
Regionale webstrategie
Deelname van de administraties 

Van 19 mei tot 25 mei

Het project “Regionale webstrategie" heeft als doel het gewestelijke weblandschap volledig te
herwerken, waarbij het uitgangspunt de door de gebruikers gezochte informatie is (en niet langer
gebaseerd is op de door een gewestelijke administratie aangeboden diensten). De volgende fases
van het project kan u hieronder en op de achterzijde in detail bekijken.

Van 1 juli tot 22 juli

Donderdag 9 juni van 14 tot 16 uur

Dinsdag 14 juni van 10 tot 12 uur

Donderdag 9 juni van 9 tot 11 uur

Maandag 13 juni van 10 tot 12 uur

Donderdag 16 juni van 10 tot 12 uur

De deelname van een persoon is nodig die het 
mandaat heeft om de administratie voor de 
genomen beslissingen te verbinden.

Een lijst opstellen, met de volgende informatie:
voor welke taken komen, volgens jouw
organisatie, de burgers (en bedrijven) naar jullie
website (10 taken maximum).

Dinsdag 7 juni van 10 tot 12 uur

Organisatie van 8 opeenvolgende workshops

Top 10 taken

Workshops

Enquêtes

Organisatie van de pop-upenquête (op de
gewestelijke websites, voor de gebruikers)

Organisatie van de "Empathy"-enquête (in te
vullen door alle gewestelijke personeelsleden)

Donderdag 16 juni van 14 tot 16 uur

Maandag 27 juni van 10 tot 12 uur

Zijn er nog vragen? We blijven tot uw dienst!

rws@gob.brussels

mailto:swr@gob.brussels


Wat? Voor wie? Wanneer? Doelstellingen? Aandachtspunten

Kick-offvergadering 
regionale 

webstrategie
SPOC’s RWS

Donderdag 19 
mei - 14 tot 16 

uur

Presentatie van het project 
(recap van de fases) en 
toelichting van fase 2 

(Implementering van de 
regionale webstrategie)

Top 10 taken SPOC’s RWS

Van donderdag 
19 mei tot 

woensdag 25 
mei 

Een lijst opstellen, met de 
volgende informatie: voor welke 

taken komen, volgens jouw 
organisatie, de burgers (en 

bedrijven) naar jullie website (10 
taken maximum).

Opgelet: de lijst moet binnen 
5 dagen worden opgeleverd 

om te kunnen worden 
geïntegreerd in het 
werkproces van de 

workshops (volgende fase).

Shortlist -
Workshops Mandaat-

houder

Dinsdag 7 juni 
10u tot 12u; 

Donderdag 9 juni 
9u tot 11u;

Donderdag 9 juni 
14u tot 16u;

Maandag 13 juni 
10u tot 12u;

Dinsdag 14 juni 
10u tot 12u;

Donderdag 16 
juni 10u tot 12u;

Donderdag 16 
juni van 14u tot 

16u;

Maandag 27 juni 
van 10u tot 12u 

Acht workshops zullen worden 
georganiseerd om de 

hoofdtaken van de 
administraties voor de 

gebruikers te identificeren.

8 opeenvolgende workshops 
zullen worden georganiseerd 
om een shortlist op te stellen 

van de hoofdtaken die de 
administraties zullen 

aanbieden. De workshops 
zullen over 6 dagen worden 
verspreid en zullen elkaar 

opvolgen*.

Shortlist - Pop-
upenquête 

(gebruikers) 
Gebruikers

Van 1 juli tot 22 
juli  

Verzameling van de 
informatiebehoeften van de 
gebruikers via pop-ups op de 

gewestelijke websites

Elke administratie zal ook 
haar leveranciers van deze 

enquête op de hoogte 
moeten brengen, zodat deze 

vanaf 1 juli online kan 
worden gezet.

Shortlist -
"Empathy"-enquête 

(administraties)
Gewestelijke 
personeelsle

den

Een enquête zal worden 
opgesteld die alle 

personeelsleden van de 
gewestelijke administraties 

zullen moeten invullen om de 
perceptie van voor de 

gebruikers nuttige informatie te 
verzamelen.

*opeenvolgend ? Met de tijdens een workshop genomen beslissingen zal de volgende workshop kunnen starten. Dit betekent dat de deelnemers zich voor hun 
administratie zullen engageren en dat de tijdens een fase genomen beslissingen als basis zullen dienen voor een volgende fase.
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