
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 LARGE 
 

Duur: circa 1,5 uur à 2 uur  

Groepsgrootte: van 8 tot 50 deelnemers, afhankelijk van de ruimte (kan buiten of binnen) 

Begeleiding: 1 persoon volstaat  

Materiaal:  

● sets invulbladen (cf. interviewronde) te printen door de organisator van de activiteit 

○ er zijn twee soorten invulbladen, bruikbaar tijdens een andere stap van het 

proces 

○ download de invulbladen op https://www.natuurinhethart.be/p/organiseerzelf en 

print af volgens aantal deelnemers 

● 7 grote papieren genre flipover, schrijfstiften en balpennen (owv 6 + 1 thema’s) 

● stoelen, eventueel geluidsinstallatie met micro (als je in een zaal werkt en 

achtergrondmuziek wil spelen tijdens de brainstorm) 



● smartphone of tablet met internetconnectie (optioneel voor wie wil werken met Bpart 

Live - zie verder) > mee te brengen door elke deelnemer 

● in zaal: dan ook beamer + scherm (bpart live input projecteren) 

 

Tip voor de begeleider: Geef bij de start het algemeen overzicht van de verschillende stappen. 

Geef bij elke stap afzonderlijk nog eens duidelijk de instructies.  

 

 

Overzicht doorloop 
 

 

 
 

 

 

  



Doorloop stap per stap 
 

WELKOM EN INLEIDING - 10’ à 15’ 

VERWELKOM IEDEREEN.  

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

gesprek belangrijk is en bedacht moet worden.  

Doe een korte voorstellingsronde: ij een kleine groep doe je dit plenair, bij een grote groep kan 

je dit als eerste stap in de kwartetten doen.  

Bij de kennismaking stel je volgende vragen (vraag 1 platform):  

● Welke plek is voor jou een inspirerend voorbeeld van hoe onze natuur er in de 

toekomst kan uitzien? 

● Waarom is dit precies voor jou een inspirerende plek? 

Vraag aan de deelnemers om kort en krachtig te antwoorden (evt. timen) 

 

 

VORM KWARTETTEN - 5’ 

IEDERE KIEST ZIJN THEMA (twee thema’s per kwartet) 

 

Het kan handig zijn om aan de deelnemers te vragen recht te staan en ze een bepaalde “plek” 

in de ruimte aan te duiden waar de mensen die hetzelfde thema kiezen, samen (op veilige 

afstand) kunnen gaan staan.  

 

Vraag de deelnemers vervolgens om duo’s te vormen met iemand die rond hetzelfde thema wil 

werken. Liefst duo’s van personen die elkaar niet (goed) kennen.  

 

Laat de duo’s een kwartet vormen met een duo dat een andere thema heeft gekozen. 

Dus:  

● duo 1 = A en B (zij werken rond thema 1) 

● duo 2 = C en D (zij werken rond thema 2) 

● Samen vormen A, B, C en D een kwartet 

 

De kwartetten zoeken een plek waar ze samen rustig kunnen zitten en in gesprek gaan.  

 

INTERVIEWRONDE– 35’ 

VERKEN DE GEKOZEN THEMA’S IN DRIE RONDEN.  

 

RONDE 1 - EIGEN IDEEËN - 7’  

Voor de interviews starten, begint iedereen met zelf zijn/haar ideeën rond het gekozen thema 

op te lijsten.  

 

Geef elke deelnemer van het kwartet een invulblad waarop elke deelnemer het thema invult dat 

hij/zij gekozen heeft. (zie invulblad 1 bij het te downloaden materiaal). Geef hiervoor circa 7’.  

 



In ronde 2 en 3 is het de bedoeling dat elke deelnemer als interviewer met zijn/haar thema aan 

de slag gaat.  

In twee ronden kan elke deelnemer zijn/haar ideeën over het thema aanvullen door de 

gesprekspartner te interviewen over datzelfde thema. Als interviewer haal je als het ware bij je 

gesprekspartner extra ideeën op over het thema dat je koos. 

 

RONDE 2 - INTERVIEWRONDE - 15’ 

Is de grote meerderheid klaar met het noteren van de eigen ideeën?  

Vorm dan twee interviewduo’s over de thema’s heen: een duo met A en C en een duo met B en 

D 

 

Tijdens het interview stelt de interviewer nieuwsgierig vragen over zijn/haar thema aan de 

ander. De geïnterviewde geeft naar eigen inzicht en ervaring antwoorden. De interviewer 

noteert de antwoorden bij op zijn/haar blad. 

 

Belangrijk: de interviewer stelt enkel vragen, vraagt eventueel ook kritisch door, maar gaat niet 

in discussie. De interviewer noteert de antwoorden op zijn/haar invulblad. De antwoorden van 

de geïnterviewde zijn een aanvulling / versterking op zijn eigen ideeën. 

 

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

 

 

Concreet ronde 2:  

● A interviewt C over  thema dat A gekozen heeft  

● B interviewt D over  thema dat B gekozen heeft  

Na 7’ minuten wisselen zij van rol 

● C interviewt A over thema dat C gekozen heeft 

● D interviewt B over thema dat D gekozen heeft 

 

 

RONDE 3 - INTERVIEWRONDE - 12’ 

 

Vraag elk kwartet om nieuwe interviewduo’s te maken: een duo met A en D en eentje met B en 

C 

 

Herhaal dan het wederzijdse interview (idem ronde 2)  

 

Concreet ronde 3:  

● A interviewt D over  thema dat A gekozen heeft  

● B interviewt C over  thema dat B gekozen heeft  

Na 7’ minuten wisselen zij van rol 

● D interviewt A over thema dat D gekozen heeft 

● C interviewt B over thema dat C gekozen heeft 

 



 

GROEPSGESPREK PER THEMA – 25’  

 

BESPREEK DE RESULTATEN PER THEMA 

 

Nodig de deelnemers uit om per thema in groep samen te zitten. Zijn er veel geïnteresseerden 

in eenzelfde thema splits de grote groep dan op in twee kleinere groepen (maximaal 6 à 8 

personen per groep). 

Vraag de groepjes om een verslaggever aan te duiden die de antwoorden noteert. 

 

De deelnemers delen de inspirerende ideeën die ze te horen kregen rond hun thema en gaan 

hierover in gesprek. Uit de veelheid van ideeën kiest elk groepje de drie meest opvallende, 

relevante ideeën om terug te geven in de grote groep. De verslaggever noteert deze 

antwoorden op het invulblad 2.  

 

De voorbereiding van de plenaire uitwisseling kan je op twee manieren organiseren: 

● Je laat de groepjes de 3 belangrijkste antwoorden noteren op een groot papier (bvb. 

flipover).  

● Je laat de 3 belangrijkste antwoorden van elke groepje intypen in Bpart Live (via link of 

QR-code). Deze antwoorden worden later quasi automatisch overgezet naar het 

participatieplatform. 

 

 

PLENAIRE UITWISSELING – 15’  

LUISTER NAAR ELKAARS SAMENVATTING TIJDENS DE PLENAIRE UITWISSELING 

 

Nodig de mensen uit in een grote slotcirkel. Elke groep presenteert haar samenvatting aan de 

ganse groep.  

● Werkte je in de vorige ronde op papier, dan kan elk groepje zijn flap laten zien. 

● Werkte je met Bpart Live, dan kan je als gespreksleider de oogst van ideeën te zien. Je 

kan die projecteren of de resultaten vanop je smartphone of tablet laten zien. Je kan elk 

idee voorlezen en vragen dat het groepje van wie het idee is, er meer uitleg bij geeft. 

(zie ook document Bpart Live) 

 

Sta toe dat er nog vragen gesteld worden of stel er eventueel zelf. Deelnemers kunnen ook nog 

aanvullen desgewenst nog uitwisselen. In principe heb je circa 4’ à 7’ per groep, afhankelijk van 

het aantal gekozen thema’s. 

 

Roep deelnemers op om de ideeën op het platform natuurinhethart.be te posten: 

1. Werkte jouw groepjes op papier, vraag dan dat de verslaggever de 3 ideeën van het 

groepje post op natuurinhethart.be (één idee per post). En dit graag binnen de twee 

dagen na de activiteit. 

2. Nodig deelnemers ook uit om de ideeën die niet plenair ingebracht werden, zelf toe te 

voegen op het platform. 



AFRONDING 5’ 

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. 

 

 

 


