
Conversation company
Waarom kiezen Vlamingen 
voor compact wonen?



Urban Connector:
van systeemwereld naar leefwereld



Urban Connector is een innovatie-
en adviesbureau voor iedereen 
die bouwt aan duurzame steden 
en warme buurten.



Urban Connector helpt jouw 
organisatie te innoveren …
• op basis van de ‘collectieve intelligentie’ 

van je medewerkers en doelpubliek
• onderbouwd met belevings- en 

gedragsonderzoek.



3 belevings- en 
gedragsonderzoeken



3 belevings- en gedragsonderzoeken

• Waarom kiezen mensen voor 
compact wonen? En hoe ervaren ze 
compact wonen?

• Welke rol spelen voorzieningen (en 
nabijheid) in de woonplaatskeuze en 
verplaatsingsgedrag?

• Welke actoren en factoren 
beïnvloeden mensen in hun 
woonkeuze?



Beleidsplan Ruimte Vlaanderen



Waarom kiezen mensen voor compact 
wonen?



Wie en wat beïnvloedt onze 
woonkeuze?



𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰 =
𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰𝐰 ∗ 𝐛𝐛𝐰𝐰𝐛𝐛𝐰𝐰𝐰𝐰𝐛𝐛𝐛𝐛𝐰𝐰𝐰𝐰

𝐜𝐜𝐰𝐰𝐜𝐜𝐰𝐰𝐜𝐜𝐜𝐜𝐛𝐛𝐰𝐰𝐜𝐜𝐛𝐛



TRANSITIE NAAR COMPACT 
WONEN: 8 AANBEVELINGEN



Bouw verder op de huidige
successen



KIJK DOOR DE BRIL VAN 
BEWONERS EN VERHUIZERS

5 levensopgaves



Op zoek naar zelfstandigheid



Op zoek naar ruimte voor kinderen



Op zoek naar gemeenschap en vrije 
tijd



Op zoek naar veiligheid, zorg en 
toegankelijkheid



Op zoek naar een betere/veiligere 
toekomst



Maak van compact wonen een 
gemakkelijke keuze



Nabijheid en duurzame mobiliteit: kip 
of het ei?



Woon-
vraagstuk 
gaat hand in 
hand met 
andere 
transities



Gebruik een 
roadmap 
naar de 
toekomst



De ‘boomer’ als katalysator?



Benut de crisis



Q&A

URBANCONNECTOR.BE
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