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Vragen die tijdens een Good Life Conversation kunnen worden gesteld. Maar laat het 
vooral een gesprek zijn over betrokkenheid, passie, buurtverhalen waar mensen 
warm van worden, mooie mensen in de wijk, eigen inzet. Keep south! 
 

1 Wat vind je leuk in je buurt of groep waar je mee omgaat 

2 Wat maakt de buurt of straat bijzonder, wat is onderscheidend in deze buurt.  

Wat zijn de culturele en historische kwaliteiten die typisch bij deze buurt 

passen? 

3 Wat is je eerste herinnering aan de wijk/buurt? 

4 Wat is je favoriete plek in de wijk? 

5 Als je één ding mag veranderen in de wijk, wat zou dat zijn? 

6 Als je een maquette zou maken van de wijk, welke 3 dingen komen daar zeker 

in? 

7 Wanneer was de buurt op zijn best? 

8 Wat heeft je in deze wijk gebracht en waardoor ben je gebleven? 

9 Wat is voor jou een hoogtepunt geweest in buurtcontact? Wat maakte dat 

moment zo bijzonder? 

10 Stel je mag een straatfeest geven en geld speelt geen rol. Hoe ziet dat feest er 

dan uit? 

11 Is er een traditie in je wijk of straat waar je waarde aan hecht? 

12 Met wie in de buurt zou je wel een dagje willen meelopen? 

13 Als je in de wijk kom verhuizen, waar heen dan? 

14 Voor wie (in de buurt) heb je bewondering? 

15 Welke bijdragen wil je aan anderen leveren? 

16 Aan wie in de buurt zou je meer aandacht willen geven? 

17 Wat weet je van de geschiedenis van de wijk? Wat zou je willen weten? 

18 Als je iemand in de buurt een lintje zou mogen uitdelen, wie krijgt hem dan? 

 

19 Wat is jouw ding? 

20 Wat vind je leuk om te doen waardoor je tijd vergeet? 

21 Wat zijn de drie activiteiten die je het beste doet? 

22 Wat zeggen anderen waar je goed in bent. Wil je dat delen en zou je anderen 

dat willen leren 

23 Wat gaat je moeiteloos af? 

24 Waar ben je nieuwsgierig naar? 

25 Waar voel je je thuis? 

26 Wat heb je geleerd van je familie? 

27 Wat zou je aan je buurman/buurvrouw willen vragen? 

28 Wat was vroeger beter? Wat is nu beter? 

29 Wanneer deed je iemand een plezier? Waarmee? 

30 Met wie in de buurt zou je wel een dagje willen ruilen? 
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31 Als drie van je buren bereid waren om te helpen, wat zou je dan graag willen 

doen om van je gemeenschap een mooiere plek te maken? 

32 Wat mis je als je op vakantie bent? 

33 Wat is je motto, of lijfspreuk of tegeltjeswijsheid? 

34 Wat is belangrijk voor je zodat je je makkelijk(er)bij anderen zou aansluiten? 

35 Waar is de tijd rijp voor? 

 

36 Heb je ooit iets bijzonders  gemaakt of gebouwd? 

37 Kun je drie dingen noemen die je gedaan hebt voor een ander 

38 Welke dag zou je eer opnieuw willen doen? 

39 Heb je ooit iets gerepareerd? 

40 Welk soort baan (betaald of onbetaald) kan in verband worden gebracht met 

deze skills? 

41 Kun je je voorstellen dat wat je met deze skills hebt gedaan, een eigenschap is 

waar anderen ook wat aan zoude kunnen hebben? 

42 Wanneer zit je in je flow? 

43 Hoe denk je dat je buren/straatgenoten je zien? 

 

44 Welk talent heb je dat niet veel mensen weten? 

45 Wat is je grootste prestatie in het leven tot nu toe? 

46 Wat zal je grootste prestatie in de toekomst zijn? 

 

47 Wat zijn je twee beste eigenschappen? 

48 Wat zijn de drie vaardigheden die je het liefst zou willen leren? 

49 Wat gebeurt er als je je lastigste karaktertrek als een positieve bijdrage ziet? 

50 Wat wilde je zijn toen je opgroeide? 

51 Welk talent heb je dat niet veel mensen weten? 

52 Waar geef je om? (problemen en zorgen waar je aan wilt werken?) 

53 Interesses of passies waarvan je het leuk zou vinden om het te bespreken of 

om in samen te werken met buren of andere jongeren 

54 Als je morgen een TedTalk zou mogen doen, waar gaat die dan over? 

55 Welk product of welke dienst zou je graag verkopen? 

56 Wat voor winkel zou je hier in de buurt wel willen beginnen? 

57 Als je een bedrijf zou kunnen starten, wat zou dat dan zijn? 

58 Wat zijn  je ‘gaven’ van het hoofd?  

Welke  kennis heb je en weet je over iets? (muziek, films, zang, muziek spelen, 

geschiedenis, talen, vogels, sport, boeken, etc.) 

59 Wat zijn je gaven van het hart? (bv vrijwilligerswerk, luisteren, bij kinderen 

zijn, verpleging, poëzie, zorgen voor anderen, etc.) 
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60 Wat zijn je gaven van de handen? (recycling, tuinieren, koken, wandelen, 

postzegels verzamelen, quilten, vissen, kunst en kunstnijverheid, autorijden, 

loodgieterswerk, bezorgen, naaien, haar knippen, inluiden etc.) 

 

61 Tot welke clubs of groepen behoor je? 

62 Welke zijn georganiseerd rond je passies? 

63 Welke zijn er in je gemeenschap? 

 

64 Wat zou je anderen kunnen leren? 

65 Wat zou je van  anderen willen leren? 

 

66 Heb je andere hobby's of speciale interesses waar we niet over gesproken 

hebben? 

67 Waar denk je dat je in de gemeenschap je bijdrage aan kunt geven / een van je 

kwaliteiten kunt delen? 

68 Wie ken je waarmee wij contact moeten opnemen? 

 

 


