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De burger die wel geïnteresseerd is in bepaalde domeinen waarop een 
adviesraad actief is, werd tot op heden niet of nauwelijks geïnformeerd hierover. 

Zij worden nu wel (online) geïnformeerd.

De statistieken van het 
aantal bezoekers + hoe ze 
naar het platform worden 

toegeleid.

Het aantal mensen per 
jaar dat de pagina's van 

de adviesraden of 
helikopterraad bezoekt.

0 2400

Enkele leden van de adviesraden of helikopterraad beheren zelf het online 
platform en bepalen dus ook zelf welke informatie er verstrekt wordt, of welke 

items voorgelegd worden ter feedback.

De content die ingesteld 
wordt door de leden van de 

adviesraad of 
helikopterraad zelf.

Het aantal artikels of 
topics per jaar dat 

ingesteld wordt door de 
leden van de adviesraad 

of helikopterraad zelf.

0 10

Leden van een adviesraad of helikopterraad worden korter op de bal 
geïnformeerd over bepaalde dossiers of projecten.

Het aantal leden van de 
adviesraad of 

helikopterraad dat zich 
registreert op het online 

platform.

Het aantal leden van de 
adviesraad of 

helikopterraad dat zich na 
één jaar geregistreerd 

heeft op het online 
platform.

0 40

Een burger die ideeën heeft over het leven in Lanaken of Schilde, of een mening 
heeft over bepaalde agendapunten van een adviesraad of helikopterraad, had 

tot op heden geen laagdrempelig kanaal om zijn/haar ideeën kenbaar te maken. 
Hij/zij hoeft zich nu niet meer vrij te maken voor een fysieke vergadering, maar 

kan online zijn/haar input kwijt.

Het aantal 
vragen/ideeën/suggesties 
dat via het online platform 

gesteld wordt.

Het aantal 
vragen/ideeën/suggesties 
per jaar dat via het online 

platform gesteld wordt.

0 20

De medewerkers van interne diensten die samenwerken met adviesraden of 
helikopterraad, en met de beheerders van het online platform, zien de 

doorlooptijd van interacties verkorten. Tot op heden konden adviesvragen enkel 
op fysieke bijeenkomsten van de adviesraden of helikopterraad besproken 

worden, dan kunnen ze ook online worden voorgelegd en afgetoetst. Ook andere 
ideeën ter agendasetting kunnen dan online, op elk moment worden ingediend. 

Dat zorgt ervoor dat de ingediende vragen/ideeën/suggesties sneller de 
bevoegde dienst bereikt hebben.

Het aantal dagen tussen het 
indienen van een 

vraag/suggestie/idee en het 
moment van ontvangst door 

de bevoegde dienst.

De mediaan van het 
aantal dagen tussen het 

indienen van een 
vraag/suggestie/idee en 

het moment van 
ontvangst door de 

bevoegde dienst, na één 
jaar.

40 10

Het CBS heeft de wens om zoveel mogelijk geïnteresseerde en geëngageerde 
burgers te betrekken bij de werking van de adviesraden en helikopterraad. Door 

hen niet alleen offline de kans te geven om te participeren, maar ook online, 
vergroot het potentiële bereik van onze adviesraden en helikopterraad 

aanzienlijk.

Het aantal burgers dat nog 
geen lid is van een 

adviesraad, dat zich 
registreert op het online 

platform + het aantal 
burgers dat nog geen lid is 

van een adviesraad, dat 
aanwezig is op een fysieke 

bijeenkomst.

Het aantal burgers dat 
nog geen lid is van een 
adviesraad, dat zich na 
één jaar geregistreerd 

heeft op het online 
platform + het aantal 

burgers dat nog geen lid is 
van een adviesraad, dat 
na één jaar aanwezig is 
geweest op een fysieke 

bijeenkomst.
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