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Online “tijd voor natuur”-babbel 
Doelgroep:  

● bestuursleden afdelingen, regionale koepels, studiegroepen,... 

● leden en sympathisanten 
 

Doelstelling:  

 
● informeren over bedoeling, aanpak en timing Toekomsttraject + 

relatie met het feestjaar 20 jaar Natuurpunt 
● informeren over online participatieplatform (opzet en 

mogelijkheden) 
● ideeën verzamelen over hoe natuur en … (economie, landbouw, …) 

elkaar kunnen versterken om deze inzichten mee te nemen in de 

uitwerking van de Toekomstvisie van Natuurpunt.  
● enthousiasmeren om persoonlijk input te geven op het platform 
● deelnemers een boeiende, inspirerende en leerrijke ervaring 

bezorgen en op die manier ook sensibiliserend en verbindend 

werken. 
 

Timing: 90 à 120’ 
 

Technisch nodig: 

● zoomlink 

● Bpart Live link 

● Goede internetverbinding + koptelefoon/micro 
 

Rollen: 

⮚ Centrale facilitator: 
● Wie: iemand van de afdeling/vrijwilliger of verenigingscoach/personeel 

regionales 

 

● Rol:  
● Managen de procesbegeleiding 
● Nemen vanuit hun rol en waar nodig de nodige ad hoc beslissingen 

in functie van een goed verloop van het proces 



2 
 

● Op de centrale momenten (bv. plenaire opstart, toekomen 

deelnemers, afsluitmoment…) geven zij de plenaire instructies, 

kondigen aan,… 
● Ondersteunen de break-outs waar nodig 

Technische ondersteuning: 

● Wie: iemand die vertrouwd is met Zoom, rol kan gecombineerd worden 

met centrale facilitator indien groep niet te groot is; iemand van de 

afdeling/vrijwilliger of verenigingscoach 

  

 

● Rol:  
● zij delen scherm 
● zij regelen verdeling break-out 
● zij kunnen deelnemers ondersteunen bij technische problemen 
● zij zetten Bpart-live klaar 
● stand-by bij problemen 
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Overzicht doorloop 
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TIMING ACTIVITEIT PROCES WIE TECHNISCHE 

STAPPEN 

 Technische 

voorbereiding 

Opstart voorbereiden  

> Functies nakijken 

Schermen klaarzetten om te delen, breakouts voorbereiden, Bpart 

Live checken 

Facilitator / 

technisch 

ondersteuner 

 

(-20’) Deuren open 

voor deelnemers 

Deelnemers komen binnen 

Deelnemers worden welkom geheten. Geluid/beeld wordt gecheckt 

en er wordt gevraagd hun naam volledig te vermelden, eventueel 

aan te passen via “rename”.   

 

Opm.: in communicatie vooraf meegeven dat mensen die niet 

vertrouwd zijn met Zoom eventueel iets vroeger kunnen 

inchecken om te testen of alles werkt. 

Technisch 

ondersteuner 

Deelnemers komen 

binnen via Zoom-

link 

Ongeveer 10’ voor 

tijd de meeting 

open zetten en de 

wachtslide tonen, of 

mensen uit 

wachtkamer binnen 

laten. 

         (10-20’) Welkom en 

algemene 

introductie  

Verwelkoming + inhoudelijke/technische intro  

● De facilitator stelt zich voor en verwelkomt iedereen en 

bedankt hen alvast voor deelname 

● De facilitator schetst het opzet van het Toekomsttraject en 

de plaats van deze online tijd-voor-natuur-babbel daarin. 

Hij/zij geeft context en procesverloop.  

● De facilitator overloopt de technische functies van Zoom 
(mute, view, participants, reacties, chat).  (cfr. slide) 

● Naam aan te passen (indien nodig) 

● Boodschappen om mee te geven: 

 

Afhankelijk van aantal deelnemers, wordt er plenair tijd voorzien 

om kort kennis te maken. (tot 12 mensen plenair, anders enkel 

in de kleine groepen/breakouts, zie verder).  

 

Hierbij wordt de vraag gesteld: “Welke plek is voor jou een 

inspirerend voorbeeld van hoe onze natuur er in de 

Facilitator Enkele slides via 

scherm delen?  

____________ 

geluids en 

beeldopname 

starten? 

 
 

opm: naam 

aanpassen 

opnemen in 

bevestigingsmail 
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toekomst kan uitzien?“ “Kan je aangeven waarom dit precies 

voor jou een inspirerende plek is?  Wat is daarvoor van belang 

voor jou? “ (vraag 1 platform) > belangrijk om kort en krachtig te 

antwoorden (evt. timen) 

eventueel 

printscreens nemen 

van de participants- 

lijst (scrollen bij 

veel deelnemers)  

 

(15’) 

 

Introductie in 

de vraagstelling  

Uitleg over platform + centrale vraagstelling 

 

De facilitator deelt scherm en gaat rechtstreeks naar platform 

(natuurinhethart.be). 

Daar worden kort de twee vragen getoond en de manier van 

reageren. Hierbij worden een aantal elementen vermeld: 

● duurtijd (mogelijk ideeën inbrengen tot vrijdag 11 

september) 

● moderatie op het platform (zie spelregels) 

● beschikbaarheid achtergrondmateriaal 

● expliciteren dat in deze tijd-voor-natuur-babbel de focus ligt 

op 2e vraag, uitnodiging om op ander moment naar platform 

terug te gaan en eerste vraag individueel te beantwoorden.  

● … 

 

Vervolgens wordt de centrale vraag en de 6 thema’s kort 

toegelicht.  

Het opzet is om deze thema’s in de breakoutrooms te bespreken. 

Het aantal thema’s dat je kan bespreken is het aantal deelnemers 

gedeeld door 4. Zo heb je voldoende grote groepjes voor de 

themagesprekken.  

 

 

Verdeling in groepen: Er wordt gevraagd aan de deelnemers om 

aan te geven welk van de thema’s  ze het liefst willen bespreken 

op deze natuurbabbel. Dit kan je doen door: 

● de thema’s één voor één te overlopen en te vragen aan de 

deelnemers om hun hand op te steken (fysiek of door de 

‘handje opsteken’-functie van zoom te gebruiken) en deze te 

tellen 

Facilitator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technisch 

ondersteuner 

Schermdelen naar 
browser met online 

platform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide met centrale 

vraag en  6 

thema’s. 

 

 

 

 

Eventueel poll via 

zoom. 
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● via de pollfunctie van zoom.  

Op deze manier heeft iedereen zicht op de meest populaire 

thema’s.  

 

Als duidelijk is wie welk thema kiest, kan je hen vervolgens toe 

wijzen aan verschillende breakoutrooms.  

 

Opmerking: eventueel kunnen de thema’s al meegegeven worden 

in de uitnodiging en kunnen deelnemers gevraagd worden om 

vooraf hun keuze door te geven (wel steeds reservekeuze 

voorzien).  

 

De facilitator duidt de volgende stap. Het opzet is om in kleine 

groepjes in gesprek te gaan over het thema en zo interessante 

ideeën te ontwikkelen over hoe deze domeinen (natuur en …) 

elkaar kunnen versterken. Hij geeft ook de werkwijze in de 

breakoutrooms mee (zie hieronder). 

 

 

 

 

Deelnemers 

verdelen over 

breakouts (eigen 

keuze) 

 

 

 

Stappen op slide? 

In chat?  

Vraag om binnen 

groepje af te 

spreken wie de rol 

van gesprekleider 

op zich neemt.  

 

(35’) Themagroepjes Deelnemers vinden elkaar in de breakout en gaan 

vervolgens in gesprek volgens stappenplan: 

● stap 1: Doe een rondje en laat iedereen om de beurt één 

idee geven. Ze mogen een eigen idee geven, ze mogen 

voortbouwen op eerder gegeven ideeën of ze mogen 

passen. Indien de groep kleiner is dan 8 personen, herhaal 

deze stap. 

● stap 2: Bespreek met elkaar de meest triggerende ideeën. 
● stap 3: Daag elkaar uit om nog nieuwe ideeën te 

ontwikkelen, het mogen eenvoudige ideeën zijn, maar 

evengoed zeer zotte, ambitieuze of (op dit moment nog) 

onhaalbare ideeën. Het gaat over de Toekomst nietwaar?  

● stap 4: Bepaal samen welke de meest beloftevolle, 

opvallende ideeën zijn die jullie willen meegeven en straks 

plenair nog even bespreken (3 ideeën selecteren) 

 Centrale facilitator/ 
technisch ondersteuner 

bezoekt breakoutrooms 

om te zien of alles 

loopt.  

 

Facilitator/breakout? 

 

Centrale facilitator 

geeft timing aan en 

geeft seintje om 

breakouts af te sluiten 
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● stap 5: Geef deze in via Bpart Live zodat ze in de plenaire 

bespreking te zien zijn. Slechts één iemand per groep 

werkt met Bpart Live. Vul bij “naam” het thema in. 

en terug te keren naar 

de plenaire ruimte.  

Link Bpart live via de 

chat 

Technisch 

ondersteuner brengt 

iedereen terug plenair.  

 (20’) Plenaire 

bespreking  

De facilitator heet iedereen terug welkom plenair. Als iedereen er 

is, geeft de facilitator aan nieuwsgierig te zijn naar de uitkomsten 

en worden alle ingegeven ideeën getoond op het scherm. 

 

Facilitator/ 

technisch 

ondersteuner 

Scherm delen Bpart 
presentatie 

10’ Afronding Deelnemers worden erg bedankt voor hun deelname. De 

gastheer/-vrouw geeft aan dat de output van de avond ook op 

het online platform zal verschijnen na enkele dagen en nodigt de 

deelnemers uit om ook hun individuele ideeën ook op het online 

platform in te geven en ook hun omgeving aan te moedigen dat 

te doen. (ook even naar het platform gaan) 

 

Afhankelijk van de grootte van de groep, kan je kiezen om:  

● iedereen nog even het woord te geven. bv. “welk 

idee/gevoel blijft hangen? “.  

● de deelnemers te vragen om voor ze de meeting verlaten, 

in de chat nog even aan te geven hoe ze deze online tijd-

voor-natuur-babbel ervaren hebben.  

Facilitator 

 

 

 

 

Technisch 

ondersteuner 

 

 

 

 

 

Vraag in de chat 

zetten.  

 

 

Chat kopiëren en 

doorsturen aan… 

 

 

voor het 

afsluiten 

van 

zoom 

 Vóór het afsluiten van de Zoom de chat exporteren  Technisch 

ondersteuner 

 

 

 

 

 

 


