
Thuis in de Toekomst is een campagne die inwoners laat stilstaan bij hoe ze willen wonen: vandaag en in 
de toekomst. De Vlaamse Overheid nam het initiatief en stelt de woontest met ondersteunende commu-
nicatiemiddelen en methodieken gratis beschikbaar aan lokale overheden. De vijf Vlaamse provincies en 
VVSG ondersteunen lokale overheden die met de uitslag van de woontest aan de slag willen gaan. 

Omdat samenwerken beter loopt met goede afspraken, zetten we op een rijtje wat we van de partners 
verwachten. Zo kan om Thuis in de Toekomst het denken over toekomstgericht wonen bij zo veel mogelijk 
mensen op gang brengen. 

1. De Vlaamse Overheid

De Vlaamse Overheid ontwikkelt de woontest, de communicatiemiddelen, de methodieken en andere rele-
vante informatie. Dit wordt gratis beschikbaar gesteld op het platform www.thuisindetoekomst.be   

Op 4 februari gaat de woontest online en vanaf dan lanceert de Vlaamse Overheid een brede mediacam-
pagne om het thema én de woontest onder de aandacht te brengen. 

2. De vijf provincies 

Thuis in de Toekomst wordt door elke provincie verbonden aan de eigen werking. De ondersteuning van 
gemeenten die met de uitslag een vervolgactie willen opzetten, ziet er daarom overal anders uit. Tijdens 
de provinciale infosessies georganiseerd door Wonen-Vlaanderen geven de provincies een concreter beeld 
van wat deze ondersteuning inhoudt. 

3. De stad of gemeente

De lokale overheid die inschrijft voor Thuis in de Toekomst, brengt de woontest onder de aandacht van 
inwoners, met het oogpunt op een zo groot mogelijk bereik in de eigen gemeente. 

Na de periode waarin de woontest online staat, krijgt de stad of gemeente inzicht in de globale uitslag in 
een rapport op maat. De resultaten van de test worden gedeeld met alle inwoners en intern in de stad of 
gemeente besproken en eventueel getoetst aan BBC en beleidsplanning.

Op basis van deze resultaten, engageert de lokale overheid zich tegenover haar inwoners om een vervolg-
actie op te zetten. Een actie kan heel klein of heel groot zijn. Enkele voorbeelden: 

• afspraken maken over het ontwikkelen van een gezamenlijke visie ontwikkelen rond wonen in de toekomst 
binnen het IGS,

• opstellen van een charter voor toekomstige ontwikkelingen in stad of gemeente, 

• experimenten of proefopstellingen in wijken of buurten om zaken uit te testen, 

• een workshop waarin de uitslag van de woontest verdiept worden met geïnteresseerde burgers, 

• organiseren van een inspiratie-avond over andere woonvormen, 

• burgers betrekken bij het verder uitwerken van concrete ideeën aan de hand van een online ideeënplatform

• informeren en inspireren van burgers over toekomstbestendige woonvormen.

4. De burger

Elke burger kan de woontest invullen en de denkoefening over wonen vandaag en in de toekomst maken. 

Burgers die in een stad of gemeente wonen die deelneemt aan het initiatief, kunnen aangeven of ze verder 
op de hoogte gehouden willen worden over enerzijds de Vlaamse campagne Thuis in de Toekomst, en/
of anderzijds over eventuele acties die hun eigen stad of gemeente. Via de kanalen van de eigen stad of 
gemeente krijgen ze een terugkoppeling over de uitslag van de test.


