15/06/2020

woensdag 10 juni
14u tot 15u30

Inspiratiemoment
Renovatieprojecten
Klanten werven in tijden van Corona
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Verloop
• Zet je microfoon uit • Plaats vragen in
chatfunctie

• Schakel camera uit
2

2
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AGENDA
Verloop

Inhoud

• Voorstellingsrondje

• Heldere probleemstelling
• Online

•

(+/‐ 10 minuten)

• (Praktijk)voorbeelden PPT
• (+/‐ 40 minuten)

• Vragen en antwoorden,
onderlinge uitwisseling,
Vb. vanuit de praktijk
•

(+/‐ 40 minuten)

• Online communicatie
• Infoavond
• Participatie

• Offline
•
•
•
•

Quickscans
Deur aan deur
Gemeentelijk infoblad
Eye‐catchers in straatbeeld
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Voorstellingsrondje
•
•
•
•

Naam
Gemeente
Functie
Waar staat de gemeente in het
renovatietraject?
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Deelnemers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oudenaarde renoveert!
Kruisem renoveert!
Schepen Kruisem
Deinze renoveert!
Wichelen renoveert!
Wachtebeke renoveert!
Zelzate renoveert!
Wetteren renoveert!
Denderleeuw renoveert!
Lochristi renoveert!
Sint‐Gillis‐Waas renoveert!
Stekene renoveert!
Destelbergen Wijkwerf
Woonplus Laa‐Wich‐Wett
Energiehuis BEA
Energiehuis SOLVA
Energiehuis SOLVA
Energiehuis SOLVA
Energiehuis Veneco
Energiehuis Interwaas
Fluvius

opgestart feb’20
opgestart feb’20
opgestart maart’20
opstart sept’20
opstart sept’20
opstart nov’20
start in najaar’20
start in najaar’20
start in najaar’20
start in najaar’20
start jan’21
uitgestelde start

Evy Gillijns
Ann Vanaerde
Kristof Callens
Adinda V.
Anne Roos
Karen Van Autreve
Els De Vilder
Tineke VD
Petra Delacroix
Stijn Lodefier
Pieter De Witte
Jan Van Dooren
Tom Elegeert
Delitsia Van Cassel
Olivier David
Saskia Van der Stricht
Bart Van Hulle
Katrien Heirman
Annekatrien Beckers
Frauke Van Goethem
Tom Godefroot
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Heldere
probleemstelling
•
•
•
•
•
•

Wat is het doel? Wat wil je precies bereiken?
Informatie of participatie?
Doelgroep?
Schaal?
Wie laat je aan het woord?
Welke mogelijkheden zijn er? (tijd‐geld)
7
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Wat is het doel?
Aanbod bekend maken

• Gratis advies
• Renoveren:
• Wat? Waarom?

• Traject:
wie kan meedoen, wat
precies te verwachten?

Mensen informeren/
activeren

• Hoe informeer je de
geïnteresseerden?
• Hoe overtuig je ze?
Participatie
• Mensen l

• Inspraak
8
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Fase in het project?
• Opstart
• Werking
• afronding

Doelgroep?

Schaal?

• Kansengroepen
• Noodkopers
• Ouderen

• Gemeente‐breed
• Deelgemeenten
• Specifieke wijk
9
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Wie laat je aan het
woord?
• Tevreden klant
• Midden in traject
• Afgelopen traject
• VB. kamp C

• Expert (renovatieadviseur)
• Iemand van de gemeente of provincie die
het aanbod uitlegt
10

10

5

15/06/2020

VB.
Tevreden
klant aan
het
woord
https://www.kampc.be/artikel/
2020/04/28/Greetrenoveerde-haar-woning-in1-jaar
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Mogelijkheden
• Online of Offline
• Synchroon of asynchroon
of combinatie
• Toegankelijkheid
• Digitale vaardigheden
• Van deelnemers
• Van organisatoren

• Open of gesloten source
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ONLINE
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Soorten online tools

http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/Gedeelde%20%20documenten/2020/inspira
tiegids‐digitale‐participatie.pdf
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Online:
Algemene tips voor synchrone tools
•
•
•
•

Maak duidelijke afspraken (omgangscode)
Wees duidelijk over het proces en doel
Tijdsduur (max. 2uur)
Zorg voor een goede internetconnectie
• (bekabelde internetverbinding)
Controleer je geluid
• (storend achtergrondgeluid vermijden)
Neutrale achtergrond

•
•
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Online communicatie
• Sociale media
•
•
•
•

Facebook (vb.)
Twitter
Instagram
Gebruik #

• Google advertenties ‘renoveren’ (vb.)
• Website gemeente:
•

Pagina ‘gemeente renoveert’ (vb.)

• Online nieuwsbrief (vb.)
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Voorbeeld: Facebook
• Eigen pagina of pagina v/d stad
• Advertenties
• Posts plaatsen

• Vb. Toffe video: http://www.bouwwijs.be/banier/bekijk‐hier‐het‐filmpje

• Online evenement aanmaken
• bv. infoavond
• Facebook Live
•
•
•
•

Maak evenement aan
Deel dit evenement
Mensen die geïnteresseerd zijn krijgen uitnodiging
Praktisch: kijk op https://www.treecompany.be/bpart‐live/
17

17

18

18

9

15/06/2020

Voorbeeld GOOGLE
advertentie
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Infosessie
• Kleinschaliger
• Opdeling in tijdsblokken
• Doorlopende infomarkt
• 2 x een korte algemene toelichting
• verdere info eerder individueel bij infostandjes

• Als Webinar
• Toelichting van het project/aanbod
• Interactie mogelijk (in kleinere groepjes)

• Achteraf PPT online delen met deelnemers
22

22

11

15/06/2020

Tools
MS Teams

Zoom

+ eenvoudig
+integratie andere
functies
+ gratis online en via app
‐ Extra databescherming
eventueel nodig

+ Breakout rooms
+ delen scherm
+ geen account nodig
‐ Privacyissues

Andere gratis
videoconferentietools:
• Google Hangouts
• UberConference
• TrueConf Online
• Skype
• FreeConference
• Slack‐
videogesprekken
• Etc.
Meer info via link:

Meer info via link:
https://blog.aurelium.be/nl/microsoft‐teams‐voordelen‐
nadelen#:~:text=Voor%2D%20en%20nadelen%20van%20
Microsoft%20Teams&text=Microsoft%20Teams%20is%20g
e%C3%AFntegreerd%20in,geen%20extra%20sign%2Dup%
20nodig.

Meer info via link:

1.

https://www.nu.nl/tech‐achtergrond/6038161/vier‐
videobeldiensten‐vergeleken‐skype‐zoom‐hangouts‐en‐
facetime.html#:~:text=Voor%2D%20en%20nadelen%3A,‐
Te%20gebruiken%20op&text=Geen%20Zoom%2Daccount
s%20nodig%20om,opties%20en%20heffen%20beperkinge
n%20op

2.
3.

https://linden‐it.com/de‐9‐beste‐gratis‐
videoconferentietools/

https://www.treecompany.be/bpart‐live/
http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.b
e/Gedeelde%20%20documenten/2020/insp
23
iratiegids‐digitale‐participatie.pdf
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Voorbeeld infodagen
hogeschool

24

24

12

15/06/2020

Participatie integreren
• Inspraak ed.
• Stemming
• Op website of tijdens online bijeenkomst
• Kan eenvoudig
• Om achtergrond en motivatie van je publiek te
testen
• Om interesse/motivatie af te toetsen
Meer info over online
• Publiek betrekken
participatie:
• Tools
1. https://www.treecompany.be/je‐
Mentimeter, Kahoot, Votecompany
[NL], Avint [NL], Presenterswall [NL],
VoxVote [NL], Slido, DemocracyOS
[open source], Helios Voting [open
source], Follow my vote [open
source]

2.

offline‐event‐gaat‐niet‐door‐wat‐nu/
http://www.kenniscentrumvlaamseste
den.be/Gedeelde%20%20documenten/
2020/inspiratiegids‐digitale‐
participatie.pdf
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Vb. participatie
• Wijkwerf Merelbeke
• Buurtbevraging
• 50 antwoorden (ca. 500 woningen)
• Vragen over
• wonen en renovatie
• Leefbaarheid v/d wijk

• Lochristi
• Poll via gemeentelijk infoblad
• Noden m.b.t. renovatie peilen
• Aanbod hierop afstemmen
26
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Vb.

https://www.sli.do/product

•
•
•
•
•
•

Integreerbaar in andere tools
Haal meer uit je Q&A
Betrek je publiek met live polls
Een quizje als leuk extraatje
Leer je publiek kennen
Nieuwe manier om te brainstormen
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Voorbeeld traject Sint‐Niklaas

31

31

Nog even opfrissen

•

Het collectief wijkrenovatieproject Sint‐Niklaas renoveert voorziet een
begeleiding bij de uitvoering van je werken in 2020 en 2021. Hierbij
wordt beroep gedaan op RenoseeC als renovatiebegeleider. (Naar de
projectwebsite)

Waar staan ze nu?
•

•

Werving
• Informatiecampagne
• tot 15 maart 2020.
• Nieuwe aanmeldingen kunnen nog steeds voor een 2e
begeleidingsfase!
Gratis renovatieadvies
• Bezoek MAW voor geïnteresseerden
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•

•

•

Begeleiding
• RenoseeC nam contact op om te polsen naar verdere interesse voor
het project.
• Gevraagde renovatiewerken werden ingedeeld per type en grootte.
Bouwteams
• Eind mei werd de selectie van de bouwteams afgerond en bezoeken
zullen zo snel mogelijk worden ingepland.
Start afzonderlijke werken
• aantal veel voorkomende problemen
• RenoseeC maakt offertes op
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OFFLINE
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Quickscan
•
•
•
•

lokale kleinschalige info
op afspraak
20 minuutjes advies
van renovatieadviseur of ‐
begeleider
• Kan ook online
• Vergoeding
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Deur aan deur
• Flyers + brief
• Mondelinge toelichting
• VB. Wijkwerf Merelbeke

Lokale handelaars
• Flyers
• Mondelinge toelichting
• VB. Renovatieadviseur Sint‐Niklaas
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Gemeentelijk infoblad
of lokale krant
•
•
•
•

Reclamesectie
Artikel
Gebruik afbeelding
Haal het lokale nieuws (Vb. Oudenaarde)
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Eye‐catcher in het
straatbeeld
• Digiborden
• De houten
huisjes

• Streetbanner
• Renovatie‐
mobiel
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Infomoment/
evenement
• ‘Klassieke infoavond’
• Lokaal evenement
• Eventueel een
reclamestandje
• Renovatiemobiel
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‘de markt doen’
• ‘Pitch’
•
• Flyer verspreiden
• Bereikt ander publiek
• ‘Gezicht’ plakken op het •
project, menselijk maken

Oppikken signalen: wat
zijn spontane reacties van
mensen m.b.t. renoveren?
Tijdsinvestering, wie kan
dit doen?
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Tijd voor vragen,
andere ideeën,
opmerkingen…
Inspireer elkaar!
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