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Je kent ze wel, die buurtfiguren. En als je ze niet 
kent, dan heb je er vast wel eens van gehoord. 
Want als iets kenmerkend is voor een wijk, dan 
zijn het de geluiden. Van mensen, machines, het 
verkeer en de omgeving. Ze vallen vaak pas op 
als je ze niet meer hoort. Stoorzenders kun je een 
tijdje voor lief nemen. Maar als ze niet passen in 
het liedje van de wijk, dan gaan ze vanzelf een 
toontje lager zingen.

In het project Buurtfiguur trok Tante Netty in 
2019 door Woensel-West (in Eindhoven) om met 
de buurtbewoners de mooiste wijkgeluiden te 
kiezen. En achter de verhalen en belevenissen 
achter die geluiden te komen. De top 5 vormde de 
inspiratiebron voor ontwerpster Roos de Bruijn 
om een flinke set bouwstenen te maken. Om die 
prachtige geluiden echt in het zonnetje te zetten 
creëerden de bewoners met de bouwstenen een 
afbeelding die past bij het geluid. Een nieuw 
buurtfiguur is geboren! En als kers op de taart 
werd dit alles nog eens vertolkt naar een heuse AR 
beleving.

Buurtfiguur was onderdeel van het Fieldlab Sociale 
Cohesie van Effenaar Smart Venue en CLICK NL. 
Gedurende een zes maanden onderzocht Tante 
Netty hoe de technologie van Augemented Reality 
(AR) ingezet kan worden om sociale interactie en 
sociale cohesie tussen verschillende wijkbewoners 
in Woensel-West te bevorderen. In dit project werkte 
Tante Netty nauw samen met verschillende partners: 
Stichting Trudo, DutchRose Media, en het lectoraat 
Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (Zuyd 
Hogeschool). Voor u ligt het onderzoeksverslag over 
de bevindingen van Tante Netty tijdens Buurtfiguur.

Probleemstelling en onderzoeksvraag

Woensel-West is een wijk in ontwikkeling. De 
afgelopen acht jaar zijn grote delen van de 
wijk gesloopt en opnieuw opgebouwd. Het 
bouwprogramma nadert zijn afronding en 
daarmee komt de wijk in rustiger vaarwater. Aan 
de vele verhuizingen komt een eind. Veel mensen 
hebben een nieuwe plek gevonden en kunnen 
nu hun leven en netwerk gaan opbouwen. De 
gebiedsontwikkeling heeft voor grote veranderingen 
in de samenstelling van de wijk gezorgd. Naast 
de oude volkswijkbewoners hebben zich veel wat 
jongere, hoogopgeleide gezinnen in de wijk gevestigd. 
En net als in veel andere wijken zijn in Woensel-West 
veel mensen met allerlei verschillende culturele 
achtergronden te vinden. Al deze groepen hebben 
onderling weinig contact met elkaar.

Omdat de onderlinge verschillen tussen bewoners 
groot zijn, ervaren veel mensen een drempel om 
elkaar aan te spreken. Als gevolg leven ‘oude’ en 
‘nieuwe’ bewoners grotendeels langs elkaar heen. 
Door de gebrekkige sociale cohesie is het onderlinge 
vertrouwen laag. Met Buurtfiguur wilden we de 
kennismaking tussen verschillende bewoners 
stimuleren en faciliteren. In dit project hebben we 
dat geprobeerd door middel van het inzetten van 
Augmented Reality (AR). 

AR is een technologie dat steeds vaker wordt 
toegepast in de publieke ruimte. Door middel van AR 
kun je bij bestaande of nieuwe herkenningspunten 
in de openbare ruimte informatie laten verschijnen 
op een smartphone of tablet. Dit kan een tekst, 
geluidsfragment, video of een foto zijn. AR is 
een technologie in ontwikkeling: de potentiële 
mogelijkheden en beloftes zijn groot. Zo zou AR ook 
te gebruiken kunnen zijn om sociale verbindingen 
tussen mensen op wijkniveau te verstevigen. Maar 
hoe? Voor Tante Netty, die ervaring heeft met het 
werken aan sociale cohesie, is deze vraag interessant 
en nieuw: niet eerder werkte Tante Netty rondom 
specifieke technologieën zoals AR.  Het inzetten van 
haar werkwijze van sociaal ontwerp rondom AR was 
voor Tante Netty dan ook een uitdaging. 

De onderzoeksvraag die in Buurtfiguur centraal 
stond, was dan ook: 

Hoe kunnen we middels sociaal ontwerp 
Augemented Reality inzetten om de sociale 
interactie en sociale cohesie tussen verschillende 
wijkbewoners in Woensel-West te versterken? 

De volgende sub-vragen hebben we geformuleerd: 

1. Hoe kunnen we een sociaal-artistieke omgeving 
vormgeven waarin bewoners uitgenodigd worden 
om (samen) AR te gebruiken? 

2. Hoe kunnen we de technologie van AR op een 
aansprekende manier vertalen in een sociaal-
artistieke omgeving? Welke middelen kunnen 
we daarvoor inzetten (bijv. visuele en tekstuele 
communicatie, 3D objecten, uitingen, etc.)? 

3. Hoe en op welke manier nodigen we bewoners uit 
om te participeren als onderdeel van het werk en 
als gebruiker? 

Over het consortium

Buurtfiguur is een project waarbij Tante Netty 
nauw samenwerkte met verschillende partijen. 
Woningcorporatie Sint Trudo (in de persoon 
Willie Groot) fungeerde als probleemeigenaar. 
Voor Sint Trudo, dat veel bezit heeft in de wijk en 
verantwoordelijk is voor het bouwprogramma, 
is het op een goede manier samen laten gaan 
van oude en nieuwe bewoners een belangrijk 
aandachtspunt. Zij trekken hierbij zoveel mogelijk 
samen op met Gemeente Eindhoven en andere 
wijkpartners.

De daadwerkelijke ontwikkeling van de AR-
toepassing (app) lag in handen van DutchRose 
Media, die hiermee ruime ervaring heeft. 
DutchRose Media nam de rol aan van technische 
partner, en adviseerde over de (on)mogelijkheden 
van AR gedurende het proces. 

Docent-onderzoeker dr. Ties van de Werff (lectoraat 
Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, Zuyd 
Hogeschool) fungeerde als onderzoekspartner en 
begeleidde de ontwerpers van Buurtfiguur bij het 
uitvoeren van hun onderzoek. Ties kent de praktijk 
van Tante Netty en de wijk Woensel-West goed: hij 
was een van de twee oprichters van Tante Netty. 



Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, 
is er gebruik gemaakt van kwalitatieve methoden 
van onderzoek, waarmee de ervaringen van de 
sociaal ontwerpers van Tante Netty en de betrokken 
bewoners uit Woensel-West gedocumenteerd en 
inzichtelijk gemaakt konden worden. De eigen 
methodiek van sociaal ontwerp van Tante Netty, 
die ze zich in de loop der jaren heeft eigen gemaakt, 
werd aangevuld met methoden uit artistiek 
onderzoek. 

Tante Netty’s werkwijze: sociaal ontwerp 
In de afgelopen tien jaar heeft Tante Netty een eigen 
aanpak van sociaal ontwerp ontwikkeld, zoals te 
lezen valt in haar onlangs geschreven Handboek 
(2020). In het kort wil Tante Netty “met kunst en 
design een positieve impact maken op het gevoel 
van verbondenheid tussen mensen en op hun 
vermogen zelf een positieve invulling te geven aan 
hun eigen leven en directe leefomgeving” (Handboek 
Tante Netty, 2020). Dat doet Tante Netty door 
het ontwerpen van interventies en souvenirs. Een 
interventie is het opzettelijk introduceren van 
tijdelijke omstandigheden die interactie uitlokken 
en de aandacht vestigen op een bepaald thema. 
Souvenirs zijn vaak fysieke objecten of ervaringen 
die Tante Netty wil achterlaten om bewoners het 
project en de interventie te laten herinneren. Bij 
haar interventies maakt Tante Netty gebruik van 
opvallende gespreksstarters die meestal specifiek 
voor het betreffende project ontworpen zijn. Doel 
van de interventies en souvenirs is om mensen te 
prikkelen en verbindingen tot stand te laten komen. 
Of, zoals te lezen in haar ontwikkelde handboek: 

“We maken verbinding door te vervreemden, uit te 
vergroten, uit elkaar te halen, abstract te maken, 
vorm en functie ter discussie te stellen, perspectief 
te veranderen.” (Handboek Tante Netty, 2020). Hoe 
Tante Netty een project start heeft ze in stappen 
gevisualiseerd (zie figuur 1). 

Tante Netty is een flexibele organisatie, die met 
name werkt met jonge professionele makers, 
kunstenaars en ontwerpers. Het bestaat uit een 
klein, vast team en een schil van externe makers. 
Tante Netty beoogt om jonge kunstenaars en 
ontwerpers aan sociale uitdagingen te koppelen. 
De projecten van Tante Netty richten zich 
voornamelijk op bewoners van wijken waar de 
huisvesting relatief goedkoop is, de inkomens 
relatief laag zijn en het aantal mensen dat 
begeleiding van een of meerdere instanties 
ontvangt relatief hoog is (zorg, toezicht, uitkering 
of anders). In de afgelopen jaren heeft Tante Netty 
vele projecten uitgevoerd, eerst in Woensel-West, 
en later ook in andere wijken in Eindhoven en 
daarbuiten. 1

1 In Eindhoven is Tante Netty actief geweest in de 
wijken Bennekel, Vaartbroek, Limbeek, Drents Dorp, 
Oud Woensel, Hagenkamp, Blaarthem, Hanevoet en 
de Rochusbuurt (buiten haar standplaats Woensel-West 
natuurlijk). Buiten Eindhoven heeft Tante Netty projecten 
gedaan in de Hintham in Rosmalen, Loven-Besterd in 
Tilburg, Riethoven in Bergeijk en Klein Polder-West en 
Oud-Mathenesse in Rotterdam.



Als sociaal-ontwerpcollectief toont de werkwijze 
van Tante Netty raakvlakken met methodes in 
geëngageerde kunstdisciplines als community arts, 
interventie-design, en natuurlijk social design. Een 
kenmerk van zulke geëngageerde kunstdisciplines 
is dat ze artistieke methoden, werkwijzen, 
materialen en vormen inzetten om betekenisvolle 
verbindingen te leggen met anderen. Het is proces 
georiënteerd: participatie en het versterken van 
een (tijdelijk) gemeenschapsgevoel staan voorop. 
Vaak gebeurt dat door het construeren van een 
gedeelde ervaring, of door te werken aan een gedeeld 
zorg of probleem. Artistieke verantwoordelijkheid 
wordt in meer of mindere mate, afhankelijk van de 
vorm van participatie, gedeeld met anderen (zie 
voor een overzicht van enkele karakteristieken en 
spanningsvelden van geëngageerde kunst: Bishop, 
2012; Doorman, 2016; Hartog den Jager, 2014; 
Helguera, 2011; Kester, 2006). 

De praktijk van sociaal ontwerp, zeker wanneer 
deze gerelateerd wordt aan grote thema’s zoals 
technologische transities en sociale cohesie, is 
complex. Steeds vaker betrekken beleidsmakers, 
(lokale) overheden en bedrijven kunstenaars en 
ontwerpers om zogenaamde ‘wicked problems’ op te 
lossen en om ‘disruptieve innovaties’ te stimuleren 
op gebieden als gezondheidszorg, duurzaamheid, 
migratie of sociale cohesie (ClickNL, 2016; Raad 
voor Cultuur, 2015; Vereniging Hogescholen, 
2016). De verwachtingen zijn hooggespannen. 
Tegelijkertijd zijn geëngageerde kunstprojecten 
niet gemakkelijk te evalueren omdat ze zowel een 
sociaal als een artistiek doel nastreven: het is noch 
sociaal werk, noch kunst-om-de-kunst. Gezien deze 
maatschappelijke context waarin sociale ontwerpers 
moeten navigeren, is er nood aan een manier van 
onderzoek dat recht doet aan de praktijk van de 
ontwerper. 

Methoden van artistiek onderzoek
Gezien de werkwijze van Tante Netty, als sociaal 
ontwerpers, hebben we gekozen voor een specifiek 
type onderzoek: artistiek onderzoek. Artistiek 
onderzoek is praktijkgericht onderzoek, kwalitatief, 
en gericht op de artistieke praktijk van ontwerpers 
en kunstenaars. Het is een vorm van onderzoek 
dat inmiddels gangbaar is aan kunstacademies 
wereldwijd. Artistiek onderzoek en artistiek 
engagement vormen twee van de kernpeilers van het 
lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten 
(aan Zuyd Hogeschool Zuyd in Maastricht). 

2. OPZET EN WERKWIJZE

In artistiek onderzoek – en eigenlijk zoals dat 
achter de schermen ook gaat bij veel academisch 
onderzoek – werk je niet met een lineaire structuur 
van hypothese, methode, experiment, testen en 
vervolgens resultaten afzetten tegen je hypothese. 
In artistiek onderzoek gaan denken en doen hand 
in hand. We maken en reflecteren, en we maken 
weer iets anders. Het documenteren en reflecteren 
op het iteratieve uitwisselingsproces tussen doen 
en denken is een belangrijk deel van artistieke 
onderzoek. 

Een kenmerk van artistiek onderzoek zoals dat in 
Maastricht ontwikkelt wordt, is dat de ontwerper 
zich traint in het reflexief en gevoelig worden 
voor de keuzes die zij maakt, en hoe ze zich kan 
verhouden tot verschillende contexten waarin 
ze werkt. ² Keuzes die betrekking hebben op 
materiaal, concepten, methoden, voor presentatie, 
uitvoeringscontext, doelgroep, kennisdeling, en 
mogelijke relevante doelgroepen. Reflecteren op 
zulke momenten in artistiek onderzoek doen we 
niet door te gaan navelstaren, maar door te werken 
aan een specifiek probleem, onderwerp of issue 

– in dit geval: AR en sociale cohesie. Door niet te 
starten vanuit een bepaalde vooronderstelling, 
ervaring of bestaande kennis, maar eerder vanuit 
een bestaand onderwerp, issue of probleem, word 
je als maker gedwongen om reflexief te kijken: wat 
heeft dat onderwerp nodig? Waar haal ik relevante 
inspiratie en informatie vandaan? Welke manieren 
van maken passen daarbij? Wat wil en kan ik met 
dit thema als maker doen, en voor wie? 

Door middel van etnografische methoden – 
documenteren, observeren, interviewen – probeert 
de artistiek onderzoeker deze reis zo goed mogelijk 
vast te leggen, wanneer zij aan zo’n probleem werkt. 
Werkwijzen en die in het dagelijkse reilen en zeilen 
van de kunstenaar of ontwerper vaak routine, 
impliciet of vanzelfsprekend blijven, worden in 
dit proces expliciet en daarmee deelbaar gemaakt. 
Dat levert inzichten op die niet alleen voor de 
kunstenaar of ontwerper zelf relevant zijn, maar 
ook voor de (probleem)contexten waartoe zij zich 
verhoudt. In dit geval: de betrokkenen van het 
project en FieldLab. 

Gedurende het Buurtfiguur-project heeft de 
onderzoeker (Ties van de werff) nauw samengewerkt 
met de betrokken projectleider en ontwerper van 
Tante Netty (Gaia van Egmond en Roos de Bruijn). 
Er is advies gegeven tijdens het opstellen van hun 
werkwijze en plan van aanpak, over hoe zij hun 
observaties in het proces konden documenteren, 
en hoe interviews gehouden konden worden met 
betrokkenen. Tijdens het werkproces zijn een 
aantal reflectiemoment ingepland, waarbij de 
onderzoeker en de ontwerpers door middel van 
vragen samen reflecteerden op het werkproces en 
hun werkwijze. Tot slot heeft de onderzoeker samen 
met de ontwerpers het project geëvalueerd en het 
hele artistieke en praktische proces proberen te 
reconstrueren: welke keuzes werden wanneer en 
waarom gemaakt; wat ging er goed, wat kon er 
beter; en vooral: wat hebben we geleerd over het 
werken met AR in Woensel-West? Dit rapport is een 
weergave van dit proces. 

De wijk in!
In de zomer van 2019 trokken Gaia en Roos van 
Tante Netty door Woensel-West. Ze spraken en 
interviewden veel buurtbewoners over kenmerkende 
geluiden van Woensel-West, en namen een tiental 
gesprekken op. Ook lieten ze buurtbewoners 
door middel van creatieve toolkits deze geluiden 
spelenderwijs visualiseren tot abstracte beelden. Op 
basis van deze gesprekken en mini-maakshops met 
bewoners creëerden de ontwerpers data voor de AR-
app die Dutch Rose zou ontwikkelen.

Deze data bestond uit geluiden uit de wijk en uit 
de beelden gemaakt door bewoners. Ook zijn deze 
data verder fysiek gemaakt door zogenaamde 
‘Buurtfiguren’ te ontwerpen die aan de gevels 
rondom Tante Netty bevestigd werden. De 
ontwikkelde AR-app werd zo een digitale en 
analoge speurtocht van en voor de wijk. Tijdens de 
uiteindelijk lancering van de app konden bewoners 
en genodigden experimenteren en spelen met de 
digitale beelden, en hun mening geven over de app 
en AR. 

2. OPZET EN WERKWIJZE

“Buurtfiguur is niet alleen een virtueel geluidskunstwerk, het is een 
proces dat draait om de geluiden van een wijk. Geluidsfragmenten uit 
de werkt vormden de audio-identiteit van de wijk, die zijn dankzij een 
toolkit weer omgevormd tot beeldende buurtfiguren. Ze sieren de gevels 
van panden. Hangen virtueel in de lucht. Zijn te beluisteren via een 
podcast. Krijgen een podium in een museum of galerie. Maken onderdeel 
uit van het leefgebied. Staan in het geheugen van mensen gegrift.”

(Over Buurtifguur, uit: Handboek Tante Netty, 2020)² Voor meer informatie over de ‘Maastrichtse stijl’ 
van artistiek onderzoek, zie: Benschop, 2015, en www.
lectoraataok.nl. 





vaker luisteren reflecteerden de ontwerpers over 
de betekenis en de poëtische kracht van zulke 
alledaagse omgevingsgeluiden: door de opgenomen 
geluiden luisterden de ontwerpers zelf ook plots 
anders naar hun eigen wijk. 

Daarop besloten de ontwerpers om de straat op 
te gaan om te horen wat bewoners vonden van 
de geluiden, en om hen te laten stemmen op hun 
hun favoriete geluid uit Woensel-West. Bewoners 
op straat bleken graag te willen luisteren naar de 
geluiden en daar de tijd voor te nemen. Daarvoor 
moesten de ontwerpers wel meebewegen met de 
wijk: op vrijdagmiddagen en in de avonden was 
er veel volk op straat die wel wilden luisteren (in 
tegenstelling tot een doordeweekse ochtend). 

“Er waren mensen die meteen het geluid van de scooter 
herkenden: ‘Dat is de scooter van Danny!’” 
Gaia, interview 27-9-2019

“Er was een man uit Rotterdam, die woonde hier niet, 
maar zijn vriendin wel. En hij herkende de plekken 
in de wijk aan de hand van de geluiden. Hij herkende 
Frans, de oud-ijzerboer. En welke hond uit welke straat 
het was.” 
Roos, interview 27-9-2019)

De opnames bleken een laagdrempelige trigger voor 
bewoners om hun wijk met andere oren te horen. 
Zoals Gaia opmerkt: “Anders van verhalen, zit je bij 
geluid niet vast aan een taal – geluid is universeler, 
drempelloos en meer open. Iedereen beleeft de 
wijk door geluiden.” (Interview Gaia van Egmond, 
27-9-2019). De ontwerpers hebben bewoners van 
jong tot oud laten luisteren, ‘nieuwe’ en ‘ervaren’ 
bewoners, en bewoners met verschillende culturele 
achtergronden en etniciteiten. Hoe bewoners hun 
wijk hoorden bleek ook over de grenzen van ‘nieuwe’ 
en ‘oude’ bewoners heen te gaan, zoals het voorbeeld 
van de Rotterdammer hierboven. Wat wel uit bleek 
te maken, is op welke plek bewoners in de wijk 
woonden of van welke kant ze de wijk normaliter 
in komen: bewoners uit de ene kant van de wijk 
herkende het geluid van Frans de ijzerboer niet, 
terwijl bewoners uit de andere kant het geluid van de 
trein met stip kozen als meest karakteristieke geluid 
van Woensel-West. 

Met hun opnames beoogden de ontwerpers om 
bewoners bewust te maken van de karakteristieke 
geluiden in hun eigen wijk. Dat ervaarden de 
ontwerpers zelf ook: “We vonden het in het begin 
teleurstellend dat we geen gesprekken hadden 

rondom nieuwe en oude bewoners over de 
wijk. Maar door de gesprekken met bewoners 
gingen we de geluiden zelf ook meer waarderen 
als karakteristieken en herinneringen van de 
wijk.” (Interview Roos de Bruijn, 27-9-2019). De 
omgevingsgeluiden werden onderdeel van de app, 
waardoor geluid een manier werd om de wijk op 
een andere manier te ontsluiten, maar ook om 
het karakteristieke geluid van Woensel-West als 
herinneringen vast te leggen voor zowel ‘nieuwe’ als 
‘ervaren’ bewoners. 

Omdat AR primair gaat over het toevoegen van 
een extra visuele laag, moest er toch ook beeld 
komen om het geluid te visualiseren. Tijdens het 
laten horen van geluiden aan bewoners, om ze te 
laten stemmen op hun mooiste geluid van Woensel-
West, merkten Gaia en Roos dat dit te passief 
was, niet passend bij hun normale werkwijze van 
participatie en co-creatie. Als oplossing maakten 
ze een creatieve toolkit, met houten blokken 
in verschillende vormen en kleuren. Met deze 
toolkit trokken de ontwerpers wederom de wijk 
in en lieten bewoners de karakteristieke geluiden 
spelenderwijs visualiseren. Dit gaf ruimte voor 
interactie en bewoners konden op deze manier 
creatief nadenken over de geluiden die ze hoorden. 

De verschillende manieren waarop bewoners 
bouwden met de blokken – het bouwen van 
gehoorde objecten, situaties, of de beweging van 
geluid – zijn uiteindelijk de beelden geworden in 
de AR-app. Een uitdaging voor de ontwerpers in 
dit co-creatieve proces – kenmerkend voor veel 
sociaal ontwerpprojecten – was de kwaliteit van 
de bouwsels, zoals Gaia omschrijft: “Hoe kun je 
de kwaliteit van het beeld (ontwerptechnisch) 
hooghouden, terwijl je wel bewoners de vrije 
hand geeft om te reageren?” (Interview Gaia van 
Egmond, 27-9-2019). De oplossing hiervan hebben 
de ontwerpers gezocht in de abstracte vormen in de 
toolkit, die zowel uitnodigden tot spelen en bouwen, 
maar ook vertaalbaar en ontwerptechnisch flexibel 
genoeg waren om op te nemen in de app. 

Het traject van projectplan tot uiteindelijke app was 
een maak- en denkproces met vele wendingen. In 
dat proces hebben de ontwerpers meerdere malen 
de initiële ideeën uit het projectplan en ook hun 
eigen werkwijze moeten aanpassen en verscherpen. 
Daardoor heeft het werken met AR als sociaal 
ontwerpers enkele interessante inzichten opgeleverd. 
De ontwerpers hebben via hun methode van sociaal 
ontwerp een sociale dimensie proberen toe te voegen 
aan AR, op drie manieren: 1) door verschillende 
artistiek relevante data-lagen te combineren (beeld 
en geluid); 2) door op een co-creatieve manier data 
te generen voor de app; 3) door de app fysiek te 
vertalen naar een sociale ontmoetingsplek. 

Op zoek naar artistiek en sociaal betekenisvolle 
data 

De grootste uitdaging bleek te zitten in het generen 
van data voor de AR-app. Het werken met een 
technologie was nieuw voor de ontwerpers van 
Tante Netty, en daarmee een grote uitdaging. Hoe 
kan de werkwijze van sociaal ontwerp bijdragen aan 
de ontwikkeling van een AR-app? Niemand van het 
Tante Netty-team gebruikte AR-apps. Een kleine 
rondgang langs buren, bekenden en bevriende 
bewoners in de wijk leerde de ontwerpers dat veel 
bewoners geen ervaring hadden met AR, vaak geen 
smartphone hebben, of geen data-abonnement. Dat 
leidde ook tot de vraag: voor wie wordt de app straks 
relevant? 

De ontwerpers ervaarden in het begin dat het 
vaststaande eindresultaat hun werkproces 
veranderde of zelfs belemmerde. Zoals Gaia stelt: 

“Normaal is interactie op straat als sociaal ontwerper 
al een deel van je resultaat. Maar nu moesten we 
opeens data creëren. Wat moet er dan in die app 
kunnen komen? Die vertaling was best wel een 
klus.” (Interview Gaia van Egmond, 27-9-2019) Het 
oorspronkelijke idee in het projectplan was dat de 
app verhalen zou bevatten van bewoners uit de wijk, 
specifiek verhalen van zowel ‘nieuwe’ wijkbewoners 
(die onlangs in de vele nieuwbouwwoningen zijn 
komen wonen) als ‘ervaren’ wijkbewoners. Algauw 
stuitte dat de ontwerpers tegen de borst. Er waren 
relatief gezien veel minder nieuwe bewoners dan 
ervaren bewoners (“maar vijf straatjes”). Wat 
de ontwerpers problematischer vonden, was de 
vooronderstelde en artificiële scheidslijn: hoe 
relevant is die scheidslijn tussen ‘nieuw’ en ‘ervaren’ 
eigenlijk, en werkt het labelen of framen van 
verhalen als behorend bij een ‘nieuwe’ of ‘ervaren’ 
wijkbewoner niet juist deze verschillen in de hand? 

De ontwerpers wilden beide groepen niet 
stereotyperen, en wilden inclusiever te werk gaan. 
Ze wilden iets maken voor de hele wijk. 

Daarnaast vroegen de ontwerpers zich af of het wel 
interessant was voor bewoners om naar elkaars 
persoonlijke verhalen te luisteren. Moeten de 
verhalen niet veel meer over de wijk zelf gaan? 
Ook vonden ze de vorm van verhalen te beperkt: 
dan zouden al snel uitkomen op interviews met 
bewoners, en waren ze wellicht ook beperkt tot het 
Nederlands. Kortom: de ontwerpers vroegen zich 
af wat relevante data zou kunnen zijn voor de app, 
en wie de doelgroep voor app zou moeten zijn. De 
vraag van de ontwerpers veranderde: Hoe kunnen 
we de wijk op een betekenisvolle manier ontsluiten 
en vertalen in een AR-app, voor zowel ‘nieuwe’ als 
‘ervaren’ bewoners?

Toch bleef de uitdaging dat er op een of andere 
manier data gecreëerd moest worden voor de app. 
In gesprekken met Dutch Rose Media leerden de 
ontwerpers dat beeld centraal stond bij AR. Terwijl 
ze werkten aan mogelijke vormen die in de app 
konden worden getoond, veranderde de relatie van 
de ontwerpers met AR. Zoals Roos het verwoordt: 

“Toen we de app als eindresultaat loslieten, maar 
gingen zien als materiaal, toen kregen we lucht. 
Omdat AR een laag is van beeld, dachten we: 
welke lagen zijn er nog meer?” Interview Roos 
de Bruijn, 27-9-2019). Omdat de ontwerpers al 
beeldend te werk waren gegaan, vroegen ze zich af 
welke andere vormen of informatie-lagen artistiek 
betekenisvol konden zijn als data. De ontwerpers 
besloten om het eens over een andere boeg te 
gooien, en te experimenteren met geluid als data 
voor AR. 

Van beeld naar geluid en weer terug: data-
genereren met bewoners

In plaats van het maken van beeldend werk – wat 
bekend terrein is voor ontwerpers – besloten Gaia 
en Roos om te werken met geluiden uit de wijk. Op 
verschillende momenten trokken de ontwerpers 
met opnameapparatuur door de wijk, om 
wijkgeluiden op te nemen: van een langsrazende 
trein bij het spoor, een blaffend hond en een 
rommelende ijzerboer, tot basketballende jongeren, 
een scooter en spelende kinderen. In het begin 
vielen de opnames van deze omgevingsgeluiden 
wat tegen (“dit is geen vangst”), maar bij het 



Het vertalen van een online app naar fysieke 
vormen

Een selectie van de verschillende beelden die 
bewoners gemaakt hadden van de geluiden, werd 
door ontwerper Roos uiteindelijk ook gemaakt in 
grotere houten figuren die vervolgens aan de gevel 
van Tante Netty werden gehangen. Deze fysieke 
vertaling was belangrijk voor de ontwerpers, om een 
contactmoment en een herinnering te creëren aan 
het luisteren naar de geluiden en het samen maken 
van de beelden (een souvenir). 

Daarnaast werd de app door de ontwerpers en alle 
betrokkenen gelanceerd op het kleine grasveldje 
(rotonde) tegenover Tante Netty, op 20 september 
2019. Er waren zo’n twintig tot dertig mensen 
aanwezig, inclusief alle betrokken partijen, en de 
app werd flink gebruikt. Om de app zo toegankelijk 
mogelijk te maken hadden de ontwerpers een gratis 
wifi-hotspot gemaakt. Het naarstig zoeken naar 
beelden en geluiden rondom het plein door mensen 
die hun smartphone voor zich hielden, trok veel 
bekijks. Uiteindelijk had de server moeite met de 
vele aanvragen tegelijkertijd. 

Het bleek dat de AR-speurtocht naar de typische 
Woensel-West geluiden en beelden bij uitstek ook 
een sociale activiteit was: bewoners en anderen 
deelden hun ervaringen en gingen soms samen op 
zoek naar de beelden en geluiden. De ontwerpers 
hadden al eerder aangegeven aan de app-bouwers 
dat het samen gebruiken van de app moest 
worden opgenomen als aanbeveling – iets waar de 
app-bouwers zelf blijkbaar nog niet over hadden 
nagedacht. 

“Het was leuk dat er een paar meiden waren, die 
gingen dan weer weg en kwamen na een uurtje weer 
terug met een groepje kinderen, zo van ‘ik weet wel 
wie een telefoon heeft!’”
Roos, interview 27-9-2019

“Toen een paar kinderen de figuren op de gevel zagen, 
reageerden ze met: ‘Oh dat was onze basketbalveldje!’, 
en ineens hadden die andere kids iets van ‘Wow heb 
jij daaraan meegeholpen?’ Dat was echt mooi om te 
zien. Ze voelden zich als kunstenaars waarvan iets 
in een museum hing. ‘Die heb ik gemaakt he, die app’, 
zeiden ze.”
Gaia, interview 27-9-2019

Voor de ontwerpers was de fysieke vertaling van 
de app in de figuren en de sociale ontmoeting het 
slotstuk van het co-creatieve proces. De vertaling 
van de app in fysieke figuren en de gezamenlijk, 
sociaal event, zorgde voor een extra gedeelde 
eigenaarschap, zoals onderstaande quotes van Gaia 
en Roos laten zien.







De startvraag van Tante Netty’s Buurtfiguur-
project was: Hoe kunnen we middels sociaal 
ontwerp Augemented Reality inzetten om de 
sociale interactie en sociale cohesie tussen 
verschillende wijkbewoners in Woensel-West 
te versterken? Dat hebben de ontwerpers van 
Tante Netty proberen te beantwoorden door 
haar sociaal-artistieke werkwijze in te zetten om 
op een alternatieve manier data te generen voor 
de app, namelijk de combinatie van het creëren 
van geluiden en beelden, samen met bewoners. 
In dat proces zijn alle bewoners die hebben 
meegedaan aan het beoordelen van de geluiden 
uit de wijk en het bouwen en visualiseren daarvan, 
onderdeel geworden van de uiteindelijke app. Bij 
de presentatie van de app zijn de beelden van 
bewoners fysiek gemaakt in gevelfiguren op Tante 
Netty en in sociale ontmoetingen tussen mensen 
tijdens de lancering. 

Wat kunnen we nu leren over sociale cohesie en AR 
naar aanleiding van dit verslag van het artistieke 
onderzoek van Tante Netty? Er zijn vier belangrijke 
inzichten te trekken uit het project buurtfiguur: 

1.  de mogelijke sociale impact van een (AR-)
app zit niet alleen in het eindproduct, maar ook 
(en misschien wel vooral) in het proces van de 
totstandkoming ervan; 

2. het betrekken van mensen in dat proces 
(co-creatie om “data” te generen) kwwan mensen 
een vorm van eigenaarschap geven, over zowel het 
gebruik van de app als de inhoud ervan (in dit geval 
de wijk); 

3. geluid binnen AR-apps is een belangrijke 
informatielaag, omdat a) het een sterke vorm van 
identificatie kan geven; en b) het een plek of wijk 
op een andere manier kan ontsluiten (ook voor 
niet-bewoners) en daardoor ook andere vormen 
van eigenaarschap en sociale ‘belonging’ kunnen 
ontstaan; 

4. de sociale en fysieke context van het 
gebruik van een AR-app is nog vaak onderbelicht 
(o.a. bij app-makers). 

Kortom: het belangrijkste inzicht dat Buurtfiguur 
laat zien, is dat de mogelijke sociale effecten 
van technologie (zoals AR) niet alleen in het 
eindproduct zitten, maar veel eerder in het proces 
en de sociale en lokale inbedding van dergelijke 
technologieën. Juist door mensen te betrekken bij 
de ontwikkeling van een app, of door een app te 
laten vergezellen met fysieke herkenningspunten 
en momenten van gezamenlijk gebruik, kun je 
sociale interactie en eigenaarschap laten ontstaan. 
Dat vereist een proactieve en flexibele houding van 
app-bouwers, en de bereidheid om het gehele app-
ontwerpproces open te breken om te zoeken naar 
manieren hoe de sociale toepassingscontext en de 
mogelijke gebruikers in rol kunnen spelen in het 
ontwerpen van zulke technologie. 

Tot slot enkele opmerkingen over de reikwijdte 
van dit onderzoek en enkele aanbevelingen. Dit 
onderzoek is geen receptieonderzoek geweest: 
we hebben het uiteindelijke gebruik van de app 
niet kwantitatief gemeten, en ook hebben we 
geen vragenlijsten afgenomen onder gebruikers. 
Zulke informatie kan waardevol zijn met name om 
het gebruik over een langere termijn te volgen. 
Tegelijkertijd zullen zulke methoden ook maar 
beperkt tot weinig inzicht verschaffen in de 
betekenis van dergelijk gebruik in de praktijk. 

In plaats daarvan hebben we gekozen voor 
methoden van artistiek onderzoek (zoals 
documenteren, observeren, interviewen en 
reflecteren). Deze vorm van onderzoek is 
situationeel en praktijk-specifiek: inzichten zijn 
dan ook niet zondermeer transporteerbaar naar 
andere contexten. Daarnaast vereist dit onderzoek 
een soort gevoeligheid van de ontwerpers. De 
ontwerpers van Tante Netty hebben een eigen 
methode ontwikkeld, zijn ervaren en reflexief 
over hun eigen werkpraktijk. Desondanks zou een 
verdere inbedding van Tante Netty’s werkwijze 
in artistiek onderzoek helpen om de ontwerpers 
meer handvaten en methoden te geven om hun 
werkproces systematischer te documenteren – 
ook zodat zij hun opgedane kennis en inzichten 
op meer verschillende manieren kunnen delen in 
verschillende relevante contexten. Ten aanzien 
van AR zouden de creatieve mogelijkheden van 
deze technologie als artistiek materiaal nog verder 
uitgediept kunnen worden. 
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Tante Netty

Tante Netty staat voor social design en artistieke 
interventies met maatschappelijke impact. Om die 
impact zo betrouwbaar en groot mogelijk te maken, 
houden we de kwaliteit nauwlettend in de gaten. De 
artistieke kwaliteit, de kwaliteit van het materiaal, 
de productie en het proces, de kwaliteit van interne 
en externe communicatie en van de manier waarop 
we contact maken, lopen als rode draad door onze 
projecten.

Bron: https://tantenetty.nl

Trudo

Trudo is een Eindhovense woningcorporatie die het 
vaak net even anders doet. Met bijzondere projec-
ten, vernieuwende producten en grensverleggende 
initiatieven vallen ze op. Daarbij staat niet het vast-
goed centraal, maar de mensen die ze huisvesten. 

Hun Missie
‘Supporting People’ is de missie: het hogere doel dat 
Trudo bestaansrecht geeft. Trudo wil mensen die 
vooruit willen in het leven ondersteunen of facilite-
ren. Hierbij hanteren ze een breder perspectief dan 
alleen het wonen. Samen met de vele partijen in het 
netwerk beoogt de woningcorporatie sociale stij-
ging te faciliteren op vier maatschappelijke ladders: 
wonen, leren, werken en vrije tijd.  

Bron: https://www.trudo.nl/over-sint-trudo

Stichting Cultuur Eindhoven

Stichting Cultuur Eindhoven vergroot welzijn en 
welvaart van de inwoners van de stad Eindhoven 
door de ontwikkeling van kunst en cultuur te 
stimuleren en de betekenis van kunst te vergroten. 
Stichting Cultuur Eindhoven vergroot de aantrek-
kelijkheid van de stad voor bewoners, bezoekers, 
bedrijven en organisaties.

Bron: https://www.cultuureindhoven.nl/cultuur-eind-
hoven/

DutchRose Media

“At Dutch Rose Media we believe Augmented Re-
ality gives real life a much needed makeover while 
simultaneously it is helping us make sense of the 
world around us. We create surprising and magi-
cal mobile experiences with Augmented Reality. 
Augmented Reality is a technology that enables 
your smartphone or tablet to enrich the world 
around you. At the same time your augmented-de-
vice provides you with visual feedback to help you 
understand what you see. Put this way, you will 
understand that Augmented Reality is not simply 
the next hype. AR is here to stay.”

Bron: https://www.dutchrosemedia.co

Het lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de 
Kunsten (Zuyd Hogeschool)

Het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de 
Kunsten (AOK) is een centrum voor onderzoek, 
ingebed in de kunstopleidingen van Zuyd Hoge-
school (Maastricht). Onderzoek van het lectoraat 
richt zich op twee actuele kernthema’s: artistiek 
onderzoek en engagement in de kunsten. Hoe 
wordt kunst relevant? En wat betekent het als we 
zeggen dat kunstenaars kennis maken? Het lecto-
raat onderzoekt deze vragen door te kijken met en 
naar concrete kunstpraktijken. Daarmee stimuleert 
het lectoraat werk dat de rijkdom laat zien die 
verborgen ligt tussen oppositionele clichés over 
kunst, samenleving, politiek, wetenschap en on-
derzoek. Docent-onderzoeker dr. Ties van de Werff 
begeleidde het onderzoek van Buurtfiguur vanuit 
het lectoraat. Ties is gepromoveerd in ethiek van 
nieuwe technologieën, en houdt zich nu bezig met 
het onderzoeken van ethiek van artistiek en weten-
schappelijk engagement. Ties was 10 jaar geleden 
een van de oprichters van Tante Netty (samen met 
Dorien van den Hurk). 

Bron: http://lectoraataok.nl/ & http://www.tiesvan-
dewerff.nl

FieldLab Sociale Cohesie (Click NL)

Het Fieldlab Sociale Cohesie, in het poppodium de 
Effenaar in Eindhoven, onderzoekt hoe sociale co-
hesie kan bijdragen aan maatschappelijke verande-
ringen, en hoe technologische vernieuwing op haar 
beurt sociale cohesie kan bevorderen. In kortlopen-
de onderzoeksprojecten worden deelvragen onder-
zocht waarvan de uitkomsten kunnen bijdragen 
aan de realisatie van complexere transities. Het 
gaat over de functie en inzet van sociale cohesie bij 
transities en het teweegbrengen van verandering 
met behulp van nieuwe technologie, zoals Virtual 
Reality (VR) en Augmented Reality (AR). 

Bron: https://www.clicknl.nl/fieldlab-sociale-cohe-
sie/)

Effenaar Smart Venue

De Effenaar zorgt al decennia voor een brede pop-
programmering in Eindhoven en heeft daarnaast 
ook altijd (muzikale) experimenten gefaciliteerd. 
Effenaar Smart Venue borduurt daarop voort en 
gaat ruimte creëren voor innovatieve, high tech 
experimenten op het gebied van o.a. virtual en 
augmented reality. Samen met artiesten, scholen en 
kleine bedrijfjes uit de regio stellen we de vragen; 
Wat kunnen we ermee en waar het gaat het heen? 
De Effenaar biedt haar faciliteiten aan en creëert 
op deze manier een ideeënrijke en goed uitgeruste 
voedingsbodem voor tal van nieuwe initiatieven. En 
uiteraard zullen daaruit ook prachtige nieuwe mu-
ziekbelevingen ontstaan, waardoor shows en dance 
avonden nog toffer worden.

Bron: https://smartvenue.nl/over/
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