
Werkvorm 

Iedereen uit het dorp krijgt een kaartje met een nummer 1, 2, 3, of 4. 

Alle nummers 1 vormen groep 1, alle nummers 2 vormen groep 2 enz. 

De gasten van buiten vormen samen groep 5. Elke groep krijgt een tafel toegewezen. Elke groep 
heeft een voorzitter die het gesprek in banen probeert te leiden en de resultaten noteert. De 
voorzitter heeft geen “inhoudelijke” rol.  

Groepsleiders: Johan, Jan, Jan en … 

 

Uitleg (Jan) 

We willen creatief denken stimuleren en door van perspectief te wisselen ook andere invalshoeken 
de kans geven invloed te hebben op de uitkomst. Als het goed is leiden de andere invalshoeken ook 
tot discussies.   

Het ligt ook voor de hand dat er nieuwe mensen komen. Wat zijn hun wensen en wat bieden we die? 

Er zijn nieuwe mensen die iets willen ondernemen want Linden is kansrijk. 

Er zijn inwoners die iets gaan ondernemen en kansen benutten.   

Wat zouden wij zelf willen ondernemen? Al of niet commercieel?  

De algemene vraag is:  Wat is wezenlijk voor een vitaal Linden?  

 

 Groepsfase (20 tot max 30 min)  

We nemen aan dat er minstens 6 mensen in een groep zitten. 

De vz vraagt twee mensen in de huid van een ondernemer te kruipen en twee in de huid van iemand  
van buiten Linden die wil verhuizen en mogelijk in Linden wil komen wonen. De rest is inwoner van 
Linden maar liever wat jonger. 

De algemene vraag:   Wat is wezenlijk voor een vitaal Linden. Wordt voorafgegaan door deelvragen:  

1. a. Wat vindt de nieuwkomer belangrijk voor een keuze voor Linden?  
(Die vraag wordt beantwoord door de twee met die rol anderen mogen eventueel de helpende 
hand bieden.) 
b. Wat zeg je als inwoner van Linden tegen die nieuwe mensen. 
(Die vraag wordt beantwoord door degenen zonder rol)  
 

         b. Wat hebben we en waarin schieten we tekort? 
 
2.     a.  Wat vindt de nieuwe ondernemer belangrijk voor zijn bedrijf in Linden (NB Hij woont ook in 
       Linden!) 
        (Die vraag wordt beantwoord door de twee met die rol anderen mogen eventueel de helpende  
         hand bieden.) 
 



          b. Wat hebben we en waarin schieten we tekort? 
 

3. Maak als groep een lijst van dingen van wensen voor een vitaal Linden? 

Schrijf dat op! 

 

Afronding: Uitwisseling van de wensen van de 5 groepen 

   


