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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: 11

Ci zen Talk
Crowdcoach + Zwitserland

Nee
h ps://ci zentalk.ch/
Whether smart cities, companies or public services: they all have the challenge of
becoming or remaining innovative. They must be able to react rapidly to changes in their
competitive environment and make the right decisions quickly. An important success
factor for good decisions is a broadly supported opinion, which is developed, determined
and supported transparently through the participation of all stakeholders and the
inclusion of innovative ideas.
«CitizenTalk» conducts this discourse digitally, involves stakeholders as idea providers and
problem solvers, and at the same time revolutionises decision‐making in an organisation.
The app motivates civil society, citizens, employees and every other community member
in the role of an innovator for collaborative and interactive co‐creation in decision‐
making, strategy and planning processes through inclusion and participation.

Tool kan ingezet worden door de
overheid

The app creates a culture of innovation at eye level through hierarchy‐free and
uninfluenceable opinion‐forming, while mobilising the full creative and implementation
power of all stakeholders.
Ja

Tool kan ingezet worden door
private par jen

Ja

Tool kan ingezet worden door
individuen

Ja

Wat is het businessmodel van de
ontwikkelaar

Het aanbieden van een dienst

Wat is het verdienmodel van de
betreﬀende tool

Verkopen van de app

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)

Ja, Duits en Engels

Wijk / Stad / Provincie / Land

Europa
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