PERSBERICHT
LOCAL roept individualisering Nederlandse bevolking een halt toe

53% van de Nederlandse bevolking heeft geen
contact met zijn of haar buren
De individualisering neemt extreme vormen aan in Nederland. Maar liefst 53% van de
Nederlandse bevolking heeft geen contact met zijn of haar buren. Dit is opvallend, want uit
onderzoek blijkt dat 81% van de Nederlandse bevolking dit wel wenst te hebben. LOCAL,
een gratis app voor smartphones en tablets, probeert dit probleem te verhelpen door
gebruikers de mogelijkheid te bieden eenvoudig in contact te komen met de mensen om hen
heen.
De waarde van een goede buur blijkt bij veel Nederlanders vergeten te zijn. Uit een enquête
gehouden door localchange.com blijkt dat maar liefst 53% van de Nederlandse bevolking geen
contact meer heeft met de buren. Dit percentage ligt in de grote steden net iets hoger dan in een
dorp, het gaat respectievelijk om 61% en 43%. Ondervraagden geven verschillende redenen aan
waarom zij geen contact hebben met de buren: 34% heeft geen tijd, 20% heeft te weinig gemeen
met de buren en 19% heeft simpelweg nooit de moeite genomen om kennis te maken.
Stop de ontwikkeling van de individualisering
Local (localchange.com)ziet de individualisering groter groeien en wil dit probleem stoppen. Het
project om individualisering tegen te gaan is echter verre van gemakkelijk. Nederlanders zijn zo
gewend geraakt aan het ‘alles alleen doen’, dat zij het moeilijk vinden om samen te werken met
andere mensen uit de buurt. Zonder dat we het door hebben is dit een steeds groter wordend
probleem. Door samen te werken met de buren verloopt het oplossen van (lokale) problemen
efficiënter, wordt het veiliger in de buurt en kunnen we samen geld besparen door attributen
onderling uit te lenen.
Social Media-contact rijker dan persoonlijk contact
Contact in real-life en contact via sociale media laten twee verschillende beelden zien. De
Nederlandse bevolking is elke dag online en staat in contact met haar online vrienden. Dit in
tegenstelling tot het echte leven, waarin zij nauwelijks contact hebben met de buren. Van de
ondervraagden gaf 81% aan hier verandering in te willen brengen. Dit helpt meer inzicht te
verkrijgen in wat er in de community gebeurt. Op dit vlak kan LOCAL uitstekend hulp bieden, door
gebruikers in contact te laten komen met de mensen uit de buurt.
LOCAL kan individualisering een halt toeroepen
Dankzij het onderzoek van LOCAL is goed naar voren gekomen hoe belangrijk het contact met de
buren is. LOCAL kan en wil de wereld verbeteren door mensen in contact te laten komen met
elkaar. Dit doen zij niet alleen nationaal maar ook internationaal. De belangrijkste speerpunten

hierbij zijn het in contact komen met elkaar, het vergroten van de veiligheid, samen op het
kostenplaatje te letten en het oplossen van lokale problemen die een grote rol spelen. LOCAL kan
individualisering een halt toeroepen.
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