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Leidraad voor een toekomsttafel 

  6 tot 14 personen – 30 tot 60 min (afhankelijk van aantal deelnemers) 
 
Vooraf 
• Nodig een groep mensen uit voor een gezamenlijk gesprek over de toekomst van Overijse. 

Dat kan gaan om een adviesraad, een vereniging, de dorpsraad of buurtcomité, het 
oudercomité van de school, de sportclub, een groepje buren in je straat, … 

• Nodig hen uit op een gezellige en rustige plek. 
• Verzamel het nodige materiaal: 

- stapeltje post-its (langwerpig 76 mm x 127 mm) 
- 8 stiftjes 
- Kladpapier voor deelnemers 
- 3 grote bladen van flipchart 
- 2 dikke stiften in 2 kleuren 
- Tape 

 
Stap 1: Verwelkomen, kennismaken en doel (5 à 10 min) 

1. Verwelkom iedereen. 
2. Maak kort kennis met elkaar. 
3. Geef kort aan waarom je dit 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 
 

Stap 2: Dromen over het ideale Overijse 2030 (5 à 10 min) 
• Leg kort uit wat we gaan doen: 

- Ik ga je zo meteen uitnodigen om vanuit de meest ideale situatie te dromen 
over Overijse in 2030 

- Het gaat om een individuele droom: ieder verbeeldt voor zichzelf hoe Overijse er 
uit ziet in 2030 op z’n sterkst.  

- Je krijgt daarna even tijd om je ideeën op kladpapier te tekenen of op te 
schrijven. 

  



 2 

• Verhaal “Overijse voorpaginanieuws” in 2030: 
- “Stel je voor … Overijse is voorpaginanieuws in 2030. We winnen we de eerste 

prijs als dé voorbeeldgemeente in België. Het is hier op alle vlakken ideaal om te 
leven. Een cameraploeg komt hier filmen. Jij gaat hen rondleiden in onze 
gemeente. Toon hen waarom Overijse in 2030 dé voorbeeldgemeente is in 
Vlaanderen.” 

- “Stel je voor: je loopt in 2030 met de cameraploeg rond in onze gemeente en kijkt 
rond. Wat zie en voel je gebeuren dat nieuw, anders en beter is? Aan wat zie je 
dat concreet? Waaraan zie je dat problemen zijn opgelost? Wat doen we anders? 
…” 

- Beschrijf concreet waarom we voorbeeldgemeente zijn.  
Hulpvragen: “Waar neem je cameraploeg mee naar toe? Wat is dan zichtbaar of 
voelbaar anders? Waaraan zien ze dat problemen zijn opgelost? Waar zijn 
burgers, politici en medewerkers dan mee bezig? Wat doen we anders?  Over 
welk nieuw project zijn we enthousiast?  …” 

 
• Aanpak: 

- Je begeleidt de deelnemers in het verbeelden van Overijse 2030. Daarvoor kan 
je bovenstaande tekst gebruiken. Lees die traag en rustig voor. 

- Iedere deelnemer doet dit individueel. Dat kan met de ogen gesloten.  
- Vraag om gedurende 3 à 5 minuten niet te praten. Stilte is belangrijk om de 

toekomst goed te kunnen verbeelden.  
- Nadat je de tekst hebt voorgelezen, geef je hen nog even de tijd om enkele 

ideeën of beelden te noteren of te tekenen op een kladblaadje. 
- Dan vraag je aan ieder om zijn/haar 2 à 3 belangrijkste toekomst-ideeën op een 

post-it te schrijven.  
- Opgelet: 1 toekomstidee = 1 post-it 
- Formuleer elk idee in een korte zin, max 7 woorden  
- Vraag om groot en duidelijk te schrijven met een stiftje. 
- Het is OK als iemand minder post-its heeft. 
- Houd je post-its bij je tot de volgende ronde; we delen ze zo meteen delen in 

groep 
 
Alternatief voor grotere groepen: 

- Laat mensen eerst in duo hun toekomstideeën aan elkaar vertellen. Door het te 
vertellen helpen ze elkaar om woorden te geven aan de droombeelden. 

- Ze kunnen elkaar kort interviewen; om de beurt is iemand verteller en interviewer 
(2 x 5 min). Opletten dat je de ander zijn verhaal niet overneemt! 

- Vervolgens kiest elk duo 3 gezamenlijke toekomstideeën die ze met de groep 
willen delen. 
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Stap 3: Delen individuele toekomstideeën in groep (5 à 15 min) 
• Opzet: 

- Elke deelnemer/elk duo presenteert 2 à 3 toekomst ideeën aan de groep 
- Gaandeweg verzamelen we alle individuele toekomstideeën (of deze van elk 

duo). Ideeën die gelijkaardig zijn, clusteren we door ze bij elkaar te plakken. 
 

• Aanpak: 
- Vraag aan elke deelnemer/elk duo om 1 toekomst-idee voor te stellen aan de 

groep. Hij/zij licht kort het idee toe (indien nodig). Jij plakt de post-it op een flap. 
- Vraag vervolgens aan de groep wie iets vergelijkbaars heeft: “Wie heeft iets dat 

daarbij aansluit?” Plak die post-it bij de eerste. Dit doe je tot alle gelijke post-its 
ingebracht zijn. 

- Vraag dan naar een volgend idee: “Wie heeft een idee dat helemaal anders is”. 
Inbrengen en post-it opplakken. Vervolgens vragen wie gelijkaardig idee heeft. 
Deze plak je weer bij elkaar.  

- Dit doe je tot alle post-its zijn ingebracht. 
- Indien nodig check je nog eens bij stillere mensen “Heb jij nog iets? Ik zie daar 

nog een post-it voor jou liggen, wat was dat?” 
- Als alle post-its verzameld zijn, dan kijkt je samen naar de geoogste ideeën. 
- Als laatste check kan je nog vragen of er nog vernieuwde, prikkelende ideeën zijn 

die nog niet werden ingebracht. Eventueel laat je die nog op post-it noteren en 
plakt die ook op de flap. 

- Tip: wissel af aan wie je ideeën vraagt. Laat niet iemand eerst al zijn 
toekomstideeën inbrengen. De kans is dan groot dat die persoon het gras voor 
de voeten van de anderen wegmaait. Dat geeft geen goed gevoel bij de anderen. 

 
Stap 4: Samen een collectief toekomstbeeld Overijse 2030 maken (5 à 15 min) 
• Opzet: 

- Met de groep een gedeeld en wervend toekomstbeeld Overijse 2030 maken. 
- Vertrekkende van oogst aan individuele ideeën, samen een gedeeld beeld 

vormgeven over hoe Overijse er in 2030 anders kan uitzien. 
- Een toekomstbeeld kan bestaan uit verschillende thema’s (sociaal, groen, …) 
- De groep kiest zijn top 5, waarvan er 1 gek idee bij moet zijn! 

 
• Aanpak: 

- Leg de flap met de post-its centraal. Overloop kort de terugkerende toekomst-
ideeën indien nodig. 

- Start een groepsgesprek: “Welke toekomstideeën vinden wij samen belangrijk? 
Wat geeft ons energie om stappen vooruit te zetten? Waar horen wij 
toekomstmuziek in?” 

- Andere hulpvragen: 
§ Wat valt op? Welke ideeën komen terug? 
§ Welke toekomstideeën vinden we krachtig?  
§ Wat zou andere burgers aanspreken (die hier niet zijn)? 
§ Afrondend: Hoe zien wij dan Overijse op z’n sterkst in 2030?  

- Noteer alle toekomst-ideeën die komen boven drijven op een nieuwe 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. 
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- Indien er nog energie is dan kan je eindigen met het bedenken van een 
prikkelende titel of slogan voor jullie collectieve toekomstbeeld. Denk aan en 
krachtige krantenkop of een wervende slogan. 

- Noteer alle collectieve toekomstideeën op het verslagblad en stuur dat uiterlijk 10 
mei naar www.overijse.be/toekomst  

 
• Tips: 

- Hier speel je een belangrijke rol als gespreksbegeleider! Zoek eerst naar de 
ideeën waarover consensus bestaat. Vervolgens onderzoek je voor welke ideeën 
er voldoende animo leeft in de groep. 

- Consensus van hele tafel is niet nodig, maar wel een voldoende groot draagvlak. 
- Vooral aanvoelen waar er energie voor is: wat trekt ons vooruit? 
- Als iemand blijft doordrammen op een idee dat de rest niet zit zitten. Vraag dan: 

“Wat maakt dan dat dit voor jou zo belangrijk is?” Onderzoek samen met de 
groep welke behoefte eronder zit en of jullie daar een alternatief voor kunnen 
bedenken. 

- Voor de creatieve begeleiders: je kan natuurlijk ook werken met beeldmateriaal 
uit tijdschriften en deelnemers in kleine groepjes van 3 à 4 personen 
toekomstbeelden laten maken. Vraag dan wel dat ze hun toekomstbeelden 
concrete titels geven. Die je vervolgens clustert tot globale toekomstbeelden voor 
de hele groep (zoals hierboven). 

 
Stap 5: Afronden en foto maken (5 min) 
• Voor het afronden kan je aan de deelnemers vragen hoe deze oefening ervaren hebben. 

Of welke ideeën zij persoonlijk het meest inspirerend vonden. 
• Neem een foto van jullie groepje en post die op www.facebook.com/gemeenteoverijse  
• Stuur het verslagblad met ideeën + foto tegen uiterlijk 10 mei naar 

toekomst@overijse.be  
• Aan het einde bedank je iedereen om actief mee te doen.  
• Geef aan dat jij alle collectieve toekomst-ideeën van de groep zal insturen voor het 

participatietraject Overijse Overlegt. Daarvoor kan je het verslagblad gebruiken. 
• Het verdere verloop kunnen ze volgen op www.overijse.be/toekomst  
 
 
Van harte dank om dit mee mogelijk te maken! 
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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  
  

 
 
 
 


