Gebruiksaanwijzing www.straatbarometer.nl
1.
2.
3.

Ga naar www.straatbarometer.nl
Vraag een gebruikersnaam en wachtwoord aan. De site gebruikt de term ‘voornaam’, maar bedoeld
wordt dus de gebruikersnaam die je wilt gebruiken.
Je krijgt een mail op het mailadres dat je hebt opgegeven. Daarin staat je gebruikersnaam en het
wachtwoord dat je kunt gebruiken. Nu kun je inloggen en weet het systeem voortaan welke
formulieren bij jou horen.

4.
5.

Als je formulieren nodig hebt kun je die in de toekomst hier downloaden (onder ‘documenten’)
Klik op ‘Voeg nieuwe straatactie toe’. Hier vul de gegevens over de straatactie toe (dus nog niet de
gegevens uit de formulieren!)
6.
Klik op ‘Bewaar deze actie en ga naar interviews’
7.
Vul het formulier in. Er zijn nu drie mogelijkheden:
a.
Als je nog een formulier wilt doen kies dan ‘Bewaar en voeg nog een interview toe’
b.
Als je het laatste formulier niet wilt bewaren en het overzicht wilt zien van je formulieren:
‘Annuleer en toon overzicht’
c.
‘Bewaar en toon analyse pagina’ Als je klaar bent kies je deze optie. Je kijkt dan een fact sheet
te zien met een aantal diagrammen (uitleg staat hieronder).
d.
Uitleg fact sheet:
Plaatje 1: ‘Algemeen Straatindex (sum):
Hier kun je de gegevens van jouw eigen straatactie vergelijken met eventuele andere gegevens uit jouw
buurt (zelfde postcode) die mensen hebben ingevoerd, of met alle gegevens die over heel Nederland
beschikbaar zijn. Aangezien je bij de eerste straten hoort die meedoen heeft die vergelijking nog maar een
heel beperkte waarde.
Plaatje 2: ‘Straatindex op vraag (1-6)’
Hier zie je per vraag de score, ook weer gezet naast de andere acties uit jouw buurt en over heel
Nederland.
Tabel 3-9: Overzicht van de antwoorden op de zes vragen
Tenslotte is er nog een korte tekst over de Straatbarometer opgenomen.
Het fact sheet kun je bewaren, bijvoorbeeld als pdf-bestand. Je kunt dat printen of gebruiken in
presentaties bijvoorbeeld. Als je zelf graag rekent kun je het als excelbestand of als csv-bestand
downloaden.
Wil je analyses op maat, neem dan contact op met mij: fortuin@socialegebiedsontwikkeling.nl
En vooral: laat me weten wat je ervaringen zijn! Verhalen, foto’s, alle commentaar is welkom.
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