
Wat? Een aanpak, ontwikkeld door de Hanzehogeschool 
Groningen, om met groepen mensen in gesprek te gaan 
over het onderwerp duurzaamheid. Dit kan gaan over 
duurzame thema’s in de breedste van het woord. Aan 
de hand van voorgaande vragen zal de aanpak worden 
opgesteld, op zo’n manier dat het relevant is voor de 

gemeenschap. 
De aanpak is 
gebaseerd op o.a. 
Future’s Literacy en 

Klimaatgesprekken, en bestaat uit twee á drie avonden, 
waarbij een groep van 4-6 personen het meest geschikt is. 
De aanpak is getoetst in een levensbeschouwelijke groep 
in Groningen met bemoedigende eerste resultaten op 
bijvoorbeeld motivatie en vertrouwen om duurzaam gedrag 
te gaan vertonen. 

Doel? Bewuste gedragsverandering in de breedste zin van 
het woord, verbeteren van maatschappelijke discussies, 
mensen bij elkaar brengen. Door het voeren van een open 
gesprek, vanuit respect voor elkaar en ruimte voor elkaars 

inbreng, gezamenlijk tot handelingsalternatieven komen. 
Deze zijn gebaseerd op gezamenlijke waarden en een visie 
op duurzaamheid, welke richting geeft. Daarna komen 
we tot acties om (individueel of gezamenlijk, vandaag of 
morgen) op te kunnen pakken om dichterbij een duurzame 
samenleving te komen. 

En nu? Er is ondersteuning nodig om deze werkvorm toe 
te passen, waarna het zelfstandig binnen de gemeenschap 
toegepast zou kunnen worden. We denken graag met je mee! 

Geïnteresseerd in deze methode en wil je meer weten? 
Neem dan contact op met Sarah Elbert, docent-onderzoeker 
bij het lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable 
Society (s.p.elbert@pl.hanze.nl)

Waardendialoog

Samen in gesprek over hoe de mens 
met de aarde om zou moeten gaan 
Samen in gesprek over hoe de mens 
met de aarde om zou moeten gaan 

Hoe denk je dat de aarde er in 2050 uit ziet als we doorgaan zoals we nu doen? 

En hoe zou je wensen dat de aarde er dan uit ziet? 

Welke waarden liggen hieraan ten grondslag? 

Komen je voorspelde en gedroomde toekomst overeen? 

Hoe kunnen we meer richting onze gedroomde toekomst handelen en leven naar onze waarden? 

Wat zijn acties die we kunnen ondernemen en hoe kunnen we elkaar daarbij ondersteunen? 

Leven naar je waarden
Elkaar inspireren en steunen 
Herkenning 

Voorspelde toekomst 2050 Gedroomde toekomst 2050


