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Wat is het onderwerp van je onderzoek?  
De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat de gebouwde omgeving een belangrijke rol 
kan spelen bij het creëren van nieuwe verbindingen tussen mensen en het bevorderen van sociale 
interactie. Mijn onderzoek richtte zich op High Five en de voorbereidingen die getroffen moeten 
worden om een woonomgeving te creëren waar een betrokken community kan ontstaan. Het doel 

was om de ultieme woonomgeving voor studenten te creëren, de eenzaamheidstrend te bestrijden 

en het sociaal welzijn van bewoners te bevorderen door ontmoetingen en sociale verbindingen te 
stimuleren. Bewonersbewustzijn, participatie, feedback, input en actief bewonersleiderschap zijn de 
factoren om een betrokken bewoners community te creëren. Uiteindelijk brengen alle projecten 
een participatieve vorm van samenleven met een groep bewoners met zich mee en een succesvolle 
community is een betrokken community. 
 

Wat is de uitkomst van je onderzoek? 
Bij de concentratie op een wijk gaat community development gepaard met het creëren van 
middelen die ten goede komen voor de wijk, grotendeels door het bouwen van nieuwe 
voorzieningen en het leggen van links tussen bewoners en betrokkenen. De oplossing bestaat uit 
een interactief High Five-community-pakket inclusief een combinatie van communicatiemiddelen 
zoals een gids en online platform met aandacht aan de sfeer en cultuur die gecreëerd wordt. Door 
middel van deze activatie en bewustwording kan een toekomstige community ontplooien die zich 

actief betrokken voelt, waardoor het sociale welzijn wordt versterkt. Het concept gaat gepaard met 
een diversiteit aan voorzieningen op de begane grond die zijn afgestemd op de behoeftes van de 
toekomstige bewoners en een vernieuwd sociaal beheer model voor de medewerkers van de SSH. 

Het delen van faciliteiten en collectief gebruik van de begane grond biedt de mogelijkheid om 
informele interacties, activiteiten of evenementen te laten plaatsvinden. Deze zijn essentieel in de 
uitvoering van het concept en draagt bij aan het sociaal welzijn van alle bewoners op het Utrecht 
Science Park. 

 

 
 
 

Hoe heb je de stage bij Jebber ervaren? 
Ik heb een fantastische stagetijd gehad bij Jebber ondanks dat het plaatsvond tijdens de 
coronapandemie. De ondersteuning van mijn stagebegeleider Aline was erg prettig en ook de 
andere collega’s staan altijd klaar om ergens mee te helpen! 

https://nl.linkedin.com/in/jgvzl

