
VOORBEELDPEILING 
STRATEGIE OF TOEKOMSTVERKENNING 

Dit is een voorbeeldpeiling voor strategie of toekomstonderzoek. De Sprockler gebruiker wil 
leren wat er in toekomst zou kunnen gebeuren om daarop te kunnen reageren.  

1. Kan je een verhaal delen over een ervaring die jij recent had en waarvan jij denkt dat het 
waarschijnlijk vaker zal gebeuren in de toekomst? De ervaring kan positief of negatief zijn. 
Wees zo gedetailleerd mogelijk in het beschrijven van wat er gebeurde. (open vraag)  

De volgende vragen gaan over het verhaal wat je zojuist deelde.  

2. De toon van mijn verhaal is …  Plaats een stip op de lijn op de plek die het best 
overeenkomt met je antwoord. (bipoolvraag)  

3. Mijn verhaal ging vooral over … Plaats een stip in de driehoek op de plek die het best 
overeenkomt met je antwoord. (tripoolvraag) 
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VERHAALVRAAG

…

INTERPRETATIEVRAGEN

Samenleving Planeet

Economische kansen

Zeer negatief Zeer positief



4. Wie waren er betrokken in het verhaal wat je zojuist deelde? Je kan meerdere 
antwoordopties selecteren. (meerkeuze-vraag) 

• Mensen uit de gemeenschap  
• Jongeren 
• Veiligheidsactoren, zoals politie 
• Lokale overheid  
• Nationale overheid  
• Religieuze leiders 
• NGOs  
• Gewapende groepen  
• Internationale actoren, zoals de EU of de VN  
• Anders, namelijk …  

5. Op welke termijn denk je dat deze ervaring vaker zal voorkomen? (bipoolvraag) 

6. Als jouw verhaal gepubliceerd zou worden in de krant, wat zou dan de kop zijn? (open 
vraag)  

De volgende vragen gaan niet meer over het voorbeeld wat je net deelde, maar over jouw 
ervaringen en gedachten over de toekomst in het algemeen. 

7. Van het volgende rijtje met geïdentificeerde trends, welke zijn daarvan het belangrijkst 
voor jou? Selecteer ze door op de takken van de mindmap te klikken. (mindmapvraag)  
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Op de korte termijn 
(binnen een jaar)

Op de lange termijn 
(na 20 jaar)

…

CONTEXTVRAGEN



8. Denk jij dat de organisatie klaar is voor de toekomst met het oog op ontwikkelingen zoals 
die jij eerder omschreef en anderen? (bipoolvraag) 

9. Om beter voorbereid te zijn op toekomst, wat is een ding die de organisatie volgens jou 
zou moeten gaan doen of veranderen? (opendraai)  

Bijna klaar! De laatste paar vragen gaan over jou. 

10. Hoe oud ben je? (numerieke vraag)  

11. Waar woon je? Geef het aan op de kaart. Je kan de + en - knop gebruiken om in en uit te 
zoomen. (geolocatie-vraag) 
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Helemaal niet Absoluut

…

CLASSIFICERENDE VRAGEN


