
 

 

 

 

 

Mortsel bestuift! 

Organiseer zelf je babbel over Mortsel! 

 
Leidraad voor een groepsgesprek 
Tijd:30 à 45 minuten, met 4 tot 16 personen/Benodigdheden: post-its of 

blaadjes papier – balpennen - flap 

 

Enkele tips: 

• Zoek iemand die met jou de handen in elkaar wil slaan om een 

groepsgesprek op te zetten.  

• Maak gebruik van die gelegenheden en momenten waarop sowieso al 

mensen bij mekaar zijn: een geplande vergadering, een middagpauze, 

een les… 

• Zoek een plek waar het kan plaatsvinden: bij je thuis aan de keukentafel, 

in het buurthuis, in de schoolrefter, in de klas, de bedrijfskantine,… 

• Zoek mensen die mee in gesprek willen gaan. Durf mensen persoonlijk 

aan te spreken.  

• Maak het niet te groot: het hoeft echt geen avondvullend programma te 

zijn. Het hoeft geen uren te duren. Op een halfuurtje kan je ook al heel 

wat zeggen. 

• Maak het gezellig. Een drankje, een hapje… Zorg dat je ’t zelf fijn en 

boeiend vindt, dan vinden anderen dat ook. 

Maak het niet moeilijker dan het is! Gewoon een goed gesprek is vaak het 

beste gesprek. Hieronder vind je een leidraad voor een gesprek met een 

groep van 4 tot 16 deelnemers en dit in circa 40 min. Je kan dit gesprek 

naar eigen inschatting inkorten tot 20 minuten. Je kan ook meer tijd geven 

vooral dan in het gezamenlijk delen van de verschillende concrete 

voorstellen. Hou er rekening mee dat mensen dergelijke gesprek wel fijn 

vinden en dus ook graag de tijd krijgen om te delen. Voor je het weet ben je 

vertrokken voor een uur. Nadien is het goed om  de essentie van jullie 

ideeën op te schrijven zodat iemand van de groep ze kan inbrengen op 

www.mortselbestuift.be . Daarvoor hebben we een handig verslagblad 

gemaakt. 

 



 

 

 

 

 

Mortsel bestuift! 

 

Registreer je als vereniging/groep, zodat we weten dat de ideeën die je 

invoert, het resultaat zijn van een groepsgesprek. 

Korte leidraad voor een tafelgesprek (40 min, 4 tot 16p) 

Stap 1: Opstarten (5 min) 

- Verwelkom iedereen en bedankt hen voor het meedenken 

- Geef kort uitleg over doel en aanpak 

 

Stap 2: Dromen over Mortsel (10 min) 

- Nodig iedereen uit om even individueel te dromen over het ideale 

Mortsel in 2030. 

- Bepaal je startvragen om deelnemers te doen dromen over 2030: 

o “Hoe ziet Mortsel er in 2030 op z’n best uit? Wat zie ik dan dat 

anders is dan nu? In welke stad willen wij leven in 2030?” 

o “In welke omgeving willen we onze kinderen of kleinkinderen zien 

opgroeien? Wat vind jij dan belangrijk?” 

- Geef mensen even tijd om hierover te dromen en te visualiseren hoe 

hun ideale Mortsel in 2030 er kan uit zien.  

- Laat mensen in duogesprekjes hun droom aan elkaar vertellen 

 

Stap 3: Aan welke concrete acties denk ik dan? (10 min) 

- Vraag aan alle duo’s om samen concrete acties te bedenken om hun 

droombeeld waar te maken. 

- De duo’s schrijven hun ideeën op een blaadje of op een groot 

blad/flap die je op tafel legt als onderlegger.  

- Elk duo kiest zijn top 2 die ze plenair delen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mortsel bestuift! 

 

 

Stap 4: Kort plenair delen van de ideeën (5 min) 

- Je vraagt aan elk duo om hun 2 beste concrete ideeën kort in te 

brengen (1 min per duo). 

- Als je meer tijd hebt, kan je bij ieder voorstel vragen om kort te 

vertellen ‘wat maakt dat hij/zij dit belangrijk vindt?’. Let wel op dat dit 

niet uitloopt. 

- Je schrijft elk  ingebracht voorstel op een groot blad of flap. Als je 10 

deelnemers hebt, dan heb je 5 duo’s die elk 2 voorstellen doen = 10 

voorstellen. 

 

Stap 5: Samen top 3 kiezen en posten (10 min) 

- Kijk samen naar jullie oogst van ideeën. 

- Laat ieder kort aangeven waar hij/zij energie voor voelt. Bekijk ook 

samen wat de impact is van jullie voorstellen voor Mortsel. 

- Kies samen de 3 toppers van jullie groep. 

- Noteer elk voorstel op het verslagblad. 

Stap 6: afronden (5 min) 

- Neem een foto/selfie van jullie groepje en stuur naar 

onthaal@mortsel.be met boodschap ‘Mortsel bestuift’. De foto tonen 

we ook op de toekomstdag van 30 maart zodat de deelnemers zien 

hoeveel mensen hebben meegedaan. 

- Aan het einde bedank je iedereen voor het meedenken. Zeg dat jij elk 
gekozen voorstel zal ingeven op de website van Mortsel Bestuift. 

- Start je PC, surf naar de website en geef elk geformuleerd voorstel in 
op de website 

- Van harte dank voor je medewerking! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mortsel bestuift! 

 

Enkele zeer eenvoudige raadgevingen om een gesprek te voeren 

• luister aandachtig  

• vraag door  

• zoek naar onderliggende verbanden  

• ideeën verbinden  

• schrijf meteen op wat er wordt gezegd  

• we mogen van mening verschillen  

• iedereen is mee verantwoordelijk voor de timing 

• focus op de vraag  

• geniet van het gesprek  

• breng jouw perspectief in 

 

Gezellige en veilige sfeer  

Dit is noodzakelijk om goede input te kunnen krijgen van iedereen die 

aanwezig is. Als mensen op hun gemak zijn, zeggen ze gemakkelijker wat ze 

echt denken en kunnen spelend met nieuwe ideeën omgaan.  

Begeleider  

Tijdens het gesprek kan het nuttig dat iemand het gesprek begeleidt. Als 

begeleider bewaak je structuur, timing en sfeer. Betrek mensen door open 

vragen te stellen. Vooral diegene die minder vanuit zich zelf zeggen… “stille 

waters, diepe gronden”. Vat af en toe samen wat er allemaal gezegd werd. 

Dit geeft structuur en overzicht. Probeer de aandacht op het gespreksdoel te 

houden. Haal mensen terug naar de actuele vraag.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mortsel bestuift! 

 

Enkele afspraken  

Onderstaande basisregels die bij de start even aangehaald kunnen worden, 

dragen bij aan een veilige sfeer en een efficiënt gesprek:  

• Iedereen is mee verantwoordelijk voor de timing.  

• We blijven bij de kern van de zaak en vallen niet in herhaling.  

• We zijn het erover eens dat we van mening mogen verschillen.  

• We spelen steeds op de bal en niet op de man. 

 

Verslagnemer  

Vraag iemand om van het gesprek een verslag te maken en dit op onze 

website www.mortselbestuift.be  te posten zodat we dat jullie ideeën mee 

kunnen nemen.  

 

 

 

 


