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1 Inleiding 

Voorliggend rapport is het eindrapport bij de opdracht ‘Uitwerken van praktische instrumenten rond 
gezondheid in ruimtelijk beleid’, uitgevoerd door KENTER en VITO in samenwerking met Voorland in 
opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving binnen het departement Omgeving van de Vlaamse 
Overheid.  

De belangrijkste resultaten van deze opdracht zijn de drie praktische instrumenten die werden ontwikkeld. 
Zij worden afzonderlijk opgeleverd.  Het dashboard en de checklist zijn as such bruikbaar; voor de portal 
site werd een Proof of Concept opgeleverd. Dit rapport beschrijft het traject dat gevolgd werd tijdens de 
opdracht en motiveert de keuzen die gemaakt werden in de loop van dat ontwikkelingsproces. 

1.1 Doel van de opdracht 

De opdracht had als doel drie praktisch bruikbare instrumenten te ontwikkelen zodat ze ter beschikking 
gesteld kunnen worden aan ruimtelijke professionals, lokale overheden en iedereen die betrokken is bij het 
opmaken van ruimtelijke visies, plannen en projecten.  

Meer bepaald moesten drie praktische instrumenten ontwikkeld worden die gezondheid beter doen 
verankeren in het ruimtelijk beleid, processen en project, nl. 

 Een portal site (Proof Of Concept) die de bestaande kennis rond gezondheid en ruimtelijk beleid 
bundelt en ontsluit, kennis die ingezet kan worden in alle schakels van de ruimtelijke visievorming, over 
de opmaak van ruimtelijke plannen en het uitvoeren van ruimtelijke projecten; 

 Een instrument (geïnspireerd op een “dashboard”) dat inzicht geeft in de gevolgen van strategische 
ruimtelijke keuzes (bijvoorbeeld op het niveau van een lokaal beleidsplan of bij de start van een 
planningsproces) op gezondheid en daarmee visievorming kan ondersteunen; 

 Een instrument (geïnspireerd op de “checklists”) voor het beoordelen van de gezondheidsimpact van 
concrete ontwerpen, projecten en ruimtelijke plannen dat te gebruiken is door ontwerpers, 
projectontwikkelaars, planners, besluitvormers en vergunningverleners én expliciet context-specifiek 
inzetbaar is.  

De uitgewerkte instrumenten moesten zich in de eerste plaats richten op lokale overheden en ruimtelijke 
professionals. Vanuit de resultaten van de behoeftebevraging rond ondersteunende instrumenten door het 
Agentschap Zorg en Gezondheid, werden een aantal noden en randvoorwaarden aangedragen waarmee 
rekening gehouden moest worden bij het ontwikkelen van de bovenstaande instrumenten.  

1.2 Uitgangspunten bij de opdracht 

Een aantal uitgangspunten bij deze opdracht hebben het proces dat uiteindelijk gevolgd werd, 
vormgegeven. We lijsten ze hieronder op: 

 Het analytisch kader dat opgesteld werd in de voorgaande studie1 werd gehanteerd als structurerend 
element bij de ontwikkeling van de praktische instrumenten, zodat de ‘logica’ achter de ontwikkelde 
instrumenten dezelfde is en de instrumenten een zekere samenhang kennen; 

 Een co-creatie proces werd opgezet om zo veel mogelijk rekening te houden met noden / behoeften 
van toekomstige gebruikers bij de ontwikkeling van de instrumenten; 

 Een tweevoudige invalshoek werd gebruikt bij het ontwikkelen van de instrumenten: in kaart brengen 
huidige situatie vs. impact van ruimtelijke ingrepen; 

 Het streven naar de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke en intuïtieve instrumenten werd als 
uitgangspunt gehanteerd bij de ontwikkeling, zodat de instrumenten voldoende laagdrempelig zouden 
zijn om mee aan de slag te gaan, een breed publiek bereikt zou kunnen worden en diens vragen snel 
beantwoord zouden kunnen worden. 

 

 
1 Instrumentele analyse van gezondheid in het ruimtelijk beleid (2019), uitgevoerd door KENTER i.s.m. VITO in opdracht van VPO. 
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Het uitgangspunt van het analytisch kader wordt hieronder nog wat meer toegelicht. Het analytisch kader 
(zie Figuur 1) werd ontwikkeld om de relatie tussen wat ruimtelijke professionals doen en plannen (in 
plannen en projecten) en de impact hiervan op gezondheid inzichtelijk te maken.  

Het schema is op verschillende manieren leesbaar. Er kan gestart worden met de definitie van het begrip 
gezondheid. Een onderscheid werd gemaakt tussen fysieke gezondheid en mentale gezondheid, met 
verschillende aspecten die hieronder vallen. Fysieke gezondheid is medebepalend voor mentale gezondheid 
en andersom. Links en rechts van deze begripsafbakening staan factoren opgelijst die de gezondheid 
beïnvloeden. Links zijn de factoren weergegeven die niet beïnvloed kunnen worden vanuit ruimtelijke 
ordening. Het betreft onder meer persoonlijke factoren zoals leeftijd, genetische factoren, …, de aanwezige 
gezondheidszorg, sociaal-culturele waarden, socio-economische factoren, goed bestuur, het globale 
ecosysteem, … . Rechts wordt eerst aangegeven dat een gezonde leefomgeving bepalend is voor gezondheid 
(zowel gezondheidsbeschermende als gezondheidsbevorderende aspecten). Daarbij wordt verder naar 
rechts nog aangegeven hoe deze verschillende aspecten worden bepaald door factoren die door ruimtelijke 
ordening beïnvloedbaar zijn. Tenslotte zijn helemaal rechts in het schema de beschikbare instrumenten uit 
de ruimtelijke ordening weergegeven die kunnen inspelen op deze bepalende factoren. Hiervoor zijn geen 
één-op-één relaties weergegeven, omdat alle ruimtelijke instrumenten in principe alle factoren zullen 
kunnen beïnvloeden, onder meer afhankelijk van of het gaat over nieuwe ontwikkelingen of niet. 

Voor de ontwikkeling van de voorliggende instrumenten werd, in overleg met de toekomstige gebruikers 
en bevestigd door de stuurgroep, beslist om het niveau ‘bepalende factoren die beïnvloedbaar zijn vanuit 
de ruimtelijke ordening’ te nemen als ingang voor elk van de instrumenten. Het betreft 7 thema’s die 
herkenbaar zijn voor de ruimtelijke professional. 

We sommen ze hieronder op (de oorspronkelijke naamgeving uit het analytisch kader staat tussen haakjes): 

 Veilig en actief verplaatsen: verkeersveiligheid, actief transport, openbaar en gedeeld vervoer (verkeer 
en vervoer); 

 Verantwoord voedsel: voedselwoestijnen, lokale, gezonde en betaalbare voeding, agrarische 
activiteiten (voedselvoorziening); 

 Natuurlijk buitenleven: kwantiteit, kwaliteit, nabijheid, toegankelijkheid en veiligheid van 
groen/blauwe ruimte (natuur en groen); 

 Werkbaar produceren: afscherming van gevoelige bestemmingen van risicovolle, vervuilende en/of 
hinderende (industriële) activiteiten (industrie en bedrijvigheid); 

 Gezonde woonomgeving: fysieke veiligheid, toegankelijke en aangename openbare ruimte en 
diversiteit (bebouwde omgeving); 

 Recreatie en ontmoeten: mogelijkheden voor sport en spel, cultuur en ontmoeting 
(recreatiemogelijkheden); 

 Bereikbaar goed voorzien: aanwezigheid en toegankelijkheid van en afstand tot gezondheidszorg, 
werkgelegenheid, onderwijs, kinderopvang, winkels, .. (voorzieningen). 
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Figuur 1: Analytisch kader ruimte & gezondheid 
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1.3 Gevolgde werkwijze 

Om, uitgaande van de hierboven opgelijste uitgangspunten, de instrumenten te ontwikkelen werd een 
aanpak opgezet in drie fasen en volgens twee sporen (zie 

Figuur 2). Parallel met het ontwikkelen van de instrumenten (spoor ‘ontwikkelingspad tools’) werd een co-
creatietraject opgezet om op gezette tijden mogelijke toekomstige gebruikers te betrekken in het 
ontwikkelen van de instrumenten en de ontwikkelde instrumenten bij hen af te toetsen. 

In elk van de fasen werden de toekomstige gebruikers betrokken via een workshop. 

 We zijn het traject gestart met het identificeren van wensen en eisen van de toekomstige gebruikers 
ten aanzien van de instrumenten (fase 1). Naast de informatie die reeds beschikbaar was uit de 
voorgaande studie en uit de behoeftebevraging uitgevoerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid, 
werd een workshop georganiseerd met de deelnemers aan het co-creatietraject. 

 Op basis van dat pakket van eisen werden de instrumenten in eerste instantie tot op conceptueel 
niveau ontwikkeld (fase 2). Dit liet toe om op dat moment de instrumenten te laten testen door de 
toekomstige gebruikers en nog (grondige) wijzigingen aan te brengen om de instrumenten beter te 
laten aansluiten bij hun wensen. 

 Tenslotte werden de instrumenten doorontwikkeld en getest door de toekomstige gebruikers (fase 3). 
De opmerkingen die dan nog gegeven werden, werden verwerkt in de finale instrumenten zoals ze 
worden opgeleverd. 

De stuurgroep kwam telkens na een workshop met de toekomstige gebruikers bijeen, om beslissingen te 
nemen welke wensen / suggesties van de leden van het cocreatietraject wel en eventueel niet zouden 
kunnen worden meegenomen in het vervolgtraject van het ontwikkelen van de instrumenten. In fase 2, 
tijdens de operationele doorontwikkeling van de instrumenten, kwam de stuurgroep een extra keer samen 
om de stand van zaken te bespreken in die doorontwikkeling en belangrijke knopen door te hakken die 
bepalend waren voor de richting waarin de checklist zich verder zou ontwikkelingen (zie verder Hoofdstuk 
5). 
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Figuur 2: Schematische voorstelling van de aanpak gedurende de opdracht 
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1.4 Cocreatietraject 

Zoals hierboven aangegeven, hebben we er groot belang aan gehecht om mogelijke toekomstige gebruikers 
mee te betrekken in het ontwikkelen van de instrumenten. Bij de start van de opdracht hebben we daarvoor 
een aantal organisaties aangeschreven met de vraag of ze wilden deelnemen aan dit traject. Dit resulteerde 
in een mooi samengestelde groep van geïnteresseerde toekomstige gebruikers, met een wisselende 
achtergrondkennis rond hoe gezondheid kan worden meegenomen in ruimtelijke plannen en projecten. 

In Tabel 1 geven we weer hoe de groep werd samengesteld en welke organisaties ook daadwerkelijk 
deelnamen aan de verschillende sessies. De leden van de stuurgroep waren ook telkens uitgenodigd op de 
workshops en konden, net als de toekomstige gebruikers deelnemen aan de gesprekken. 

Tabel 1: Deelnemers aan het co-creatietraject en deelname aan de verschillende sessies 

Type actor Organisatie Sessie 1:  

Pakket van eisen  

(maart 2021) 

Sessie 2: Conceptuele 

ontwikkeling 

(juni 2021) 

Sessie 3: Test ontwerp 

instrumenten 

(september 2021) 

MER deskundige Zelfstandige    

Vastgoedontwikkelaar De Leefboom    

Projectontwikkelaar Pixii    

Intercommunale WVI    

 Veneco     

Gemeenten Oostrozebeke     

 Nijlen    

 Kontich    

 AG stadsvernieuwing 

Oostende 

   

Provincie  Antwerpen    

Ruimtelijke 

professionals 

GHARP    

 Spatie maakt ruimte    

Logo’s & mmk’s Logo Leieland    

 Logo Antwerpen    

 Werkgroep gezonde 

publieke ruimte 

   

 Gezond leven    

 

Voorafgaand aan de tweede en derde sessie werd er een document opgestuurd naar de aanwezigen zodat 
men reeds op voorhand kon zien in welke richting de ontwikkeling van de instrumenten uitging. 
Voorafgaand aan de derde sessie werden ook de instrumenten zelf (Excel-tools) meegestuurd, zodat men 
ze – indien er tijd voor was – kon testen. De voorbereidende nota’s zoals ze werden doorgestuurd naar de 
toekomstige gebruikers, worden in bijlage bij dit rapport toegevoegd. 

Elk van de sessies vond plaats als een digitale workshop (Teams). Er werd gewerkt met het digitale 
whiteboard Miro om samen input te kunnen geven. De output van de sessies wordt bijgevoegd in bijlage bij 
dit rapport. 

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport focussen we ons op het proces dat werd doorlopen en motiveren we de keuzen die zijn 
gemaakt en die geleid hebben tot de instrumenten zoals ze werden ontwikkeld. 
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Het rapport is als volgt verder gestructureerd: 

 In Hoofdstuk 2 beschrijven we kort hoe de look & feel in het kader van de ontwikkeling van de 
instrumenten tot stand is gekomen; 

 De Hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn gewijd aan de drie instrumenten: respectievelijk de portal site, het 
dashboard en de checklist. In deze hoofdstukken lichten we toe welke keuzen gemaakt zijn die 
bepalend zijn geweest voor de uiteindelijke vormgeving van de instrumenten. Tevens geven we 
aanbevelingen voor eventuele doorontwikkeling van deze instrumenten, beheer ervan, enzovoort. 

 Hoofdstuk 6, tenslotte, geeft een aantal aanbevelingen, overkoepelend over de drie instrumenten rond 
het implementatietraject voor de instrumenten. 
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2 Look & feel 

In het kader werd ook aandacht besteed aan het visuele aspect van de instrumenten.  Om de instrumenten 
duidelijk een eenheid te laten vormen werd een look & feel ontwikkeld voor het geheel van de instrumenten 
(zie Figuur 3).  Hieronder geven we enkele krachtlijnen bij de look & feel. 

2.1 Heldere naam met activerende baseline 

We stellen de projecttitel 'Ruimte voor gezondheid' voor. Die vertelt helder waarover het gaat en speelt 
met de twee betekenissen van het woord 'ruimte'. Om de intentie van het instrument duidelijker te stellen 
voegen we daar de baseline 'Zó plan je gezondheid in', als een belofte om een goede gids te zijn bij het 
inplannen van gezondheid. Activerend met houvast voor wie gezonde plannen wil opmaken. Deze keuzes 
bleken ook in de smaak te vallen van het testpanel. 

2.2 Ruimtelijk plannersjargon met een menselijke twist 

De thema’s die voor instrument gezondheid gehanteerd worden, lopen parallel met die van de ruimtelijke 
planning. Voor de naamgeving ervan kiezen we om die meer op mensenmaat te brengen. Dat doen we met 
herkenbare én wenselijk adjectieven zoals: veilig, werkbaar, natuurlijk, gezond, verantwoord, bereikbaar. 
Waar mogelijk ook actiever door gebruik van werkwoorden: verplaatsen, produceren, ontmoeten. Het 
kleurenpalet is ook heel herkenbaar voor wie met ruimtelijke planning bezig is, maar dan warmer en 
eigentijdser. Hierin volgde het testpanel onze keuzes. 

2.3 Schakels van een grotere keten 

Elk thema kreeg een eigen icoon, sterk gestileerd en modulair. Je kan ze individueel gebruiken als 
herkenbaar symbool, zowel groot als zeer klein. Maar ze kunnen ook aan elkaar geschakeld worden door 
het ruimtelijk vlakje dat ze allemaal hebben. Samen vormen ze visueel een keten, die de samenhang van 
alle thema's aantoont. 

2.4 Ook een icoon per tool 

Naast de thematische iconen, zijn er ook nog drie iconen die de tools representeren. Eenvoudig en in lijn 
met de visuals van de thematische iconenketen. Een laptopje voor de portaalsite, een staafdiagram voor 
het dashboard en een vinkje voor de checklist. Dit zorgt voor een mooi afgewerkt geheel, waarbij de tools 
en thema's mooi afgestemd zijn op elkaar. 
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Figuur 3: Look & feel 
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3 Portal site 

Het doel van de portal site is om een unieke onthaalomgeving te bieden waar bestaande maar op heden 
fragmentair beschikbare kennis rond de relatie tussen ruimtelijke plannen en projecten en gezondheid 
gebundeld wordt en zo ter beschikking wordt gesteld aan personen die professioneel bezig zijn met de 
opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen of de ontwikkeling van ruimtelijke projecten en de 
beslissingsnemers. Er werd binnen deze opdracht een ‘proof of concept’ ontworpen voor een portal site die 
bestaande kennis en informatie centraliseert. Om die reden lag de nadruk vooral op de inhoudelijke studie 
van beschikbare kennis rond gezondheid in combinatie met omgeving en pas in tweede instantie op het 
grafisch ontwerp. 

3.1 Pakket van eisen 

Vanuit het onderzoek ‘Instrumentele Analyse van Gezondheid in het Ruimtelijk Beleid’ en vanuit de 
‘Behoeftebevraging Gezondheid in Ruimtelijk Beleid’ was reeds heel wat informatie beschikbaar over de 
noden en behoeften van de toekomstige gebruikers. Deze informatie werd onderverdeeld in inhoudelijke 
eisen, eisen op het vlak van vormgeving, en eisen op het vlak van gebruiksmogelijkheden.  
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Figuur 4: Pakket van eisen voor de drie instrumenten op basis van resultaten van voorgaande studies 
(Portal site, Checklist, Visie-ondersteunend instrument of dashboard) 

Een groot aantal eisen was van toepassing op alle drie de instrumenten, terwijl andere aspecten specifiek 
waren voor één instrument. Deze bevindingen werden samengevat in Error! Reference source not found., 
als startpunt voor discussie met de toekomstige gebruikers tijdens de eerste workshop. Tijdens die 
workshop werden de aspecten die in Figuur 5 in de binnenste ‘must have’ cirkel werden geplaatst, 
aangeduid als meest belangrijk voor de portal site door de toekomstige gebruikers.  

 

 



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
16 

 

Figuur 5: Geïnventariseerde wensen van de toekomstige gebruikers (portal site) 

Samenvattend kwamen de volgende wensen naar voren: 

 Inhoudelijk: de informatie moet zowel gezondheidsbeschermende als -bevorderende aspecten 
bevatten, goed en logisch gestructureerd worden, verbeeldend en inspirerend werken, en up to date 
gehouden worden. 

 Vormgeving: gebruik visuele aspecten die de structuur verduidelijken en aantrekkelijk zijn voor 
ruimtelijke professionals zodat men snel de juiste informatie vindt. 

 Gebruiksmogelijkheden: voeg duidelijke leeswijzers en proceslijnen of een stappenplan toe, om o.b.v. 
het type plan of project en waar men zich bevindt in het proces de juiste informatie te kunnen vinden. 
Idealiter wordt de gebruiker ook snel naar de juiste informatie geleid, ongeacht de voorkennis van de 
gebruiker.   

Daarnaast gaven de gebruikers aan het belangrijk te vinden dat er een koppeling wordt gemaakt tussen de 
verschillende instrumenten, zodat bv. achtergrondinformatie voor het gebruik van het dashboard en het 
invullen van de checklist via de portal site gevonden kan worden, en dat men via de portal site naar de 
andere instrumenten toe geleid wordt.   

3.2 Conceptuele ontwikkeling 

3.2.1 Inhoud 

De portal site dient door te verwijzen naar reeds bestaande informatie, kennis, experts en tools t.a.v. de 
invloed van ruimtelijke inrichting op gezondheid. Er werd een inventarisatie gemaakt van geschikte bronnen 
(websites, instanties en rapporten) waarin deze informatie te vinden is, die tijdens de conceptuele 
ontwikkeling in eerste instantie gebaseerd werd op de input vanuit de behoeftebevraging (waarin werd 
gevraagd naar informatiebronnen en tools die al gebruikt worden door de doelgroep) en de domeinkennis 
van het projectteam, en gaandeweg werd aangevuld met input vanuit de stuurgroep en de deelnemers van  
het co-creatie proces. De informatie werd aan de hand van de volgende kenmerken gestructureerd in een 
matrix (Excel): 
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Informatie typologieën  

 Organisaties: organisaties die aandacht hebben voor of informatie verschaffen over ruimtelijke 
aspecten en hun invloed op gezondheid.  

 Instrumenten & tools: de informatiebron bevat een interactief hulpmiddel om de invloed van 
strategische keuzes in het proces van ruimtelijke planning op de humane gezondheid te bepalen.  

 Praktijkvoorbeelden.  

 Aanbevelingen: t.a.v. planvorming, locatiekeuze, inrichting, beheer, veiligheid, sociale ontmoetingen, 
enzovoort.  

Een informatiebron kan mogelijks bij meerdere informatietypes ingedeeld worden.  

Thema’s 

Toewijzing aan de thema’s uit paragraaf 2.2. Ook hier geldt dat een informatiebron bij meerdere thema’s 
ingedeeld kan worden. 

Fasen 

Hier werd aangeduid voor welke fase in het verloop van ruimtelijke planning de informatie van belang kan 
zijn. Een informatiebron kan tijdens meerdere of zelfs alle fasen van toepassing zijn:  

 Visievorming  

 Planvorming  

 Vergunningverlening  

 Uitvoering  

 Monitoring  

 Evaluatie  

Context en niveau  
Tenslotte werd aangeduid voor welke context – open ruimte, landelijk of stedelijk – de informatiebron 
geschikt is. Aanvankelijk werden hieronder ook categorieën zoals verkeer, wonen, werk, recreatie, industrie, 
.. opgenomen, maar gaandeweg het ontwikkelproces bleken deze teveel te overlappen met de zeven 
thema’s en daarom overbodig. Verder werd aangeduid of informatie uit Vlaanderen afkomstig is of 
internationale oorsprong heeft. 

3.2.2 Grafisch ontwerp 

De inhoudelijke context en functionele eisen werden vormgegeven aan de hand van wireframes en digitale 
ontwerpschetsen. Tijdens dit traject hebben we volgende elementen in acht genomen: 

 Een richtinggevend ontwerp waarbij de eindgebruiker zijn weg kan vinden in de verschillende 
informatietypes; 

 Snelle, tot actie aanzettende knoppen die de gebruiker snel laat navigeren; 

 Een logische structuur die de eindgebruiker niet in verwarring brengt; 

 Een gericht proces/stappenplan met diepgang zodat de gebruiker het gevoel krijgt zich dieper in de 
materie te graven. 

 

We hebben ervoor gekozen om de verschillende informatiebronnen te herleiden tot fiches. Deze fiches 
krijgen alle relevante inhoud met zich mee, die nodig is om de gebruiker van meer inzicht in de tool, project 
of informatiebron te voorzien. Ze zijn echter niet alomvattend, we verwachten dat als de eindgebruiker zich 
echt in de specifieke materie  wil verdiepen, hij zal doorklikken naar de uiteindelijke website of 
informatiebron. 

De fiches in de “catalogus” krijgen elk hun eigen unieke eigenschappen mee door middel van tags. Hierdoor 
kan de eindgebruiker zelf zijn relevante informatie vinden. De tags en hun categorieën zijn ingedeeld 
volgens de inhoudsmatrix zoals hierboven beschreven. 

Een aspect waar we vanaf de beginfase mee rekening hebben gehouden, is het feit dat de portalsite een 
grote verscheidenheid aan eindgebruikers zal moeten bedienen. Om dit te realiseren hebben we ervoor 
gekozen om 2 invalshoeken aan te bieden: 

 Een thema-gebaseerde insteek waarbij de gebruiker eerst algemene informatie verkrijgt over de 
context en over het thema om nadien de relevante fiches te verkrijgen; 
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 Een catalogus view waarbij een meer ervaren gebruiker meteen kan zoeken of filteren naargelang zijn 
persoonlijke use case. 

 

Tijdens de workshop hebben we volgende zaken afgetoetst: 

 Kan de informatie gemakkelijk gevonden worden?  We hebben dit getest door systematisch feedback 
van de eindgebruiker te vergaren tijdens het doornemen van de wireframes. 

 Zijn de verschillende thema’s logisch gestructureerd en wordt de inhoud als duidelijk ervaren? 

 Is gebruik van de projectfiches met hun bijhorende tags een goede werkwijze? Vergelijking: “Is het 
handig om een projectwebsite te bekijken zoals bv. Zalando waarbij men op dezelfde manier kan 
navigeren en inhoud kan zoeken”. 

 

Volgende punten kwamen uit de workshop naar boven als feedback.  Deze werden ook meteen verwerkt in 
de wireframes en designs: 

 Zoeken in catalogus als belangrijkste functie:  
o De zoek-functionaliteit is belangrijk en de catalogusinsteek mag beter in beeld komen. Een 

unieke eindgebruiker komt maar één keer voor de eerste keer op de portalsite. 
o Connectie met andere portal sites is belangrijk, de verschillende links mogen duidelijker in 

beeld komen. 
o Semantische search is nuttig (om niet enkel via filters te kunnen zoeken) maar ook op stukken 

tekst die voorzien zijn bij de projectfiches. 
o Rond de filters werd aangegeven dat het aantal filters niet te groot mag zijn.  Een gebruiker 

mag gerust een 5 à 10 resultaten zien n.a.v. het filteren.  
o Voor ‘Fasen’ als mogelijke derde ingang werd niet gekozen omdat dit een extra mogelijkheid 

van navigeren zou aanbieden. We mogen de eindgebruiker geen keuzestress geven, maar deze 
zou aan de hand van de catalogus een fase gebaseerde insteek kunnen verkrijgen. Extra 
verduidelijkende inhoudspagina’s aangaande de fasen of verschillende tags zijn wenselijk. 

 Opbouw van een pagina: 
o Het publiek van de workshop geeft aan dat de pagina’s een logische opbouw hebben. 
o Informatie geven over de opbouw van een pagina – verwachtingen juist stellen. 

 Andere: 
o Er werd aangegeven dat het actueel houden van de portal site belangrijk is. 
o Ook afstemming met andere portal sites is belangrijk (o.a. uniformiteit t.a.v. begrippen). 

3.3 Operationele doorontwikkeling 

3.3.1 Inhoud 

De matrix werd gefinaliseerd op basis van feedback vanuit de stuurgroep en gebruikersgroep, waarbij de 
volgende besluiten werden genomen: 

 Waar van toepassing is een onderscheid gemaakt tussen de ‘hoofdpagina’ van een bron en 
“subpagina’s” voor specifieke informatietypologieën. Het gebruik van de filters voor informatietype 
leidt de gebruiker in die gevallen naar verschillende webpagina’s van dezelfde organisatie, zodat men 
niet zelf binnen een website naar de gewenste informatie op zoek hoeft te gaan. 

 Er zijn een aantal verwijzingen naar specifieke rapporten opgenomen. Waanneer er geen webpagina 
bestaat waarop een rapport (voorzien van een samenvatting of beschrijving) wordt gepresenteerd, 
wordt waar mogelijk doorverwezen naar het FRIS onderzoeksportaal. Daarnaast zijn links opgenomen 
naar “verzamelpagina’s” voor rapporten, omdat het niet realistisch is om in de matrix een uitputtend 
en up-to-date overzicht van relevante rapporten op te nemen.  

 Er bestaan twijfels of de structurering van informatie volgens context (open ruimte, landelijk of 
stedelijk) voldoende zinvol is. Hoewel dit onderscheid niet altijd strikt te maken is (en een 
informatiebron in dat geval bij elk van de drie categorieën werd ingedeeld), was het een duidelijke wens 
van gebruikers om zo snel mogelijk naar relevante informatie geleid te worden (bv. niet naar informatie 
over street canyons wanneer men in luchtkwaliteit in agrarisch gebied geïnteresseerd is), en wordt deze 
filter daarom voorlopig behouden.  
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 Niet alle door ruimtelijke inrichting te beïnvloeden aspecten uit het analytisch kader (bv. geluid, 
biodiversiteit) kwamen in het concept van de matrix even sterk naar voren; hiervoor werden 
aanvullende bronnen toegevoegd. Ook informatie m.b.t. sociaal-economische status kwam niet 
specifiek in de matrix naar voren. Dit aspect is ook niet direct door ruimtelijke inrichting te beïnvloeden; 
hoewel het wel relevant kan zijn om hier kennis van te hebben (om bv. te bepalen of aanpassingen aan 
de openbare ruimte in bepaalde wijken wel in lijn zijn met de financiële draagkracht van de bewoners) 
werd extra informatie hieromtrent niet aan de matrix toegevoegd. 

 

De volgende criteria werden (in overleg met de gebruikers en stuurgroepleden) gehanteerd om te bepalen 
of bronnen wel of niet werden opgenomen in de matrix:  

 Afkomstig van een betrouwbare organisatie (bv. overheidsinstantie, onderzoeksinstelling, 
belangenvereniging); 

 Afkomstig uit Vlaanderen of een (inter)nationale bron met relevantie voor de Vlaamse situatie; 

 Bevat achtergrondinformatie, instrumenten, tools of aanbevelingen relevant voor de werking van 
ruimtelijke professionals, d.w.z.:  

o gerelateerd aan ‘bepalende factoren’ uit het analytisch kader (Figuur 1) die te beïnvloeden zijn 
door ruimtelijke professionals (bv. enkel informatie t.a.v. sport en spel als het gaat om het 
creëren van mogelijkheden voor sport en spel door ruimtelijke inrichting of in de openbare 
ruimte); 

o gerelateerd aan kenmerken van een ‘gezonde leefomgeving’ uit het analytisch kader (Figuur 
1) wanneer deze gelinkt worden aan ‘bepalende factoren’ die te beïnvloeden zijn door 
ruimtelijke professionals (bv. enkel informatie t.a.v. luchtkwaliteit als deze in verband wordt 
gebracht met de inrichting van stadskernen of het wegennet); 

o gebruikt of vermeld in het dashboard en/of de checklist. 

 

Verder werd de inleidende tekst op de landingspagina herzien om de doelgroep te verduidelijken en toe te 
lichten welke informatie werd opgenomen, en werd een pagina toegevoegd (“over onze methodologie”) 
om de gebruiker te ondersteunen in het gebruik (zoals het toepassen van filters). 

 

3.3.2 Grafisch ontwerp 

In functie van de inhoud, werden vier concrete projectfiches uitgewerkt in wireframes: 

 Gezonde publieke ruimte; 

 Gezonde gemeente; 

 Website gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving; 

 Natuurwaardeverkenner. 

 

We hebben gekozen om slechts vier items uit de matrix uit te werken gezien de portalsite zich beperkt tot 
deze proof of concept fase. De uitwerking van de portalsite, en dus de daarbijhorende look & feel en 
concrete technische functionaliteiten, is momenteel nog onzeker waardoor een volledige uitwerking van de 
matrix een te grote opslorping van het beschikbare budget zou betekenen en ons dus niet opportuun leek. 
De stuurgroep volgde ons daarin. De vier voorbeelden zorgen voor een goede indruk om duidelijk te maken 
wat de toekomstige technologie dient te ondersteunen. 

Verder werd een semantische search toegevoegd zodat een eindgebruiker ook kan zoeken op tekstuele 
inhoud op de portalsite. We gaan er van uit dat deze search als wildcard search kan gebruikt worden zodat 
men ook op delen van een woord kan zoeken. 

3.4 Aanbevelingen voor eventuele doorontwikkeling van 
de Portal Site 

We formuleren hieronder een aantal aanbevelingen, onder meer gebaseerd op input die ons gegevens werd 
tijdens de verschillende workshops met de toekomstige gebruikers van de portal site.   
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 Er werd duidelijk aangegeven tijdens de workshops dat er reeds een overaanbod is aan verschillende 
portaalsites en tools vanuit verschillende insteken. Om deze site succesvol te lanceren, willen we 
aanraden om de grafische identiteit volledig door te trekken in de portalsite. Een mogelijke mix van 
huisstijlen (vb: Vlaamse overheid, departement omgeving, …) kan voor extra verwarring zorgen bij de 
eindgebruiker en de tool minder laten opvallen. De grafische identiteit zorgt voor eigenheid van de 
applicatie.   
Belangrijk allereerst is dat uitgemaakt wordt hoe deze portal site zich zal verhouden tot de tool die 
ontwikkeld wordt in het kader van de opdracht rond de 10 kernkwaliteiten binnen het Vlaams 
Planbureau voor Omgeving.   

 Vraag actief feedback op de website, probeer een community op te bouwen die de site mee zal 
onderhouden en in de juiste richting kan sturen. Er zijn technische tools die hierbij kunnen helpen (vb: 
Hotjar). 

 Zorg voor een content manager. Door het verzamelen van externe websites is het mogelijk dat er 
inhoud geüpdated moet worden naargelang de externe websites zelf ook evolueren. Een content 
manager kan ervoor zorgen dat: 

o De projectfiches de juiste tags meekrijgen en van de juiste relevante inhoud worden voorzien. 
o Externe links die niet meer werken of veranderen kunnen worden geüpdated. 
o Feedback die eindgebruikers hebben aangegeven kunnen verwerkt worden op de portalsite. 

 Zorg voor duidelijke leesbare teksten die op de verschillende niveaus handig doorzoekbaar zijn. Pas 
deze teksten ook aan voor zoekrobots zodat eindgebruikers hun weg vinden naar de portalsite ook al 
is deze niet bij hen gekend. 

 Laat het huidige design niet wat het is, maar stem het af op de technologie waarop de toekomstige 
portalsite gebouwd zal worden. Ook de uiteindelijke functionaliteiten die voorgesteld worden in de 
wireframes zijn sterk afhankelijk van de technologie die gekozen zal worden om de portalsite in te 
ontwikkelen. 

 Maak een link met het dashboard en de checklist. Zorg ervoor dat de andere tools ook doorlinken naar 
relevante pagina’s op de portalsite, en zorg er ook voor dat het dashboard en de checklist gevonden 
kunnen worden op de portalsite. 
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4 Dashboard 

Het dashboard is bedoeld om gebruikt te worden in de fase van de ruimtelijke visievorming (bv. opmaak 
ruimtelijke visie horende bij een beleidsplan ruimte Vlaanderen).  

Hieronder geven we kort de beslissingen mee die in elk van de fasen van de opdracht bepalend zijn geweest 
voor het instrument ‘dashboard’ zoals het nu voorligt. 

4.1 Pakket van eisen 

Error! Reference source not found. geeft het pakket van eisen voor het dashboard op basis van resultaten 
van voorgaande studies weer. Het betreft enerzijds generieke eisen (over de instrumenten heen) en 
anderzijds specifieke eisen per instrument.  Deze werden besproken in de eerste workshop met de 
toekomstige gebruikers.  Samenvattend kunnen de wensen van de toekomstige gebruikers worden 
weergegeven zoals in Figuur 6Error! Reference source not found.. Vooral wat in de cirkels werd getrokken 
tijdens de workshop, was belangrijk voor de toekomstige gebruikers. Hoe meer naar binnen (must-have’s) 
hoe belangrijker men deze eis vond. 

 

 

Figuur 6: Geïnventariseerde wensen van de toekomstige gebruikers (dashboard) 

Belangrijke zaken die hieruit weerhouden zijn, zijn de volgende: 

 Het instrument moet goed leesbaar zijn en uitnodigen om er mee aan de slag te gaan; 

 De verschillende aspecten die aan bod komen, moeten herkenbaar zijn (over de drie instrumenten 
heen);  

 Het instrument moet een integrale besluitvorming faciliteren (rekening houden met verschillende 
aspecten van gezondheid); 

 Het instrument moet een vergelijking mogelijk maken van verschillende ‘alternatieven’ (later vertaald 
als: ambitieniveaus uit opeenvolgende iteratieve rondes bij het opstellen van een ruimtelijke visie); 

 Het instrument moet zoveel mogelijk gelinkt zijn aan andere platformen om ‘cijfers binnen te trekken’.   

Tijdens de stuurgroep na afloop van deze sessie werd bevestigd dat het instrument in het kader van deze 
opdracht kan doorontwikkeld worden tot een op zichzelf staande Excel-tool, maar dat er geen middelen zijn 
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om het te ontwikkelen tot een webtool. De interesse was / is er wel vanuit de toekomstige gebruikers om 
er een gemakkelijk bruikbare webtool van te maken. Dit komt terug aan bod in paragraaf 4.4.  

4.2 Conceptuele ontwikkeling 

De belangrijkste beslissing die genomen werd tijdens de fase van de conceptuele ontwikkeling is het feit dat 
het dashboard verder ontwikkeld zou worden als twee afzonderlijke tools: 

 Een knipperlichtfunctie, die de gebruiker in staat moet stellen om een beeld te verkrijgen van de huidige 
situatie; 

 Een tool die de gebruiker kan inzetten om de ruimtelijke visie (in ontwikkeling) af te toetsen aan de 
verschillende gezondheidsaspecten. 

Bij beide tools wordt vertrokken vanuit de factoren die impact hebben op de gezonde leefomgeving (zie 
paragraaf 1.2). De onderverdeling in hoofdthema’s per bepalende factor is afgestemd op die zoals ze in de 
checklist wordt gebruikt. 

Een eerste visuele weergave (conceptniveau) van beide tools wordt weergegeven in Figuur 7 (afkomstig uit 
de voorbereidende nota naar de deelnemers van de workshop).  

 

 

Figuur 7: Visuele weergave conceptniveau van het dashboard met knipperlichtfunctie (links) en 
toetsingsinstrument voor visie (rechts) 

Voorts kwamen volgende zaken aan bod tijdens de workshop met de toekomstige gebruikers: 

 Het gebruik van informatie die beschikbaar is vanuit bv. de gemeentemonitor voor het in kaart brengen 
van de huidige situatie. Dit werd als een goede informatiebron gezien temeer omdat dan alle informatie 
op één plek beschikbaar is en minder tijd nodig zal zijn om het instrument ‘in te vullen’. Wel werd 
aangegeven (o.m. vanuit stuurgroepleden) dat de gebruikers van het instrument ook aangespoord 
moeten kunnen worden om andere (objectieve) bronnen te raadplegen om zo een eigen ‘algemeen 
beeld’ te kunnen vormen. 

 Het gebruik van ‘gemiddelde waarden’ van verschillende indicatoren om de huidige toestand in beeld 
te brengen. Men is hier geen voorstander van omdat dan informatie ‘verloren’ gaat. Eerder zou er een 
mogelijkheid gezocht moeten worden om de detailinformatie weer te geven door middel van de tool.  
Dit werd vertaald in de verdere ontwikkeling van het instrument in een figuur op basis van één 
hoofdindicator en de mogelijkheid om specifieke knelpunten aan te geven via nevenindicatoren (en 
een vrij veld). 

 Flexibiliteit in welke bepalende factoren meegenomen zouden moeten worden in het resultaat. Men 
gaf aan dat die flexibiliteit niet geboden moet worden; in tegendeel, de gebruikers worden zo 
gedwongen om een uitspraak te doen over elk van de bepalende factoren.  
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 Detailgraad van informatie voor de tool om de ruimtelijke visie te toetsen. Een vijf-delige schaal wordt 
hier als voldoende gedetailleerd beschouwd.  

Met deze beslissingen werd het instrument operationeel ontwikkeld (operationele excel-tool) die in de 
derde fase voorgelegd werd en getest door de toekomstige gebruikers.  

4.3 Operationele doorontwikkeling 

Na de test van het (dubbele) instrument op conceptniveau, werd het instrument verder operationeel 
doorontwikkeld. Zowel de knipperlichtfunctie als de tool voor het aftoetsen van de visie werden besproken 
en (beperkt) uitgetest. 

Volgende suggesties werden gegeven door de deelnemers van de workshop en gevolgd vanuit de leden van 
de stuurgroep. 

Voor de knipperlichtfunctie: 

 In de resulterende figuur (spinnenweb figuur) zou het nuttig zijn om ook een lijn weer te geven met 
‘Vlaanderen’ (en dan dezelfde kleuren te gebruiken als in het algemeen overzichtsbeeld. 

 Tevens zou duidelijk moeten worden wanneer men één van de factoren niet invult. In het test-
instrument staat de score dan op ‘zeer goed’. 

 Een ‘eigen input’ veld zou beschikbaar moeten zijn voor als gebruikers de informatie vanuit de 
gemeentemonitor liever niet zouden willen gebruiken of nuanceren (bv. als er een visie opgemaakt 
wordt voor een bepaald stadsdeel, waarvoor de gegevens per gemeente minder relevant zijn). Met de 
leden van de stuurgroep wordt afgesproken dat hiervoor een afzonderlijke kolom aangemaakt kan 
worden in de input-sheet.  

 Er zou verwezen kunnen worden naar andere data (bv. via de portal site) om zo een nog genuanceerder 
beeld te verkrijgen. 

 Een suggestie werd gedaan om het instrument ‘automatisch’ in te vullen met gegevens voor een 
bepaalde gemeente. Met de stuurgroep werd afgesproken dat dit niet mogelijk is binnen de opdracht 
(zeer veel verschillende sheets die moeilijk allemaal te integreren zijn in de tool) én het is moeilijker om 
het instrument up to date te houden. Daarenboven werd door de stuurgroepleden aangegeven dat als 
men gedwongen is de tool zelf in te vullen, men ook bewuster bezig is met het onderwerp en nadenkt 
over of de gegevens uit de gemeentemonitor inderdaad herkenbaar zijn voor het plangebied. 

 De uitleg in de tool is zeer omvangrijk. Dit is waarschijnlijk nodig, maar er wordt aangeraden om ook 
een kort ‘stappenplan’ te voorzien, zodat men snel aan de slag kan. Tevens kan hierin aangegeven 
worden hoe lang tijd het neemt om het instrument in te vullen. Het geven van een ‘ingevuld voorbeeld’ 
kan nuttig zijn om te laten zien naar welk (visueel) resultaat toegewerkt wordt door het invullen van de 
tool. 

Voor het toetsen van het ambitieniveau van de visie aan gezondheid: 

 In de resulterende figuur wordt geen onderscheid gemaakt tussen een slechte beoordeling dan wel het 
niet invullen van een bepaalde impact. Dit moet wel duidelijk zijn in het definitieve instrument. 

 Men vraagt om in de figuur ook zicht te kunnen hebben op de huidige toestand, om dan te laten zien 
of er vanuit de visie verwacht wordt dat de situatie nog beter wordt, dan wel verslechtert. Met de leden 
van de stuurgroep wordt afgesproken dat dit het instrument te ingewikkeld zal maken (meer informatie 
in 1 figuur, maakt dat de figuur minder leesbaar is) en dat men even goed de twee instrumenten naast 
elkaar kan plaatsen om dit inzicht te verkrijgen. 

 

Voor beide tools in dit instrument is het belangrijk dat de tool wordt ingezet in dialoog met bewoners of 
gebruikers van de ruimte en met de beslissingnemers. Het instrument moet de dialoog ondersteunen. In 
dialoog gaan over de visie en hoe die scoort in termen van gezondheid, kan er ook voor zorgen dat de 
ruimtelijke professionals die de tool hebben ingevuld niet te vrijblijvend mogen of kunnen zijn in hun scores.  
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4.4 Aanbevelingen voor eventuele doorontwikkeling van  
het Dashboard 

De belangrijkste aanbeveling vanuit het instrument dashboard is de doorontwikkeling van de tool als een 
webtool. Dit kan de gebruiksvriendelijkheid vergroten voor de gebruikers.  

Daarnaast kunnen volgende aanbevelingen worden gedaan: 

 Overleg met gemeente- en stadsmonitor: indien via de pagina ‘stel zelf je indicatorenset samen’ een 
knop voorzien zou kunnen worden die alle indicatoren bundelt die gebruikt worden in het instrument, 
kan dit een tijdsbesparing zijn voor de gebruikers van het instrument. 

 Goede (mondelinge) uitleg en illustratie van hoe het instrument gebruikt kan worden. Dit kan meer 
aansporen het instrument te gaan gebruiken dan enkel de schriftelijke toelichting over het instrument. 

Voor het actueel / up-to-date houden van de tool volstaat het om om de twee jaar, eens de nieuwe 
resultaten van de gemeente- en stadsmonitor beschikbaar zijn, de handleiding door te nemen en na te gaan 
of de indicatoren die gebruikt werden voor de knipperlicht-tool nog opgenomen zijn2, en nog op dezelfde 
plaats staan in de gemeenterapporten. Een snelle screening of er nog extra indicatoren opgenomen zijn ten 
opzichte van de vorige versie van de monitor kan nuttig zijn om na te gaan of er extra informatie kan 
geboden worden om inzicht te krijgen in de huidige situatie. Daarnaast moet de informatie die opgenomen 
is voor het Vlaamse Gewest (als vergelijkingspunt voor de informatie voor de specifieke gemeente) 
geüpdated worden. 

 
2 Uit een korte communicatie met de verantwoordelijke van de gemeente- en stadsmonitor bleek dat men met deze indicatoren voort wil.  Ten opzichte 
van vorige versie waren er wel nog wijzigingen, maar nu zouden de wijzigingen beperkter zijn (ev. wel: extra indicatoren die opgenomen zullen worden). 
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5 Checklist 

De checklist is bedoeld als richtinggevend instrument voor een breed scala aan gebruikers (ontwerpers, 
projectontwikkelaars, ruimtelijke planners, besluitvormers, vergunningverleners, …) om snel te kunnen 
beoordelen in hoeverre de ruimtelijke inrichting in bestaande situaties, plannen en/of projecten rekening 
houdt met gezondheid. De gezondheidscheck vindt liefst zo vroeg mogelijk in het proces plaats om 
knelpunten aan het licht te brengen, afstemming te faciliteren en plannen en projecten te helpen 
vormgeven. 

We schetsen hieronder de totstandkoming van de checklist.     

5.1 Pakket van eisen 

Figuur 4 laat zien welke generieke en specifieke eisen voor de checklist voorafgaand aan de eerste workshop 
reeds werden geïdentificeerd. In Figuur 8 prioriteerden de deelnemers aan de 1e workshop een aantal 
aspecten door deze in de binnenste ‘must have’ cirkel te plaatsen:  

 Opnemen van concrete, praktische, al dan niet kwantificeerbare informatie t.a.v. 
gezondheidsbescherming en -bevordering. 

 Mogelijkheden voor zowel uniform als flexibel (o.b.v. profiel gebruiker, type plan/project of thema) 
gebruik. 

 Eenduidigheid en herkenbaarheid, zowel in gebruik van de tool (o.a. terminologie) als interpretatie van 
het resultaat (o.a. visuele weergave). 

 Combinatie met de andere instrumenten.  

 

 

Figuur 8: Geïnventariseerde wensen van de toekomstige gebruikers (checklist) 
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5.2 Conceptuele ontwikkeling 

Er werd gekozen voor uitwerking van het instrument in Excel omwille van de mogelijkheid om vragen in of 

uit te laten klappen, te filteren, en kleurcoderingen toe te kennen aan antwoordcategorieën. Een 

instrument als pdf- of word document zou statischer zijn. 

Voor elk thema werden drie hoofdaspecten geïdentificeerd die belangrijk zijn om rekening mee te houden 

indien ingezet wordt op het ontwerpen van een gezonde leefomgeving (m.u.v. ‘werkbaar produceren’, waar 

slechts één hoofdaspect relevant was), waaraan steeds één hoofdvraag werd gekoppeld. De hoofdvragen 

kunnen gebruikt worden om een eerste beknopte screening uit te voeren. Daarnaast werden detailvragen 

toegevoegd die uitgebreider ingaan op de verschillende ruimtelijke aspecten. De detailvragen polsen niet 

alleen de mate waarin bepaalde deelaspecten aandacht hebben gekregen of aanwezig zijn in de bestaande 

situatie of het plan/project, maar duiden waar mogelijk ook aan hoe men die deelaspecten zou kunnen 

aanpakken. In de 2e workshop werd, gezien de soms vrij lange lijst detailvragen, geopperd om nog een derde 

niveau toe te voegen. Niet bij alle hoofdaspecten had dit echter een toegevoegde waarde (o.b.v. het aantal 

vragen) of was dit gemakkelijk toe te passen omdat het onderscheid tussen meer of minder gedetailleerde 

of belangrijke vragen niet goed te maken was.  

Om de vragenlijst verder op maat van de gebruiker te kunnen maken, werden filtermogelijkheden 

toegevoegd. Voor elk van de vragen is aangeduid met welk gezondheidsbeschermend of -bevorderend 

aspect de vraag verband houdt. Indien de gebruiker geïnteresseerd is in één of enkele van de 

gezondheidsbeschermende of -bevorderende aspecten kunnen de vragen hierop voor of na beantwoording 

gefilterd worden. In eerste instantie werd ook een filtermogelijkheid ingebouwd voor het type plan of 

project dat men wil beoordelen. Tijdens de operationele doorontwikkeling werd deze mogelijkheid echter 

geschrapt (zie paragraaf 6.3). 

Aanvankelijk was het streven om waar mogelijk een kwantitatieve beoordeling toe te passen (bv. afstand 

tot een autoweg of oppervlakte van groen), maar zeker ook kwalitatieve aspecten te bevragen (in welke 

mate wordt ergens aandacht aan besteed?). Aspecten waar op dit moment geen concreet, objectief bewijs 

of een richtlijn voor is kunnen immers toch belangrijk zijn bij het streven naar een gezonde leefomgeving, 

en op een later moment mogelijk alsnog kwantitatief beoordeeld worden. In eerste instantie werd gekozen 

voor vijf specifieke antwoordmogelijkheden per vraag, en een eindoordeel (goed/redelijk/matig) per thema. 

Tijdens de operationele doorontwikkeling werd deze aanpak in overleg met de stuurgroep gewijzigd (zie 

paragraaf 6.3).  

In de 2e workshop werd aan de toekomstige gebruikers de vraag voorgelegd of de behoefte bestond om 

twee situaties (bv. bestaande en toekomstige situatie, of twee scenario’s) tegelijkertijd te kunnen 

beoordelen om de resultaten vervolgens direct te kunnen vergelijken. De gebruikers zouden die optie graag 

opgenomen willen zien; dit werd tijdens de operationele doorontwikkeling gerealiseerd. 

De gebruikers stelden verder voor om een aantal vragen verplicht te maken. In overleg met de stuurgroep 

werd deze suggestie niet overgenomen, om de checklist zo laagdrempelig mogelijk te houden. Vragen die 

men (nog) niet wil of kan invullen (omdat deze niet relevant zijn of omdat gegevens ontbreken) moeten 

gemakkelijk overgeslagen kunnen worden. Bovendien is het niet eenvoudig om in Excel vragen als verplicht 

te ‘programmeren’. Andere gebruikerswensen die omwille van het gebruik van Excel niet overgenomen 

konden worden waren: vooraf kiezen of je 1 of 2 situaties wilt beoordelen en vervolgens 1 of 2 invulvelden 

in beeld krijgen, vervolgvragen/detailvragen laten uitklappen bij een specifiek geselecteerd antwoord, 

informatie of scores automatisch importeren vanuit andere bronnen, en enkel vragen die relevant zijn voor 

een geselecteerd type project of gezondheidsaspect in beeld brengen (of highlighten, terwijl overige vragen 

wel in beeld blijven staan om te stimuleren daarover na te denken). M.b.t. dit laatste punt sprak de 

stuurgroep een duidelijke wens uit om de gebruikers niet te snel naar specifieke context te leiden, maar ze 

ook steeds aanvullende informatie aan te reiken om hun kennis, inzicht en bewustwording te vergroten en 

ze op die manier aan te moedigen en te sensibiliseren om gezondheid in de ruimste zin van het woord mee 

te wegen in plannen en projecten.  
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5.3 Operationele doorontwikkeling 

Tijdens de operationele doorontwikkeling van de checklist werden relevante vragen geïdentificeerd, 
geprioriteerd en geselecteerd. Hiervoor werden bestaande checklists, instrumenten en aanbevelingen van 
gerenommeerde organisaties in binnen- en buitenland geraadpleegd. Enkel vragen omtrent aspecten die 
een bewezen of zeer waarschijnlijk positief of negatief effect hebben op de gezondheid van de algemene 
bevolking of specifieke, gevoelige groepen, en die direct of indirect middels besluitvorming rond ruimtelijke 
ordening beïnvloed kunnen worden, werden in de checklist opgenomen. Om deze reden werden geen 
vragen opgenomen m.b.t. gedragswijziging of het uitvoeren van een nodenbevraging onder 
belanghebbenden, zoals werd gesuggereerd door gebruikers tijdens het co-creatieproces. Waar nodig 
werden vragen aangepast t.b.v. de Vlaamse context, en  werd er gecontroleerd of de vragen w.b. inhoud en 
bewoording in overeenstemming zijn met gerelateerde onderwerpen in m.e.r. richtlijnenboeken. 

Tijdens de operationele doorontwikkeling werden twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd t.o.v. de 
conceptversie van de checklist. Ten eerste werd de optie om vragen te selecteren o.b.v. het type project 
(stedelijk, landelijk, wonen, school, ..) geschrapt. Een bezwaar bij deze filteroptie vanuit de toekomstige 
gebruikers was dat een plan rond bv. een school normaliter verder gaat dan alleen het gebouw zelf en er 
dus meestal meerdere ruimtelijke aspecten tegelijk meespelen. Ook in het kader van ‘functiemix’ bekijkt 
men liefst verschillende aspecten in samenhang met elkaar. Het schrappen van deze optie komt ook 
tegemoet aan de wens van de stuurgroep om gebruikers de link met gezondheid niet te engte laten bekijken 
en de informatie zo breed mogelijk aan te bieden (zie paragraaf 6.2). Vragen die uiteindelijk niet relevant 
zijn kunnen gemakkelijk overgeslagen worden, en de filtermogelijkheid o.b.v. gezondheidsaspecten bleef 
behouden.  

Ten tweede werd bij de stuurgroep afgetoetst of de checklist de vorm moest krijgen van (i) een snel 
screenings instrument om zaken die positief kunnen bijdragen aan het beschermen / bevorderen van 
gezondheid onder de aandacht te brengen bij ruimtelijke professionals, of (ii) een ‘health impact 
assessment’ tool om na te gaan in welke mate een plan of project de gezondheid beschermt, bevordert of 
schaadt door middel van het toekennen van waar mogelijk kwantitatieve en anders (semi-)kwalitatieve 
scores. De keuze voor het type instrument zou immers de vraagstelling, antwoordmogelijkheden, mate van 
detail en evt. integratie van bestaande instrumenten bepalen. Hoewel toekomstige gebruikers tijdens de 
voorgaande studies en het co-creatietraject de wens uitspraken om waar mogelijk kwantitatieve 
beoordelingen op te nemen, spraken de leden van de stuurgroep een duidelijke voorkeur uit voor het verder 
ontwikkelen van de checklist als snel screenings-instrument. Wanneer de checklist uitgewerkt zou worden 
in de vorm van een health impact assessment tool zou er namelijk:  

 zoveel als mogelijk kwantitatieve antwoordmogelijkheden opgenomen moeten worden met een 
gedegen onderbouwing d.m.v. bv. normen of richtlijnen (om het instrument bruikbaar te maken voor 
gebruikers met verschillende kennisniveaus en expertises). Lang niet voor alle aspecten zijn zulke 
richtlijnen aanwezig, en als deze er wel zijn (bv. de Vlaamse groennormen) zijn deze nog steeds niet 
altijd volledig eenduidig, objectief of wetenschappelijk onderbouwd; 

 een koppeling met normen, richtlijnen en bestaande instrumenten (zoals de Walkabilityscore-tool of 
Duurzaamheidsmeter Wijken) gemaakt moeten worden om gegevens of scores te genereren, waardoor 
het instrument veel onderhoud nodig zou hebben om het actueel te houden; 

 wellicht vooral discussie ontstaan omtrent het waarde-oordeel dat wordt toegekend t.a.v. de invloed 
van een plan of project op de gezondheid, in plaats van over hoe er zoveel mogelijk rekening gehouden 
kan worden met de gezondheidsbepalende aspecten; 

 omwille van de benodigde informatie voor het beantwoorden van de vragen de neiging kunnen bestaan 
om de checklist pas in een verder gevorderd stadium van plannen of projecten in te vullen, terwijl de 
gezondheidscheck liefst zo vroeg mogelijk in het proces plaatsvindt om knelpunten aan het licht te 
brengen, afstemming te faciliteren en plannen te helpen vormgeven; 

 een meer complex en tijdsintensief instrument opgeleverd worden, wat daardoor mogelijk minder vaak 
gebruikt wordt, terwijl het zo laagdrempelig, uitnodigend en flexibel als mogelijk zou moeten zijn.  

Als gevolg werden ook de antwoordmogelijkheden aangepast naar ja / deels / neen / niet van toepassing / 
onbekend. Het antwoord ‘ja’ wil zeggen dat overal waar dit nodig, aangewezen of nuttig is, maatregelen 
voorzien zijn die positief zijn voor de gezondheid; bij het antwoord ‘neen’ is dat nog nergens voorzien; 
‘deels’ moet dan geïnterpreteerd worden als zijnde dat er maatregelen voorzien zijn voor een deel van de 
plaatsen waar het nodig, aangewezen of nuttig is of zou kunnen zijn. Ook kan aangeduid worden of een 



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
28 

vraag niet van toepassing is, of dat het antwoord onbekend is; door die laatste vragen specifiek te 
identificeren kan de gebruiker nagaan t.a.v. welke aspecten nog meer informatie of overleg nodig is. Ieder 
antwoord wordt automatisch voorzien van een kleurarcering, waardoor een visueel totaalbeeld ontstaat 
van de beoordeling per thema of hoofdaspect. De totaalscore per thema werd weggelaten, om te 
voorkomen dat het eindoordeel er rooskleurig uitziet terwijl deelaspecten toch voor verbetering vatbaar 
kunnen zijn.   

Door het weglaten van een kwantitatieve scoring verviel tevens de mogelijkheid om volgens een suggestie 
uit het co-creatieproces gewichten toe te kennen aan verschillende deelaspecten. Daarbij waren toch al een 
aantal bedenkingen geplaatst, bv. dat het belang van een bepaald aspect ook zal afhangen van de specifieke 
context, en dat men niet altijd evenveel zal kunnen inzetten op alle aspecten en er in een project of plan 
dus prioriteiten moeten worden gesteld. 

Hoewel de toekomstige gebruikers het aantal vragen op het eerste gezicht groot vonden en zich zouden 
kunnen voorstellen dat dit gebruikers kan afschrikken, was men, evenals de stuurgroepleden, van mening 
dat de lijst beter niet ingekort wordt om zoveel mogelijk aspecten aan bod te laten komen en zodoende ook 
een leerproces op gang te brengen.  

Tot slot werden tabbladen ingevoegd met achtergrondinformatie over totstandkoming van de checklist, 
toelichting van doel en doelgroep, instructies voor het gebruik (inclusief een tijdsindicatie voor het invullen 
van enkel de hoofdvragen of de volledige checklist), verwijzing naar achtergrondinformatie, en, op vraag 
van de gebruikers, een fiche met beknopte uitleg van de tool.  

5.4 Aanbevelingen voor eventuele doorontwikkeling van 
de Checklist 

Een eerste aanbeveling is om de checklist verder te ontwikkelen tot een web-based tool. Dit zou de 
gebruiksvriendelijkheid verhogen en een aantal gebruiksmogelijkheden toevoegen, zoals het laten 
verschijnen of verdwijnen van vragen bij het toepassen van filters of keuze van bepaalde antwoorden, en 
het automatisch doorlinken naar informatiebronnen om het raadplegen van achtergrondinformatie te 
vergemakkelijken. Idealiter linkt de checklist door naar de portal site zodra deze operationeel is.  

Een tweede aanbeveling betreft de ontwikkeling van een health impact assessment tool, waarbij waar 
mogelijk een kwantitatieve scoring wordt toegepast, bestaande instrumenten worden geïntegreerd, en ook 
waardeoordelen worden toegekend aan de mate waarin met elk van de aspecten rekening werd gehouden 
en de mate waarin gezondheid beschermd of bevorderd wordt. Zo’n instrument zou complementair kunnen 
zijn aan de nu ontwikkelde snelle screenings-tool, die vooral handreikingen biedt voor gezond ontwerp, 
maar niet de uiteindelijke invloed op gezondheid aftoetst. Voor de ontwikkeling van een health impact 
assessment tool is een uitgebreidere synthese van wetenschappelijk bewijs nodig en wordt bij voorkeur in 
een participatief traject met belanghebbenden afgestemd welke mate van gezondheidsbevordering of -
bescherming nagestreefd wordt. 

Tot slot bevelen we aan om te overwegen om de aspecten die zijn opgenomen in de checklist (deels) mee 
te nemen in het traject van vernieuwing van het instrument m.e.r., zodat ook gezondheidsbevordering daar 
meer aandacht krijgt en gezondheid in de breedste zin van het woord wordt beoordeeld. De checklist zou 
wel als aanvullend instrument moeten blijven bestaan, aangezien niet alle plannen / project m.e.r. plichting 
zijn en het instrument m.e.r. in sommige gevallen pas wordt toegepast op het moment dat een plan of 
project al gevormd is, terwijl we met de checklist beogen zo vroeg mogelijk in het proces te streven naar 
een gezonde leefomgeving.   
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6 Aanbevelingen voor het 
implementatieproces van de 
ontwikkelde instrumenten 

Hieronder geven we nog enkele algemene aanbevelingen voor het implementatieproces van de 
ontwikkelde instrumenten.  Met het ontwikkelen van de instrumenten, stopt het proces immers nog niet.  
De gebruikers moeten weten dat de ontwikkelde tools bestaan, ze moeten ze leren kennen en de voordelen 
van het gebruik ervan inzien.  Daarom geven we hieronder enkele tips met betrekking tot dit 
implementatietraject. 

Het zou goed zijn als de drie instrumenten samen gelanceerd kunnen worden (ie. én de portal site én het 
dashboard én de checklist) en dat de link tussen de drie instrumenten voldoende duidelijk is.  Tevens kan er 
dan aandacht gaan naar verwijzingen vanuit dashboard en checklist naar de portal site en andersom: 
kunnen dashboard en checklist beschikbaar gesteld worden vanuit de portal site. 

 

Bij de introductie van de tools kan gedacht worden aan: 

 Een explainer video te maken die gebruikt kan worden om de instrumenten te promoten en het gebruik 
ervan uit te leggen.  De nadruk kan gelegd worden op het doel van de tools: nl. in te zetten als  
hulpmiddel vroeg in het proces (in plaats van ‘af te vinken’ achteraf) en uitleggen dat dit uiteindelijk 
tijd zal doen besparen.   

 In de explainer video en in de begeleidende communicatie bij de tools is het belangrijk uit te leggen wat 
‘de return on investment’ zal zijn.  Er is geen verplichting om de instrumenten te gebruiken, daarom 
moet men goed inzichtelijk kunnen maken wat het oplevert wanneer men de tools gebruikt.  Volgende 
zaken kunnen bv. aangehaald worden:  

o Men krijgt inzicht in hoe daadwerkelijk rekening gehouden kan worden met gezondheid in 
ruimtelijke plannen en projecten.   

o Daarnaast wordt er informatie gegeven over andere, gerelateerde, thema’s zoals mobiliteit, 
klimaat, groenvoorziening, enzovoort.  Gezondheid wordt heel breed beschouwd. 

o De tools kunnen ondersteunend ingezet worden in discussies met stakeholders (debat 
voeden) of met beslissingsnemers (visueel voorstellen van resultaten).  

 Een stimulans voor gebruik van de tools kan ook zijn dat er goede / inspirerende voorbeelden worden 
gegeven: Hoe werden de tools ingezet?  Wat was het nut van het gebruik van de tools? Enzovoort. De 
voorbeelden kunnen worden gebruikt in de explainer video waarvan hierboven sprake. 

 Vermelding van de tools in allerlei opleidingen of een opleiding voor het werken met de tools zodat het 
doelpubliek er al eens kennis mee maakt is zeker ook aan te raden.   

 

Eens de tools gelanceerd zijn kan gedacht worden aan: 

 Een mogelijkheid bieden om ervaringen uitwisselen via een forum/community/peer-to-peer 
netwerk/… Tevens zou een helpdesk ingericht kunnen worden om planners te ondersteunen bij scoring 
en betere alternatieven waar nodig. 

 

Naast de instrumenten ‘levend houden’ bij het doelpubliek is het beheer van de instrument, het up-to-date 
houden van de instrumenten natuurlijk uiterst belangrijk.   
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7 Bijlagen 

7.1 Bijlage 1: Voorbereidende nota’s voorafgaand aan de 
workshops 

 

  



  

Werksessie 8 juni 2021 
 
Plaats van werksessie in het gehele traject 
Er waren drie werksessies voorzien: 

 Eén ervan vond plaats op 12 maart.  We identificeerden de ‘eisen’ waaraan de verschillende 

tools moeten voldoen (fase 1). 

 De tweede vindt plaats nu dinsdag, 8 juni. We toetsen er de tools af die tot op een 

‘conceptueel niveau’ werden uitgewerkt (fase 2). 

 De derde zal plaatsvinden op 30 september.  Dan willen we de operationele tools aan 

voorleggen (fase 3). 

 

 

 

Agenda 8 juni: 
Hieronder geven we de agenda van de werksessie op hoofdlijnen weer: 

 9.30 uur:     Welkom  

 9.35 uur:     Voorstelling van de instrumenten op conceptniveau & toets aan het pakket van eisen (plenair) 

 10.50 uur:   Pauze 

 11.00 uur:   Break-out sessies: grondige bespreking van elk van de tools afzonderlijk  

 12.00 uur:   Plenair terugkoppelen van de resultaten van de afzonderlijke sessies 

 12.30 uur:   Einde  

 

Input geven 
We vragen uw input op twee momenten: 

 Telkens na de presentatie van elk van de tools.  We zullen u vragen of de tool zoals ze nu 

concipieerd wordt, kan voldoen aan de set van eisen die we eerder identificeerden.  We 

gebruiken hiervoor de tool ‘Mentimeter’.  Indien u een smartphone of tablet bij de hand 

houdt, kan u gemakkelijk input geven.  De code voor www.menti.com zal u tijdens de 

vergadering doorkrijgen. 

 Tijdens de break-out sessies. We splitsen op per tool (portaal site, dashboard, checklist).  

Graag vragen we u om input te geven rond de tool en hoe die tot nu toe geconcipieerd is 

vanuit de casus die u opgaf  

Hieronder nog eens het beeld van de casussen die tijdens vorige werksessie werden 

voorgesteld. 



  

 

 

Look en feel 
Er werd een eigen look&feel ontwikkeld die doorheen de drie tools gebruikt zal worden.  Deze zal 

tijdens de sessie ook worden toegelicht. 

 

 

De drie tools in ontwikkeling 
Hieronder geven we een ‘sneak preview’ van de tools zoals we ze aan het ontwikkelen zijn.  Tijdens 

de sessie lichten we dit toe en leggen specifieke vragen aan u voor de verdere (operationele) 

ontwikkeling van de tools. 

  



  

 De portaal site.  Doel van de portaal site is om een unieke onthaalomgeving te bieden 

waarop bestaande kennis rond ruimte & gezondheid wordt gebundeld.  We leggen tijdens 

de sessie uit hoe de portal site zal zijn opgebouwd, welke ingangen er zijn en welke 

informatie erop te vinden zal zijn. Hieronder al een beeld van hoe de onthaalpagina eruit zou 

kunnen zien. 

 

  



  

 Het visie-ondersteunend instrument (dashboard).  Het instrument zal twee functies hebben: 

een knipperlichtfunctie (om na te gaan op welke thema’s ingezet moet worden om een 

gezonde leefomgeving te creëren) en een functie die het mogelijk maakt om verschillende 

strategische opties met elkaar te vergelijken.   

Doel is dat het een visueel instrument wordt waarmee je de discussie met beslissingsnemers 

kan aangaan.  Hoe het resultaat eruit kan zien zie je in onderstaand beeldje.  Hoe het moet 

worden ingevuld en wat daarvoor nodig is bespreken we tijdens de werksessie.   

 

  



  

 De checklist.  Doel is om de ruimtelijke professional bij te staan in het rekening houden met 

gezondheid bij het ontwerpen van plannen of projecten. Via duidelijke vragen kan de 

gezondheidsimpact van het plan of project ingeschat worden.  Een overzichtsbeeld van wat 

de checklist kan worden wordt hieronder weergegeven. 

 

 

 



  

Werksessie 30 september 2021 
 
Plaats van werksessie in het gehele traject 
Er waren drie werksessies voorzien: 

 Eén ervan vond plaats op 12 maart.  We identificeerden de ‘eisen’ waaraan de verschillende 

tools moeten voldoen (fase 1). 

 De tweede vond plaats op 8 juni. We toetsten er de tools af die tot op een ‘conceptueel 

niveau’ werden uitgewerkt (fase 2). 

 De derde zal plaatsvinden op 30 september.  Dan bespreken we graag de operationele tools 

met u aan de hand van concrete vragen die in deze nota staan opgelijst (fase 3). 

 

 

 

Agenda 30 september: 
Hieronder geven we de agenda van de werksessie op hoofdlijnen weer: 

 9.30 uur:     Welkom & situering 

 9.40 uur:      Bespreking Portal Site (plenair) 

 10.15 uur:   Werksessie in twee groepjes (dashboard / checklist) 

 11.15 uur:   Pauze 

 11.30 uur:   Plenair bespreken van de instrumenten dashboard & checklist: toelichting van het instrument / 

bespreking reacties vanuit de break-out sessie / mogelijkheid tot reageren 

o 11.30 uur: Dashboard 

o 12.00 uur: Checklist  

 12.30 uur:   Afsluiting & bedanking 

Portal site 
Doel van de portaal site is om een unieke onthaalomgeving te bieden waarop bestaande kennis rond 

ruimte & gezondheid wordt gebundeld (zie https://xd.adobe.com/view/ab7303cd-5d54-4792-929e-

b4601e6c400c-fe20/).   



  

 

We bespraken reeds de functionaliteiten.  Op 30 september willen we de focus leggen op de inhoud.  

Daarom sturen we de matrix mee waarin we per relevante bron aangeven vanuit welke zoekfuncties 

naar deze link kan worden verwezen. 

 

Voornaamste vraag: zijn er nog andere belangrijke bronnen (uit binnen- of buitenland) die hierin 

ontbreken? 

Eventuele bijkomende vragen: 

 Heb je nog opmerkingen/suggesties voor de opbouw van de portalsite? 

 Heb je nog suggesties voor andere filters/tags? 

 Moet er ergens nog meer aandacht voor zijn? 

 

 
  



  

Dashboard 
Het dashboard heeft zich ontwikkeld als een instrument met twee onderdelen (zie uitkomst 

workshop 8 juni): 

 Knipperlicht functie: om na te gaan waar in de huidige situatie knelpunten (te verwachten) 

zijn – in te vullen op basis van beschikbare informatie (vnl. vanuit de Gemeentemonitor). 

Resultaat (zie print screen hieronder - niet ingevuld:) 

 

 

  

Voornaamste vragen: 

 Is de toelichting bij het instrument voldoende duidelijk? 

 Is de informatie om het instrument in te vullen gemakkelijk vindbaar? 

 Zijn de antwoordmogelijkheden voldoende duidelijk / voldoende gedetailleerd? 

 Is het resultaat voldoende duidelijk / leesbaar?  Kan dit de basis vormen voor discussie 

voor het opmaken van een ruimtelijke visie? 

 Wordt voldoende / de juiste informatie weergegeven of is er nood aan andere informatie? 

 … 

 



  

 Aftoetsing visie (eventueel verschillende ambitieniveaus) en vergelijking met de huidige 

situatie: 

Resultaat (zie print screen hieronder - niet ingevuld:) 

 

 

Checklist 
De checklist heeft als doel de ruimtelijke professional te ondersteunen bij het opmaken van 

ruimtelijke plannen of projecten om voldoende rekening te houden met gezondheid, en kan 

eveneens gebruikt worden om bestaande situaties te beoordelen.   

Anders dan wat besproken werd tijdens de workshop van 8 juni is het instrument verder uitgewerkt 

als een echte ‘check’-list, i.e. om na te gaan in hoeverre bepaalde aspecten voorzien zijn in de 

huidige situatie of het plan of project of (nog) niet (helemaal).  Uitwerking als ‘Health Impact 

Assessment’ instrument waarbij waar mogelijk een kwantitatieve scoring werd toegepast en 

bestaande instrumenten werden geïntegreerd, en ook reeds waarde-oordelen werden toegekend 

aan de mate waarin met elk van de aspecten werd rekening gehouden en de mate waarin 

gezondheid beschermd of bevorderd wordt, bleek niet haalbaar binnen deze opdracht, en om een 

aantal redenen tevens niet wenselijk:er zou dan meer discussie zijn over het waarde-oordeel (o.a. 

doordat scores en normen vaak (nog) niet eenduidig of wetenschappelijk onderbouwd zijn) en 

minder over of er daadwerkelijk rekening gehouden werd met de verschillende aspecten in het 

ontwerp, men zou omwille van de benodigde informatie voor het beantwoorden van de vragen 

meer geneigd kunnen zijn pas in een verder gevorderd stadium van plannen of projecten de 

checklist in te vullen, terwijl we de gezondheidscheck zo vroeg mogelijk in het proces willen 

inbouwen, het instrument zou dan minder eenvoudig en meer tijdsintensief in gebruik worden en 

daardoor mogelijk minder vaak gebruikt worden en het instrument zou dan zeer sterk onderhevig 

Voornaamste vragen: 

 Is de toelichting bij het instrument voldoende duidelijk? 

 Is het gemakkelijk om het instrument in te vullen?  Voldoende onderbouwd? 

 Zijn de antwoordmogelijkheden voldoende duidelijk / voldoende gedetailleerd? 

 Is het resultaat voldoende duidelijk / leesbaar?  Kan dit de basis vormen voor discussie 

voor het vastleggen van de ambitie voor de ruimtelijke visie rekening houdend met de 

relevante aspecten rond gezondheid (bescherming / bevordering)? 

 … 



  

zijn aan moeilijkheden om het up-to-date te houden / blijvend afgestemd te houden op andere 

instrumenten.  De beslissing voor ontwikkeling in de richting van een eenvoudige checklist werd 

genomen in samenspraak met de stuurgroep. 

Een andere wijziging t.o.v. het eerder gepresenteerde concept is dat de mogelijkheid tot selectie van 

vragen o.b.v. type project (stedelijk, landelijk, wonen, school, ..) weggelaten is. Verder werd een 

aantal wensen t.a.v. functionaliteiten uit voorgaande workshop (o.a. vooraf kiezen of je 1 of 2 

situaties wilt beoordelen, vragen die relevant zijn voor een geselecteerd type 

project/gezondheidsaspect highlighten (terwijl overige vragen wel in beeld blijven staan om te 

stimuleren daarover na te denken), vervolgvragen/detailvragen laten uitklappen bij een gekozen 

antwoord, informatie/scores automatisch binnenhalen) niet geïmplementeerd omwille van de 

oplevering van de tool in Excel (en geen verdere ontwikkeling tot webbased tool).  

 

 

  

Thema Hoofd- en detailvragen Beoordeling Beoordeling
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1 Veilig & actief verplaatsen Verkeer en vervoer Bestaande 

situatie

Toekomstige 

situatie

1.1 Bevat de situatie/het project/het plan maatregelen ter bevordering van verkeersveiligheid? 
x x

1.2 Stimuleert de situatie/het project/het plan transport te voet of per fiets?
x x x

1.3 Stimuleert de situatie/het project/het plan verplaatsing via openbaar vervoer?
x x x x

2 Verantwoord voedsel Voedselvoorziening Bestaande 

situatie

Toekomstige 

situatie

2.1 Is er in de situatie/het project/het plan voldoende aanbod van vers, gezond en betaalbaar 

voedsel?
x

2.2 Faciliteert de situatie/het project/het plan consumptie van lokaal geproduceerde 

voedingsmiddelen?
x x

2.3 Houdt de situatie/het project/het plan rekening met mogelijke gezondheidseffecten van veeteelt, 

land- en tuinbouw op omwonenden?
x x x x x x x x

3 Natuurlijk buitenleven Natuur & groen Bestaande 

situatie

Toekomstige 

situatie

3.1  Is er in de situatie/het project/het plan aandacht voor voldoende en kwaliteitsvolle groen/blauwe 

ruimte?  
x x x x x x x x x x

3.2 Is de groen/blauwe ruimte aanwezig in de situatie/het project/het plan voldoende in de nabijheid 

van woonwijken, werkplekken en scholen?
x x x x x x x

3.3 Is de groene en blauwe ruimte in de situatie/het project/het plan toegankelijk en wordt voorzien in 

een duurzaam beheer ervan?
x x x x x x x x x

4 Werkbaar produceren Industrie & bedrijvigheid Bestaande 

situatie

Toekomstige 

situatie

4.1 Worden gevoelige bestemmingen afgeschermd van risicovolle, vervuilende en/of hinderende 

activiteiten?
x x x x x x x x

5 Gezonde woonomgeving Bebouwde omgeving Bestaande 

situatie

Toekomstige 

situatie

5.1 Is er in de situatie/het project/het plan voldoende aandacht voor fysieke veiligheid?
x x x

5.2 Is de openbare ruimte in de situatie/het project/het plan toegankelijk en aangenaam ingericht 

voor alle gebruikersgroepen?
x x x x x x x x

5.3 Zijn woningen en openbare ruimte functioneel en praktisch bruikbaar voor alle huidige en 

toekomstige gebruikers?
x x x x

6 Recreatie en ontmoeten Recreatiemogelijkheden Bestaande 

situatie

Toekomstige 

situatie

6.1 Biedt de situatie/het project/het plan mogelijkheden voor sport en spel?
x x x

6.2 Biedt de situatie/het project/het plan mogelijkheden en/of faciliteiten voor culturele activiteiten?
x x x

6.3 Biedt de situatie/het project/het plan ontmoetingsmogelijkheden (zoals parken, pleinen, 

volkstuinen, buurthuizen, ..)?
x x x

7 Bereikbaar goed voorzien Voorzieningen Bestaande 

situatie

Toekomstige 

situatie

7.1 Biedt de situatie/het project/het plan voldoende ruimte voor voorzieningen (gezondheidszorg, 

werkgelegenheid, onderwijs, kinderopvang, winkels, ..) waaraan huidige en toekomstige 

bewoners/gebruikers behoefte hebben?

x x

7.2 Bevinden de belangrijkste voorzieningen zich op wandel- of fietsafstand of zijn ze eenvoudig 

bereikbaar met het openbaar vervoer?
x x x

7.3 Worden in de situatie/het project/het plan verschillende functies en voorzieningen geïntegreerd?
x x x x x x x x

Gezondheidsbescherming en - bevordering

Afstand en toegankelijkheid van 

voorzieningen

Kiezen voor functiemix 

Aanwezigheid voorzieningen

Ontmoetingsplaatsen

Ruimte voor cultuur

Mogelijkheden voor sport en spel

Aandacht voor diversiteit

Aangenaam ingerichte 

woonomgeving

Veilige woonomgeving

Bescherming van gevoelige 

bestemmingen

Toegankelijke en veilige groen/blauwe 

ruimte

Nabijheid van groen/blauwe ruimte

Voldoende kwaliteitsvolle 

groen/blauwe ruimte

Agrarische activiteiten

Lokale gezonde voeding

Vermijden voedselwoestijnen

Openbaar en gedeeld vervoer

Actief verplaatsen

Veilig verplaatsen



  

 

 

Voornaamste vragen: 

 Is de toelichting bij het instrument voldoende duidelijk? 

 Hoe wordt de gebruiksvriendelijkheid van de checklist ervaren (voldoende snel en flexibel 

in te vullen)? 

 Hoe wordt de lengte van de checklist ervaren?  Is een verkorte versie zoals voorgesteld op 

het laatste tabblad aangewezen? 

 Zijn de antwoordmogelijkheden voldoende duidelijk / voldoende gedetailleerd? 

 Zijn (alle) vragen relevant voor ruimtelijke professionals? Welke wel / niet? 

 Missen er nog relevante vragen? 

 Is de visuele weergave van de beoordeling na beantwoorden van de vragen nuttig / 

duidelijk? 
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7.2 Output van het MIRO-samenwerkingsplatform van 
elk van de workshops 

7.2.1 Workshop 1: Pakket van eisen 

  



PAKKET VAN EISEN - INHOUD

Dashboard Checklist Portaalsite

Stedelijk

Landelijk

Verkeer en vervoer

Industrie en bedrijvigheid

Natuur & groen

Bebouwde omgeving

Voedselvoorziening

Recreatiemogelijkheden

Voorzieningen

Verkeer en vervoer

Industrie en bedrijvigheid

Natuur & groen

Bebouwde omgeving

Voedselvoorziening

Recreatiemogelijkheden

Voorzieningen

Verkeer en vervoer

Industrie en bedrijvigheid

Natuur & groen

Bebouwde omgeving

Voedselvoorziening

Recreatiemogelijkheden

Voorzieningen

Verkeer en vervoer

Industrie en bedrijvigheid

Natuur & groen

Bebouwde omgeving

Voedselvoorziening

Recreatiemogelijkheden

Voorzieningen

Verkeer en vervoer

Industrie en bedrijvigheid

Natuur & groen

Bebouwde omgeving

Voedselvoorziening

Recreatiemogelijkheden

Voorzieningen

Verkeer en vervoer

Industrie en bedrijvigheid

Natuur & groen

Bebouwde omgeving

Voedselvoorziening

Recreatiemogelijkheden

Voorzieningen

Detail 
nodig!!

Afhankelijk 
van type 

plan / 
project

idealiter alle items 
- met 

mogelijkheid tot 
uitvouwen (waar 

relevant te 
gebruiken)

link leggen 
met wat al op 

andere 
portaalsites 

staat

KV: een checklist 
zou toch volledig 

moeten zijn, 
daavoor geen 

priorititen nodig?

V: onderscheid 
ussen landelijk 
stedelijk is echt 

heel ruw, zou 
oeten verfijnd 

d

n
men 

e 

en?

Valentina

Kathleen

Benjamin

Miranda

Muriel

Nele

Kristine

Nele

Patricia

Veerle

Ragnar

Hendrik

Dieter

Maarten

Geert

Rien

Lize

Voorbeeld
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Benjamin

Miranda
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Nele
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Nele

Patricia

Veerle

Ragnar
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Dieter

Maarten
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Rien

Lize
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Patricia
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Ragnar

Hendrik
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Rien

Lize
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Benjamin

Miranda

Muriel

Nele

Kristine

Nele

Patricia

Veerle

Ragnar

Hendrik

Dieter

Maarten

Geert

Rien

Lize

Valentina

Kathleen

Benjamin

Miranda

Muriel

Nele

Kristine

Nele

Patricia

Veerle

Ragnar

Hendrik

Dieter

Maarten

Geert

Rien

Lize

Valentina

Kathleen

Benjamin

Miranda

Muriel

Nele

Kristine

Nele

Patricia

Veerle

Ragnar

Hendrik

Dieter

Maarten

Geert

Rien

Lize

Eigenaarschap & 
draagvlakEigenaarschap & 

draagvlak

Groter 
abstractieniveau

Verbindingen 
tussen 

verschillende 
aspecten



PAKKET VAN EISEN - DASHBOARD
k 
en?

Must- have

Nice- to- have

Gezondheids- 
bescherming & - 

bevordering

Concrete 
(kwantificeer of 
niet) informatie

Aanpasbaar 
(recente 

inzichten)

Praktisch (niet 
te theoretisch)

Herkenbaarheid 
(VPO, dep. 
Omgeving)

Herkenbaarheid 
(aspecten)

Aantrekkelijk 
voor ruimtelijke 

professionals

Visuele aspecten 
maken structuur 

duidelijk

Intuïtief in 
gebruik

Ingang ngl. 
profiel gebruiker

Ingang  ngl. 
schaalgrootte

Ingang ngl. 
context (stedelijk 

vs. landelijk)

Flexibel te 
gebruiken

In combinatie met 
andere instrumenten 

te gebruiken

Eenduidig in 
gebruik en 

interpretatie

Voldoende 
objectief

Cijfermateriaal 
beschikbaar in 

de tool?

Vergelijking 
mogelijk van 
alternatieven

Vergelijking mogelijk 
met milderende 

maatregelen

praktijkvoo
rbeelden

relatie/link met 
andere ruimtelijke 
afwegingsaspecten

Beleidsonderste
unend, niet 

beleidsvormend

link met bestaande 
"platformen" om bv. 

cijfers "binnen te 
trekken"

Visuele weergave 
van scores

Goed 
leesbaar

Laat voldoende 
nuancering toe

Uitnodigend om 
vlug in te werken

Laat 
(bron)dataextrac

ties toe

Gedeelde database met relevante 
set van indicatoren

(bv. types voorzieningen per capita: 
lokale waarde, gemiddelde 

Vlaanderen, stedelijk)

Tools mogen niet 
voorzien zijn om 

knowhow te vervangen

Concrete cijfertargets: 
vertaling van 

'klimaatneutreaal' naar 
programmeerbare KPI'scumulerende effecten 

(ikv gezondheid of 
andere 

omgevingsaspecten

Ruimte om zelf 
criteria in te 

vullen

Duidelijke 
bondige vragen

Maakt integrale 
besluitvorming 

mogelijk

Link naar 
achterliggende 

redenering

Telefoonnummer + 
malladres (geen form) van

in breder perspectief 
plaatsen (tov andere 

afwegingscriteria)

link met lokale 
ondersteuners - voor 

extra "hulp" bv. vanuit 
de Logo 's?

link naar portaalsite - 
goede 

voorbeeld/inspirerend 
werken

verwijzing  naar ondersteuning voor 
materie gezondheidsbeleid en 
kwetsbare groepen in publieke 

ruimte op VL(bv. GezondLeven en 
AZG), prov, en lok niveau

Gemakkelijke 
ondersteuning 

(verschillende niveaus)

Subjectieve aspecten 
(kwalitatieve) 

evenzeer van belang!

Meerwaarde van 
effecten - afhankelijk 

van doelgroep 
waarvoor je het doet

afgestemd op 
bestaande 

gezondheidsbeleidska
der en - instrumenten

Minimale eisen 
vs. optimaliseren 
van gezondheid?

Beheer 
nodig

Digitaal

Ingang ngl. type 
plan / project

De KPI's moet
dienen voor v

vastgoed
(controlee

voorwaa
(doorontwik

vastgoeddatab
Bedri

(meer info: B



PAKKET VAN EISEN - CHECKLIST
k 
en?

Must- have

Nice- to- have

Gezondheids- 
bescherming & - 

bevordering

Concrete 
(kwantificeer of 
niet) informatie

Aanpasbaar 
(recente 

inzichten)

Praktisch (niet 
te theoretisch)

Herkenbaarheid 
(VPO, dep. 
Omgeving)

Herkenbaarheid 
(aspecten)

Aantrekkelijk 
voor ruimtelijke 

professionals

Visuele aspecten 
maken structuur 

duidelijk

Intuïtief in 
gebruik

Ingang ngl. 
profiel gebruiker

Ingang ngl. type 
plan / project

Ingang ngl. 
context (stedelijk 

vs. landelijk)

Flexibel te 
gebruiken

In combinatie met 
andere instrumenten 

te gebruiken

Eenduidig in 
gebruik en 

interpretatie

Uniform vs. 
flexibel?

Geen 
'rekensommetje'

Ruimte voor 
nuancering

Objectieve 
beoordeling

gedragswijziging
SVB: gewichten in criteria? 
of soort noodzakelijkheid 
toevoegen vs. aanvullend/ 

flankerend

SVB: afhankelijkheden 
tss de verschillende 

aspecten (combinaties)

Moet snel 
(visueel) inzicht 
kunnen geven

SVB: afhankelijkheden 
van bepaalde 

criteria/puntjes (d.i. ook 
de link tss de 'aspecten')

Noden bevraagd?  In 
checklist toevoegen of 

rekening gehouden werd 
met nodenbevraging

Moet ingevuld 
kunnen worden met 
beperkte voorkennis

link naar 
portaalsite

Ingang 
thematisch

onderscheid 
particulier / 
professional

Voldoende 
inhoudelijke 

achtergrondinformatie



PAKKET VAN EISEN - PORTAALSITE
k 
en?

Must- have

Nice- to- have

Gezondheids- 
bescherming & - 

bevordering (behoefte)

Concrete 
(kwantificeer of 
niet) informatie

Aanpasbaar 
(recente 

inzichten)

Praktisch (niet 
te theoretisch)

Herkenbaarheid 
(VPO, dep. 
Omgeving)

Herkenbaarheid 
(aspecten)

Aantrekkelijk 
voor ruimtelijke 

professionals

Visuele aspecten 
maken structuur 

duidelijk

Intuïtief in 
gebruik

Ingang ngl. 
profiel gebruiker

Ingang ngl. type 
plan / project

Ingang ngl. 
context (stedelijk 

vs. landelijk)

Flexibel te 
gebruiken

In combinatie met 
andere instrumenten 

te gebruiken

Eenduidig in 
gebruik en 

interpretatie

Centralisatie 
van informatie

Verbeeldend 
/ inspirerend

Regelmatige 
updates

Goed en logisch 
gestructureerd

economische winst 
per maatregel

kathleen

doorverwijzing naar 
andere partners/projecten, 

bv. 
gezondepubliekeruimte.be

KV: vlot doorverwijzen 
naar gespecialiseerde 

sites, overlap 
vermijden

wetenschappelijk 
onderbouwd

kathleen

Visuele elementen 
laten toe informatie 

snel te vinden

MH Noodzaak 
duiden

KV: spanning tussen nood 
aan concrete info en veelheid 

aan situaties. Maar graag 
geen 'algemene blabla'

koppeling naar winst voor 
andere thema's zoals 

veiligheid, onderhoud,...

kathleen

Kennisopbouw voor 
iedereen - ongeacht 

voorkennis

Snel naar juiste 
kennis kunnen 

navigeren

Moet 
richtinggevend 

werken

Duidelijke 
leeswijzers

Duidelijk 
overzicht en 

doorverwijzen

vanuit checklist naar 
portaalsite 

dooverwijzen
kathleen

KF: modulaire 
opbouw site

hoe koppelen aan 
gezondepubliekerui

mte.be?
kathleen

testpubliek

Gepersonaliseerd 
advies

Bevat 
proceslijnen / 

stappenplannen
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7.2.2 Workshop 2: Instrumenten op conceptniveau 

 

  





























PORTAL SITE



Onthaalpagina

Vraag:

Wat vind je van 

de opbouw van de 

website (twee 

ingangen)?

zoeken in catalogus is 
goed en mss het 

belangrijkste, 
opmerking thema's is 

misschien moeilijker en 
zal eerder achtergrond 

informatie zijn

catalogus 
meer naar 

voorbrengen

website is logisch en 
zit goed in elkaar 

(Geert) maar 
connectie met 

andere 
portaalsites/hierarc

hie is belangrijk

Vraag: 'filter' fases 
zou dit ook een 
ingang kunnen 

zijn? Geert; 
mogelijk maar 
gaat mss al ver

soms toch 
discussie 

over

ja of een 
bolletje 

met meer 
info

iedereen moet 
het zelfde 

verstaan onder 
de verschillende 

'fases'

begeleidende 
webpaigna 

nodig die de 
filter uitlegt?

Vraag:

Voldoet de "proof 

of concept" portal 

site aan de 

verwachtingen?

SW: ja binnen de 
opdracht 

voldoende, 
suggestie wel 

sematische search 
toevoegen



Thema's

Vraag:

Zijn de thema's 

duidelijk?

Ruimte voor 
gezondheid is 
niet duidelijk 

--> wordt 
verduidelijkt

Veilige verplaaten denkt de 
lading niet helemaal --> 
suggestie gezond veilig 
verplaatsen, dan kan 

verkeersveiligheid hier ook 
worden opgenomen

bedenking: 
onderverdeling in 
thema's uniform 

maken naar andere 
sites/10 

kernkwaliteiten toe?

Uniformiteit 
zou toch 
beter zijn

werkbaar 
produceren 

is een 
moeilijke

Waar zetten we 
milieukwaliteit? 
onder gezond 

wonen

Geert: Gezond 
wonen --> 

gezond 
leefmilieu

doelstelling 
moet 

gezonder 
wonen zijn

te weten 
komen wat de 

actuele 
leefmilieukwali

teit is

suggestie Denis: 
voldoende om tool 

leefkwaliteit tool aan 
te bieden?

--> ja als je het kan 
gebruiken

Vraag:
Wat vind je van 

de grafische 

vormgeving?



Specifieke pagina

Vraag:
Waar moet er nog 

aandacht voor 
zijn?

Vraag:

Is de pagina 

logisch 

opgebouwd?

Vraag van Denis: 
wat verwachten 
jullie nog meer 

van inhoud van de 
fichepagina?

Info over hoe tool 
opgebouwd is, welke 

data er achter bv. zodat 
men weet hoe de 

informatie is 
opgebouwd of welke 

onzekerheden er op zit

Denis: bedoel 
je dan 

technische 
kenmerken?

--> ja

ja logisch 
opgebouwd

LVD: bij beschrijving 
erbij zetten wat je er 
mee kan doen/wat 

niet --> 
verwachtingen te 

schetsen



Vraag: Vind je 

de 

filters/vinkjes 

duidelijk en 

logisch?

oppassen 
dat we 

functies 
niet megen Vraag: Zou je 

de filters 
gebruiken? Zo 

ja, wanneer of 
in welke 

situatie?

Zoeken in catalogus

Als je ze wil 
gebruiken, vergt 

wel inzicht en 
dan zouden ze 

wel duidelijk zijn



Vraag: Heb je 

nog suggesies 

voor andere 

filters?

Zoeken in catalogus

voorlopig nog 
niet, nog 
eens over 
nadenken

Vraag: Heb je 

nog andere 

opmerkingen 
over de 

catalogus?



Algemene feedback

Vraag:

Heb je nog andere 

suggesties/inhoud 

die je graag in de 

potal site zou 

willen zien?

Vraag:Wat zijn de 
sterktes en/of 

zwaktes van een 
portal site?

Vraag:

Vind je het logisch dat 

de portal site binnen de 

website van dOMG zal 

terug te vinden zijn?

Vraag: heb je nog 
andere 

opmerkingen of 
feedback?



Notities tijdens uitleg van Dennis

Vraag 
gekoppeld met 

dashboard?
Denis: ja wordt 

doorgelinkt

Evenwicht tussen specifiek 
taggen maar toch de info 

juist vinden?
Denis: overzicht wordt 

altijd getoond in catalogus 
en dan kan men nog 

finetunen

Semantische search 
toevoegen is een 
suggestie om niet 
allen via filters te 

zoeken
Denis: inderdaad 

toevoegen

Misschien ook 
een idee om 

een 'wild 
search' toe te 

voegen

kanttekening: eigenaar 
moeten blijven 

updaten en info met de 
juiste tags te voorzien 

en in de gaten te 
houden wat er allemaal 

nieuw is

Website AZG is vaak info 
afgeschermd, of geen toegang 

tot hebben?
Dit wordt een tweede discussie 

en het wordt een wildgroei
Denis: we kijken niet naar 

concrete integratie maar eerder 
verwijzen

Fiche maken en integreren en 
mbv filters op een andere 

manier naar boven te halen

informatie taggen is zeer 
belangrijk maar kan ook 

mislopen, daarom moet de 
informatie ook algemeen te 

zoeken/beschikbaar zijn
Denis: als een site voor 

meerdere thema's past, worden 
meerdere tags er aan gehangen 

zodat het de site altijd naar 
boven komt

LVD: www.gpr.be 
ook integreren! en 
specifieke dingen 

eruit te halen zodat 
de ruimtelijke 

planner direct aan 
de slag kan

Sven Wauters: afstemmen 
met andere portalsites zijn 
belangrijk en ook over de 
afgeschermde info van de 

AZG website (actuele 
gezondheidsinformatie, 

incidenties,...)

ehis tool 
erin 

verwerken

https://www.gpr.be/


DASHBOARD



Tweeledige functie: 
knipperlicht functie vs. vergeling strategische opties

ALG
EME

EN

Voldoet dit aan de verwachtingen?

Wat wordt hierdoor mogelijk? Wat ontbreekt mogelijk nog?

Waar 
speelt wat 
(ruimtelijk)

Kwetsbare 
locaties 

aanduiden

Goed 
idee

Knipperlichten - geef 
aanzet voor probleem: 
aangeven hoe verder 

analyseren

Ev. onderscheid 
in kleur bolletje: 
buurtgebonden 

vs. algemeen 
probleem

Schaal 
van 

input?

informate 
'voorbij 

de pijlen'



KNIPPERLICHTFUNCTIE: 
Indicatoren op basis van gemeentemonitor

KNIPPER- 

LICHT

https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/monitor- - jouw- gemeente- in- cijfers

Aandeel inwoners dat het voor kinderen veilig vindt om te fietsen /
        aandeel inwoners dat zich voor korte afstanden te voet of met de fiets
        verplaatst / aandeel inwoners dat last heeft van lawaai door verkeer
        of van aggressief verkeersgedrag of onaangepaste snelheid

Aandeel inwoners dat vindt dat er voldoende groen in de buurt is /
        aandeel inwoners dat tevreden is over zicht op groen vanuit de woning

Aandeel inwoners dat tevreden is over de buurt (of: over gemeente / stad) /
        aandeel inwoners dat zich vaak of altijd onveilig voelt in de buurt
         (of: gemeente / stad)

Aandeel inwoners dat tevreden is over sportvoorzieningen / recreatievoorzieningen / 
culturele voorzieningen / speelvoorzieningen – 12 jaar / geschikte plekken voor jeugd / 
geschikte plekken voor ouderen /
Aandeel inwoners dat tevreden is over winkelvoorzieningen / restaurants en eetcafés / 
Aanbod onderwijsvoorzieningen / voldoende aanbod kinderopvang 
gezondheidsvoorzieningen / ouderenvoorzieningen

Lijken deze indicatoren redelijk? Wat indien geen geschikte indicatoren beschikbaar zijn?

OK - 
perceptie 
is goed!

Op één plaats 
samen: dus 
OK om te 
gebruiken

Indicatoren 
vorm geven op 

de 
leefomgeving 

zelf

Bedrijvigheid klasse 1 en/of 2 
in straal van x m woongebied

Mogelijkheid om 'gezond 
voedsel' aan te kopen op 
wandelafstand?Objectieve 

onderbouwing

https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/monitor--jouw-gemeente-in-cijfers


KNIPPERLICHTFUNCTIE: 
Bepaling scores op basis van indicatoren

KNIPPER- 

LICHT

Gemiddelde score
        als uiteindelijke score?

Laagste tevredenheid
         telt als score?

# aspecten waarop 'laag'
        gescoord wordt (geen, enkele, allen)

Slechts één indicator selecteren?

Vraag 2: Hoe bepalen we de score?

Als wet. 
onderbouwd: 

OK

Vraag 1: Wat als meerdere indicatoren beschikbaar zijn?

Moeilijk 
interpreteer- 

baar

Gemeentemonitor: 5 categorieën
Voorstel voor omzetting:

Klassen 1 - 2 - 3 = rood
Klasse 4 = oranje
Klasse 5 = groen

NPS score- systeem

Verschillend 
per thema?

Verschillende 
zaken in 1 

figuur 
weergeven...



VER- 

GELIJKING 

OPTIES VERGELIJKING STRATEGISCHE OPTIES: 
Thema's en subthema's

Thema 1: Veilig (en actief) verplaatsen
Subthema's:

Verkeersveiligheid
Actief transport
Openbaar vervoer

Zelfde indeling als voor checklist

1 vraag per subthema:
Scoort de strategische optie minder goed / even goed / beter dan de huidige situatie?

Vraag 1: Is 5- delige schaal voldoende nauwkeurig / werkzaam?

Vraag 2: Is flexibiliteit nodig?  Alle onderdelen scoren of slechts enkele?

5- delig 
is OK

= niet te 
gedetailleerd

= net 
voldoende 

mogelijkheid 
voor 

nuancering

= abstract niveau 
(grote lijnen 

duidelijk maken) 
om verder 

overopties te 
discussiëren

Duidelijk input 
laten geven: via 

'veel beter' / 
'minder goed' (via 

drop- out box)

Als je weglaat - 
risico dat mensen 
weglaten 'wat hen 

niet uitkomt'

Dwingt ook 
om na te 

denken over 
andere 
thema's



ALGEMEEN

ONDERSTEUNEND MATERIAAL 
Handleiding - hoe het dashboard gebruiken?

Handleiding nodig
Hoe te werk gaan?
Waar data vinden?

Vraag 1: Welke informatie is
nog nodig?

Vraag 2: Best in dezelfde 'excel' of
in een bijhorende pdf- document?

Informatie 
'voorbij' de 

pijlen (i.e. van 
de gezonde 

leefomgeving')

Alle gegevens 
op verschillende 

plaatsen, dus 
vraagt veel werk



ALG
EME

EN

Link naar andere instrumenten
Vraag: Is er voldoende koppeling met de andere twee instrumenten?



Checklist



WERKBAAR- 

HEID
Aantal vragen

Vraag 1: Is het aantal vragen (verdeeld over 7 thema's met elk 3 sub- 
thema's) werkbaar?

Vraag 2: Is het onderscheid tussen hoofdvragen en detailvragen zinvol?

Op het 
eerste zicht 
veel vragen

Indeling in 
subthema's 

is goed

Kan er gekozen 
worden welke 
subthema's er 

in beeld komen?

Onderverdeling 
facultatieve en 

verplichte 
vragen?

Mogelijkheid 
geven om 

vragen niet te 
beantwoorden

Jammer om 
belangrijke 
aspecten te 
schrappen

Antwoorden op 
verplichte vragen 

zouden 
gemakkelijk te 
vinden moeten 

zijn

Zijn er vragen 
automatisch te 
beantwoorden 

(bestaande 
data)?

Zijn enkel 
hoofdvragen 
voldoende 

informatief?

Gewicht 
toekennen aan 
hoofdvragen 

adhv 
relevantie

Hoofdvragen - 
Bijvragen 

(meer 
algemeen) - 
detailvragen

Niet alle details 
zijn even 

relevant in 
ontwerp/plan 

fase

Voor verdere 
details 

doorverwijzen 
naar 

portaalsite

Niet voor 
elk detail 

zijn er 
gegevens



WERKBAAR- 

HEID

Selectiemogelijkheden

Vraag 2: Is selectie op de link met gezondheid zinvol?

Vragen die niet 
gelinked zijn  alsnog 

in beeld kunnen 
brengen (kan toch 

relevant zijn in 
bredere context)

Waarom 
niet de MER 
disciplines 
gebruiken?

Doel 
duidelijk 
maken

Begrippen 
verhelderen 

in 
handleiding

Termen ook in 
de checklist 

verduidelijkenm 
of via link 

(portaalsite)

Vraag 1: Is selectie per type plan/project zinvol?

Niet 
weglaten 

maar 
highlighten

School -> 
schoolomgeving

Goed bekijken 
welke vragen 
weggelaten 

zouden 
worden

Ook in het 
kader van 
functiemix 

eerder alles 
meenemen

Winkels, cultuur,.. 
ontbreken -> 
categorieen 
aanpassen? 

context of inhoud 
of ..

Typologieen 
en kruisjes 

moeten 
volledig en 
correct zijn!

Uniform 
(Eur) 

systeem 
overnemen?

Combinatie 
van typen 
kunnen 
kiezen



WERKBAAR- 

HEID

Aantal antwoorden

Vraag 1: Tot welk detailniveau moeten vragen & antwoorden gaan?

Vraag 2: Welk aantal antwoord categorieën is optimaal?

Persoonlijke 
interpretatie 

kan 
verschillen

Bij minder 
antwoorden 

gaat inter- ind 
verschil groter 

zijn

5 
antwoorden 

is ok

Bij fietsstraten wil 
je juist geen 

afscheidingen -> 
antwoord anders 
te interpreteren

Auto's 
ontbreken

Eerst vragen 
naar fietsstraten 

en dan pas 
vervolgvragen in 

beeld



WERKBAAR- 

HEID

Vraag 1: Is er een duidelijke voorkeur om de huidige en toekomstige 
situatie gelijktijdig te kunnen beoordelen?

Opties

Vraag 2: Volstaat verwijzen naar richtlijnen voor ontwerp
of moeten relevante aspecten specifiek benoemd worden?
Bv. busbanen, typen haltes, halteafstand, aantal ritten/uur, ..

Vooraf 
aanduiden -> 1 

of 2 situaties 
(optie geven)

Kan een 
meerwaarde 

zijn

Twee 
kolommen 

met 5 
antwoorden

Praktische 
richtlijnen 

bevatten niet 
alle relevante 

aspecten

Kort overzicht 
is gemakkelijk, 
met link naar 
documenten

Doorloodsen 
naar 

databronnen 
(bv aantal 
bushalten)

Cijfers van 
dashboard 
gebruiken

Vademecum 
is 

minimum..



ALG
EME

EN

Link naar andere instrumenten

Ondersteunend materiaal

Vraag: Is er voldoende koppeling met de andere twee instrumenten?

Vraag: Worden toelichting (korte tekst of doorverwijzing?) en links best 
direct bij de vraag gegeven, of op een separaat tabblad, of...



ALGEMEEN

Vraag 1: Is een totaalscore/eindoordeel per thema gewenst?

Vraag 2: Wat ontbreekt? Vraag 3: Wat is overbodig?



Overige opmerkingen

Hoe worden scores 
berekend? Lastig 

met diverse 
antwoordcategoriën 

/ weging? Ook 
gewichten tussen 
thema's onderling

Doorverwijzing
en: updates 

van 
documenten 

nodig
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7.2.3 Workshop 3: Test operationele instrumenten 

 

 



Portal Site

Inspiratiegids 
gezonde ruimte - 

logo's

tool logo Leieland: 
beter vindbaar maken 

(webpagia ipv ppt)

Inspiratiegids Natuur 
en Gezondheid (ANB- 

INBO) (op komst)

Aanvullingen?
Welke sites gebruik ik nog en vind ik nuttig om in de
portal site op te nemen?

Aanvullingen?
Welke sites gebruik ik nog en vind ik nuttig om in de
portal site op te nemen?



Dashboard

Algemene beoordeling:
knipperlicht functie: waar zitten de knelpunten?

ALG
EME

EN

Instrument is nuttig Kan bij het resultaat ook 
aangegeven worden wat het 

resultaat is op een ander 
niveau (bv Vlaanderen)?

schaal "gemeente", geeft deel 
van context maar niet voor 

alle ruimtelijke vraagstukken 
relevant - soms lager 

schaalniveau/soms hoger

Andere data (bv externe blootstelling aan 
luchtverontreiniging,...) of meer diepgaande 

info over bepaalde thema's zouden ook 
interessant kunnen zijn (maar is misschien 

eerder iets voor de PORTAL- site?) Alleszins zou 
duidelijk moeten zijn wat niet in het 

dashboard zit.

Instrument is haalbaar Centrumstad: 
link niet juist

Niet automatisch 
invullen

De tool nodigt uit om
te gebruiken

Onduidelijk op welk niveau 
de vragen moeten ingevuld 

worden, bv bij kleine 
projecten

Heel veel tekst 
in de uitleg

Veel tijd nodig om 
gegevens in te vullen. Kan 
dit meer geautomatiseerd 

worden?

Extern gegevens 
zoeken om in te 

vullen

Algemene beoordeling:
Toets ambitieniveau visie: hoe ver 'springen we'?

ALG
EME

EN

Instrument is nuttig Als je al goed scoort 
- geeft onvoldoende 

duidelijk beeld

Geeft vertekend 
beeld

Geen optie: is niet van 
toepassing (want bv.: 
wordt in ander beleid 

opgenomen)

Instrument is haalbaar

De tool nodigt uit om
te gebruiken

Naar voren schuiven 
als dialoog tool (bv. zelf 
invullen vs. bewoners 

laten invullen)

Vrijblijvend - 
'alles is goed 

gedaan'

Specifieke vragen 
knipperlicht functie: waar zitten de knelpunten?

KNIPPER- 

LICHT
Specifieke vragen 
toets ambitieniveau visie: hoe ver 'springen we'?

TOE
TS 

AMB
ITIE

 

VISI
E

Toelichting?

Basisinformatie 
gemakkelijk vindbaar / 
toepasbaar?

Antwoordmogelijkheden 
duidelijk / voldoende 
gedetailleerd?

Resultaat duidelijk? / 
Leesbaar? / Nuttig?

Andere informatie 
nodig?

Andere ...

Toelichting?

Gemakkelijk in te 
vullen? Voldoende 
onderbouwd?

Resultaat voldoende 
duidelijk / leesbaar?

Andere ...

Als iets niet ingevuld 
wordt: moet visueel 
duidelijk gemaakt 

worden!

Als iets niet ingevuld 
wordt: beter op 

neutraal zetten dan op 
minimum

Heel kort 
samenvattend: 
hoe werkt dit? 
Stappenplan!

Niet altijd duidelijk welke 
gegevens moeten uitgevuld 
worden (bv de data uit de 

website niet altijd = met de 
input excel)

Vergelijking met 
Vlaanderen ook 

in rechtste figuur

Toelichting op het 
resultatenblad - 

waarvan komen de 
resultaten? KORT



Checklist

Algemene beoordeling:
Checklist - voor meer aandacht voor gezondheid in ruimtelijke 
plannen en projecten

ALG
EME

EN

Instrument is nuttig als eerste check 
kan het zeker 
interssant zijn

verwachting duidelijk stellen 
is belangrijk, maar bij de 

naam checklist verwacht ik 
geen 'assessment' dus dat 

stemt al goed overeen

aandachtspunt: 
verwachting checklist 

goed duiden

als waar aandacht voor 
hebben op RUP niveau 

- andere 
instrumenten?

Goed dat wordt 
aangeduid HOE je 
knelpunten kunt 

aanpakken

erg veel vragen - 
divers beeld van 

gezondheid

Wens om 
normen/richtlijnen toe te 

voegen -> hoe goed of 
slecht wordt er gescoord?

Instrument is haalbaar
Zou mooi zijn om dit 

instrument te gebruiken in de 
'onderhandelingen' (tussen 

gemeente, planner, 
ontwerper, ..)

Hoe krijg je 
ontwerpers/planners zover 

om dit (vrijwillig) te gaan 
gebruiken? Dialoog werkt dan 

beter?

De tool nodigt uit om
te gebruiken

efficient, moet er meer geld 
gestoken worden in een 

mooiere grafische vorm, of is 
dit net voldoende als 

checklist? ik denk het wel.

Ik denk dat de leeswijzer of 
invulhulp iets grafischer mag 
zijn (niet zuiver tekstueel) als 
we dan toch ook in excel iets 
aangenamer willen werken

Lange lijst maar 
je leert ook bij 
(uitklapping)

filtermogelijkhed
en zijn een 

meerwaarde

groot aantal 
vragen kan 
afschrikken

Specifieke vragen CHE
CKL

IST

Toelichting duidelijk?

Gebruiksvriendelijkheid? 
Snel / flexibel?

Lengte van checklist?  
Verkorting nodig?

Antwoordmogelijkhed
en voldoende duidelijk 
/ gedetailleerd?

Alle vragen relevant 
voor ruimtelijke 
professionals?

Additionele relevante 
vragen?

keuze tussen 'niet' en 
'nvt' is niet altijd even 
makkelijk te maken

ik vind het een beetje te 
laagdrempelig voor 

professionals in deze fase. Het is 
natuurlijk afhankelijk van welke 
diensten er gebruik van maken.

Visuele weergave 
nuttig / duidelijk?

Andere ...
bronnen checklist 
ook opgenomen 
on portal site? ja

vaak het woord voldoende 
gebruikt? houdt idd subjectief 

ooordel in. Is een 
screensingstool en 

laagdrempelig

Wat kan je er van meenemen in 
ruimtelijk plan (buiten ruimtelijke 

aspecten) en hoe ga je er mee om in je 
plan? zou interessanter zijn dan scores
--> ingebouwd in de vraagstelling waar 

het kon

Is geen HIA, geen kwantitatieve 
tool, meer onderbouwing en 

dergelijke nodig maar zou 
mogelijks wel een goede 

doorontwikkeling zijn

waar mogelijk wordt er 
verwezen naar richtlijnen (bv. 
groenrichtlijnen), dan is het 

aan de gebruiker om het ook 
effectief op te zoeken

Ook voor burgers? 
neen, voor prof. 

gebruikers

verwachtingen 
goed duiden

Eindscore is soms 
'gevaarlijk'/tricky, is niet altijd 

relevant en onderdelen zijn niet 
altijd makkelijk te vergelijken
mss wel score per onderdeel?

Het ziet er een heel lijvige lijst 
uit, maar de 

filtermogelijkheden zorgen 
wel voor veel mogelijkheden

als 
onderhandelingsmiddel 

maar het moet wel 
degelijk gebruikt worden

Geen 
verplichting voor 
de meerderheid
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