
WAAR
Deze methode geeft veel ruimte voor uitwisseling en kan 
zeer interessant materiaal opleveren. Je hebt wel minimum 
een 15-tal personen nodig die zelfstandig aan de slag 
kunnen, een aparte ruimte en een 2-tal uur. 

WERKVORM 
Deelnemers kiezen een van de thema’s (je vindt de thema’s 
en de vragen hieronder) waarrond zij ideeën willen 
formuleren voor Brussel. De deelnemers verdelen zich in 
groepjes per thema en gaan samen op zoek naar ideeën 
binnen dit domein. 

DUUR 
ongeveer 2 uur 

GROEPSGROOTTE 
15 tot 150 deelnemers 

MATERIAAL 
• Vragenset
• Flipchartpapier
• Balpennen
• Indien nodig een geluidsinstallatie met microfoon 

BEGELEIDING 
• 1 begeleider 
• 1 verslagnemer
 

OPEN SPACE



Heet de deelnemers welkom, stel jezelf voor en leg uit waarom je dit evenement organiseert voor 
Stadspiratie. Vertel wat de bedoeling is van Stadspiratie, waarom de discussie hierover waardevol is en 
waarom het belangrijk is om ideeën in te dienen. Doorloop daarna in grote lijnen de stappen van de 
Open Space. Geef geen detailinstructies bij de start. Dat is overweldigend en de deelnemers onthouden 
het niet. 
Voor elke stap geef je meer gedetailleerde instructies. 

Stel de thema’s en de vragen voor. Hieronder vind je de volledige vragenset. Die vragen geven richting 
om ideeën te formuleren.

Licht de principes en de ‘wet’ van Open Space toe. 
4 principes: 
• De deelnemers zijn de juiste personen. 
• Wat er gebeurt, is het enige dat kan gebeuren. 
• Het begint wanneer het begint. 
• Als het voorbij is, is het voorbij. 
1 wet = de Wet van de Twee Voeten: 
• Als een deelnemer zich in een situatie bevindt waarin hij niets leert, niet geïnspireerd wordt of 

het gesprek geen betere richting kan geven, moet hij zijn twee voeten gebruiken om naar een 
productiever gesprek te gaan. 

Toon waar de verschillende thema’s hangen aan de muur en vraag elke deelnemer om bij het thema te 
staan dat hem nauw aan het hart ligt. Enkel thema’s met minimum vier personen worden besproken. 
Wanneer een thema acht of meer deelnemers heeft, splitsen we de groep. De thema’s krijgen een tafel 
toegewezen. Dit zijn de startgroepjes. 

Elke deelnemer stelt zich kort voor aan de tafel en vertelt aan zijn groepje waarom hij voor dit thema 
kiest en wat hem interesseert aan dit thema. 

Zet je per twee met iemand die een gelijkaardige interesse heeft in het thema en formuleer samen een 
idee voor Brussel. Schrijf die op een leeg A4- blad. 

Deel je idee met de groep, geef aan waarom je dit idee kiest en waarom je dit een goed antwoord 
vindt op de Brusselse uitdaging. Bekijk samen met de volledige groep per idee of deze voldoet en 
herformuleer eventueel. Noteer de ideeën op een groot blad. 

Stap 1 
Welkom + intro
(10’) 

Stap 2
Stel de thema’s voor 

Geef instructies over 
Open Space

(10’)

Stap 3 
Interesses
(10’) 

Stap 4 
Idee formuleren
(15’)

Stap 5 
Deel je idee met 
de groep
(30’)

AANPAK

OPEN SPACE

>>>

>>>

>>>



De deelnemers bewegen zich vrij naar andere tafels en vullen aan. Vraag of er per tafel 
wel minimum één iemand blijft zitten om meer uitleg te geven. Die persoon schrijft ook de 
aanvullingen op.

De deelnemers keren terug naar de tafel waar ze vertrokken zijn. 
Ze bekijken de aanvullingen of opmerkingen en kiezen finaal een top drie van ideeën. 
Afhankelijk van de beschikbare tijd en het aantal groepjes mag elke groep één of meerdere 
ideeën plenair delen. 
 

Bedank iedereen om mee ideeën te formuleren, vraag per tafel dat iemand de ideeën invult 
op het verslagblad en spreek goed af wie de ideeën op de website zal posten. 

Stap 6
Gluren bij de buren
(20’)

Stap 7 
Selecteren en delen
(10’)

Stap 8 
Afsluiten 
(5’)

TIP VOOR DE BEGELEIDER 
Eventueel kun je op voorhand een aantal thema’s selecteren die aansluiten bij de belangstelling van de groep. Hang in dat geval de 
selectie van bladen met thema’s aan de muur. Zorg dat er voldoende plaats is tussen de bladen zodat er zich groepjes rond kunnen 
plaatsen. 

AANPAK (vervolg)

OPEN SPACE



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? 






