid (ontmoetingen)

Kijk wat er kan op de plek aan de hand van deze 
cirkel.

analyseer het gedrag op de plek, 
wat kan je hier?

 tips

 - deze methode 
draait om het 
observeren van 
gedrag en 
mogelijkheden van 
anderen
 
- ga een aantal 
keer kijken, op 
verschillende 
tijdstippen op 
de plek om te 
zien wat er 
gebeurt



Naima,32
+  Aicha, 6
& Redouan,4

mental map

SCHOOL

WERK

MOSKEE GYM 
met de
moeders

superm
arkt
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duur terras

Naima is getrouwd met Mo. 
Ze hebben 2 kinderen van 
4 en 6 jaar.Ze wonen in 
een huurhuis met 2 slaap-
kamers en een klein bal-
kon waar ze 
nooit zit. 
Mo werkt bij de gemeente, 
Naima werkt parttime in 
de thuiszorg, soms in het 
bejaardentehuis. Ze heb-
ben het niet breed maar 
komen rond. Ze sparen 
veel om de familie in Ma-
rokko te bezoeken. 

Als gezin komen ze vooral 
in het weekend buiten, 
dan gaan ze soms naar het 
Flevopark om wat groen te 
zien. Ze zijn blij met de 
buurt vanwege hun sociale 
contacten, “maar we wonen 
wel in het lelijke stuk.” 
Mo maakt lange dagen, de 
zorg voor de kinderen 
ligt bij Naima. Ook is ze 
heel begaan bij de buur-
vrouw die slecht ter been 
is. Ze kookt als 
vrijwilliger vanuit Buur-
thuis Batavia of Archi-

pel. Naima gaat bijna 
alleen doelgericht naar 
buiten, met een taak. Ook 
is ze zelden alleen op 
straat te vinden, hoog-
uit als ze fietst of loopt 
naar werk of om bood-
schappen te doen (vaak 
voor anderen).

Ze mist in de buurt een 
fijne, afgeschermde plek 
om de kinderen te laten 
spelen en waar zij lek-
ker kan zitten, een klein 
parkje. Batavia is erg 
vervallen en de kinderen 
zijn erop uitgekeken. De 
meeste speeltuinen zijn 
open en aan de straat, 
dan moet ze aldoor oplet-
ten.De Insulindeweg is 
een gevaarlijke straat. 
Ze gaat vaak de buurt uit 
met de kinderen,meestal 
met andere moeders.

Ze mijdt bepaalde pleinen 
en straten waar ze zich 
niet fijn voelt, zeker in 
het donker.

maak persona’s voor wie je ontwerpt
met behulp van de mental map/ routes/ 
uitkomst safari 

 tips

 - let op de groeps-
samenstelling; 
wanneer, waar, met 
wie

- gebruik hier ook 
het waardensysteem 
voor, wat is er en 
hoe voelt dat

- let op het alle-
daagse (on-)gemak

day in the life

kinderen naar SCHOOL
WERK

werkdag geen werkdag

GYM

SCHOOL
boodschappen

boodschappen of BUURsoms boodschappen of
wandelen met clienten

koken BUURTHUIS

kinderen halen lunch HUIS
kinderen brengen SCHOOL

HUIS

HUIS

SPEELTUIN buiten buurt

kinderen halen SCHOOL

 8.30

 12.15

 15.00

 17.00



kijk hoe de plek is ontworpen, wat zie je?
scoor de patronen:

Javaplantsoen Sumatraplantsoen Javaplein Makassarplein

WC

zitplek

invulling

schaal

levendig

plek
x
patronen  tips 

- neem de omge-
ving goed in je op, 
dit gaat over de plek, 
schaal, materialen 
etc.

- maak foto’s!

- neem hier bewust je 
eigen beleving mee

- kijk naar de plek 
op verschillende 
tijdstippen, wat kan 
er wel/niet en voor 
wie?

Om een goede sociale verblijfplek te ontwerpen zijn 
er aan aantal basis patronen die je aan kan houden.
 
Deze gebruiken we om de fysieke omgeving te analy-
seren - zie bijlage voor achterliggende schema’s. 
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en zie waar de blinde vlek zit

 tips

 - met de scores op 
alle onderdelen + 
plek kan je nu zien 
waar de ontwerpruimte 
zit

- vul voor de “waarden 
gevoel” alleen de 
hoogst scorende in, 
wees selectief

- dit is je startpunt 
voor het ontwerp, 
stel dit zo scherp 
mogelijk op!

data in 1 diagram

data + score plek in 1 diagram

ontwerpruimte



wij 
kunnen 

hier

wij 
zien 
hier

invulling

sociaal

levendig

activiteit toegankelijk

veerkracht schaal

acceptatie

* op onze plek
* prettig
* dat er aan ons is gedacht

* ontmoetingen ontstaan
* flexibiliteit om zelf   
    eigen plek ervan te maken
* recht om er te zijn

* beweeglijk
* actief
* alles te wandelen
* hoge bankjes vr pauze

* vrij om:
* samen te zijn, te hangen
* te kiezen uit veel opties

* comfortabel
* veilig 
* schoon
* mooi
* groen

* voorzieningen: wc/water
* levendige randen
* poreuze buitenrand:   
 veilig hek,brede en  
 trees
* open midden
* veel activiteit

zitplek

* wandelen
* vlakbij in&uitgang
* makkelijk de buurt 

in

* betaalbare horeca
* ruimte voor speciale 

activiteit - feest - 
films

mobiliteit

keuze

welvaart

wij 
voelen

ons
hier

formuleer je ontwerpuitgangspunten
adhv de patronen en uitkomsten persona’s

 tips 

- hier ga je invullen 
hoe je kan ontwerpen 
voor de behoefte

- soms lijken uit-
gangspunten te over-
lappen: kijk dan 
vanuit de lagen: hoe 
voelt het, wat kan/
zie je?

- denk in details; 
wat voldoet aan de 
behoefte/patronen

comfortabel

* functiemenging: sport m/v-  
 spel-terras-vuurplaats
* natuur:    grasveld/ tuin
* licht:     hoog/laag/direct/indi 
   rect
* comfort:   warme kleuren/materia 
   len

* (over)zicht
* duidelijke routes
* brede, verharde paden 
* verzorgd groen
* beschutting: overkap 
 ping/hoogteverschillen/  
 afscheidingen

* zit/ligmogelijkheden
* mix van: hoog/laag, vast/

flexibel, afgezonderd/open

* sporten /v
* ontspannen; zitten / liggen
* groen, water
* schoon & mooi

* ontmoeten
* chillen
* vermaken/ spelen
* (ver)zorgen



test je conceptontwerp op je doelgroep 
- en pas aan

 tips
- ga naar de plek & 
de mensen om wie het 
gaat voor de test

- gebruik een ruim- 
telijke manier om 
antwoord te vinden; 
modellen bouwen, 
schaal 1:1, markeren 
op de grond...

- kies alvast een 
duidelijke vorm/ 
taak, maak het tast-
baar!

- leg dit vast



je bent nu klaar om te ontwerpen met de vrouwelijke blik!

 tips

- zorg dat de vrou-
welijke blik in 
gelaagdheid terug-
komt: zie, kan, voel

-let op de samen-
stelling van de 
groepen/ ‘groupa’s’

- bied zoveel mo-
gelijk (optionele) 
activiteiten die 
voor een mix van 
mensen zorgen



bijlagen

1. waarden / ontwerpvragen - Just City Index
2. gedrag /kenmerken Good Place - Project for Public Spaces
3. checklist schouw/ achtergrond
4. voorbeeld test/spelvorm elementen
5. ter inspiratie: bureaus met de vrouwelijke blik



* WELVAART
* mogelijkheden bewegen, vermaak, ontspanning?
* is er groen (verzorgd, niet te veel/wild)?
* veilig: licht, overzichtelijk, onderhoud, afgescheiden?
* kan je elkaar ontmoeten, plek naar je hand zetten?
* verschillend gebruik voor verschillende gebruikers

* ACCEPTATIE
* voel je je thuis?
* voel je je prettig?
* heb je iets te zeggen over het ontwerp vd ruimte?

* ASPIRATIE
* geniet je van de plek
* kan de plek op creatieve manieren gebruikt worden?

* KEUZE
* kan je verschillende dingen doen op de plek?
* kan je de plek naar je hand zetten, ombouwen?
* komen er verschillende mensen op de plek?

* DEMOCRATIE
* is de besluitvoering inclusief?
* is debat of protest mogelijk?

* BETROKKENHEID
* is het ontwerp samen met bewoners gemaakt?
* voel je je betrokken bij de plek, programmering, onderhoud?
* leer je op de plek nieuwe mensen kennen? 

1. waarden / ontwerpvragen - Just City Index
*  EERLIJKHEID
* zijn de middelen /investeringen in de publieke ruimte 
* eerlijk verdeeld vergeleken met de rest vd stad?
* wordt informatie transparant gedeeld?

* IDENTITEIT
* past de publieke ruimte bij de buurt?
* is het een aantrekkelijke, mooie, bruisende plek?
* heeft de plek bijzondere kwaliteiten of energie?
* kan je trots zijn op de plek?

* MOBILITEIT
* zijn er fysieke beperkingen?
* is er toegang tot basisbehoeften?
* zijn er voorzieningen in de buurt (OV etc)

* MACHT
* voel je je vertegenwoordigd en gehoord?
* krijg je verantwoordelijkheid?

* VEERKRACHT
* is er plaats voor veranderende behoeften en activiteiten?
* is de plek makkelijk aanpasbaar, multifunctioneel,     
objecten verplaatsbaar?

* is de plek geschikt voor meedere leeftijden?
* is er plek voor eigen invulling, niet alles ontworpen?

* RECHTEN
* voel je je vrij om je te uiten?
* voel je je eigenaar van de plek/buurt?



Just City Index
We gebruiken (Women Make the City, gemeente Am-
sterdam en ik) de Just City Index, een alternatief 
denkkader voor stedelijke ontwikkeling en inricht-
ing – de rechtvaardige stad als ontwerpprincipe. 
Het is een op waarden gebaseerde, co-creatieve on-
twerpmethode. Het idee is dat een op universele 
waarden gebaseerde stedelijke ontwikkelingsstrate-
gie breed gedragen is en daarom druk (politiek, de 
markt) kan weerstaan. 

De JCI bestaat uit twaalf generieke waarden en 
vijftig indicatoren die deze waarden beschrijven. 
Met gebruikers selecteer je een aantal waardes 
waarmee je stapsgewijs toewerkt naar oplossingen. 
Door de kernwaarden achter een probleem te achter-
halen kan je een beter, inclusiever ontwerp oplev-
eren dat de context en intentie respecteert en 
meer is dan de som der delen.

De JCI is ontwikkeld door architect en stedenbou-
wkundige Toni L. Griffin en het Just City Lab aan 
de Harvard Graduate School of Design.

designforthejustcity.org

waarden / ontwerpvragen - Just City Index



Project for Public Spaces
Bekijk de plek volgens vier kernkwaliteiten die 
een openbare ruimte succesvol maken: 

1. Gebruik (voorzieningen, activiteiten) 
2. Toegankelijkheid (infrastructuur, obstakels) 
3. Comfort (schoon, heel & veilig, imago) 
4. Sociabiliteit/gezelligheid (ontmoetingen)

2. gedrag - kenmerken Good Place - Project for Public Spaces



Menselijke schaal 

3. checklist schouw/ achtergrond

 levendig  schaal

plek aan de rand
open midden
levendige plint
zuilengalerij

hierarchie
niet afgezonderd
goed zicht
beschut
groen

Looproute/ 
Activiteit/ 
Mix functies/
Poreus

ruimtelijke kwaliteiten/patronen voor ontwerp

WC

 

Focuspunt/   
Identiteit / 
Voorzieningen 

Zitmogelijkheden 
Mix vast/flexibel

invulling zitplek

licht
netjes
vul niet alles in
comfortabel

diepte: voeten ↑
hoogte 
elkaar aankijken  
zichtlijnen



checklist schouw 

kijk hoe de plek is ontworpen, wat zie je?
scoor de patronen:

WC

zitplek

invulling

schaal

levendig

plek
x
patronen ? ? ?

plek aan de rand & open midden

levendige plint & evt.
zuilengalerij

hierarchie

beschut  - niet afgezonderd

groen

goed zicht

licht, goede mix

focuspunt (horeca,fontein etc.)

comfortabel/ voorzieningen

vul niet alles in, flex ruimte

diepte & hoogte: voeten ↑

mix vast / flexibel

zichtlijnen, elkaar aankijken

 tips 

- neem de omgeving goed 
in je op, dit gaat over 
de plek,gebouwen, mate-
rialen etc.

- maak foto’s!

- neem hier bewust je 
eigen beleving mee

- let op het gedrag 
op verschillende 
tijdstippen, wat kan 
er wel/niet en voor 
wie?



4. voorbeeld test/spelvorm elementen

op mijn plein



muf 
architecture art, 

london

genre & ville,
paris

laura alvarez 
architeture, 

amsterdam

white 
arktiteker, 

stockholm

• kleinschalig<->strate-
gisch

• multidisciplinaire prak-
tijk

• exploratieve wandelingen
• mental maps
• handboeken

• participatief ontwerp
• empowerment
• exploratieve wandelingen
• handboeken
• inzet kunstenaars
• workshops
• mental maps

• participatief ontwerp
• multidisciplinaire prak-

tijk
• empowerment
• sociale projecten
• aanwezig in de community
• inzet kunstenaars
• workshops
• mental maps

• participatief ontwerp
• multidisciplinaire prak-

tijk
• empowerment
• exploratieve wandelingen
• inzet kunstenaars
• workshops

matrix 
feminist design 

cooperation,
london

 
 women’s design 

service,
london

Col·lectiu 
Punt 6 , 
barcelona

bureaus
met  blik  

&
hun 

powertools

• participatief ontwerp
• multidisciplinaire prak-

tijk
• empowerment,
• sociale projecten
• technisch advies
• aanwezig in de community   

• grass-roots initatief
• aanwezig in de community
• participatie 
• handboeken   

• participatief ontwerp
• multidisciplinaire prak-

tijk
• (politieke) empowerment
• exploratieve wandelingen
• workshops
• handboeken

5. ter inspiratie: bureaus met de vrouwelijke blik



 wil je meer weten? leuk!

 stuur me een mail:
 eva@bureaujames.com


