
WANNEER
Deze methode is, in zijn eenvoud, geschikt voor zeer veel 
situaties. Zo kan je deze methode gebruiken om mensen 
bijvoorbeeld bij de start van een vergadering per twee 
samen te zetten en elkaar te laten interviewen. 

Maar even goed kan je deze techniek gebruiken om aan de 
schoolpoort, op de metro, in een wachtkamer of wachtrij ... 
mensen actief aan te spreken en in gesprek te gaan. In dat 
geval draai je uiteraard de rollen niet om.

WERKVORM 
Het format is dat van een interview. Je vertrekt vanuit de 
interesses van de deelnemers en gaat samen op zoek naar 
welke Brusselse uitdaging hen het meeste aanspreekt. 
Je checkt samen of je als interviewer het idee goed hebt 
genoteerd en past aan indien nodig. 

DUUR 
Van 5 tot 30 minuten 

GROEPSGROOTTE 
Op zich doet de grootte van de groep er niet toe.
Je laat de groep elkaar in duo’s interviewen.
Of je gaat met deze werkvorm de straat op en je interviewt 
mensen één op één.

MATERIAAL 
• Interviewblad. Voorzie evenveel kopieën als er 

deelnemers zijn.
• Vragenset 
• Balpennen 

BEGELEIDING 
Leid kort in en help de deelnemers op weg. Vraag aan de 
deelnemers afwisselend de rol van interviewer en die van 
geïnterviewde op zich te nemen. Je kunt ook zelf de rol van 
interviewer opnemen. 

DE
INTERVIEWMETHODE
VERSLAG 
Gebruik het interviewblad (je vindt het hieronder) om 
de antwoorden te noteren. Het is erg belangrijk dat de 
ideeën en de toelichting nadien ook op de website www.
stadspiratie.be worden ingevoerd.



Leg kort uit wat Stadspiratie is. Nodig mensen uit om per twee te zitten/staan en doorloop 
de volgende stappen. Ter inspiratie geef je de vragenset mee. 

Als je de persoon die je gaat interviewen nog niet kent, stel jezelf dan even voor. Spreek af 
wie welke rol op zich neemt om te starten. 

Lees de vragenset nog eens van Stadspiratie. Vraag waar de persoon die je interviewt 
wakker van ligt, pols naar zijn of haar interesses en wat hij of zij belangrijk vindt. Wat houdt 
hem of haar bezig? Als we naar de Brusselse toekomst kijken, welke vraagstukken zijn dan 
belangrijk? Stel gerichte vragen en durf doorvragen. Probeer te begrijpen wat de andere 
precies bedoelt en waarom het voor hem of haar zo belangrijk of relevant is. 

Probeer tot een heldere formulering van een idee te komen. Help de geïnterviewde om een 
inspirerend idee te bedenken. Noteer het idee op het interviewblad. Vermeld ook waarom dit 
voor die persoon een relevant idee is. 

De interviewer wordt geïnterviewde en de geïnterviewde wordt interviewer. 

Voer het geformuleerde idee in op de website www.stadspiratie.be

Stap 1 
Inleiding  en samen-
stellen duo’s
(5’)

Stap 2
Kennismaking per duo 
(5’) 

Stap 3 
Onderzoek de uit-
daging/vraagstelling
(10’)

Stap 4 
Formuleer idee
(5’)

Stap 5 
Wissel van rol en 
herhaal stap 3 en 4
(15’)

Stap 6
Voer in op de website

AANPAK

DE
INTERVIEWMETHODE

VARIANT
Als je meer tijd hebt, kun je ook nog een extra stap invoeren en twee duo’s laten uitwisselen over de geformuleerde ideeën. 
Je kunt hen vragen vanuit die uitwisseling met z’n vieren nog tot een of twee nieuwe ideeën te komen. 



INTERVIEWBLAD
Naam: (Op de website verschijnt alleen je voornaam en de eerste letter van je familienaam)
Organisatie: 

Interesse, belangstelling:
Lees de vragenset van Stadspiratie nog eens.
Van welke Brusselse uitdaging lig jij wakker? Wat vind jij belangrijk? 

Toekomstbeeld: Welke vraagstukken omtrent de toekomst houden je bezig? 

Jouw idee VOOR BRUSSEL:

Toelichting: Waarom is dit idee 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? 






