
WAAR
Deze werkvorm werkt het best als mensen in een aparte 
ruimte samenzijn. 

WERKVORM 
Op een tafel liggen diverse voorwerpen uitgestald. 
Leg één van de vragen van de centrale thema’s voor. De 
deelnemers kiezen een (willekeurig) voorwerp uit. Aan 
de hand van het gekozen voorwerp brainstormen de 
deelnemers over mogelijke ideeën. 
Deze werkvorm is ook geschikt voor mensen voor wie taal 
een drempel kan zijn, maar die wel in beeldtaal/metaforen 
kunnen denken en associëren. 
Voor deze werkvorm is het raadzaam om te vertrekken van 
één of meerdere concrete vragen, waarvoor dan specifieke 
ideeën kunnen worden gegenereerd.

DUUR
ongeveer een uur

GROEPSGROOTTE
van 5 tot 15 deelnemers

MATERIAAL
• Breng een aantal voorwerpen uit het dagelijkse leven 

mee. Dit kan van alles zijn: een tandenborstel, koffer, 
telefoon, sokken, hamer, doucheschuim, plant, elastiekje, 
mes, schoen, medicijnen, bril, flesopener, tas koffie, 
afstandsbediening … 

• Vragenset 

VOORBEREIDING 
Neem een aantal voorwerpen mee en stal deze uit op de 
tafel. Kies op voorhand al één of meerdere vragen uit.

VOORWERPEN



Leg Stadspiratie en de aanpak van deze werkvorm uit. 

Geef uitleg bij het thema en de onderliggende vragen die je op voorhand hebt gekozen. 
Onderzoek met de deelnemers wat voor hen de kern van het thema en/of de vraag is. 

Laat de deelnemers een willekeurig voorwerp kiezen. Vraag de deelnemers: “Waaraan doet 
dit voorwerp je allemaal denken? Hoe zou dit kunnen helpen om antwoorden te geven op de 
gestelde vraag?” 
Geef mee dat in deze fase alle ideeën welkom zijn. Het is niet de bedoeling dat ze zichzelf of 
anderen ‘censureren’.
Van hieruit gaan de deelnemers brainstormen en elkaars ideeën verrijken.
Noteer de ideeën op een flap.

Overloop de ideeën en stel samen met de groep prioriteiten. De groep bespreekt en beslist 
welke ideeën ze graag willen doorgeven aan Stadspiratie.

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

Stap 1 
Intro
(5’)

Stap 2 
Toelichten en ver-
diepen van de vraag
(15’)

Stap 3 
Ideeën bedenken
(20’)

Stap 4 
Ideeën selecteren
(15’)

Stap 5
Bedanken en 
afronden 
(20’)

AANPAK

TIPS
Geef aan dat deze techniek helpt om buiten gebaande paden te denken. De voorwerpen helpen deelnemers uit hun vaste denkpatroon te 
stappen en stimuleren hen te associëren. Zo komen ze tot nieuwe en verrassende ideeën.

VOORWERPEN



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? 






