
Welkom bij de infosessie  
‘Werking tijdens de pandemie’ 
20 januari 2021

Schakel uw micro uit.
We starten stipt om 19.30 u. 
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VERLOOP

1. Inleiding
2. Fysiek vergaderen
3. Digitaal vergaderen 
4. Activiteiten voor groter publiek
5. Goede voorbeelden
6. Afsluiter
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1. Inleiding

pandemie                                                       solidariteit + veerkracht

hechte gemeenschap lokaal bestuur + bewoners

sociale afstand
fysieke afstand                                              sociale nabijheid

3



2. Fysiek vergaderen
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Wat mag? www.info-coronavirus.be
Binnen: op afstand, voldoende verluchting

in de kerk
in een loods van een (landbouw)bedrijf
in een manege

http://www.info-coronavirus.be/


2. Fysiek vergaderen
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Buiten: max. 4 personen
Wat? wandelen, fietsen, varen, zitten
Waar? de gangen van een klooster, onder een afdak

van de school, in de tribune of de dug-out van de
voetbalploeg, in wachthuisje van De Lijn, 
onder een schuilhut of op een picknickplaats, 
op een boot of een kajak of kano op een rivier, een 
kreek, een vijver of een meer



2. Fysiek vergaderen
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Hoe?
-In groepjes van 4
-Kies rustige routes en tijdstippen 
-Wissel de samenstelling van de groepjes
-Maak een nieuwe lus
-Noteer kernwoorden of neem alles op via smartphone
-Breng verslag uit



2. Fysiek vergaderen
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Welke activiteiten zijn er mogelijk?
-buiten en in kleine groepjes
-plantacties
-zwerfvuil opruimactie 
-paddenoverzet
-knelpuntenwandeling met rollator, kinderwagen,
slechtzienden, rolwagen



2. Fysiek vergaderen
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Andere mogelijkheden: 
-Schrijf een subsidiedossier: 
Leader, Koning Boudewijstichting, 
Buurten op den Buiten, Regionale Landschap…

-Werk aan thema’s of projecten die meer tijd vragen
of die in de schuif bleven liggen

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/leader-steunmogelijkheden-voor-plattelandsontwikkeling
https://www.kbs-frb.be/nl/
https://www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Press-releases/2020/20200611AJBuurtenODB
https://www.regionalelandschappen.be/


3. Digitaal vergaderen 
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1. Platformen:
Google Meet, Jitsi, Microsoft Teams, Zoom
Facebook, Skype, Webex, WhatsApp

2.    Hoe?
Techniek: verbinding, geluid, beeld
Organisatie: agenda, timing, afspraken

https://meet.google.com/?hs=197&pli=1&authuser=0
https://meetme.bit.nl/
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/welkom-bij-de-gratis-versie-van-microsoft-teams-6d79a648-6913-4696-9237-ed13de64ae3c
https://zoom.us/pricing


4. Grote groep bereiken
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1. Hoe? voorbereiding, communicatie, modereren
2. Wie? iedereen, experten, doelgroep
3. Waarom? informeren, uitdenken, besluiten
4. Wanneer? aangepast aan doelgroep
5. Interactie en laten stemmen via Padlet en Mentimeter

of een stemformulier van het gekozen platform
6.   Gebruik aparte vergaderruimte (break-outrooms)

https://nl.padlet.com/
https://mbomediawijs.nl/edutools/mentimeter/


5. Goede voorbeelden
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1. Dorpsraad Spalbeek 2.0: fototentoonstelling
2. Dorpsraad Afrit 12 Hansbeke: bevraging
3. Dorpsraad Heldergem: Sintrondrit met livestream
4. Bewonersplatform Kwenenbos: Jitsi + tijdsbewaking
5. Burgernetwerk Toekomst Telt: projecten uitwerken
6. Wijk Voorstad Veurne: buitenvergadering
7. Dorpsraad Zandbergen: rebuswandeling

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=spalbeek2.0&set=a.827187257817849
https://afrit12hansbeke.be/index.php/57-enquete-cultuurhuis-voor-inwoners
https://www.facebook.com/heldergem.dorp.7/videos/1787961844691471
https://meetme.bit.nl/
https://www.toekomsttelt.be/
https://www.facebook.com/photo?fbid=1690105681161273&set=pb.100004855723218.-2207520000..


6. Afsluiter
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1.   Bedankt voor uw inbreng 
en de volgehouden aandacht. 

2.  Schrijf u in op onze nieuwsbrief.
Word lid van onze koepelorganisatie.
Info op www.dorpsbelangen.be
Reacties  info@dorpsbelangen.be

http://www.dorpsbelangen.be/
mailto:info@dorpsbelangen.be

