
6. Over de groep en over de geloofsgemeenschap 
 

Vragenlijst voor 2 gesprekken in je groep 
 
 
1. Waar zijn jullie goed in? Wat kunnen jullie zelf behappen?  
Ieder in de groep heeft nagedacht over zijn/haar kennis en ervaring die van pas kunnen 
komen. 
Bespreek vervolgens met elkaar de volgende vragen:  

● Waar ben je goed in?  
● Wil je graag zelf dingen uitzoeken of neem je liever iets ‘kant en klaar’ over? 
● Waar heeft iemand echt zin in / waar worden jullie blij van?  
● Hoeveel tijd kunnen jullie besteden?  
● Hoeveel hooi neem je op de vork?  
● Bekijk het plaatje van de groep als geheel.  

o Zie je steeds dezelfde dingen? Wat missen jullie? 
o Of zie je verschillende dingen? Vullen jullie elkaar aan?  
o Wat zegt dit plaatje over de aanpak die je het best kan volgen?  
o Wat zegt dit plaatje over de (combinatie van) verduurzamingsstappen die jullie 

het best kunnen kiezen? 
 
 
2. Waar staat de gemeente voor open?  
Breng dat samen in beeld aan de hand van de volgende vragen: 

● Wie steunen je / kunnen hun goodwill tonen? (jou actief steunen) 
● Wie zijn belangrijk voor je om de ruimte te krijgen? (jullie je gang laten gaan)  
● Sommige leden van de kerkenraad? Enkele mensen die intern de stemming 

bepalen?  
● Van wie heb je op een gegeven moment desgevraagd bepaalde medewerking nodig? 

(een positieve reactie) 
o Voor geld  
o Praktische medewerking zoals koster, een taakgroep  
o Toestemming CvK voor wat gebouwen en terreinen raakt 
o Instemming kerkenraad omdat het de activiteiten raakt  

● Wat zou gemeenteleden positiever kunnen stemmen over duurzaamheid? 
● Ken je toevallig activiteiten / acties van anderen die door jullie zouden kunnen worden 

ondersteund met een verduurzamingsstap? (samenwerking, elders aanhaken)  
o Wat zou daar duurzamer kunnen?  
o Check of je idee voldoet aan de criteria bij 2 het hoofdstuk Kansen voor 

verduurzaming in beeld.  
o Voeg de kansrijke ervan toe aan de top 5 (download 3). 
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