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Nummer van het
instrument:

293

Omschrijving deel 1
Naam

FixMyStreet Platform
Ontwikkelaar en land
Jaar van uitbrengen
Wordt het nog
doorontwikkeld? Zo nee,
datum van deﬁni eve
versie
Website

SocietyWorks Ltd / UK

2007
Ja, er worden nog steeds
doorontwikkelingen gemaakt.
https://fixmystreet.org/

Omschrijving deel 2
Korte omschrijving van
het instrument – wat het
kan / welk probleem het
oplost (max 200

woorden)

Fix My Street is een online en mobiel platform
dat in opdracht voor een stad door het
MySociety ontwikkeld wordt. Via dit platform
kunnen burgers en ook overheden incidenten in
de openbare ruimte melden (verlichting,
markeringen, stadsmeubilair, signalisatie,
schade, vuil, enz.) Het werkt sinds 2007 met
succes in het Verenigd Koninkrijk (sommige
Britse gemeenteraden gebruiken het ook), en we
werken er nog steeds aan om het beter te
maken.
FixMyStreet maakt het voor iedereen makkelijk
om een probleem te melden zonder zich zorgen
te maken over de juiste instantie om het naar toe
te sturen. FixMyStreet regelt dat aan de hand
van de locatie en categorie van het probleem en
stuurt een rapport, per e-mail of via een
webservice zoals Open311, naar de afdeling of
instantie die verantwoordelijk is voor het
oplossen van het probleem.
Maar FixMyStreet verstuurt niet alleen
probleemmeldingen - het maakt de meldingen
zichtbaar voor iedereen. Iedereen kan zien wat
er al gemeld is, updates achterlaten, of zich
abonneren op waarschuwingen. We helpen
dubbele meldingen te voorkomen en bieden
extra functies voor medewerkers die voor de
overheid werken en daadwerkelijk problemen
oplossen.
(bron: Fixmystreet)

Instrument kan ingezet
worden door de overheid
Instrument kan ingezet
worden door private
par jen
Instrument kan ingezet
worden door individuen
Wat is het businessmodel
van de ontwikkelaar

Ja

Wat is het verdienmodel
van het betreﬀende
instrument
In welk land wordt het
instrument al ingezet?
Is er een ondersteuning
voor verschillende talen, zo
ja welke talen

x

Toepassing van een
instrument / op welk
schaalniveau kan het
instrument worden
toegepast (niveau van de:
wijk, stad, provincie, land,
wereld)
Op welke markt richt de
tool zich? (Nederland,
Europa, Wereld)

Nee
Ja
Het aanbieden van advies in een app en
een platform

Nederland
Uruguay, Australië, Frankrijk, Ierland,
Kosovo, Noorwegen, Zweden,
Zwitserland en Verenigd Koninkrijk.
Wijk / stad / provincie / land / wereld.

Wereld
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