
TIJD VOOR NATUUR-BABBELS 
 

 

Intro 

Met het online platform van het Toekomsttraject (natuurinhethart.be) wil Natuurpunt breed 

ideeën verzamelen rond de toekomst van natuur in Vlaanderen. Op het platform stellen twee 

vragen: 

 

● Vraag 1: “Welke plek is voor jou een inspirerend voorbeeld van hoe onze natuur er 

in de toekomst kan uitzien?” 

● Vraag 2: “Hoe kunnen natuur en samenleving elkaar versterken in Vlaanderen?”. 

Hebben Natuurpunters daarover ideeën, dan kunnen ze die posten op het platform 

onder één van de zes thema’s: landbouw, klimaatbescherming, water, wonen, 

gezondheid en economie (incl. energie). Ideeën die te maken hebben met andere 

thema’s kunnen ze posten in de categorie ‘andere thema’s. 

 

Werkvorm  

Deze twee vragen vormen de inhoudelijke rode draad van de ledenactiviteit. Afhankelijk van het 

aantal deelnemers kunnen enkele of alle thema’s worden besproken. Deelnemers vatten zelf 

per vraag de belangrijkste ideeën samen. De deelnemers of een verslaggever posten tijdens of 

na de activiteit deze ideeën op het online platform. 

 

LEDENACTIVITEIT SMALL 
 

Duur: circa 30’ (bedoeld om aan bestaande activiteit te koppelen) 

Groepsgrootte: van 4 tot 60 deelnemers  

Begeleiding: 1 persoon volstaat (eventueel begeleider van de activiteit) 

Verslag: via Bpart Live 

Materiaal:  

● invulbladen interview 

● smartphone om antwoorden in te geven via Bpart Live (QR-code of 

live.natuurinhethart.be) + overzicht te zien 

 

 

  



Overzicht doorloop 
 

 
 

Doorloop stap per stap 

 
INLEIDING - 5’  

Geef een korte inleiding over de bedoeling van deze korte activiteit zodat iedereen weet wat er 

in dit gesprek belangrijk is en bedacht moet worden.  

Vraag de deelnemers een thema te kiezen waarrond hij ideeën voor de toekomst wil 

verzamelen. 

 

VORM DUO’S EN INTERVIEW ELKAAR - 15’ 

 

Vraag de deelnemers om duo’s te vormen die elkaar gaan interviewen.  Liefst duo’s van 

personen die elkaar niet (goed) kennen. Elk lid van een duo neemt een keer de rol op van 

interviewer en een keer die van geïnterviewde. 

Tijdens een interview gaat de interviewer met zijn/haar thema aan de slag. Als interviewer ga je 

je gesprekspartner interviewen over het thema dat jij gekozen hebt. Je haalt als het ware bij je 

gesprekspartner extra ideeën op over het thema dat jij koos. 



 

Na 7’ wisselen de interviewer en geïnterviewde de rollen om. Geef het signaal om te wisselen.  

 

POST DE INSPIRERENDE IDEEËN OP HET PLATFORM - 3’ 

 

Op het einde van een interview posten de deelnemers maximaal 3 inspirerende ideeën op Bpart 

Live (via QR-code of op live.natuurinhethart.be). De andere ideeën kunnen ze thuis nog posten 

op het platform. 

 

 

 

UITWISSELING EN AFSLUITING - 10’ 

 

Als gespreksleider krijg je via Bpart Live de oogst van ideeën op je smartphone of tablet te zien. 

Je kan er enkele ideeën uitpikken die je voorleest. Je vraagt dat het persoon van wie het idee is, 

er meer uitleg bij geeft. (zie ook document Bpart Live) 

 

Bedank iedereen.  

Je kan afronden door te vragen naar de impressies van de deelnemers over de activiteit. Hoe 

was dit gesprek? Wat neem je mee?  

 

Spoor de deelnemers ook aan om op het platform de andere vraag te beantwoorden, nl. “Welke 

plek is voor jou een inspirerend voorbeeld van hoe onze natuur er in de toekomst kan uitzien?”

 

Laat hen ook weten dat door de ideeën te posten op het platform je afdeling / werkgroep /  

regionale koepel bijdraagt aan de toekomstvisie van Natuurpunt én ook zelf zichtbaar wordt  

op het platform.

 

 

 


