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Leidraad voor toekomstbabbel   
4 tot 8 personen – 20 min 
 
Nodig enkele buren, vrienden, een groepje collega’s (…) uit voor een gezamenlijke 
babbel over de toekomst van Overijse.  
Voorzie in een rustige en aangename ruimte. Verzamel het nodige materiaal: kladpapier en 
pennen, 3 grote bladen van flipchart, 2 dikke stiften in 2 kleuren, tape. 
 
Geef kort aan waarom je dat doet: 

• Het participatietraject ‘Overijse Overlegt’. 
• Samen dromen over de toekomst van onze gemeente. 
• Een bijdrage leveren aan inspirerende toekomstbeelden voor Overijse.  

 
Twee tips: 

• Prikkel om te durven dromen: hoe ziet Overijse er op z’n sterkst uit in 2030? 
• Het gaat nu nog niet over concrete acties of voorstellen. Als je die hoort, vraag dan 

wat hij/zij daar ideaal mee wil bereiken. 
 
Kies zelf één set richtvragen voor je toekomstbabbel: 

• “In welke gemeente wil jij leven in 2030? Wat vind jij dan echt belangrijk? In welke 
omgeving wil jij je kinderen of kleinkinderen zien opgroeien? Wat is dan zichtbaar 
of voelbaar anders dan nu?” 

• “Stel dat je een toverstafje hebt dat alle beperkingen wegtovert: hoe ziet onze 
gemeente er dan op haar sterkst uit in 2030? Wat zie je in 2030 in Overijse dat 
zichtbaar/voelbaar anders is?”  

• “Je bent burgemeester van Overijse en je mag één ding veranderen: wat zou dat 
dan zijn? Waaraan zie je dat problemen zijn opgelost in 2030? Wat doen we dan 
anders? Welk vernieuwend project hebben we dan net gerealiseerd?” 

• “Wat zie en voel je in Overijse 2030 gebeuren dat nieuw, anders en beter is?  Aan 
wat zie je dat concreet? Waar zijn de mensen dan enthousiast over?” 

• Hoe ziet het Overijse 2030 van jouw dromen eruit? Wat is er dan anders? Wat wil jij 
bereiken in 2030? Beschrijf dat concreet?” 

Aanpak/opstart: 
• Leg eerst kort uit wat we gaan doen: “We gaan zo meteen dromen over Overijse in 

2030. Ik wil je uitnodigen om voluit te durven dromen. Je mag dus de meest ideale 
situatie verbeelden van hoe Overijse er in 2030 op z’n sterkst uitziet!” 

• Ieder doet dit eerst kort en in stilte voor zichzelf. Daarna vertellen we aan elkaar 
hoe we de toekomst van onze gemeente zien.  

 
Aanpak/kort dromen over 2030: 

• Nodig deelnemers uit om zich te verbeelden dat het vandaag 2030 is. 
• Presenteer je set vragen (op flap geschreven) aan de groep. Lees die traag en 

helder voor. Nodig hen uit te durven dromen! 
• Geef de deelnemers dan even tijd om zich in te leven en enkele toekomst-ideeën in 

kernwoorden of korte zinnen te noteren op een kladblaadje. 
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Aanpak/toekomstideeën delen: 
• Vervolgens krijgt elke deelnemer de tijd om zijn/haar ideeën 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 zijn/haar verhaal nog wat verdiepen door te vragen:  

a) “Wat maakt dat jij dit belangrijk vindt voor Overijse?” 
b) “Waarom maakt dit van Overijse 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. Probeer deze zo concreet en helder mogelijk te formuleren in een korte zin. 
Dat is belangrijk zodat het duidelijk is voor iemand die er niet bij was. 

• Vervolgens herhaal je dit voor alle andere deelnemers.  
• Als je zelf ook deelneemt, dan geef jij als laatste ook jouw idee voor Overijse 2030. 

 
Aanpak/afronden met groepsgesprek: 

• Om af te ronden kijk je samen met de groep naar de verzamelde ideeën. Focus op 
wat we samen écht belangrijk vinden. Duidt op de flap die toekomst-ideeën aan 
waarvoor veel energie en draagvlak is in de groep. 

• Noteer alle collectieve toekomstideeën op het verslagblad  
• Neem een foto van jullie groepje en post die op 

www.facebook.com/gemeenteoverijse   
• Aan het einde bedank je iedereen voor het meedenken.  
• Geef aan dat jij alle collectieve toekomst-ideeën van de groep zal insturen voor 

Overijse Overlegt.  
• Stuur het verslagblad met ideeën + foto tegen uiterlijk 10 mei naar 

toekomst@overijse.be  
 
 
Van harte dank voor je medewerking! 
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Enkele eenvoudige raadgevingen om een gesprek te voeren 
• luister aandachtig  
• vraag door  
• verbind ideeën, zoek onderlinge verbanden 
• 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  

 
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.  
 
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 zodat we al jullie ideeën mee kunnen 
nemen.  
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Overijse 2030  
Kort verslag toekomstbabbel of toekomsttafel 
 
 

TOEKOMSTBEELD OVERIJSE 2030 
Schrijf hier jullie collectieve toekomstideeën voor Overijse 2030: wat is er dan zichtbaar of 
voelbaar anders? Probeer deze zo concreet en helder mogelijk te formuleren in een korte 
zin. Maak dat het duidelijk is voor iemand die er niet bij was. 

 
• … 
• … 
• … 
• …. 
• …. 
  

 

Hebben jullie een krantenkop of titel bedacht voor jullie toekomstbeeld? Noteer die hier. 
 
 
 
 
  

 

Jouw naam: 
Mailadres:  
Met welke groep heb jij de droomsessie gedaan? Markeer: vrienden, buren, vereniging, 
adviesraad, oudercomité, … 
 
Vergeet niet om aan het einde van het gesprek een foto van jullie groepje te nemen.  
Stuur tegen uiterlijk 10 mei je verslagje en foto naar toekomst@overijse.be met als 
onderwerp ‘Overijse Overlegt’.  Het ingezonden materiaal verwerken we in een verslag. Het 
zo leuk zijn als je de foto post op www.facebook.com/gemeenteoverijse  
  

 
 
 
 


