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1. Vooraf

1.1. Samenvatting

Op 3 april 2015 lanceerde het Vlaams Parl==ement 
zijn nieuwe website. (Nieuwe) websites zijn 
tegenwoordig dagelijkse kost. Toch delen we graag 
met u de uitgangspunten, hoe we samenwerkten 
en onze eigen werkwijze bij de bouw van deze site. 
Misschien kan onze aanpak u helpen in uw traject.
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1ste versie van www.vlaamsparlement.be op 21 januari 1999

2de versie van www.vlaamsparlement.be op 5 december 2001

3de versie van www.vlaamsparlement.be op 14 februari 2007

1.2. Voorgeschiedenis

De eerste website van het Vlaams Parlement 
dateert van 21 januari 1999. Sindsdien onderging 
deze website 2 grondige vernieuwingsoperaties, 
maar werd ze niet fundamenteel herdacht.

Deze versies van de website waren in 
eerste instantie bestemd voor professionele 
gebruikers: de volksvertegenwoordigers en 
hun medewerkers, en de ambtenaren. 

Dit resulteerde in performante professionele 
websites met bijzonder veel aandacht voor 
alle mogelijke verschillende zoekopties in 
de parlementaire databank. Een efficiënte 
raadpleging van de parlementaire documenten 
en verslagen was enkel mogelijk voor wie 
zijn weg kon vinden in de ingewikkelde 
procedures en het parlementaire jargon.

http://www.vlaamsparlement.be
http://www.vlaamsparlement.be
http:// www.vlaamsparlement.be
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2. Het websiteproject kadert
in een strategie

2.1. Website voor de burger

In oktober 2009 beslist het Uitgebreid Bureau 
van het Vlaams Parlement1 dat het voornaamste 
doelpubliek voor de nieuwe website de burger 
is. Aan de grondslag van deze beslissing lag 
de communicatiestrategie en het daaruit 
voortvloeiende communicatieplan. Het 
project krijgt een nieuwe impuls door de 
komst van twee nieuwe personeelsleden 
(communicatieadviseur digitale media en 
directeur), resp. eind 2012 en begin 2013.

2.2. Uitgangspunten

• een website is een communicatiekanaal
• elk communicatiekanaal moet zijn plaats 

hebben in de communicatiestrategie 
en de communicatiedoelstellingen

• de communicatiedoelstellingen vloeien 
voort uit de organisatiedoelstellingen

• elk communicatiemiddel dient een bepaald 
of meerdere communicatiedoelen.

2.3. Een visienota

Bij elk websiteproject is het belangrijk dat:

• het management grondige 
vernieuwing ambieert

• akkoord gaat met de krijtlijnen 
van die nieuwe website

• zich engageert om mensen en 
middelen daarvoor vrij te maken.

In een visienota werden doelstellingen, 
doelgroepen, basisprincipes, 
aandachtspunten, timing, geschetst.

Strategische doelstellingen

• Burgers nauwer betrekken bij de werking 
van het Vlaams Parlement: verbinden

• Meer burgers bereiken dan met de 
huidige website: verbreden

• Kennis over het Vlaams Parlement 
vergroten en verdiepen

• Het imago van het Vlaams 
Parlement versterken.

Hoe?

• de website zorgt voor betere communicatie 
over de werkzaamheden (kennis over het 
Vlaams Parlement verbreden en verdiepen)

1 Het Uitgebreid Bureau, samengesteld uit 
volksvertegenwoordigers uit alle fracties onder voorzitterschap 
van de voorzitter van het Vlaams Parlement, is de instantie 
die beslissingen aangaande de administratie neemt.
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• de website zorgt voor transparantie door de 
werkzaamheden van het Vlaams Parlement 
beter opvolgbaar te maken (imago)

• de website zorgt voor een grotere 
betrokkenheid van de Vlaming bij zijn 
parlement (verbinden) omdat hij alles 
kan volgen en deze informatie kan 
delen en omdat context gegeven wordt 
bij bepaalde onderwerpen (kennis).

Doelgroepen

• de burger
• professionele gebruikers in de politieke 

partijen, de Vlaamse Overheid, adviesorganen, 
de kabinetten en andere parlementen, de pers

• het middenveld
• het onderwijs.

Basisprincipes

• kwaliteit: inhoudelijk kwaliteitsvol, 
duidelijke en correcte info

• gebruiksvriendelijk: de courante 
regels van de usability toegankelijk: 
begrijpelijke taal, aandacht voor mensen 
met een beperking, meertalig

• design principes (zie verder).

Aandachtspunten

• elke pagina is een startpagina
• het kernaanbod staat centraal
• wat overbodig is, bieden we niet meer aan
• we werken zoveel mogelijk met open data
• de selectie van nieuwe content kadert 

in de communicatiestrategie
• integratie van sociale media
• integratie van videobeelden van de 

vergaderingen, die zowel live te bekijken zijn, 
als nadien herbekeken kunnen worden.

Voor deze visienota zijn twee bronnen inspirerend:

• ‘Het geheim van de overheidswebsite’2 van 
Wiep Hamstra en René Notenbomer

• ‘Design Principles’ (Government Digital 
Service) van de Britse overheid3.

2 Het geheim van de overheidswebsite, 
W.Hamstra & R.Notenbomer,
Uitgegeven door GemeenteOplossingen in opdracht 
van de ICTU onder Creative Commons;
www.hetgeheimvandeoverheidswebsite.nl

3 https://www.gov.uk/design-principles 

2.4. Een multidisciplinair 
en dedicated webteam

Een website bouwen is teamwerk. Alle mensen die 
nodig zijn om dit project goed af te leveren, worden 
bij mekaar gebracht in een dedicated webteam.

De kerngroep van mensen die bijna dagelijks 
bij dit project betrokken zijn, bestond uit:

• de projectleider
• de communicatieadviseur
• de verantwoordelijke it-ontwikkeling
• de directeur Communicatie
• (op het moment van de bouw werd 

dit kernteam uitgebreid met) de 
projectverantwoordelijke van de firma die de 
ontwikkelaars en programmeurs leverde.

Het websiteproject werd opgesplitst in 
deelprojecten. Bij elk deelproject werden 
andere mensen betrokken, specifiek 
voor en beperkt tot dat deelproject.

http://GemeenteOplossingen.nl
https://www.ictu.nl/
http://Creative Commons.nl
http://www.hetgeheimvandeoverheidswebsite.nl
https://www.gov.uk/design-principles 
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De parlementaire databank is het hart van de 
website. Om daarover een optimale kennis in 
het project te kunnen meenemen, deden we een 
beroep op collega’s voor wie de parlementaire 
databank het werkinstrument is. De projectleider 
is de spil van het netwerk; hij brengt de nodige 
mensen bij elkaar en houdt het overzicht 
op het project en de projectonderdelen.

2.5. Duidelijkheid over 
verwachtingen en middelen

Iedereen heeft een mening over een goede 
website. Een website is echter geen som van 
verschillende meningen. Een goede website is 
doordacht gebouwd op basis van onderbouwde 
keuzes, die gevalideerd zijn door onderzoek 
en gebruikerstesten. En natuurlijk hangt er 
ook een prijskaartje aan een nieuwe site. De 
beleidsmakers stelden de nodige middelen 
ter beschikking voor onderzoek, analyse en 
testen, verbeteringen, en nieuwe functies, ...

Op sleutelmomenten in de voorbereiding werden 
alle medewerkers in de organisatie op de hoogte 
gebracht van de globale stand van zaken. De 
medewerkers die een grotere impact ondervinden 
van de vernieuwing van de website werden door de 
projectleider regelmatig uitgebreid gebriefd. Door 
duidelijkheid te scheppen in de organisatie werd:

• het draagvlak voor de vernieuwing 
van de website vergroot

• de kans op teleurstellingen verkleind
• duidelijk gemaakt wat men er kon 

van verwachten en wat niet.
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3. Overzicht werkwijze

3.1. Toptakenenquête

Hieronder volgt een min of meer chronologisch 
overzicht van onze werkwijze. Onze werkwijze 
is natuurlijk maar een van de vele mogelijke 
manieren van aanpak. Niet alles was van het 
begin zo duidelijk. Ook wij hebben moeten 
bijsturen ‘en cours de route’. Dikwijls verliepen 
onderdelen simultaan, soms moesten we 
opnieuw beginnen, en de omstandigheden 
noodzaakten ons om voortdurend onze 
prioriteiten in de gaten te houden. Maar alles 
begon met het resultaat van onze brainstorm:

april 2013

We zijn uitgegaan van de behoeften van de 
bezoeker; in die optiek moeten de toptaken centraal 
staan, zowel op de homepage als in het globale 
aanbod. Toptaken zijn de belangrijkste taken 
die een bezoeker op de website wilt uitvoeren. 
Via een online-enquête werden 805 bezoekers 
van de website bevraagd over wie ze zijn en wat 
(welke taak) ze komen doen op de website.

Het was duidelijk wat de toptaken 
op de website waren:
documenten opzoeken en agenda’s raadplegen.

De 10 toptaken

1 Agenda 124 17,5%

2 Decreten opzoeken 113 15,9%

3 Antwoorden op parlementaire vragen 99 14,0%

4 Commissie (indien niet 1, 3 of 5) 73  10,3%

5 Live uitzending volgen 71  10,0%

6 Beleidsdocumenten 48 6,8%

7 Contact en wegbeschrijving 38  5,4%

8 Opzoekingen werkstukken studenten 37 5,2%

9 Vlaamse volksvertegenwoordigers 37 5,2%

10 Vacatures 20 2,8%

-- Varia 49

Als instelling met een democratisch verkozen 
orgaan vinden we het bovendien belangrijk 
dat de verkozen vertegenwoordigers in 
het parlement aanspreekbaar zijn en hun 
werkzaamheden zichtbaar. Daarom hebben 
we de resultaten van deze toptakenenquête 
en onze zorg vertaald als volgt: “momenten, 
mensen en documenten staan centraal”.
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3.2. Visienota

april 2013

De resultaten uit de toptakenenquête werden 
meegenomen in de visienota (zie hierboven). 
Het Uitgebreid Bureau keurde de visienota over 
de nieuwe website goed op 6 mei 2013. Met 
deze visienota hadden we een basis gelegd 
voor de uitbouw van de nieuwe website.

3.3. Functionele analyse

mei – juni 2013

Door middel van een interne diepgaande 
analyse van de nieuwe website werkten 
we naar een functioneel lastenboek en een 
budgettaire raming voor de implementatie.

Met het webteam en met de direct betrokken 
interne mensen werden sessies gehouden rond:

• context
• content
• informatie
• informatiearchitectuur
• functionele vereisten
• technische vereisten.

Het resultaat was een highlevel functionele 
analyse met indicatieve kostprijzen voor de 
mogelijke onderdelen van de nieuwe website.

3.4. Open data

mei 2013

In mei 2013 besliste het Vlaams Parlement om in 
het VIP-project van Corve4 te stappen en de data 
van de parlementaire databank als open data via 
webservices5 ter beschikking te stellen. Via een 
open data API wordt alle procedurele en tekstuele 
informatie over de parlementaire documenten en 
de vergaderingen en alle biografische gegevens 

over de Vlaamse volksvertegenwoordigers in de 
open formaten XML en JSON ter beschikking 
gesteld. De websitepagina’s met gegevens uit de 
parlementaire databank worden volledig gevoed 
door de open data. Ook anderen kunnen deze 
gegevens gebruiken. Daarnaast werd beslist 
om eveneens alle redactionele teksten van de 
website als open data ter beschikking te stellen.
De kracht van onze werkwijze is dat wij deze open 
data zelf gebruiken om onze website te voeden. 
Dat garandeert de actualiteit van de data.

3.5. Wireframes & design

mei-juni 2013

mei-juni 2013 Met de verschillende interne 
doelgroepen werden sessies gehouden rond 
de wireframes. Na de oefening stelden we 
vast dat deze wireframes niet voldoende 
gebruiksvriendelijk waren, en bovendien ook 
niet getest (het testen behoorde ook niet tot de 
opdracht). Het was duidelijk dat dit onderdeel 
opnieuw en beter moest gemaakt worden.

3.6. Doorstart

We konden in dit stadium nog geen definitief 
lastenboek schrijven omdat we niet beschikten 
over voldoende technische gegevens over 
bijvoorbeeld de integratie van live uitzendingen 
en het herbekijken van de vergaderingen. Dat was 
het sein om het over een andere boeg te gooien. 
De resultaten van de functionele analyse waren 
waardevol en zouden nog verder dienst doen; de 
oefening met de wireframes en design leverde 
een aantal valabele inzichten op, onder andere 
hoe we het procedureverloop visueel kunnen 
voorstellen. We kozen ervoor om verschillende 
trajecten te definiëren en per traject met 
specialisten aan de slag te gaan, en het resultaat 
van elk traject te integreren in de website. Er 
werden trajecten opgestart om een duidelijke 
informatiearchitectuur en een consistente 
contentstrategie te ontwerpen. Tegelijkertijd 
startten we met de voorbereiding van de bouw.

4 http://www.corve.be/projecten/corve-vip

5 http://ws.vlpar.be/e/opendata/api/index.html 
en www.vlaamsparlement.be/open-data

http://www.corve.be/projecten/corve-vip
http://ws.vlpar.be/e/opendata/api/index.html 
http://www.vlaamsparlement.be/open-data
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4. Informatiearchitectuur 
en contentstrategie
4.1. Hoe de parlementaire 
databank optimaal ontsluiten?

december 2013

De parlementaire databank is het hart van de 
website. Die gegevens worden ook het meeste 
geconsulteerd, wat logisch is omdat deze databank 
alle gegevens van het parlementair werk bevat:

• biografische gegevens van de Vlaamse 
volksvertegenwoordigers

• de agenda’s van alle vergaderingen
• verslagen van vragen en interpellaties
• metagegevens van alle parlementaire 

documenten: statussen, datums, indieners, 
onderwerpen, verslagen, amendementen, … 
bestaande functionaliteiten om deze databank 
te ondervragen werden gepercipieerd als:

• ingewikkeld
• niet gebruiksvriendelijk
• traag
• resultaten niet even relevant
• ….

We zetten dan ook in om deze functionaliteit 
optimaal te krijgen. We gingen met een 
informatiearchitect in zee om de zoekfunctie 
en de resultatenpagina’s te hertekenen. Dat 
daar een uitgebreide analyse en vooronderzoek 
aan voorafging, is evident. Als resultaat 
van dit onderzoek konden we een set van 
wireframes en mock ups voorleggen. Een 
niet voor de hand liggende ingreep betrof de 
titels van de documenten.Voorheen stond alle 
onderdelen van de titel zonder onderscheid 
in eenzelfde lettertype vermeld en werd 
het onderwerp achteraan geplaatst.

Nu wordt de titel veel duidelijker aangeboden. 
We maken gebruik van verschillende lettertypes 
en we positioneren de documentsoort (bijv. 
voorstel van decreet), voor onderwerp en indiener. 
Het resultaat is een snel scanbare titel.

Deze notatie wordt gebruikt in zowel de 
zoekresultaten6 als in de documentenfiches7.

6 https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/
zoekresultaten?sort=relevance&publicatiedatum%5Bvan%5D%
5Bdate%5D=all&publicatiedatum%5Btot%5D%5Bdate%5D=&zitt
ingsjaar=all&legislatuur=all&nummer=2511&volgnummer=2

7 https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/
parlementaire-initiatieven/921983

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/zoekresultaten?sort=relevance&publicatiedatu
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/zoekresultaten?sort=relevance&publicatiedatu
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/zoekresultaten?sort=relevance&publicatiedatu
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/zoekresultaten?sort=relevance&publicatiedatu
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/921983
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/921983
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4.2. Hoe organiseren we 
contextuele informatie?

maart - september 2014

De nieuwe website moest uiteraard bijzonder 
gebruiksvriendelijk zijn. Op basis van het 
functioneel lastenboek onderscheidden we types 
informatie. Per informatietype werd in nauw 
overleg met het webteam mock ups opgesteld, 
die uitgebreid getest werden bij de verschillende 
doelgroepen (zowel burgers als professionele 
gebruikers). Het resultaat waren wireframes, 
waarmee het design kon aangevat worden.

4.5. Heldere taal

4.3. Toegankelijk en op
maat van de burger

maart 2014

De website moet voor iedereen toegankelijk 
zijn. Een groep geïnteresseerde burgers werd 
begeleid om de ‘oude’ website te screenen en via 
een workshop aan te geven waar voor hen de 
moeilijke onderdelen zaten. Het rapport dat hier bij 
hoorde bevatte heel wat waardevolle en bruikbare 
adviezen voor zowel wireframes als taalgebruik.

4.4. Anysurfer

maart 2014 – juli 2015

Het Vlaams Parlement is een parlement  
voor iedereen. Daarom moet de website 
het anysurferlabel dragen. Anysurfer heeft 
ons begeleid en geadviseerd over mogelijke 
toegankelijkheidsverbeteringen. Het anysurferteam 
leverde van bij de start van het traject bij elke 
stap feedback, om te beginnen bij de wireframes 
en de design-ontwerpen. De redacteurs kregen 
een opleiding met specifieke tips om de inhoud 
zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. 
Bijzondere aandacht ging naar semantisch 
gestructureerde HTML, grote klikvlakken en 
de toegankelijkheid van de mobiele versie.

voorjaar 2014

Overheden hebben een slechte reputatie als 
het op helder taalgebruik aankomt. Daarom 
werkten we samen met een organisatie die 
ijvert en werkt rond helder taalgebruik.

De samenwerking bestond uit:

• opleiding van de redacteurs
• een redactiehandboek dat samen met 

de redacteurs werd opgesteld
• feedback op een aantal belangrijke teksten.

De meest opvallende wijzigingen zijn het schrappen 
van de woorden ‘Handelingen’ en ‘Stuk’. Deze 
werden als jargon ervaren en onbegrijpelijk voor 
de leek. Ze werden vervangen door respectievelijk 
‘Woordelijk Verslag’ en ‘Parlementair document’.

4.6. Design

mei – juni 2014

Professionele designers werkten voor ons - in 
nauw overleg - een heldere, onderscheidende 
webdesign uit die waar mogelijk de inhoud 
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4.7. Welke thematische 
indeling gebruiken?

september 2014

In de ‘oude’ website werd er gewerkt met 
‘repertoriumtermen’, een inhoudelijke indeling 
waarmee men in de parlementaire databank 
kon zoeken. Dat heeft vooral zijn nut om 
vergelijkingen te maken doorheen de jaren. 
Deze repertoriumtermen werden slechts door 
interne enkelingen gebruikt. Voor de burger 
is het echter relevant om op thema te kunnen 
zoeken en/of een bepaald thema te kunnen 
opvolgen. In het kader van administratieve 
vereenvoudiging was het logisch om deze 
thema’s af te stemmen met de thema’s die de 
Vlaamse Infolijn gebruikt zodat crosslinks tussen 
deze twee websites gelegd kunnen worden.

Er werd een beroep gedaan op 
een specialist ter zake om:

• deze thema’ s te bepalen
• af te stemmen met deze van 

de Vlaamse Infolijn
• te mappen op de repertoriumtermen zodat 

vergelijking doorheen de tijd mogelijk blijft.

Met de intern betrokkenen werd in drie sessies 
de 34 thema’s8 (en de mapping daarachter) van 
de nieuwe website bepaald. De documenten 
van de parlementaire databank worden 
door onze mensen aan één of meer thema’s 
toegewezen, zodat de burger per thema 
kan zoeken of dit thema kan opvolgen.

4.8. Blijf op de hoogte

oktober 2014

Om de gebruiker de mogelijkheid te bieden zaken 
op te volgen en zich eenvoudig te abonneren op 
nieuwe informatie over zijn interesses, wordt een 
“Blijf op de hoogte” aangeboden. De verschillende 
alerteringskanalen werden geïnventariseerd. 
Het abonneringsproces werd vereenvoudigd. De 
onderwerpen waarop men zich kan abonneren 
zijn: de agenda’s, de verslagen, de initiatieven 
van de volksvertegenwoordigers, documenten 
per thema, en zelfs zoekopdrachten.

8 https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/
parlementaire-documenten-volgens-thema

ondersteunt. Het design is functioneel en uiterst 
gebruiksvriendelijk op de meeste courante 
schermgroottes: smartphone, phablet, tablet, laptop 
en pc. Ze werkten ook de visuele voorstellingen 
van tijdlijnen en van de wie-zit-waar uit.

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-documenten-volgens-thema
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-documenten-volgens-thema
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5. Bouwen, ontwikkelen, 
hosten en onderhouden
5.1. Aanbestedingsprocedure

december 2013 - april 2014

De ‘Raamovereenkomst voor het ter beschikking 
stellen en actueel houden van de website van 
het Vlaams Parlement’ via open offerteaanvraag 
omvatte de volgende opdrachten:

• het ontwikkelen en implementeren 
van de website;

• het gedurende 8 jaar hosten en 
onderhouden van de website;

• het eventueel ontwikkelen en implementeren 
van een aantal mogelijke extra

• functionaliteiten
• het actualiseren van de website op verzoek 

van de aanbestedende overheid.

Het bestek werd begin december 2013 
gepubliceerd en eind april 2014 toegewezen.

5.2. De Google zoekmachine (GSA)

voorjaar 2014

Naast duidelijke zoek- en resultaatschermen 
was het ook nodig om een nieuwe zoekfunctie te 
voorzien. Dat werd duidelijk uit de gebruikerstesten 
en de opmerkingen van burgers en professionele 
gebruikers. Navraag bij onze gebruikers leerde 
ons dat de meesten via Google zochten op 
onze website. Daarom werd een Google Search 
Appliance (GSA) aangekocht en ingebouwd.

voorjaar 2014

Er werd een YouTube-kanaal voor het Vlaams 
Parlement geopend waarlangs de uitzendingen 
van de plenaire vergadering en de vergaderingen 
vanuit twee commissiezalen via live streaming 
op de website kunnen worden bekeken. Nadien 
kunnen de beelden ook worden herbekeken; 
de beelden zijn bovendien gekoppeld met het 
verslag. De webpagina’s met beeldfragmenten 
kunnen gedeeld worden via sociale media. 
We kozen voor YouTube omdat dit het meest 
gebruikte platform is bij onze doelgroepen.

5.4. De website bouwen: scrum

juni 2014 - april 2015 

Vanaf juni 2014 startten de werkzaamheden 
met de websitebouwer. De oplevering was 
voorzien voor januari 2015, het werd uiteindelijk 
3 april 2015. Er werd van meet af aan gekozen 
om te werken met scrum. In tweewekelijkse 
sprints werd door opdrachtnemer en -gever 
intens samengewerkt in Scrum meetings en 
met een uitgebreide backlog (Redmine).

5.3. Integratie van video’s
via You Tube
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5.5. Betaversie: intern testen

december 2014 - maart 2015

Begin januari 2015 ging de betaversie intern 
live: iedereen kon de nieuwe website testen 
en opmerkingen doorgeven. Aan de hand 
van deze opmerkingen werd er bijgestuurd, 
aangepast en soms ook nog verder ontwikkeld.
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6. Go live en communicatieplan

3 april 2015 

De website ging extern live op 3 april 2015. 
Er werd bewust gekozen voor een rustige 
periode, net voor de paasvakantie. Op die 
manier kwam de parlementaire werking niet 
in gevaar en kon de website rustig stabiel 
worden. Een communicatieplan zorgde voor 
de communicatie over de nieuwe website aan 
de pers en de verschillende doelgroepen.
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7. Iterate: een website is 
een proces, geen project
april 2015 - … 

Na de lancering start het iteratieproces van 
de website. We sturen bij waar nodig en 
optimaliseren voortdurend. Hierbij is de input 
van gebruikers belangrijk. Een eerste update 
van de website en van de open data webservices 
is voorzien in juli 2015.  We bekijken hoe we 
nieuwe functionaliteiten kunnen toevoegen, 
zoals bijvoorbeeld integratie met e-nieuwsbrief, 
bijkomende uitzendingen uit commissiezalen, 
anderstalige pagina’s en integratie van Europese 
regelgeving in de parlementaire databank.
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8. Conclusie

De 4de versie van www.vlaamsparlement.be 
is gelanceerd. Met deze nieuwe versie 
kunnen burgers, ambtenaren en politici:

• snel en efficiënt zoeken in de 
parlementaire documenten

• op de hoogte blijven van het werk van de 
Vlaamse Volksvertegenwoordigers

• vergaderingen bekijken en herbekijken
• de parlementaire documenten 

in hun context plaatsen
• met gestandaardiseerde informatie 

uit de parlementaire databank 
zelf toepassingen maken

• converseren over het Vlaams Parlement, 
de Vlaamse Volksvertegenwoordigers 
en de parlementaire documenten.

Voor dit project werkten we samen met:

• 4C
• AGConsult
• Anysurfer
• Calibrate
• Marc Van De Woestijne
• Questio
• Rhea
• Riffle
• Statik
• Think BBDO
• Vormingplus
• Wablieft
• YouTube
• De ambtenaren van het Vlaams Parlement, 

met een bijzondere inzet van de Dienst 
Communicatie, de Cel Ontwikkeling 
en de Directie Decreetgeving.

Meer informatie: 
tom.cocquyt@vlaamsparlement.be
Brussel 1 juli 2015

http://www.vlaamsparlement.be 
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