
WANNEER
Deze werkvorm kun je gebruiken tijdens een bijeenkomst 
of vergadering (bv. tijdens een raad van bestuur, een 
teamoverleg, een bijeenkomst met leden of vrijwilligers, 
in de aula, tijdens een cursus …). Je kan er ook een aparte 
(korte) activiteit rond organiseren.

WERKVORM
Dit is een originele, uitdagende werkvorm die de creativiteit 
prikkelt en het verder doordenken van de vragen stimuleert. 
Deze werkvorm gebeurt voornamelijk in stilte, al schrijvend 
bouwen deelnemers voort op elkaars ideeën. Door telkens 
andere personen ideeën te laten toevoegen kom je 
uiteindelijk tot een verfijnder resultaat.
Het is belangrijk dat iemand de rol van gespreksleider op 
zich neemt. 

DUUR 
ongeveer 40’

GROEPSGROOTTE
van 6 tot 60 deelnemers

MATERIAAL 
• Een carrousel-blad per deelnemer 
• Vragenset 
• Balpennen 
• Eventueel een geluidsinstallatie met microfoon (als je 

echt een grote groep hebt) 
• Timer 
• Geluidssignaal (belletje, muziek, handgeklap ...) 

IDEE-CARROUSEL



IDEE-CARROUSEL

Verwelkom de deelnemers, stel jezelf voor en vertel wat de bedoeling is van Stadspiratie 
en waarom het belangrijk is om met de deelnemers input te verzamelen. Overloop kort de 
stappen die we hieronder beschrijven. Herhaal daarna bij elke stap de instructie. Bewaak de 
tijd en help de deelnemers waar nodig. 

Verdeel de deelnemers in groepjes van ongeveer 6 à 8 personen. Splits een groepje eventueel 
in twee als je met meer dan 8 personen bent. Maak bij voorkeur zo divers mogelijke groepjes, 
bij voorkeur met mensen die elkaar nog niet zo goed kennen. Vraag dat de mensen in elk 
groepje zich kort aan elkaar voorstellen. Deel de vragenset uit en licht voor alle deelnemers 
kort de verschillende thema’s en vragen toe. 
Je kunt de deelnemers zelf laten kiezen welke vragen ze willen bespreken. Het is op zich geen 
probleem als 2 deelnemers eenzelfde thema of vraag kiezen. Iedereen krijgt de kans om aan 
meerdere thema’s of vragen bij te dragen. 

Elke deelnemer kiest zelf een thema en bijhorende vraag, en schrijft deze bovenaan zijn blad. 
Idealiter laat je bij de keuze van het thema en de vraag de deelnemer vertrekken van wat 
hem of haar het nauwst aan het hart ligt, waar hij of zij het meest van wakker ligt.
Elke deelnemer formuleert op deze vraag een eerste idee. Vraag iedereen zo duidelijk mogelijk 
te schrijven zodat de anderen het kunnen lezen. 

Na 3’ geef  je een signaal en schuiven de bladen door naar de buur aan de rechterkant. Die 
leest aandachtig het blad en laat zich inspireren door wat er staat. Hij/zij formuleert een 
nieuw idee in het volgende vakje. 
Na 3’ volgt opnieuw een signaal en schuiven de bladen weer door > deze stap 4 herhaal je 
tot iedereen opnieuw  het blad voor zich heeft waarmee hij/zij de carrousel begonnen is.

Als iedereen opnieuw zijn eigen blad voor zich heeft, vraag je om alle antwoorden nog 
eens rustig te lezen en de 2 meest interessante ideeën aan te kruisen. Het is ook mogelijk 
om ideeën te combineren. Vraag aan iedereen om dit blad mee te nemen en de twee 
aangekruiste antwoorden op de website www.stadspiratie.be in te geven. Nodig de mensen 
uit om daar ook ideeën te geven voor de andere thema’s. Als je vermoedt dat de deelnemers 
de antwoorden niet zelf op de website kunnen of zullen invoeren, kun je dat zelf doen. 

Bedank de deelnemers voor hun waardevolle input en motiveer hen aan om dergelijke 
‘stadspirerende’ gesprekken ook met anderen te hebben en op www.stadspiratie.be 
bijkomende ideeën te formuleren. 

Stap 1 
Welkom en inleiding 
(5’)

Stap 2
Groepjes vormen 
(10’) 

Stap 3 
Thema/vraag kiezen
Eerste idee formuleren
(5’)

Stap 4 
Carroussel
(15’ – afhankelijk van 
aantal personen in 
groep en tempo)

Stap 5 
Selecteren en ver- 
rijken van ideeën (5’)

Stap 6
Dankwoord en verwijs 
naar website (1’)

AANPAK

TIPS
• Het is niet erg dat één vraag door verschillende leden van 

de groep behandeld wordt en de deelnemers dus meerdere 
keren dezelfde vragen moeten beantwoorden. Ze kunnen zich 
telkens laten inspireren door de antwoorden die al gegeven 
zijn. 

• Alle ideeën zijn goed. Je mag voortbouwen op eerdere 
voorstellen, ze specifiëren of zelfs helemaal tegenspreken. 

• Hou het tempo erin. Het is cruciaal dat iedereen zijn 
carrousel-blad gelijktijdig doorschuift. Als er mensen zijn 
die op een bepaald moment echt niet weten wat ze kunnen 
schrijven, kunnen ze uiteraard eens een beurt overslaan. 

• Als begeleider geef je bij de start de bedoeling en het 
algemeen overzicht van de verschillende stappen. Geef bij elke 
stap afzonderlijk nog eens duidelijk de instructies.



INVULBLAD
Naam: 
Organisatie: 

Welk thema: 
Welke vraag: 

Idee 0: Vul hier jouw idee in.

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? 






