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01 
Inleiding
Met Thuis in de Toekomst lanceerde de Vlaamse overheid op
4 februari 2020 een woontest die de Vlaming laat stilstaan bij
woonwensen en –uitdagingen. Het doel is de mindset van de Vlaming
over woonkeuzes te openen en te stretchen. In deze campagne willen
we de interesse wekken voor hoe mensen in de toekomst kunnen
wonen, door hen te prikkelen via de woontest en te inspireren over
mogelijkheden die aansluiten bij de bestaande realiteit. Niet minder
dan 38934 mensen over heel Vlaanderen vulden de online test in
tijdens de periode van 4 februari tot 1 juni 2020. De lokale overheden
die zich inschreven om de resultaten van de respondenten op hun
grondgebied te ontvangen, engageerden zich om deze bevindingen
te delen met hun inwoners en ermee aan de slag te gaan in concrete
acties, projecten of beleidsinitiatieven.

Niet minder dan 225 Vlaamse steden en gemeenten schreven zich
in. Ze namen deel aan de campagne door de woontest gericht
onder de aandacht te brengen bij hun inwoners. Nu ontvangen ze
de bevindingen uit de woontest en krijgen inzicht in wat er leeft
bij inwoners. Alle deelnames aan de woontest t.e.m. 31 mei zijn
opgenomen in de rapportage van deze resultaten die de deelnemende
steden en gemeenten ontvangen. Daarmee kunnen ze concrete acties
opzetten om de gedragsverandering in wonen te ondersteunen. De
provincies helpen de gemeenten mee op weg om aan de slag te gaan.
Als Vlaamse overheid doen we dat door het aanreiken van deze leesen doewijzer. Dit document is niet limitatief en we willen u zeker
aanmoedigen om creatief aan de slag te gaan met de resultaten.
De woontest staat nog steeds online en kan nog individueel of in
groepsverband ingevuld worden, maar de resultaten zullen dus niet
meer worden opgenomen voor rapportage.
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02 
Hoe gebruikt
u de online
rapportage?
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De contactpersonen die werden opgegeven bij de inschrijving van uw
stad of gemeente, ontvangen op 7 juli 2020 een e-mail van shinyapps.io met
als onderwerp ‘Colin Sanders has invited you to access an application on
shinyapps.io’. Als u deze e-mail niet ontvangen heeft, controleert u best
ook de ongewenste e-mails of spam. In de e-mail vindt u een link om in
te loggen. U kiest een wachtwoord en gaat verder. Zo krijgt u toegang tot
de rapportage omgeving, hierna dashboard genoemd. Indien u toch nog
moeilijkheden zou ondervinden, kunt u contact opnemen via
info@thuisindetoekomst.be.
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03 
Wat mag u
verwachten van
de rapportage?

U kunt met deze resultaten aan de slag gaan door relevante data
uit het dashboard te kruisen. Bij voorkeur kruist u een testvraag
met een socio-demo vraag. Gebruik de resultaten als onderdeel of
ondersteuning bij een proces, niet als resultaat op zich. U kunt o.a. de
volgende acties ondernemen:
BINNEN UW GEMEENTELIJKE OF STEDELIJKE DIENSTEN:
• De resultaten bespreken met de diensten communicatie, ruimte,
wonen, mobiliteit, duurzaamheid, handel, welzijn,…
• Agenderen op bestaande overlegplatformen of adviesraden,
zoals de Gecoro en het lokaal woonoverleg
• De resultaten/analyses koppelen aan lopende beleidsprojecten

De resultaten zijn terug te vinden in een online dashboard of tool,
waarmee u met collega’s, burgers of buurgemeenten in gesprek kunt
gaan over het wonen van de toekomst. Het is een volledig anonieme
weergave van de antwoorden die de respondenten uit uw gemeente
gaven. Zowel de antwoorden op de testvragen en stellingen, als
de socio-demo gegevens zijn te raadplegen. Op die manier kunt u
nagaan welke profielen in uw gemeente vertegenwoordigd zijn onder
de respondenten.

MET UW INWONERS:
• Over de resultaten in dialoog gaan
• Acties uitwerken obv thema, doelgroep, wijk, buurt,…
• Bestaande (online) platformen gebruiken om op te roepen tot
actie

MET UW (DEELNEMENDE) BUURGEMEENTEN:
• Benchmarken door contact op te nemen met andere
deelnemende gemeenten
• Bovenlokale actiepunten detecteren en samen actie ondernemen
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04 
Wat mag u er niet
van verwachten?

De resultaten van de woontest hebben ook enkele beperkingen.
Allereerst is deze woontest geen wetenschappelijk onderzoek. De
resultaten zijn dus niet representatief voor de bevolking van uw
gemeente. Het zegt enkel iets over de mensen die de test hebben
ingevuld, waarbij bv. hoogopgeleiden en oudere bevolkingsgroepen
oververtegenwoordigd kunnen zijn. Het zijn dus geen gegevens waar
rechtstreeks conclusies uit getrokken kunnen worden. Fundamentele
beleidskeuzes maken puur op basis van deze resultaten is dan
ook niet aan te raden. De resultaten kunnen echter wel gebruikt
worden als ondersteunend element binnen een bepaald traject zoals
hierboven toegelicht, of als aanleiding om met uw burgers in gesprek
te gaan.
Wat betreft de aard van de rapportage, worden de resultaten niet
voorgesteld in een leesklare PDF met voorgekauwde analyses. Uit het
online dashboard waar u toegang tot krijgt, kunt u gericht op zoek
gaan naar relevante informatie op maat van uw gemeente.
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05 
Wat doet u best
eerst, vooraleer
aan de slag te
gaan?
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Zoals eerder in deze leeswijzer aangegeven, is deze woontest geen
wetenschappelijk onderzoek. De respondenten uit uw gemeente
zijn dus niet representatief voor uw totale bevolking. Daarom is het
aangewezen om eerst te bekijken met hoeveel de respondenten
uit uw gemeente zijn. Bij lage aantallen (30-50) kunnen verdere
opsplitsingen minder relevant worden. Daarnaast is het belangrijk
om te achterhalen wie uw respondenten zijn. Zijn ze vooral
hoogopgeleid? Zijn het vooral 70-plussers? Zijn het vooral grote
gezinnen?
U kunt dit bekijken door bij ‘breaks te tonen’ niets aan te
vinken. Bij ‘kies een vraag’ kunt u dan kiezen voor o.a. ‘Tot welke
leeftijdscategorie behoor je?’, ‘Uit hoeveel mensen bestaat je
gezin momenteel?’ of ‘Socio-demo: diploma’. U krijgt dan telkens
de verdeling te zien voor alle respondenten uit uw gemeente. Zie
onderstaande resultaten voor alle Vlaamse respondenten.
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06 
Hoe scoort uw
gemeente op de
drie dimensies?
Met de woontest van Thuis in de Toekomst werden drie dimensies
gemeten die een indicatie geven van hoe de Vlaming in de toekomst
wil wonen: slimme locatie, collectiviteit en densiteit. Hieronder kunt
u de resultaten zien voor alle Vlaamse respondenten. Daarnaast
ontvangt u nog een afzonderlijk document waarin u de Vlaamse
resultaten voor alle vragen kunt raadplegen, waarbij ook alle breaks
getoond worden. Indien u geïnteresseerd bent in het Vlaamse
resultaat van een bepaalde vraag, gekruist met een bepaalde break,
dan kunt u dat resultaat in dat afzonderlijke document bekijken.
Maar vooraleer u de resultaten van uw gemeente in detail gaat
analyseren, raden we u aan om eerst te bekijken hoe uw inwoners
scoren op de drie dimensies en ze eventueel te vergelijken met de
Vlaamse respondent. Hierbij geven we u graag wat meer informatie
bij de inhoud van de drie dimensies:
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DENSITEIT
Met meer mensen wonen op minder ruimte. Compacter wonen daagt
mensen uit om de ruimte efficiënter te gebruiken. Denk aan meer
geschakelde of gestapelde woningen, en meer geclusterd groen, of
aan woontypologieën en woonoppervlaktes die passen bij diverse
levensfases en gezinssamenstellingen, het gebruik van daken als
moestuin of gemeenschappelijk terras, … . Dit alles geeft meer kansen
aan een aangename woon- en leefomgeving en meer open ruimte.

COLLECTIVITEIT
Meer mensen delen ruimten en materialen. Het wonen op een kleinere
oppervlakte daagt mensen uit om meer ruimte en materialen te
delen. Denk aan een stuk gedeelde tuin met de buren, het clusteren
en delen van autostaanplaatsen in de wijk, deelfietsen en deelwagens
gebruiken, locaties voor opeenvolgende pop-up activiteiten, … . Dit
alles geeft meer kansen om elkaar te ontmoeten en ondersteunt het
sociale netwerk.

SLIMME LOCATIE
Woningen liggen dicht bij alle voorzieningen. Dichter wonen bij allerlei
voorzieningen daagt mensen uit om zich anders te verplaatsen of om
diensten anders te organiseren. Denk aan meer verplaatsingen te voet
of met de fiets, openbaar domein dat rol- en kinderwagenvriendelijk
is, het gemak om nog even iets dat je vergat bij te gaan kopen, de
beschikbaarheid van een uitgebreid openbaar vervoersnetwerk, … .
Dit alles geeft meer kansen om de openbare ruimte in woonkernen
in te richten op maat van de buurtbewoners, en om bijvoorbeeld een
diverser en geclusterd zorgaanbod te ontwikkelen.
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07 
Hoe gaat u
in dialoog en
onderneemt u
actie?

Met de resultaten van de woontest wil het Agentschap WonenVlaanderen van de Vlaamse overheid lokale overheden informatie
aanbieden om met hun burgers in rechtstreeks gesprek te gaan
over wonen in de toekomst. Hier vindt u een aantal methodieken en
inspiratie die u kunnen helpen om inwoners doen stil te staan bij hoe
ze wonen, vandaag en in de toekomst.
Op de website https://gemeenten.thuisindetoekomst.be/p/methodieken
vindt u bijkomend materiaal om de methodieken in de praktijk te brengen.
Daarnaast kan het ook nuttig zijn om de resultaten met
collegadiensten te bespreken en eventuele acties te ontwikkelen of
aan elkaar te koppelen.
Met deze methodieken krijgt u ideeën om:
• intern met de resultaten aan de slag te gaan
• te komen tot een aantal acties en initiatieven, al dan niet samen
met collega’s uit de buurgemeenten
• de impact te vergroten door met inwoners in gesprek te gaan en
met hen blijvend na te denken over het wonen in de toekomst
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1. RESULTATEN HOE ‘INTERN, IN EN MET DE EIGEN
GEMEENTELIJKE ORGANISATIE’ AAN DE SLAG?

2. Op zoek gaan naar verbindingen met bijvoorbeeld
Meerjarenplan, Gecoro, lokaal woonoverleg, …

DOEL: samen met andere diensten resultaten bespreken en omzetten
in concrete acties.

Deze zoektocht kan u ook koppelen aan de werksessie onder vorig punt.

TIPS EN WERKWIJZEN:

ENKELE TIPS:

1. Resultaten per dienst ‘filteren’ en hen bezorgen.

• “wonen begint als je de deur uit stapt”: bekijk ‘wonen’ dus ruimer
en zo ontdekt u dat er meerdere partners kunnen zijn

vb: De resultaten van “Een parkeerplaats voor mijn deur” bezorgen
aan de dienst Mobiliteit

• Onderzoek hoe en waar u linken kan leggen tussen de resultaten
en wat de gemeente sowieso al van plan was, bijvoorbeeld in het
meerjarenplan.

Samen kan je op zoek gaan naar goede voorbeelden/tips HOE dit
concreet gemaakt kan worden.
vb: De output op “Ik wil meer contact met de andere buurtbewoners”
bespreken met de diensten gelijke kansen en preventie,
wijkondersteuning, ... en met diensten die bezig zijn met verenigingen
en handelaars
U kan dit op 2 manieren doen:
1. U gaat met de resultaten naar de verschillende betrokken
diensten, naar elke dienst afzonderlijk. Samen bespreekt u wat er
kan gebeuren, wat er al is, wat er aan gekoppeld kan worden en
hoe het opgevolgd kan worden.
2. Via een werksessie met de betrokken diensten waar u de
resultaten samen bekijkt en onderzoekt welke acties kunnen
volgen. TIP: zorg ervoor dat de voorgestelde acties ‘verdeeld’
worden, zodat de betrokkenheid van meerdere mensen in de
organisatie vergroot. Tegelijkertijd heeft niemand het gevoelen er
niet alleen voor te staan en zijn meerdere diensten betrokken.

3. Workshop – kaarten
(zie gemeenten.thuisindetoekomst.be voor materiaal):
Als basismateriaal kunt u hiervoor gebruik maken van de foto’s uit de
beeldenbank – gemeenten.thuisindetoekomst.be.
Kaarten schudden, verdelen, ... of iedereen trekt om beurten lukraak
een kaart met foto uit de beeldenbank.
Het gesprek focust zich op vragen zoals:
• stel dat wij in onze gemeenten hiervoor willen gaan, dit willen
opzetten, ...
• wie kan hier mee aan de slag gaan? zowel intern als extern?
• wat is er nog meer nodig?
•

hoe overtuigen we het bestuur, waar kunnen we linken aan
reeds lopende initiatieven of plannen?

• ...
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2. RESULTATEN – AAN DE SLAG MET DE
BUURGEMEENTEN

3. MET DE RESULTATEN NAAR DE INWONERS

OPMERKING VOORAF: enkele van de bovenstaande methodieken
kunnen -mits aanpassingen- ook bruikbaar zijn om het gesprek met
de collega’s van de buurgemeenten aan te knopen.

1. Inwoners informeren
2. inwoners verder aan het denken zetten

DOEL: samen met collega’s van buurgemeenten resultaten omzetten
in acties en die eventueel te verdelen
WERKWIJZEN: Reeds bestaande overlegplatformen gebruiken. vb –
voor Herentals: IGS Kempens woonplatform Zuidwest, Kempen 2030,
Unizo Neteland, Gecoro Neteland, … De deelnemende gemeenten
kunnen hun cijfers en analyse op tafel leggen.

DOEL:

COMMUNICATIE: Om de essentie van de resultaten kenbaar te maken,
kan u naast de klassieke gemeentelijke kanalen ook aanverwante
organisaties en netwerken aanspreken en/of via genetwerkte personen
en groepen.
Belangrijk hierbij blijft (zie inleiding):
communiceer geen %; deze resultaten zijn niet representatief.
TIPS OM DE RESULTATEN TE COMMUNICEREN:

Tijdens het overleg kan u:
• bespreken wat in de verschillende interne workshops naar voor is
gekomen,
• afspreken wie welke actie wil opzetten of experimenteren
• onderzoeken hoe ‘dubbel werk’ vermeden kan worden

U kan er ook voor kiezen om een intervisie op te zetten, met als
mogelijke richtinggevende vragen: :

1. De cijfers in de vorm van enkele infografieken of tekeningen voorstellen
2. resultaten koppelen aan (toekomstige) realisaties en plannen in de
gemeente
3. resultaten en beleidsplannen: waar inpassen en waar bijsturen?
4. gebruik eventueel het bestaande online participatieplatform om
inwoners aan te spreken en uit te dagen om iets met de resultaten te
doèn – vb: ‘Wie/welke straat, buurt, wijk, … experimenteert met een
gedeelde trampoline?
OPEN EVENT ORGANISEREN: Het doel is vooral: informeren!

• waar kunnen we elkaar versterken?
• wat zijn mogelijke valkuilen?
• op welke manier kunnen we problemen overstijgen?
• lerend ondersteunen en ondersteunend leren
• ….
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1. informatie-avond: resultaten tonen, goede voorbeelden voorstellen
(ook uit de buurgemeenten), bestuur vertelt over linken met
meerjarenplannen
2. (tijdelijke) ‘tentoonstelling’ in de bib, inkomhal gemeentehuis, buurthuis,
… met: resultaten (infografieken), foto’s uit de beeldenbank (open source
beschikbaar op gemeenten.thuisindetoekomst.be) , realisaties uit de
eigen gemeente, enkele elementen wat de gemeente nog meer gaat
aanpakken?
25

08
Concrete
praktijkvoorbeelden
Nu we de resultaten van uw stad of gemeente in grotere lijnen
bekeken hebben, reiken we graag wat inspiratie aan over hoe de
resultaten in de dagelijkse praktijk van pas kan komen.
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Praktijkvoorbeeld: beleidskeuze rond kernversterking
De resultaten van de woontest kunnen ook een element zijn bij het
maken van een beleidskeuze. Ze kunnen bijvoorbeeld een indicatie
geven met welke groepen inwoners het aangewezen is om in dialoog
te gaan.
Stel: u heeft de mogelijkheid om een inbreidingsproject te realiseren
in de dorpskern van één van uw deelgemeenten. Tegelijk beschikt u
als gemeente nog over landbouwgrond aan de rand van diezelfde
deelgemeente. De landbouwgrond grenst bovendien aan een
belangrijk natuurgebied. Een natuurvereniging zou de grond graag
aankopen.
Dit zijn belangrijke beleidskeuzes die u als gemeentebestuur moet
maken. Zoals eerder aangehaald, kunt u die niet louter maken op
basis van de resultaten van de woontest. Maar een aantal interessante
kruisingen van breaks en stellingen kunnen wel één van de elementen
zijn binnen uw keuze.
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Op bovenstaande printscreens hebben we de stelling ‘We kunnen
beter aan de rand van de gemeente nieuwe gronden verkavelen,
dan in het centrum hoger te gaan bouwen’ gekruist met de breaks
‘diploma’ en ‘omgeving woning’.
In deze resultaten zien we dat de lagere opleidingsniveaus significant
lager scoren op de antwoordopties ‘Eerder/helemaal niet akkoord’.
Een groter aandeel lager opgeleiden t.o.v. de hoogopgeleiden vindt
dus dat er aan de rand van een gemeente nieuwe gronden verkaveld
kunnen worden.
Op het vlak van woonomgeving zien we de omgekeerde beweging
bij respondenten uit een verstedelijkte woonomgeving. Zij scoren
significant lager op de antwoordopties ‘Eerder/helemaal akkoord’.
Op basis van de resultaten kunt u de dialoog aangaan met uw
inwoners, met in gedachten de mogelijke verschillen tussen
opleidingsniveaus, leeftijdsgroepen, woonomgeving…
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Praktijkvoorbeeld: stedelijk/gemeentelijk woonproject
Stel: u plant een nieuw woonproject in uw stad of gemeente.
Afhankelijk van de aard van het project (verkoop van
gemeentelijke bouwkavels, projectzone voor aanbesteding aan
projectontwikkelaar,...) wordt er vooraf nagedacht over hoe deze
nieuwe wijk er uit zou moeten zien. Bijvoorbeeld: krijgt elk huis zijn
eigen parkeerplaats voor de deur? Of wordt er een gezamenlijke
parking voorzien in de wijk? Het resultaat op deze vraag gekruist met
de break ‘leeftijd’ is dan bv. interessant om te bekijken. Hieronder kunt
u het Vlaamse resultaat zien. Daaruit blijkt dat jongere gezinnen een
lichte voorkeur hebben voor een parkeerplaats voor de deur.
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Praktijkvoorbeeld: tuindelen?
Een andere interessante vraag is die naar een gemeenschappelijke
tuin of een privé tuin. Deze vraag gekruist met de break ‘omgeving
woning’ toont aan dat respondenten uit verstedelijkte omgeving
een gemeenschappelijke tuin significant meer zien zitten dan
respondenten met verspreide bebouwing. Op basis van deze
resultaten kunt u de dialoog aangaan met de doelgroep(en) voor het
stedelijke/gemeentelijke woonproject.
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Praktijkvoorbeeld: fietsvriendelijke schoolomgeving
Stel: uw stad of gemeente plant de heraanleg van een schoolomgeving
met speciale aandacht voor de fietser. Zo is het de bedoeling om de
omliggende straten in te richten als fietsstraat, waarbij auto’s dus
geen fietsers mogen inhalen. Het is dan interessant om de resultaten
op de stelling ‘Ik wil wel omrijden met de auto om fietsers een veilige
route te bieden’ te bekijken. Een mogelijke break om mee te kruisen is
‘omgeving woning’. U ziet hieronder de Vlaamse resultaten.
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Praktijkvoorbeeld: mee zorgen voor openbaar domein?
U zou als lokale overheid ook kunnen overwegen om een gedeelte
van de (groene) schoolomgeving mee te laten onderhouden door de
directe buren van de school. De resultaten van de vraag ‘Zelf publieke
ruimte mee onderhouden’ of ‘Overheid onderhoudt publieke ruimte’
zijn interessant om mee te nemen bij die overweging, eventueel
gekruist met de break ‘leeftijd’. Als de directe buren bv. 60+ zijn,
kunnen die resultaten een extra stimulans zijn om de dialoog aan te
gaan. Hieronder ziet u de Vlaamse resultaten.
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09 
Ondersteuningsaanbod vanuit de
provinciebesturen
De Vlaamse provinciebesturen werden nauw betrokken bij Thuis in de
Toekomst en meer concreet bij het tot stand komen van de woontest.
Ze bieden u als stad of gemeente dan ook graag ondersteuning als u
aan de slag wil gaan met de resultaten.

ANTWERPEN
De provincie Antwerpen voorziet een inspiratiesessie voor lokale
besturen op vrijdagvoormiddag 25 september in Kamp C. Ze willen
daar inspiratie bezorgen voor de verschillende manieren waarop
gemeenten verder aan de slag kunnen gaan met de thema’s die in
Thuis in de Toekomst aan bod kwamen. Er wordt ook een workshop
voorzien over het interpreteren van de resultaten van de bevraging
en het beantwoorden van vragen daarover. Als gemeenten vroeger al
vragen hebben (bijvoorbeeld na het bekijken van de webinar) mogen
ze die ook al dan aan de provincie stellen. U kunt hiervoor contact
opnemen met Ad Coenen (ad.coenen@provincieantwerpen.be) of Mia
Philips (mia.philips@provincieantwerpen.be).

LIMBURG
Wil je als gemeente verder aan de slag rond participatie en
woonwensen, aarzel niet om contact op te nemen met
wonen@limburg.be. Wij denken graag met je mee, gaan samen met
jou op zoek naar inspirerende voorbeelden en willen lokale en/of
bovenlokale samenwerkingsverbanden faciliteren.
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OOST-VLAANDEREN

VLAAMS-BRABANT

Hoe zien inwoners van uw gemeente zichzelf morgen wonen? Wil
iedereen een vrijstaand huis in het groen of zijn de alternatieven ook
aantrekkelijk? Met de woontest “Thuis in de toekomst” van de Vlaamse
overheid kunt u hierover met uw inwoners in gesprek gaan. Met de
resultaten kunt u samen met inwoners, belanghebbenden en experten
aan de slag gaan om tot een duurzaam en toekomstgericht lokaal
woonbeleid te komen.

Wilt u in uw gemeente goed gelegen woonprojecten uitwerken en
heeft u al een locatie of idee? Aarzel dan niet om contact met de
provincie op te nemen via neel.eerdekens@vlaamsbrabant.be. We
bekijken via welke subsidiereglement wonen we je verder op weg
kunnen helpen of leiden u naar goede voorbeelden.

Er werden provinciale infomomenten georganiseerd en er wordt
een leernetwerk opgestart met de gemeenten die hun burgers
willen warm maken om de test in te vullen. Na de verwerking van de
resultaten, kunt u via het omgevingscontract een participatietraject
op maat uitrollen in uw eigen gemeente. Het doel van dit traject is
om een duurzame gedragsverandering op gang te brengen en te
vertalen in lokaal woonbeleid.
Alle info over het omgevingscontract vindt u hier:
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/e6c861ea-2d93-427b8b9c-c6c9392052e1/Publicatie_omgevingscontract.pdf#page=36
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WEST-VLAANDEREN
Wilt u als gemeente werken aan kernversterking waarbij rekening
wordt gehouden met de woonwensen in een participatief traject?
Dan denken wij graag met u mee. We helpen zoeken naar
inspirerende voorbeelden en eventuele lokale en/of bovenlokale
samenwerkingsinstrumenten en -verbanden, al dan niet aansluitend
bij het eigen provinciaal beleid.
Contact: wonen@west-vlaanderen.be
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10
Rondleiding door
het dashboard
Om het online dashboard optimaal te kunnen gebruiken, overlopen
we de verschillende functionaliteiten.
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HET KEUZEMENU LINKS, VAN BOVEN NAAR BENEDEN:

HET DASHBOARD ZELF, VAN BOVEN NAAR BENEDEN:

1. Het aantal respondenten in uw stad of gemeente

6. ‘Kies een vraag’: Hier kiest u welke resultaten u wil zien. U kan kiezen
uit alle stellingen die voorgelegd werden, de werk- of woonsituatie,
de socio-demo’s gemeente of diploma, of de algemene scores op de
drie dimensies slimme locatie, densiteit en collectiviteit.

2. ‘Breaks te tonen’: hier kunt u één of meerdere variabelen aanvinken
waarvoor u de resultaten van een bepaalde vraag opgesplitst
wil zien. Bv.: de resultaten voor ‘Slimme locatie’ opgesplitst per
opleidingsniveau.
3. ‘Select filter’: hier kunt u enkel uw eigen stad of gemeente
selecteren.
4. ‘Simple size threshold’: vanaf dit aantal respondenten worden de
resultaten getoond. De standaard instelling is 40 respondenten.
Heeft u bv. 30 respondenten, dan kunt u dit aanpassen naar 20.

7. In de zone daaronder worden de resultaten getoond voor de
gekozen vraag, eventueel opgesplitst volgens de ‘breaks’ die u links
in het keuzemenu heeft aangevinkt.
8. Rechtsboven van deze resultaten ziet u drie horizontale lijntjes.
Via dit menu kunt u de gekozen resultaten in een bepaald formaat
downloaden. Voor een optimale download, kiest u best voor de
standaard instellingen qua font grootte en hoogte grafiek.

5. ‘Update dashboard’: met deze knop kunt u de resultaten updaten
als u de instellingen heeft gewijzigd.
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9. Daaronder vindt u enkele modaliteiten voor het tonen van de
resultaten:
a. Verander van grafiek: u heeft de keuze uit de horizontale ‘bar’
(standaardinstelling), een verticale ‘column’, elke antwoordoptie
als een ‘line’, of een ‘area’ of ‘scatter’ (punten).
b. Waarden tonen: Standaard worden de percentages per
antwoordoptie getoond. U kunt dit desgewenst uitschakelen.
c. Stacked: Als u dit uitschakelt, worden de antwoordopties boven
elkaar getoond i.p.v. achter elkaar. Het kan handig zijn om de
verschillende scores te vergelijken.
d. Schaal omdraaien: de antwoordopties worden gespiegeld
of omgedraaid. ‘Helemaal akkoord’ wordt bv. ‘Helemaal niet
akkoord’ en zo verder. Deze instelling wordt gebruikt om de
richting waarin een bepaalde vraag gesteld werd, om te draaien.
e. Transponeren: Deze optie staat standaard uitgeschakeld. Als u
dit inschakelt, wordt uw grafiek horizontaal getoond. Als u de
‘bar’-vorm als grafiek gebruikt, zal er dus niets veranderen.
f. Font grootte: hiermee kunt u de grootte van de tekst
aanpassen.
g. Hoogte grafiek: hiermee kiest u hoeveel ruimte de grafiek mag
innemen. Standaard staat dit ingesteld op 50.
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10. Het onderste gedeelte van het dashboard toont per ‘break’ de
verschillen tussen de antwoordopties. Standaard staat de optie
‘enkel significante verschillen tonen?’ ingeschakeld, zodat enkel de
significante verschillen getoond worden.
a.	Show 25 rows: Hiermee kunt u instellen hoeveel rijen van
resultaten u per pagina wil tonen. U kan kiezen uit 10, 25, 50 en
100.
b. Copy: Hiermee kopieert u de inhoud van de resultaten. U kan
die waarden daarna dus plakken in bv. een Word document.
c. C
 SV: Hiermee downloadt u de resultaten in CSV-formaat. Dat
wil zeggen dat de waarden samenkomen in één kolom, enkel
gescheiden door een komma.
d. Excel: Hiermee downloadt u de resultaten in Excel-formaat. De
waarden krijgen hier dus wel een eigen kolom, net zoals in het
dashboard.
e. Zoeken: Met deze functie kunt u zoeken op een bepaalde ‘break’
of antwoordoptie.
f. ID: De nummering van de resultaten. Verder geen functie.
g. BreakSplits: Hieronder verschijnen alle subcategorieën van de
‘breaks’ die u linksboven in het keuzemenu heeft aangevinkt.
Door op ‘breakSplits’ te klikken, worden alle resultaten
gerangschikt volgens subcategorie of breaksplit.

i. N
 : Hieronder verschijnt het aantal respondenten per breaksplit.
Door op ‘N’ te klikken, worden alle resultaten gerangschikt
volgens aantal respondenten.
j. Resultaat: Hieronder vindt u het percentage van een bepaalde
breaksplit dat voor een bepaalde antwoordoptie gekozen
heeft. Door op ‘resultaat’ te klikken, worden alle resultaten
gerangschikt volgens percentage.
k.	Verschil met totaal: Dit percentage toont aan hoe significant
een resultaat is, en dus ook hoe sterk de correlatie is tussen
een breaksplit en een antwoordoptie. Bijvoorbeeld voor
ID1 in bovenstaand voorbeeld: een respondent met een
diploma lager middelbaar zal gemiddeld 1,9% lager scoren
op de antwoordoptie ‘slimme locatie’ dan de totale groep
respondenten.
l.	
Significant: Hieronder wordt aangegeven of een resultaat
significant is en dus niet berust op toeval. Standaard worden
enkel significante resultaten getoond, tenzij u de optie ‘enkel
significante verschillen tonen?’ uitschakelt.
Linksonder de tabel met resultaten kunt u zien hoeveel
(significante) resultaten er zijn.
Rechtsonder de tabel kunt u eventueel naar een volgende pagina
met resultaten gaan.

h. Antwoord: Hieronder verschijnen de antwoordopties van de
vraag die u geselecteerd heeft. Door op ‘antwoord’ te klikken,
worden alle resultaten gerangschikt per antwoordoptie.
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11. Bijlages
51

01 
Weergave van de
stellingen en vragen in
de test, vertaald naar de
afgekorte stellingen in het
dashboard
De stellingen die als dilemma’s geformuleerd werden in de woontest,
werden om praktische redenen afgekort ingevoerd in het dashboard.
We geven hierbij een overzicht van de volledige stellingen en de
afgekorte versies in het dashboard.
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1.

2.

3.

Waar gaat je voorkeur naar uit?
a.

WOONTEST: Een parkeerplaats voor mijn deur
DASHBOARD: Eigen parking

b.

WOONTEST: Groen voor mijn deur en een
gemeenschappelijke parking op wandelafstand
DASHBOARD: Gemeenschappelijke parking

Waar gaat je voorkeur naar uit?
a.

 OONTEST: Wonen in een rustige woonomgeving.
W
DASHBOARD: Rustige woonomgeving

b.

 OONTEST: Wonen in een meer levendige omgeving
W
dichtbij ontspanningsmogelijkheden, winkels en scholen.
DASHBOARD: Levendige woonomgeving

Waar gaat je voorkeur naar uit?
a.

WOONTEST: Ik zou best een stuk van mijn tuin willen
samenvoegen met die van enkele buren om samen een
gemeenschappelijke tuin te hebben.
DASHBOARD: Gemeenschappelijke tuin

b.

WOONTEST: We voorzien best zo groot mogelijke privé
tuinen om iedereen zijn/haar eigen groene ruimte te geven.
DASHBOARD: Privé tuin
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4.

5.

6.

Waar gaat je voorkeur naar uit?
a.

WOONTEST: Ik wil meer contact met andere buurtbewoners.
DASHBOARD: Meer contact met buren

b.

 OONTEST: Ik heb geen boodschap aan contact met mijn buren.
W
DASHBOARD: Geen contact met buren

De andere vragen uit de woontest werden in het dashboard niet
afgekort en dus hetzelfde geformuleerd.

Waar gaat je voorkeur naar uit?
a.

 OONTEST: Als er meer publieke ruimte komt in mijn
W
buurt, wil ik die graag mee onderhouden.
Dashboard: Zelf publieke ruimte mee onderhouden

b.

WOONTEST: Als er meer publieke ruimte komt in mijn
buurt, moet de overheid instaan voor het onderhoud.
DASHBOARD: Overheid onderhoudt publieke ruimte

Waar gaat je voorkeur naar uit?
a.	
WOONTEST: Een appartement midden in een publiek park
DASHBOARD: Appartement in park.
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b.

 OONTEST: Een woning met enkel een klein terras.
W
DASHBOARD: Woning met klein terras.

7.

DASHBOARD: Socio-demo: diploma

->

WOONTEST: Wat is het hoogste onderwijsniveau dat je met
succes hebt beëindigd?
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