
solution based 
community building



Probleem
Snelle verstedelijking = sociale & culturele wrijvingen. 
Deze fricties communiceren is geen sinecure. 

➔ Klachten worden niet gemeld 
= frustratie groeit

➔ Klachten gemeld bij verkeerde dienst/partij 
= vertraging 

➔ Hetzelfde probleem meervoudig gemeld 
= administratieve overlast



Hoe en waar melden we alle 
problemen in de buurt?



Eén uniforme manier! 
Locatie gebaseerd 
met slimme technologie
(& een beetje hulp van je smartphone)



Dankzij Qrew by 
FixForm kan je 
heel eenvoudig 
eender welk 
probleem melden, 
beheren en oplossen. 



De gebruiker
Iedereen kan een probleem melden, zonder zich te moeten 
registreren of een app te moeten downloaden. 

➔ 1. Scan de QR code

➔ 2. Neem een foto

➔ 3. Beschrijf het probleem



Syndicus, property manager
Centraal beheer en verzending van alle problemen. 

➔ Prioriteiten stellen = efficiëntie

➔ Taken beheren

➔ Feedback geven = transparantie

➔ Historisch overzicht

➔ Meet de prestaties van uw team



Wie is de gebruiker?
VME SITE BUURT STAD

elke bewoner in 
het gebouw

elke bewoner van 
het project 

elke bewoner in 
de buurt

elke bewoner in 
de stad



Syndicus

Stad

Groendienst

Afvaldienst

Politie

…







Qrew by FixForm zorgt voor een positieve 
community door middel van een snelle & 
correcte oplossing voor problemen in en 

rond een gebouw. 



Wie zijn wij?

Jeroen Coupé
Revive

Toon Kympers
Revive

Cristina Vanlook
Revive

Thomas Vanhumbeeck
FixForm



by FixForm?
FixForm versterkte ons idee. Hun bestaande software is 
dé oplossing om snel en effectief te kunnen schakelen. 
Samen creëren we positieve sociale impact.

Scan de code voor een demo.



Mijlpalen

Mei 2022 Augustus 
2022 Oktober 2022

Buurometer wint GPSW

Qrew wint Ghent Proptech 

Start-UP! Weekend

Buurometer wordt 
Qrew by FixForm 

Qrew en FixForm slaan de 

handen in elkaar

Qrew by FixForm next steps
Gesprekken met Sociale 

huisvesting, dienst 

burenbemiddeling, dienst 

innovatie,...

Qrew by FixForm op Saffrou

Qrew by FixForm wordt 

gelanceerd op de Saffrou site



Het park

Na een storm is er schade aan een 
boom in het park. 

Bezoeker scant de QR code en neemt 
foto van de schade. Probleem komt 
automatisch bij de groendienst. 
Administratieve dienst plant 
onmiddellijk in de agenda. 



De afvalcontainer

De afvalcontainer is vol en er werd 
afval naast de container geplaatst. Het 
probleem werd reeds gemeld. 

Een bewoner wil zijn afval sorteren en 
ziet het probleem. Bij de container staat 
de QR code, de bewoner scant deze en 
ziet volgende melding: “In behandeling, 
lediging voorzien 18/9”



De buur

Voor de vijfde keer zorgt de bovenbuur 
na 1u ‘s nachts voor erg veel 
geluidsoverlast. 

De onderbuur scant de code in de gang 
en beschrijft het probleem. De melding 
komt bij de 
wijkagent/burenbemiddeling. 



De lift

Het licht in de lift werkt niet meer.  

Een bewoner scant de QR code in de 
lift en beschrijft het probleem. De 
syndicus krijgt een melding in het 
systeem en kan aan de slag.



Wil jij een leefbare stad? 
Wil jij positieve sociale 

impact creëren? Word lid 
van Qrew by FixForm.
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community building


