
Webinar resultaten woontest
8 juli 2020



Praktische richtlijnen voor een vlot 

webinar

• Deze webinar wordt opgenomen, zodat ze later 
herbekeken kan worden via 
gemeenten.thuisindetoekomst.be 

• Slides en opname webinar worden ook gedeeld met de 
deelnemers.

• Heb je een vraag? Gebruik de chat.

• Aan het einde van dit webinar beantwoorden we de
vragen.

• Dit webinar wordt herhaald op vrijdag 28 augustus om 
10u00.



De resultaten van 

Thuis in de Toekomst



In deze webinar maken we jullie 

wegwijs in …
• Aanpak van Thuis in de Toekomst

• Ondersteuningsaanbod

• De rapportering

• Wat is het wel?

• Wat is het niet?

• Het dashboard

• Hoe ga je van start?

• Hoe gebruik je het? 

• Actie ontwikkelen

• Binnen de gemeentediensten

• Met buurgemeenten

• Met burgers



Aan de slag met de resultaten!

• Inwoners informeren 

• Actie op maat van jouw gemeente

! Resultaten niet veralgemenen



Wie doet mee?

• Bijna 39.000 respondenten 

• 225 deelnemende gemeenten



Doel en aanpak van 

Thuis in de Toekomst 

✔Burgers doen stilstaan bij hun woongedrag en hen 
inspireren om toekomstgerichte keuzes te maken

✔4 februari: test online 

✔Lokale overheden een tool (online en offline) 
aanbieden om met hun burgers in gesprek en 
interactie te gaan over wonen in de toekomst

✔7 juli: resultaten op maat aan deelnemende 
gemeenten



3 thema’s in de test

• Densiteit

• Wonen op minder ruimte

• Collectiviteit 

• Meer ruimte en materialen delen

• Slimme locatie 

• Dichter bij alle voorzieningen wonen



Interactieve tool: woongedrag

Burgers bewust 
maken van 
woongedrag

Testresultaten 
verwerken en op 
maat vormgeven

Gemeente aan de 
slag i.f.v. 
gedragsverandering

Inzichten onderzoek – inspiratie – tools – tips & tricks 



We doen het samen



Ondersteuning

• Webinar ;-)

• Lees- en doewijzer

• Platform gemeenten.thuisindetoekomst.be

• Methodieken

• Beeldenbank 

• Provincies 

• info@thuisindetoekomst.be

mailto:info@thuisindetoekomst.be


Hoe gebruikt u de online 

rapportage?

• E-mail van shinyapps.io, gisteren ontvangen rond 
15u40

• Link om in te loggen

• Kies een wachtwoord

• Nadien toegang tot rapportage omgeving of 
dashboard

-> Geen e-mail ontvangen? Controleer de spam of 
meld via info@thuisindetoekomst.be



Wat mag u verwachten van de 

rapportage?

• Online dashboard

• Volledig anonieme weergave van de resultaten uit 
uw gemeente

• Uw kunt acties ondernemen met…

• Uw diensten

• Uw inwoners

• Uw (deelnemende) buurgemeenten



Wat mag u er niet van verwachten?

• Niet wetenschappelijk

• Niet representatief

• Geen leesklare PDF



Actie en dialoog

Bedoeling is

• Intern aan de slag gaan met de resultaten

• Een aantal acties en initiatieven ontwikkelen

• Dialoog met collega-diensten

• Dialoog met buurgemeenten

• Inwoners informeren en verder laten denken

Enkele suggesties om u op weg te zetten bij “HOE doe ik het?”

• Met de collega’s?

• Met de buurgemeenten?

• Met de inwoners



1. Dialoog met collega-diensten

Vooraf:

1. Resultaten per dienst ‘filteren’

2. Lijst met goede voorbeelden, praktijken, ... aanleggen

Mogelijke werkwijzen:

1. Per dienst: gefilterde resultaten -> wat kan versterkt 
worden?

2. Werksessie: waar zetten we (samen) onze schouders 
onder? Wie doet/helpt wat?



2. Verbindingen leggen

Vooraf:

• Er gebeurt al veel, er zijn al veel plannen: MJP, Gecoro, 
lokaal woonoverleg, ...

Enkele tips:

1. ‘Wonen begint als je de deur uit stapt” -> bekijk ‘wonen’ 
ruimer dan de woonst -> zo groeien uw medestanders en 
partners

2. Onderzoek hoe en waar u linken kan leggen tussen 
resultaten TidT en wat gemeente sowieso al van plan is 

3. Misschien zijn er groepen en organisaties in het sociaal 
weefsel met interesse in openbare ruimte, groen, beleving, 
... -> maak hen mee tot partner



3. Workshop met kaarten

Vooraf:

• Foto’s uit de beeldenbank –
gemeenten.thuisindetoekomst.be

Mogelijke aanpak:

1. Kaarten verdelen; deelnemers hebben elk enkele kaarten

2. Gesprek met richtinggevende vragen zoals:

• Stel dat wij in onze gemeente hiervoor willen gaan, ... Hoe 
aanpakken? 

• Wie kan dit trekken? Intern? Extern?

• Wie is hier betrokken?

• Wat is nodig om dit inhoudelijk én procesmatig succesvol 
te laten verlopen?



4. Dialoog en actie met 

buurgemeenten
Doel:

• Samen met collega’s in buurgemeenten resultaten omzetten in 
acties

• Initiatieven en acties ‘verdelen’ en leren van elkaar

Enkele tips:

1. Deelnemende gemeenten stellen hun analyse voor

2. Toelichten wat uit de interne workshop naar voor is gekomen

3. Samen brainstormen: welke acties? Welke experimenten?

4. Werk verdelen, dubbel werk vermijden

5. Intervisie opzetten: elkaar versterken, valkuilen vermijden, 
leercyclus, ...



5. Informeren inwoners en verder 

laten nadenken

Communicatie, enkele tips:

1. Cijfers in de vorm van infografieken of tekeningen 
voorstellen

2. Resultaten koppelen aan (toekomstige) realisaties en 
plannen

3. Resultaten en beleidsplannen: waar inpassen en bijsturen?

4. Eventueel bestaande online platform gebruiken



5. Informeren inwoners en verder 

laten nadenken

Event voor inwoners:

1. Informatie-avond: bevindingen, goede voorbeelden, linken

2. Tijdelijke tentoonstelling 

Via online platform:

1. Informeren

2. Oproep tot experiment ‘in de eigen straat, buurt, ...’



Ondersteuning

• Webinar ;-)

• Lees- en doewijzer

• Platform gemeenten.thuisindetoekomst.be

• Methodieken

• Beeldenbank 

• Provincies 

• info@thuisindetoekomst.be

mailto:info@thuisindetoekomst.be




“
Wat nu? Aan de slag 

met de resultaten


