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Doel Doelgroep Impact Deliverable

Leden van de adviesraad (burgers, verenigingen of 
ondernemingen)

We willen de leden van een adviesraad een digitaal 
samenwerkingsplatform aanbieden om efficiënter te kunnen 

samenwerken.

Leden kunnen zelf agendapunten agenderen die meteen voor alle eden 
zichtbaar zijn.

Leden kunnen via de chatfunctie makkelijk communiceren met de andere 
leden.

Afhankelijk van de situatie kan er snel geschakeld worden tussen fysieke, 
digitale of hybride vergaderingen.

Impactmeting
Vermindering van het aantal e-mails dat verstuurd wordt tussen de leden 

van de adviesraad.

Inrichten van een 'template' in Teams voor de efficiënte werking van een 
adviesraad dat voor elke vorm van samenwerking kan gebruikt worden.

Een opleiding organiseren voor alle leden om met het digitaal platform te 
leren werken.

Leden van de adviesraad ondersteunen bij de installatie van de MS teams 
app op computer, tablet en/of smartphone.

Gemeentelijk coördinator van de adviesraad

Uitnodigingen, agenda’s en verslagen worden binnen één platform 
gedeeld met alle leden.

De coördinator bepaalt op een eenvoudige manier wie toegang krijgt tot 
de informatie van de adviesraad.

De coördinator kan op een zeer snelle en makkelijk manier communiceren 
met enkele of alle leden van de adviesraad.

Er kan snel geschakeld worden indien een lid moet toegevoegd of 
verwijderd worden.

 
Impactmeting

Aanzienlijke vermindering van het aantal e-mails dat moet verstuurd 
worden naar de leden.

Opleiding voor coördinatoren van een adviesraad om aan te leren hoe je 
het samenwerkingsplatform gebruikt voor het beheer van de adviesraad 
(leden toevoegen/verwijderen), uitnodiging versturen, agenda opstellen, 

verslag maken en ter beschikking stellen)

Instructiefilmpjes en handleidingen voor coördinatoren van een 
adviesraad ter beschikking stellen via het Intranet.

( ▲ voeg bijkomende lijnen hierboven toe)

Digitaal samenwerkingsplatform voor participatie

Met deze nieuwe aanpak zorgen we voor een digitaal 
platform waarin leden van een overlegorgaan met elkaar 

kunnen communiceren, samenwerken, vergaderen en 
informatie kunnen opzoeken en delen.
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