
BRAINWRITING
VOOR JONGEREN +10 
WANNEER
Deze methode kun je gebruiken tijdens een specifieke les of 
geplande activiteit. Dit kan zowel op school als in de vrije 
tijd. Je kunt er ook een aparte activiteit rond organiseren en 
meer tijd nemen per stap of er een spel van maken door de 
fase van het aanvullen op elkaars blad uit te breiden. 

WERKVORM
Je vertrekt vanuit de interesses van de jongeren en de 
moeilijkheden / problemen / uitdagingen die zij zien voor 
Brussel. Van daaruit formuleert iedereen een eerste idee. 
Door telkens andere jongeren ideeën te laten toevoegen aan 
dit idee, kom je uiteindelijk tot meer en betere ideeën voor 
Brussel. 

DUUR
ongeveer 50 minuten 

GROEPSGROOTTE
6 tot 60 deelnemers 

MATERIAAL 
• Invulblad 
• Vragenset
• Balpennen en papier
• Eventueel een geluidsinstallatie met microfoon 



Heet de deelnemers welkom en stel jezelf voor. Vertel wat de bedoeling is van Stadspiratie, 
waarom de reflectie hierover waardevol is en waarom het belangrijk is om samen ideeën in 
te dienen. Ter inspiratie geef je de vragenset mee.

Lees de vragenset nog eens van Stadspiratie. Vraag aan de jongeren wat zij denken dat de 
grootste uitdagingen zijn voor Brussel, eventueel toegespitst op een bepaald thema als de 
brainstorm tijdens een les is. Laat hen met enkele antwoorden komen als opwarmer en 
verdeel hen dan in groepjes. 

Verdeel de deelnemers in groepjes van ongeveer 6 personen. Splits een groepje eventueel op 
als je met meer dan 8 personen bent. Doe een korte kennismakingsronde als de jongeren 
elkaar nog niet kennen. 

Iedere jongere krijgt een balpen en papier, en schrijft daar voor zichzelf op wat voor hem een 
groot probleem is in Brussel of wat hem fascineert en bezighoudt. Volgende vragen kunnen 
hem op weg helpen: Waar lig jij wakker van? Wat fascineert je? Waar ligt jouw interesse? Als 
ze daarmee klaar zijn, delen ze hun antwoorden in hun groepje en vertellen ze waarom zij dit 
belangrijk vinden. De andere groepsleden kunnen daar eventueel een vraag over stellen. 

Elke jongere formuleert voor zichzelf een idee over wat er nodig zou zijn om het probleem 
dat zij hebben opgeschreven van een andere kant te bekijken, op te lossen of te verbeteren ... 

Variant 
Je hoeft niet te vertrekken vanuit een probleem. Het kan ook gaan over dingen die jongeren 
fascineren of bezighouden. Dan gaat het erom te bedenken hoe het er in de Brusselse 
toekomst aan toe zou gaan binnen dat thema. 

Iedereen geeft daarna zijn blad door aan de rechterbuur. Die leest aandachtig het blad en 
laat zich inspireren door wat er staat. Hij formuleert onder het idee dat al op het blad staat 
zelf een idee voor Brussel. De bladen worden opnieuw rechts doorgegeven. Dit gaat door tot 
de bladen door iedereen aangevuld zijn en iedereen het blad waarmee hij of zij gestart is 
voor zich heeft. 

De jongeren zetten zich per twee en bekijken samen wat er op de twee bladen staat. Zij 
beslissen samen per blad wat hun favoriete idee is. Samen formuleren ze voor de twee 
bladen telkens een definitief idee voor Brussel. Dat kan hun favoriete idee zijn aangevuld met 
iets uit andere ideeën, of een combinatie van meerdere ideeën, of gewoon hun favoriete idee. 
 

De jongeren delen het definitieve idee in hun groepje en leggen uit waarom zij dit idee kiezen. 

Registreer je school/organisatie en voer jullie geformuleerde ideeën in op de website. 

Stap 1 
Welkom en Inleiding
(10’) 

Stap 2
Losse brainstorm
(10’)

Stap 3 
Vorm groepjes van
4 à 8 jongeren
(5’) 

Stap 4 
Interesses
(10’)

Stap 5 
Idee formuleren
(5’)

Stap 6
Carrousel
(15’)

Stap 7
Selecteren en verrijken
(15’)

Stap 8
Delen
(10’)

Stap 9
Ideeën op website

AANPAK

BRAINWRITING
VOOR JONGEREN +10 

TIP 
Deel je ideeën voor Brussel op sociale media. Nodig de jongeren uit 
om hetzelfde te doen om zo anderen te motiveren ook ideeën te 
formuleren voor Brussel. 

VARIANT 
Als je meer tijd hebt, kun je de groepjes van vier vragen om een of 
twee nieuwe ideeën te bedenken. 

 



INVULBLAD
Naam: 

Wat is het probleem of de uitdaging die je ziet voor Brussel:

Idee 0: Vul hier jouw idee in dat een oplossing kan bieden voor het probleem of de uitdaging die je hierboven beschrijft. 

Idee 1: Lees wat hierboven staat en formuleer over dit thema zelf een idee. 

Idee 2: Lees wat hierboven staat en formuleer over dit thema zelf een idee. 

Idee 3: Lees wat hierboven staat en formuleer over dit thema zelf een idee



Idee 4: Lees wat hierboven staat en formuleer over dit thema zelf een idee. 

Idee 5: Lees wat hierboven staat en formuleer over dit thema zelf een idee. 

Idee 6: Lees wat hierboven staat en formuleer over dit thema zelf een idee. 

Jouw definitieve idee: Lees de andere ideeën die onder je eigen vraag staan en schrijf hier je definitieve idee 
voor Brussel: 

Toelichting: Waarom zijn deze definitieve ideeën belangrijk? 



1.   LEREN
Brusselaars hebben heel wat talent. Hoe kunnen zoveel mogelijk Brusselaars een vorming of opleiding volgen die bij hen 
past? Hoe maken we van de vele talen in Brussel een echte troef? Hoe zorgen we ervoor dat alle jongeren een diploma of 
getuigschrift halen? Hoe kunnen we je ondersteunen om te (blijven) leren? Wat heb je in je vrije tijd nodig om je passies of 
talenten te ontwikkelen? Ken je goede voorbeelden die Brussel kunnen inspireren? Waar droom je van? 

Hoe kan Brussel mee je talenten versterken? 

2.  OPGROEIEN
Groot worden in Brussel doe je niet alleen. Welke activiteiten, diensten en netwerken moeten er zijn voor gezinnen, kinderen 
en jongeren? Hoe zorgen we voor gelijke kansen voor alle ketten? Hoe kunnen we kinderen en jongeren ruimte geven om 
te spelen en te experimenteren? Hoe kunnen we je ondersteunen in opgroeien en opvoeden in Brussel?  Ken je goede 
voorbeelden die Brussel kunnen inspireren? Waar droom je van? 

Hoe kan elke ket groot worden in Brussel?

3.  MEEDOEN
Iedereen moet kunnen ‘meedoen’ in Brussel. Hoe maken we diensten en activiteiten zo toegankelijk mogelijk? Hoe brengen 
we  iedereen op de hoogte van het aanbod van de VGC? Hoe versterken we alle Brusselaars? Hoe zorgen we ervoor dat 
nieuwkomers zich welkom voelen in Brussel? Hoe kunnen we je ondersteunen om ‘mee te doen’? Ken je goede voorbeelden 
die Brussel kunnen inspireren? Waar droom je van? 

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen in Brussel?

4.  SAMEN MAKEN
Brussel maken we samen. Hoe kunnen Brusselaars mee vormgeven aan het leven in Brussel? Hoe krijgen kwetsbare groepen 
de kans om hun stem meer te laten horen? Hoe geven we meer ruimte aan initiatieven die van onderuit groeien? Wat wil je 
veranderen en wat heb je daarvoor nodig?  Ken je goede voorbeelden die Brussel kunnen inspireren? Waar droom je van? 

Hoe betrekken we alle Brusselaars bij het beleid?

5.  ONTMOETEN
Buurten zijn ontmoetingsplekken in de stad.  Waar kunnen Brusselaars elkaar ontmoeten in de buurt? Hoe stellen we 
cultuurcentra, buurthuizen en andere ruimte open voor ontmoetingen ? Hoe kunnen mensen met een verschillende taal en 
cultuur elkaar meer ontmoeten in Brussel? Hoe gaan we eenzaamheid in Brussel tegen? Wat heb jij nodig om mensen in je 
buurt te leren kennen? Ken je goede voorbeelden die Brussel kunnen inspireren? Waar droom je van?

Hoe kunnen we elkaar meer ontmoeten in Brussel?

6.  GEZOND LEVEN
Alle Brusselaars hebben recht op een gezond leven. Hoe vinden alle Brusselaars de weg naar de juiste zorg? Hoe krijgen 
we iedereen in onze stad meer aan het bewegen en aan het sporten? Wat heb je nodig om je goed in je vel te voelen in 
Brussel? Ken je goede voorbeelden die Brussel kunnen inspireren? Waar droom je van? 

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

7.  ANDERE IDEEËN?  
Heb je andere ideeën om van Brussel een
betere stad te maken?

VRAGENSET



Brusselaars hebben heel wat talent. Hoe kunnen zoveel mogelijk Brusselaars een vorming of opleiding 
volgen die bij hen past? Hoe maken we van de vele talen in Brussel een echte troef? Hoe zorgen we 
ervoor dat alle jongeren een diploma of getuigschrift halen? Hoe kunnen we je ondersteunen om te 
(blijven) leren? Wat heb je in je vrije tijd nodig om je passies of talenten te ontwikkelen? Ken je goede 

voorbeelden die Brussel kunnen inspireren? Waar droom je van? 

HOE KAN BRUSSEL MEE JE TALENTEN VERSTERKEN? 

Leren



Groot worden in Brussel doe je niet alleen. Welke activiteiten, diensten en netwerken moeten er zijn voor 
gezinnen, kinderen en jongeren? Hoe zorgen we voor gelijke kansen voor alle ketten? Hoe kunnen we 
kinderen en jongeren ruimte geven om te spelen en te experimenteren? Hoe kunnen we je ondersteunen 

in opgroeien en opvoeden in Brussel?  Ken je goede voorbeelden die Brussel kunnen inspireren? 
Waar droom je van? 

HOE KAN ELKE KET GROOT WORDEN IN BRUSSEL?

Opgroeien



Iedereen moet kunnen ‘meedoen’ in Brussel. Hoe maken we diensten en activiteiten zo toegankelijk 
mogelijk? Hoe brengen we  iedereen op de hoogte van het aanbod van de VGC? Hoe versterken we alle 
Brusselaars? Hoe zorgen we ervoor dat nieuwkomers zich welkom voelen in Brussel? Hoe kunnen we je 

ondersteunen om ‘mee te doen’? Ken je goede voorbeelden die Brussel kunnen inspireren?
Waar droom je van? 

HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT IEDEREEN KAN MEEDOEN IN BRUSSEL?

Meedoen



Brussel maken we samen. Hoe kunnen Brusselaars mee vormgeven aan het leven in Brussel? Hoe 
krijgen kwetsbare groepen de kans om hun stem meer te laten horen? Hoe geven we meer ruimte aan 
initiatieven die van onderuit groeien? Wat wil je veranderen en wat heb je daarvoor nodig?  Ken je goede 

voorbeelden die Brussel kunnen inspireren? Waar droom je van? 

HOE BETREKKEN WE ALLE BRUSSELAARS BIJ HET BELEID?

Samen maken



Buurten zijn ontmoetingsplekken in de stad.  Waar kunnen Brusselaars elkaar ontmoeten in de buurt? Hoe 
stellen we cultuurcentra, buurthuizen en andere ruimte open voor ontmoetingen ? Hoe kunnen mensen 
met een verschillende taal en cultuur elkaar meer ontmoeten in Brussel? Hoe gaan we eenzaamheid in 
Brussel tegen? Wat heb jij nodig om mensen in je buurt te leren kennen? Ken je goede voorbeelden die 

Brussel kunnen inspireren? Waar droom je van?

HOE KUNNEN WE ELKAAR MEER ONTMOETEN IN BRUSSEL?

Ontmoeten



Alle Brusselaars hebben recht op een gezond leven. Hoe vinden alle Brusselaars de weg naar de juiste 
zorg? Hoe krijgen we iedereen in onze stad meer aan het bewegen en aan het sporten? Wat heb je nodig 

om je goed in je vel te voelen in Brussel? Ken je goede voorbeelden die Brussel kunnen inspireren? 
Waar droom je van? 

HOE KUNNEN WE GEZONDER LEVEN IN BRUSSEL?

Gezond leven



Andere ideeën? 






