
Wie kent hem niet? De “babbelbox” van Man bijt hond! 
De babbelbox stelt een vraag waar mensen antwoord op 
geven, door een filmpje op te nemen. Dit concept kan 
omgetoverd worden tot een variant waarmee bewoners 
betrokken worden bij het beleid van de gemeente.

De babbelbox zou geplaatst kunnen worden in een 
winkelcentrum, een locatie waar mensen van alle 
inwoners groepen van Almere komen. Hier vraagt de 
babbelbox elke maand voorbijgangers om hun mening 
over een onderwerp waar de gemeente op dat moment 
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graag inbreng over wil. Als afsluiting van het 
“gesprek” wordt de gebruiker uitgenodigd voor de 
volgende vergadering om verder mee te praten.
Op deze manier kan gevarieerder inbreng 
verzameld worden. Dit zal niet in de vorm zijn 
van een direct dialoog, maar deze inbreng is ook 
waardevol. De opnames zullen achteraf geanaly-
seerd worden om bruikbaar inbreng er uit te 
vissen. De vergaarde inzichten kunnen meege-
nomen worden in het gesprek van de gemeente.

Aan de hand van het beeldmateriaal kan een 
schatting gemaakt worden of de inspreker tot de 
doelgroep behoort. Filmpjes gemaakt door 
kinderen kunnen bijvoorbeeld overgeslagen 
worden indien gewenst. 

De vormgeving van de babbelbox kan verder 
ontwikkeled worden. Om extra belangstelling te 
wekken, zou er gekozen kunnen worden om 
“pratende pop” in de box te verwerken, die voor-
bijgangers aanspreekt. Dit maakt van het geheel 
een waar spektakel.

Om de bewoners van Almere aan te moedigen om 
vaker in gepsrek te gaan met de babbelbox, zou 
deze maandelijks door leerlingen van plaatselijke 
scholen verfraaid kunnen worden, om bij de thema 
van de maand te passen. Als de kinderen tijdens de 
tekenles hiermee in aanraking komen zullen zij er 
wellicht over vertellen aan hun ouders en zullen 
ook zij hierdoor in aanraking komen met de 
babbelbox en thema van de maand.
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