
 

 

 

 

 

Mortsel bestuift! 

Organiseer zelf je babbel over Mortsel! 

Leidraad voor een koffieklets 
Tijd:10 à 20 minuten, met 4 à 6 personen/Benodigdheden: post-its of 

blaadjes papier – balpennen - flap 

• Nodig enkele mensen (collega’s, ouders, vrijwilligers, leden, ..) uit voor 
een kort gesprek of koffieklets over de toekomst van Mortsel.  

• Verwelkom iedereen en maak kort kennis. 

• Geef kort aan waarom je dat doet: samen dromen en denken over de 
toekomst van onze stad én jullie ideeën inbrengen voor de toekomstdag. 

• Kies zelf één startvraag voor je koffieklets: 
o “Je bent voor 1 maand burgemeester van Mortsel en je mag één 

ding veranderen: wat zou dat dan zijn?” 
o “Wat zou jij willen doen om het leven in Mortsel aangenamer te 

maken?” 
o “Wat stel jij voor om van Mortsel de stad van jouw dromen te 

maken?” 

• Geef iedereen even tijd om zich in te leven en enkele kernwoorden te 
noteren op een blaadje. 

• Vervolgens krijgt elke deelnemer de tijd om zijn/haar antwoord aan de 
groep te vertellen. Zorg dat die persoon rustig zijn/haar verhaal kan 
vertellen en dat anderen niet tussenkomen of overnemen. 

• Luister aandachtig. Stel enkele verhelderende vragen indien nodig. 

• Je kan het verhaal nog wat verdiepen door te vragen:  
o “Wat maakt dat jij dit belangrijk vindt voor Mortsel?” 
o “Waarom maakt dit van Mortsel een betere stad om in te wonen, 

leven, werken?” 

• Herhaal kort en bondig wat je gehoord hebt. Noteer de essentie op een 
groot blad op flap. 

• Vervolgens herhaal je dit voor alle andere deelnemers. Als je zelf ook 
deelneemt, dan geef jij als laatste ook jouw idee of voorstel voor Mortsel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mortsel bestuift! 

• We voeren een kort groepsgesprek en focussen op wat we écht belangrijk 
vinden. 

• 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 
www.mortselbestuift.be . 

• Van harte dank voor je medewerking! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


