
programma

09:00     uitleg en instructie ...
12:30     afsluiting en lunch bij ...

ga langs bij ...

Elk team heeft de opdracht om twee speciale personen of locaties te bezoeken. Voor 
jouw team zijn dit:

VERHALENEXPEDITIE
programma & tips

tips voor rijke verhalen

Een paar extra technieken voor het verzamelen van rijke verhalen in een gesprek:

•   Maak notities, houd quotes goed bij! 
•   Gebruik en reageer op lichaamstaal
•   Vraag de verhalenverteller om dingen letterlijk te laten zien, in de omgeving of
     met objecten of voorwerpen.
•   Vraag de verteller hardop na te denken. Dit helpt om de achterliggende redenen 
     en motivaties te ontdekken.  
•   Vraag om specifieke voorbeelden: de details en specifieke situaties geven kleur 
     rijkdom aan het verhaal.
•   Vraag om dingen te tekenen of op een kaart te visualiseren.
•   Maak foto's waar mogelijk met je telefoon of een camera. Vraag altijd om  
     toestemming om iemand te fotograferen. Fotografeer desnoods de omgeving.



introductie en opening van het gesprek
•   Wij zijn van Proeftuin ... en we werken aan een gezonde wijk.’
•   ‘We doen gewoon een rondje door de wijk en willen graag horen wat je goed 
•   vindt en wat je vindt dat beter kan’
•   Hoe gaat het met je?

beginvragen
•   Hoe is het om in deze wijk te wonen/leven?
•   Wat betekent gezond zijn/geluk voor jou?
•   Wat maakt deze buurt tot een fijne plek om te wonen/werken/leven?
•   Wie of wat heb je nodig om prettig te kunnen leven?
•   Welke zorgen heb je voor de toekomst? > voorbeeld! 
•   Wat zou je willen veranderen/verbeteren?
•   Welke buurtbewoners worden volgens jou niet bediend door organisaties, 
•   diensten uit de buurt? Waarom? 
 

doorvragen
•   Kun je daar wat meer over vertellen?
•   Kun je dat verduidelijken/toelichten/uitleggen … met voorbeelden? 
•   Ken je een voorbeeld bij iemand anders?
•   Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
•   Het valt mij op dat (noem inzicht, tegenstelling, vraag, onduidelijkheid, 
•   paradox) … kun je daar wat meer over vertellen? 

afsluiten
•   Mogen we een foto van je maken, die we gebruiken voor ons blog?
•   Mogen we je contactgegevens opschrijven om je op de hoogte te houden van 
•   onze projecten als proeftuin? Of als we verder willen praten?
•   Dankjewel voor je tijd!
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VERHALENEXPEDITIE
zoekopdrachten

Laat je inpireren door deze zoekopdrachten:

• Vind een buurtkroeg en ga in gesprek met de aanwezigen (ook met de barman).

• Ga naar de speeltuin en knoop een gesprek aan met aanwezige ouders, en/of de 

speeltuinbeheerder.

• Ga naar de bibliotheek en spreek daar mensen aan.

• Ga naar een bushalte, spreek iemand aan die aan het wachten is.

• Ga in gesprek met de daklozenkrantverkoper.

• Ga naar het schoolplein en ga in gesprek met leerlingen, ouders en/of leraren

• Ga naar de coffeeshop en kijk of je een praatje kunt maken met een van de 

aanwezigen.

• Ga naar binnen in een geloofshuis (moskee/kerk/synagoge/...) en spreek met een 

van de aanwezigen.

• Ga naar het koffiehuis en ga in gesprek met een medewerker en/of bezoeker

• Spreek met een wijkagent.

• Ga naar een plein of winkelcentrum en spreek mensen op straat aan.

• Ga naar de kringloop-/2ehandswinkel en ga in gesprek met bezoekers en/of 

medewerkers.

• Spreek met iemand die zijn/haar hond uitlaat.

• Loop een sportclub of sportschool binnen en kijk of je een praatje kunt maken 

met iemand in de kantine.

• Ga naar de bloemist en ga ingesprek met iemand die een bloemetje koopt.

• Ga naar het groentewinkeltje en ga in gesprek met een aantal mensen die daar 

hun boodschappen doen.



verhaal

  

Wil je dat we je op de hoogte houden? Mogen we je later nog benaderen voor vragen?

naam verhalenverteller

telefoon/ e-mail

quotes
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