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DEEL A | FEITELIJKE OMSCHRIJVING
Omschrijving deel 1
Naam
Ontwikkelaar + land
Waardering (gebaseerd op de
uitkomsten van de beoordeling van
een tool.)
Jaar van uitbrengen
Wordt het nog doorontwikkeld, zo
nee datum van deﬁni eve versie
Website
Omschrijving deel 2
Korte omschrijving van de tool –
wat het kan / welk probleem het
oplost (max 200 woorden)

NR van de tool: 111

Straatkubus
Almere + Nederland

2014
Nee
h ps://hetccv.nl/onderwerpen/informa eposi e‐gemeenten/datagestuurd‐werken‐
voorbeeldgemeenten/gemeente‐almere‐straatkubus/
De Straatkubus combineert gemeentelijke informa e over bijvoorbeeld
bevolkingssamenstelling en werkloosheid met informa e van andere par jen, zoals
informa e over huurschulden van woningcorpora es of over zorgconsump e van
zorgverleners. Het resultaat hangt af van de informa e die erin wordt gestopt.
De Straatkubus is een hulpmiddel bij het vroegtijdig signaleren van
leefbaarheidsproblemen door de gemeente. Het is daarnaast een communicatie‐
instrument.

Tool kan ingezet worden door de
overheid

Het objectieve beeld dat ontstaat door het combineren van data helpt het gesprek met
partners en bewoners over trends en ontwikkelingen in bepaalde gebieden te voeren: Wat
zien we? Wat heeft aandacht nodig? Hoe kunnen we samenwerken om ﴾mogelijke﴿
problemen op tijd aan te pakken? Het heeft een grote meerwaarde voor de
samenwerkingsrelaties met partners in de stad.
Ja

Tool kan ingezet worden door
private par jen

Ja

Tool kan ingezet worden door
individuen

Ja

Wat is het businessmodel van de
ontwikkelaar

Niet van toepassing

Wat is het verdienmodel van de
betreﬀende tool

Niet van toepassing

In welk land wordt de tool al
ingezet?

Nederland

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

Nee

Wijk / Stad

Nederland
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