
14 oktober 2020 infosessie Quiz



Tussentitels hier zetten



Wat doet Welzijnszorg?
Armoede uitsluiten vanuit vaststelling dat mensen in armoede 
hun sociale basisrechten niet kunnen uitoefenen.

Meer dan 50 jaar armoede bestrijden in eigen land:
• Politiek werk: structureel, geen caritas
• Projecten: ondersteuning lokale armoede-initiatieven
• Educatie: sensibilisering en vorming
• Onderwijs: ontwikkelen materiaal voor basis- en secundair 

onderwijs
• Fondsenwerving: lokale acties (bijv. Soep op de stoep)
• Campagne: jaarlijks thema



Aanbevelingen: Hoe goed 
wonen betaalbaar  
maken? 
• Meer sociale woningen: 100.000 in Vlaanderen, 10.000 in 

Brussel
• Kwaliteit verbeteren: Inzetten op renovaties (per wijk, via 

rollend fonds en premies) & wooninspectie versterken
• Privaat huren betaalbaar maken: Huurtoelages & 

prijscontroles
• Alternatieve woonvormen stimuleren: Erkennen, financieel 

steunen & oplossingen voor statuut ‘samenwonende’
• Participatie aan het woonbeleid





Offline: QUIZ



Quiz
• Avondvullende quiz
• Thema’s armoede en wonen
• Zes ronden van tien vragen
• Puzzelrondes en rode draad
• Draaiboek, handleiding voor de presentatie en 

PowerPoint
• Aanvragen via info@welzijnszorg.be
• Je ontvangt het pakket via WeTransfer

mailto:info@welzijnszorg.be


Quizreglement 
• Max 6 personen per ploeg
• Geen gebruik van gsm / encyclopedie
• Enkel achternaam
• De jury heeft altijd gelijk
• Vergeet je ploegnaam en -nummer niet
• Afgeven wanneer dit gezegd wordt



Opbouw quiz
• 6 rondes met 10 vragen
• + 1 bonusvraag : 10 punten 

Per ronde één tip en steeds 1 punt minder
Maar één kans!

• Fotoronde 
• Pauze na 3 rondes



Opbouw quiz

Verschillende vraagonderwerpen
armoede-huisvesting-film-architectuur-verenigingen-

muziek-natuur-kunst-woonvormen-aardrijkskunde





We spelen één ronde
• Pen en papier
• 10 vragen uit de echte quiz ( niet doorvertelen)



RONDE 3



Welke Australische groep 
bracht dit nummer uit in 

1991 op de plaat Woodface?

Vraag 1



Hoeveel maanden huur 
mag een eigenaar vragen 

als huurwaarborg? 

Vraag 2



Hoe heet de klassieke 
woning 

van de Inuit?

Vraag 3



Hoeveel procent van 
de Vlaamse huishoudens is 

eigenaar van de eigen 
woning? 

A. 62%
B. 72%
C. 82%

Vraag 4



Wat is de woning van deze 
kluizenaar, 

de heremietkreeft?

Vraag 5



Vraag 6



Vraag 7



Vraag 8

Naam van deze
onderneming



Vraag 9

Hoe heet dit bouwmateriaal bestaande 
uit zand, water, klei en organische 

materialen zoals stro en mest. 



Vraag 10



Bonusvraag: Tip 3



ANTWOORDEN RONDE 3



Vraag 1

Crowded House



Vraag 2

3 maanden



Vraag 3



Vraag 4

B 72%



Vraag 5



Vraag 6



Vraag 7

Het Lijsternest



Vraag 8



Vraag 9

Adobe



Vraag 10
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