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DEEL A | FEITELIJKE OMSCHRIJVING

NR van de tool: 296

Omschrijving deel 1
Naam
Ontwikkelaar + land

‘t Heerlens Heitje

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

‘t Heerlens Heitje is een ini a ef van de gemeente Heerlen in
samenwerking met Heerlen Mijn Stad, CoTown, Brightlands Smart Services
Campus, buurtorganisa e GMS, CBS en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten.

2021
Ja
h ps://www.heerlen.nl/heitje.html

Omschrijving deel 2
Korte omschrijving van de tool –
wat het kan / welk probleem het
oplost (max 200 woorden)

‘t Heerlens Heitje is de naam van het unieke Heerlens concept waarbij u
wordt beloond voor het doen van klussen in uw buurt. U draagt bij aan een
ﬁjnere buurt en krijgt daarvoor Heerlense Heitjes die u kunt besteden bij
Heerlense ondernemers.
In de app van ’t Heerlens Heitje zijn vanaf maandag 4 oktober klussen
verspreid over álle wijken in Heerlen te vinden. Iedereen die het leuk vindt
om zijn of haar eigen buurt mooier te maken, kan nu meedoen. Met de
digitale heitjes die daarmee verdiend worden, koopt men bijvoorbeeld een
lunch, boek of spel bij de aangesloten lokale ondernemers.

Tool kan ingezet worden door de
overheid

Ja

Tool kan ingezet worden door
private par jen

Ja

Tool kan ingezet worden door
individuen

Ja

Wat is het businessmodel van de
ontwikkelaar

pla orm model

Wat is het verdienmodel van de
betreﬀende tool

Individuen kunnen met de app en een digitale munt producten kopen

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

