
WAAR
Deze werkvorm dient voor die momenten waar een 
persoonlijke begeleiding niet vanzelfsprekend is. Het is 
ook geschikt op bijvoorbeeld grotere evenementen of 
activiteiten, of op plaatsen waar veel mensen langskomen.

WERKVORM
Dit is een zeer eenvoudige methode die weinig of geen 
begeleiding vraagt. Het enige wat je doet is de postkaart 
goed zichtbaar en tastbaar verspreiden op plaatsen waar 
veel mensen voorbij komen, en voorbijgangers uit te 
nodigen deze postkaart in te vullen en terug te bezorgen. 
Als dat haalbaar is, geef je een woordje uitleg.

DUUR
Enkele minuten

GROEPSGROOTTE
Individueel, eventueel onder begeleiding

MATERIAAL
• Aantrekkelijk standje met informatie over Stadspiratie
• Eventueel informatiescherm met filmpjes en beelden 

van Stadspiratie, je kan de filmpjes van op de website 
tonen.

• Een pak postkaarten. Die kun je bestellen via 
stadspiratie@vgc.be (zolang de voorraad strekt).

• Een ideeënbus waarop het blad “Postbus Stadspiratie” 
gekleefd is. Dit blad vind je hieronder en kan je zelf 
printen.

POSTKAART
AANPAK
Zoek een plek waar de mensen voorbijkomen en installeer 
er een aantrekkelijk standje. 
Zorg dat de aandacht getrokken wordt op het project. 
Misschien kun je op een scherm de filmpjes en enkele 
beelden van Stadspiratie tonen? Zo kent men de context 
van Stadspiratie en worden de mensen nieuwsgierig. Maak 
je geen zorgen als je dit niet doet, met de postkaarten 
geraak je ook al een heel eind.
Leg in de buurt van je stand een pakje postkaarten die 
mensen individueel kunnen invullen. Aan het onthaal kan je 
eventueel aan elke bezoeker een postkaart geven. 
Op de postkaarten staat telkens een invulvak om zelf 
een idee te noteren. Ook de website staat er duidelijk op 
vermeld. 
Spoor hen aan om de postkaart onmiddellijk in te vullen. 
Verzamel de postkaarten en post ze in een rode brievenbus. 
Je hoeft de postkaarten niet te frankeren.
Ze kunnen er ook voor kiezen om de postkaart mee naar 
huis te nemen. Dan kunnen ze er nog eens rustig over 
nadenken of over in gesprek gaan met huisgenoten. We 
hebben het liefst dat ze hun idee ingeven op de website: 
www.stadspiratie.be, maar ze kunnen de postkaart 
ook opsturen. Het is daarbij niet nodig de postkaart te 
frankeren.
Ze kunnen ook een foto nemen van de postkaart en die 
mailen naar stadspiratie@vgc.be. 

TIPS
• Zoek een plaats waar veel mensen voorbij komen: inkomhal, wachtzaal, balie, cafetaria ...
• Laat iemand op drukkere momenten de voorbijgangers aanspreken en naar de stand toeleiden.
• Leg de postkaarten aan een balie, in de wachtzaal, inkomhal enz. Informeer het aanwezige personeel van deze plek

zodat ook zij uitleg kunnen geven bij Stadspiratie en de postkaarten.
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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? 






