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DEEL A | FEITELIJKE OMSCHRIJVING
Omschrijving deel 1
Naam
Ontwikkelaar + land

NR van de tool: 258

HerCity
Een ini a ef van het UN‐Habitat (the United Na ons Human Se lements
Programme) en de ona ankelijke interna onale denktank Global Utmaning
(Global Challenge). Geﬁnancieerd door het Swedish Innova on Agency
(Vinnova) met contribu es van Block by Block Founda on, White Architects,
Swedish Union of Tenants en MethodKit

Waardering (gebaseerd op de
uitkomsten van de beoordeling
van een tool.)
Jaar van uitbrengen
2017
Wordt het nog doorontwikkeld, J a
zo nee datum van deﬁni eve
versie
Website
h ps://hercity.unhabitat.org/about/
Omschrijving deel 2
Korte omschrijving van de tool – Het is een toolbox, die vrouwen in staat stelt een plan te maken hoe zij de
wat het kan / welk probleem
stad willen ontwerpen. Vrouwen worden vaak niet betrokken bij
het oplost (max 200 woorden) stadsontwikkeling en dit pla orm wil door middel van drie groepen van
blokken; de indienfase, de design fase en de implementa e fase, vrouwen
de mogelijkheid geven om hun plan in te dienen voor het ontwerpen van
een stad.

Tool kan ingezet worden door de Ja
overheid
Tool kan ingezet worden door
private par jen

Ja

Tool kan ingezet worden door
individuen

Ja

Wat is het businessmodel van
de ontwikkelaar

Met behulp van vrouwen en meisjes tot nieuwe stadsplanning komen voor
een meer inclusieve en gelijke maatschappij

Wat is het verdienmodel van de
betreﬀende tool
In welk land wordt de tool al
ingezet?

In 17 landen, waaronder Egypte, Italië, de VS, Rusland, India, Indonesië etc.
h ps://hercity.unhabitat.org/

Is er een ondersteuning voor
Nee, vooral in het engels
verschillende talen, zo ja welke
talen
Toepassing van een tool / op
Wijk / Stad / Provincie / Land
welk schaalniveau kan de tool
worden toegepast (niveau van
de: wijk, stad, provincie, land,
wereld)
Op welke markt richt de tool
Wereld
zich? (Nederland, Europa,
Wereld)
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