
Thuis in de Toekomst

 Tips & tools voor lokale overheden 
Met Thuis in de Toekomst wil de Vlaamse Overheid lokale overheden een tool aanbieden om met hun burgers 
in gesprek te gaan over wonen in de toekomst. Hier vind je een aantal methodieken en inspiratie die je kun-
nen helpen om inwoners doen stil te staan bij hoe ze wonen, vandaag en in de toekomst. 

Met deze methodieken krijg je ideeën om

 3 Diverse doelgroepen in je gemeente te bereiken

 3 De impact van Thuis in de Toekomst te vergroten door inwoners ook  

in gesprekken aan het denken te zetten over wonen in de toekomst

 3 De resultaten van de woontest in te zetten in je gemeente

 3 Inspiratie van elders op te doen voor je eigen gemeente



Werving en communicatie: hoe beginnen?  
hoe mensen bereiken? hoe warm houden?

Doelstelling: 

De woontest en het thema onder de aandacht te brengen in de gemeente.

Tips: 

1. Download het promopakket (perstekst, teksten voor website, sociale media en stadskrant en 
 campagnebeeld) van Thuis in de Toekomst via www.thuisindetoekomst.be/p/communicatie

2. Lanceer de woontest in je gemeente door op korte tijd een zo groot mogelijk aantal mediakanalen 
 tegelijkertijd in te zetten. Verspreid nadien druppelgewijs extra en aanvullende informatie over de test.

3. Verzamel getuigenissen en testimonials van personen die de test willen gebruiken of reeds gebruikt 
 hebben in je gemeente. Laat zij aan het woord om anderen mee te overtuigen.

4. Kies de juiste mediamix om je boodschap te verspreiden

Pers (perstekst, redactioneel artikel, regionale tv) 
Gedrukte media (flyer, affiche, stadskrant) 
Mondelinge media (loket/balie, infoavond, stand op evenement) 
Digitale media (website, e-mail, sociale media, elektronische borden, paid-ads, participatieplatform)

5. Contacteer de trekkers van de lokale socio/culturele verenigingen en betrek ze bij de communicatie.  
Zij staan dichter bij de doelgroepen en kunnen rechtstreeks met hen communiceren.  
Ook de verschillende adviesraden kunnen hierbij helpen.

6. Betrek ook de andere gemeentediensten (sportdienst, jeugddienst, OCMW, cultuur, welzijn, ruimtelijke 
planning, duurzaamheid,…) om de boodschap mee te verspreiden. Zij onderhouden nauwere contacten 
met de spelers op het middenveld.

7. Stel een projectteam samen en maak afspraken wie wat zal doen. Als ambtenaar hoef je niet alles zelf te 
doen. Betrek je collega’s van relevantie diensten bij het project.

8. Gebruik klare taal in al je teksten en hou het kort en bij de essentie, zo versterk je een inclusieve 
communicatie.

9. Evalueer tussentijds. Loopt de communicatie naar wens? Waar moet er nog bijgestuurd worden en extra 
middelen ingezet worden om de woontest te promoten.

10. Gebruik de aangeleverde methodieken (zie overige fiches).

11. Maak een communicatieplan.



thuisindetoekomst.be

Communicatieplan gemeentes

Doelstelling Doelgroep Waar WanneerWat

Affiches Bewoners Openbare plaatsen, loketten, 
lokale winkels

Je checkt dit best even met de 
 drukker (midden december)

Test promoten (verwijzen naar 
website)

Website gemeente Bewoners Website gemeente Je checkt dit best even met het 
online team (half januari)

Test promoten + meer informatie  
meegeven (verwijzen naar website)

Publicatie gemeentelijk 
infoblad/krant Bewoners Gemeentelijk infoblad/krant Je vraagt dit best even na bij de 

 redactie (midden december)
Test  promoten (verwijzen naar 
website)

Persbericht Bewoners lokale pers Je checkt dit best even bij de 
 gemeente (januari)

Test promoten (verwijzen naar 
website)

Nieuwsbrief Bewoners Gemeentelijke online 
nieuwsbrief 

Je kan dit vermelden in de 
 nieuwsbrief van februari

Test promoten (verwijzen naar 
website)

Flyer Bewoners Openbare plaatsen, loketten, 
lokale winkels

Je checkt dit best even met de 
 drukker (midden december)

Test promoten + meer informatie  
meegeven (verwijzen naar website)

Infoborden digitaal Bewoners In gemeentehuis Je kan dit navragen bij het online 
team (half januari)

Test promoten (verwijzen naar 
website)

Infoborden in 
gemeente Bewoners Openbare weg Je stemt dit best intern af 

(december)
Test  promoten (verwijzen naar 
website)

Sociale media kanalen 
gemeente Bewoners Facebook, Instagram, 

Twitter ... 
Je kan dit navragen bij het online 
team (half januari)Test  promoten

Intranet gemeente Bewoners Website, sociale media, 
nieuwsbrief ...

Andere diensten aansporen om dit 
ook te delen

Alles mag vanaf 4 februari gepubliceerd worden.



Hoe lokale groepen en verenigingen betrekken? 

Doel:

Lokale groepen en verenigingen te bereiken en hen mee laten werven en toeleiden.

Enkele tips:

1. Verzamel de contactgegevens van de trekkers van de lokale socio/culturele verenigingen. Schakel hierbij 
ook de andere diensten van je gemeente in.

2. Gebruik de template-mail uit het promopakket om hen aan te schrijven met de vraag om naar hun 
leden te communiceren over de woontest. Reik hen hierbij ook de nodige tools aan (teksten en 
campagnebeeld).

3. Bel de trekkers nadien ook kort. Vraag of alles duidelijk is en geef nog wat meer uitleg indien nodig. Zo 
maak je het contact persoonlijker en vergroot je de kans dat zij de woontest effectief naar hun leden 
communiceren.

4. Ga zelf de boer op… Breng de woontest tot bij je doelgroep. Zet een infodesk op in scholen, bib, sporthal, 
praatcafé, jeugdbewegingen, markt, events, stadsloket,… waar passerende of wachtende inwoners de test 
ter plekke kunnen invullen.

5. …



Dialoog op gang brengen en verdiepen 

Toolkit: kaartenspel

Doel:

1. Bewoners doen stilstaan bij hun manier van wonen en leven en ze aan de hand van (uitdagende) stellin-
gen te laten nadenken over de toekomstgerichte keuzes die hiermee gepaard gaan.

2. Bewoners naar de website doorverwijzen om de woontest in te vullen.

Opmerking vooraf:

Met de toolkit “Kaartenspel” zijn vele alternatieven mogelijk. We beschrijven hieronder enkele mogelijkheden 
en stimuleren verder de creativiteit van de lokale trekkers. Voel je vrij om zelf het spel eigen te maken en te 
begeleiden. 

 
 
 

Benodigdheden:

Speelkaarten met
 − Op de voorzijde een beeld uit de beeldenbank  
 − Op de achterzijde een van de stellingen uit de woontest

Een duidelijke url op de kaarten verwijst naar de online versie van de woontest en nodigt de gebruiker aan 
om deze in te vullen.

Praktisch:

1. Download de speelkaarten via de website: link

2. Vervang het papier in de printlade van je printer in papier van minstens 300 gr

3. Stel je printer in om dubbelzijdig af te drukken

4. Print eerst één dubbelzijdige pagina als test voordat je de rest print

5. Print de speelkaarten dubbelzijdig af

6. Snij de speelkaarten op de snijtekens uit

Doe de woontest op
www.thuisindetoekomst.be

Ik zou best een stuk van mijn 
eigen tuin willen samenvoegen 
met die van enkele buren om 
samen een grote gemeenschap-
pelijke tuin te hebben.
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Op voorwaarde dat...



Doelstelling:

 − Bewoners doen stilstaan bij hun manier van wonen en leven en ze aan de hand van (uitdagende) 
stellingen te laten nadenken over de toekomstgerichte keuzes die hiermee gepaard gaan.

 − Bewoners naar de website doorverwijzen om de woontest in te vullen.

Doelgroepen:

 − Jongeren: via jeugdraad, leiding jeugdbewegingen, leerlingenraden,..
 − Ouderen: via praatcafés, seniorenraad, dienstencentra, …
 − Mensen in armoede: via kringkruideniers, OCMW,…
 − Etnisch-culturele diversiteit: via lessen voor anderstaligen
 − Breed publiek en burgerorganisaties: via infoavonden
 − Adviesraden: sessie agenderen per raad
 − Gezinnen, scholen, gezinsbond
 − Buurtcomité, straatwerkgroepen, BIN, …
 − Andere groepen: actieve kunstenaarsgroepen, wereldwinkel, lokaal festival, wekelijkse markt,  

cultuurmarkt, …
 − Iedereen kan dus eigenlijk deel uitmaken van de doelgroep ;) 

TIP: stel je doelgroep zo divers (heterogeen) mogelijk samen voor het beste resultaat

Met wie/waar kan je het spel spelen?

In een groep

Zet 5 personen samen rond een tafel. Laat elke deelnemer minstens 2 kaarten uit het spel trekken waarna ze 
de stelling moeten voorlezen en beantwoorden. Ga in discussie hierover en bouw met de getrokken kaarten 
een kaartenhuis op.

Bij een evenement

Leg de speelkaarten aan je stand op een tafel en nodig passanten uit om een kaart te nemen, de stelling te 
lezen, ga in gesprek en nodig de passant nadien uit om de woontest ter plaatse of thuis in te vullen. 
Beslis vooraf of mensen de kaart mee naar huis kunnen nemen.

Aan het (woon-)loket

Laat een kaart uit het spel trekken, motiveer om hierover na te denken of ga in gesprek en vraag om de 
woontest thuis in te vullen.  
Beslis vooraf of mensen de kaart mee naar huis kunnen nemen.

Verloop sessie per doelgroep (ongeveer 1 uur)

Inleiding algemeen (5 min.): Wat en waarom van de woontest.

Inleiding werkvorm (5 min.): Verdeel de aanwezigen over enkele tafels, voorzie een speelkaartenset per tafel.

Werkvorm (30 tot 45 min.): 

Zet 3 tot 6 personen samen rond een tafel. 

De eerste deelnemer aan de tafel trekt 2 kaarten uit het spel, beantwoordt de stelling, geeft bondig uitleg bij 
zijn antwoord.

De volgende deelnemer geeft zijn feedback op de antwoorden en trekt vervolgens ook 2 kaarten, die hij 
beantwoordt, enz. 



Op deze manier worden de thema’s per tafel bespreekbaar en brengen we ook een spelelement in de sessie.
Elke deelnemer krijgt 2 jokers, die hij of zij kan inzetten om iets te zeggen, ook als het niet de eigen beurt is.

Conclusie per tafel (5 min): Vat kort samen wat de kern van de antwoorden was, wat viel op, wat werd er 
belangrijk gevonden… Welke 2 beelden spraken het meest tot de verbeelding. Schrijf dit samen op.

OPTIE: maak zoveel mogelijk kaartenhuisjes met de spelkaarten

Eindconclusie + Call To Action (5 min.): Geef elke deelnemende vereniging/persoon een kaartenspel mee en 
stimuleer hen om zelf met hun leden hiermee aan de slag te gaan. Zorg er voor dat ze een fiche hebben over 
het verloop. (zie hieronder)

Rollen

 − 1 spelleider die de spelregels bewaakt, het spel in goede banen leidt, de timing opvolgt en de bijvra-
gen stelt.

 − 1 schrijver die op het aangeleverde sjabloon de conclusies samenvat tijdens het spel.

 − Deelnemers aan het spel.

Spelregels

1. Duid een spelleider aan

2. Duid een schrijver aan

3. Maak groepjes van 3 tot 6 personen

4. Zet je aan een tafel

5. Leg de speelkaarten willekeurig door elkaar op tafel

6. Elke deelnemer krijgt bij het begin van het spel één jokerkaart

7. Deelnemer 1 trekt 2 kaarten, leest de stellingen voor en beantwoordt deze

8. Deelnemer 2 geeft kort zijn visie op de vorige antwoorden

9. Deelnemer 2 trekt 2 kaarten, leest de stellingen voor en beantwoordt deze

10. Herhaal stap 4 tot 8 naargelang het aantal deelnemers

11. Elke deelnemer heeft 1 minuut om zijn stellingen kort en krachtig te verduidelijken. De spelleider volgt de 
timing op.

12. Elke deelnemer heeft 1 minuut om zijn visie op de vorige antwoorden kort en krachtig te verduidelijken. 
De spelleider volgt de timing op.

13. Een joker geeft recht om op elk moment (ook al ben je niet aan de beurt) feedback te geven op een 
stelling of antwoord

14. Na 30 tot 45 minuten stopt het spel

OPTIE: maak zoveel mogelijk kaartenhuisjes met de spelkaarten

Tips

Zorg voor stabiele tafels.

Hoe dikker het papier van de speelkaarten hoe gemakkelijker er mee gebouwd kan worden.

Zorg er als begeleider voor dat de spreektijd per deelnemer gerespecteerd wordt. Zo komt iedereen aan bod.



Verenigingen gaan verder zelf aan de slag

Op het einde van elke sessie krijgen de verschillende verenigingen een kaartenspel mee naar huis. Hiermee 
kunnen ze het thema onder hun leden bespreekbaar maken en het invullen van de woontest promoten.

 
Hoe?

Niet door zelf een sessie van 1 uur te organiseren, maar door de kaarten te gebruiken als “debatfiches” en de 
woontest bespreekbaar te maken onder de leden. 

Enkele mogelijkheden:

 − Leg de kaarten tijdens de middag in de eetruimte, licht kort toe en initieer het debat.
 − “Verstop” de kaarten op strategische plaatsen in de BIB.
 − Geef de leden van sport- en jeugdverenigingen op het einde van de activiteit een kaart mee naar 

huis.
 − Hang enkele kaarten aan de tikklok/kapstokken/koffiemachine/… van je bedrijf/dienst.
 − Integreer de kaarten in een les op school.
 − …



Dialoog op gang brengen en verdiepen 

Toolkit: beeldkaarten 

Doel:

1. Bewoners doen stilstaan bij hun manier van wonen en leven en ze aan de hand van inspirerende 
 voorbeelden/foto’s te laten nadenken over de toekomstgerichte keuzes die hiermee gepaard gaan.

2. Bewoners naar de website doorverwijzen om de woontest in te vullen.

Benodigdheden:

Speelkaarten met op de voorzijde een beeld uit de beeldenbank  
Een duidelijke url op de kaarten verwijst naar de online versie van de woontest en nodigt de gebruiker aan 
om deze in te vullen.

Praktisch:

 − Download de speelkaarten via de website: link
 − Vervang het papier in de printlade van je printer in papier van minstens 300 gr
 − Stel je printer in om dubbelzijdig af te drukken (als je de kaarten tenminste ook voor het 

Kaartenspel wil gebruiken; voor deze werkvorm heb je enkel de voorkant nodig) – denk ook aan 
eventuele zwart-wit-instelling

 − Print eerst één dubbelzijdige pagina als test voordat je de rest print
 − Print de speelkaarten af
 − Snij de speelkaarten op de snijtekens uit

Werkwijze - 1:

1. Leg de kaarten open en verspreid op een tafel

2. Vraag iedereen 2 beeldkaarten te kiezen: 1° die je aantrekt en 2° waar je bedenkingen of vragen bij hebt

3. Geef elke deelnemer ook een joker

4. Maak duo’s:

 − Iedereen 5’ krijgt om te vertellen over de kaarten die hij/zij koos: waarom vind ik dit aantrekkelijk? 
welke kansen zie ik er in? waarom? + wat zijn mijn bezorgdheden en waarom? 

 − Met de joker kan je één maal jouw feedback geven op een kaart van een andere deelnemer.
 − Samen afronden – 3’: kansen en bezorgdheden bundelen.

5. ‘Plenair’ 

 − Beluisteren van kansen -> op een flap.
 − Beluisteren van bezorgdheden -> wat is nodig/wat heb jij nodig om deze zorgen weg te nemen? 

wanneer kan het een kans worden? …
6. Duid per tafel ook een “schrijver” aan, die kort de kansen/bezorgdheden per kaart noteert in enkele 

puntjes. Nadien te gebruiken bij de plenaire bespreking op de flappen.



Werkwijze - 2:

7. Leg de kaarten op elkaar in het midden van de tafel met de beelden naar boven.

8. Geef iedereen 2 jokers

9. Met de klok mee neemt elke deelnemer een kaart van de stapel en vertelt waarom hij/zij hier (niet) zou 
willen wonen.

10. Met een joker kan je dit standpunt aanvullen, tegenspreken, …

11. Doe 2 rondes, zodat elke deelnemer 2 beeldkaarten kan nemen en de 2 jokers ook gebruikt kunnen 
worden.

12. Sluit af door samen te vatten wat de belangrijkste argumenten zijn (los van de beelden) om ergens al 
dan niet te wonen.

13. Duid per tafel ook een “schrijver” aan, die kort de argumenten opschrijft.

Werkwijze – 3:

1. Leg de kaarten met de beelden naar boven op een rij naast elkaar op tafel.

2. Elke deelnemer mag op zijn beurt een kaart naar boven of onder schuiven. 
Naar boven betekent: hier wil ik wel wonen. 
Naar beneden betekent: hier wil ik niet wonen.

3. Herhaal tot alle kaarten verschoven zijn

4. Nu kan de argumentatieronde beginnen. 
Elke deelnemer beargumenteert waarom hij een kaart naar boven/onder geschoven heeft. 
De groep geeft hier hun mening over

5. Komt de deelnemer hierna tot een ander inzicht dan verschuift hij de kaart. Zoniet blijft de kaart liggen.

6. Herhaal tot alle kaarten besproken zijn.

7. Sluit af door samen te vatten wat de belangrijkste argumenten zijn (los van de beelden) om ergens al 
dan niet te wonen.

8. Duid per tafel ook een “schrijver” aan, die kort de argumenten opschrijft.




