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Het jaarthema ‘Door dik en dun’, dat kan je écht overal gebruiken. Denk maar aan onze leuke, 
uitgewerkte activiteiten of aan onze rustgevende bezinningen. Maar wist je dat je het jaarthema 
ook kan gebruiken tijdens je vergaderingen en evaluaties? Hoe je dat doet, lees je in deze metho-
diekenbundel. Zo maak je kennis met …
 

Kennismakingsmethodieken …
… om nieuwe leiding goed te onthalen.
… om nieuwe vrijwilligers goed te leren kennen.
… om elkaar als groep nóg beter of op een andere manier te leren kennen. 
… om vrienden te worden, door dik en dun. 

Complimentjesmethodieken …
… om de sfeer in de bestuursploeg of werkgroep te verbeteren.
… om een leuk tussendoortje te hebben.
… om je medeleiding een hart onder de riem te steken.
… om te zorgen dat iedereen zich goed in zijn vel voelt. 

Methodieken waarmee je gevoelens bespreekbaar maakt …
… om met je leden aan de slag te gaan.
… om als leidraad te gebruiken bij een groepsevaluatie. 
… om gemakkelijker met de groep persoonlijke zaken te kunnen delen.
… om zo meer begrip voor elkaars situatie te hebben. 

Evaluatiemethodieken …
… om ervoor te zorgen dat iedereen inspraak heeft. 
… om je activiteitenaanbod af te stemmen op de noden van je leden.
… om te weten wat geapprecieerd wordt en wat de volgende keer beter kan. 
… om ervoor te zorgen dat iedereen graag naar KLJ komt. 
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Kennismakingsmethodieken
everybody’s born to be different, that’s the one thing that makes us the same 

Mijn sleutelbos

Materiaal: persoonlijke sleutelbos/portefeuille van deelnemers

Iedereen pakt zijn sleutelbos/portefeuille en vertelt over het vreemdste voorwerp dat eraan hangt/inzit. Eventuele 
andere vragen zijn: 

• Wat typeert jou? 
• Wat doet jou denken aan momenten?

Gemeenschappelijke deler

Materiaal: /

Maak kleine groepjes en laat hen binnen een tijdslimiet (bv. 4 minuten) zoveel mogelijk gelijkenissen tussen elkaar 
vinden. Dat kan over eender welk onderwerp gaan (bv. regio, opleiding, wel/geen kinderen, huisdieren, fiets of auto, 
favoriete film, serie die ze graag kijken, …). Vaak ontdekken ze dan verrassende overeenkomsten. Of misschien ko-
men ze net te weten dat ze minder dingen gemeenschappelijk hebben dan gedacht. Als de tijd om is, kun je in groep 
vragen wat de antwoorden waren. Wissel tot slot van groepje en begin opnieuw. 

Ik ben vast de enige die…

Materiaal: /

Iedereen loopt door de ruimte. Zet eventueel wat achtergrondmuziek op. Wie wil, kan kiezen om stil te blijven staan in 
het midden. Hij/zij zegt dan: 
‘Ik ben... en ik ben vast de enige die…’

• … mezelf al eens anders voordeed op sociale media.
• … zich soms eenzaam voelt.
• …

De andere leden bedenken voor zichzelf in hoeverre ze zichzelf hierin herkennen. Afhankelijk daarvan gaan ze dichtbij 
of verderaf van de persoon staan. Doe dit enkele keren na elkaar zodat verschillende thema’s of zaken aan bod 
kunnen komen. 

Je kan bijvoorbeeld ook beginnen met luchtigere onderwerpen en opbouwen naar meer persoonlijkere thema’s. Laat 
iedereen vrij om te delen wat zij/hij wil. 
Zo kom je elke keer meer over elkaar te weten en beseft iedereen dat ze vaak niet de enige zijn die met bepaalde 
problemen worstelen
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Wandelcarrousel

Materiaal: /

Stel op voorhand een lijstje samen van vragen waarmee je elkaar op een andere manier leert kennen. Stippel vervol-
gens een leuke wandeltocht uit. Je kan de wandelcarrousel zelfs koppelen aan een fakkel- of dauwtocht. 

Laat je medeleiding per twee wandelen, geef ze één van je vragen en laat ze erover praten. Na 5 minuten geef je een 
signaal. De rechtse persoon van elk duo schuift een plaats naar voren. Zo vormt hij of zij een nieuw duo. De rechtse 
persoon van het voorste duo sluit achteraan aan. Na elk signaal geef je ook een nieuwe vraag. 

Hou een korte nabespreking. Wat verbaasde jullie? Wat onthoud je zeker? 

Suggestievragen:

• Wat is je eerste herinnering?
• Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen?
• Voor wie zou je een fanclub willen oprichten?
• Wat is je droomjob?
• Met welk spelletje verlies je altijd?
• Heb je nog hobby’s buiten KLJ?
• Wat vind je echt vreselijk om te doen?
• Wat is je beste moment van de dag?
• Wat was je meest zotte activiteit tot nu toe?
• Wat is je meest memorabele moment op kamp?
• Geef een topeigenschap van je lief/vriend(in)
• Geef een kenmerk van de saaiste medeleerling die je ooit hebt gehad
• Geef een eigenschap van de beste leiding die je hebt gehad
• Geef een kenmerk van de ergste leermeester die je ooit hebt gehad
• Geef een eigenschap van je beste vriend(in) die je in hem/haar apprecieert
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Schrijfgesprekken

Materiaal: papier en pennen

Kies een vraag en schrijf je antwoord neer in de vorm van een brief aan je partner. Geef vervolgens het blad aan jouw 
partner, die hierop een bedenking, vraag of antwoord mag formuleren. Wissel de bladen opnieuw uit en reageer op 
elkaars vragen. Je kunt zolang doorgaan met schrijven en uitwisselen als je zelf wilt. 

Tip: Voorbeelden van diepere kennismakingsvragen vind je als bijlage. 

Vriendenboekjes 

Materiaal: Schriftjes, pen, stiften, stickers, …

Hield jij ook zoveel van vriendenboekjes? Zin om dat nostalgisch gevoel terug op te rakelen? Neem een schriftje, 
bedenk enkele leuke vragen en wissel uit!

Associatievertellen

Materiaal: /

Begin te praten over jezelf tot iemand anders overneemt. Die persoon mag alleen overnemen als hij/zij een associatie 
maakt met hetgeen jij vertelde. 

Bijvoorbeeld: Jij zegt ‘ik ben met de trein naar hier gekomen…’ Plots onderbreekt iemand je en zegt hij/zij ‘over treinen 
gesproken… ik zat eens in een trein…’

Wie - Hoe - Wat 

Materiaal: / 

Alle deelnemers zitten in een kring. Noem een paar eigenschappen en laat de deelnemers op wie de eigenschap/stel-
ling van toepassing is, de handeling die bij de stelling hoort, uitvoeren. Naarmate er meer eigenschappen gezegd wor-
den, zullen er steeds vreemdere dansjes ontstaan. Pas de eigenschappen zeker aan aan de leeftijd van je doelgroep.

Bijvoorbeeld:
• Wie vandaag goedgezind is opgestaan, zwaait met zijn armen.
• Wie weet wat dit jaar het jaarthema van KLJ is, springt in het rond.
• Wiens ouders gescheiden zijn, knipt met zijn vingers.
• Wie iemand van zijn/haar familie of vrienden verloren heeft, maakt knikkende hoofdbewegingen.
• Wie al eens gepest werd, maakt crawlbewegingen met zijn ellebogen. 
• Wie zich wel eens alleen voelde, steekt zijn tong uit.
• Wie al eens onterecht heeft gezegd ‘dat alles goed gaat’, neuriet.
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Stel jezelf voor…

Materiaal: /

Stel jezelf voor… 
• … op basis van een paradox. Vb. een ambitieuze luiaard, een stille netwerker, een serieuze speler…
• … o.b.v. een frituursnack, iemand in dit café, een voorwerp in deze ruimte, een ijsjessmaak…
• … o.b.v. een Dixit-kaart, een bouwsel van Lego/ Knex/ …

Facebook-quiz

Materiaal: Facebookposts van de mensen waarmee je vergadert. 

Kan iedereen raden welke post bij wie hoort?

Enniagram

Materiaal: Grote flap + stift

Schrijf alle namen van de groep in een cirkel. Schrijf jouw naam in het midden.
Verbind vervolgens iedere naam met jouw naam, maar hou rekening met volgende soorten lijnen: 

• Dubbele lijn: Met deze persoon heb ik al veel contact gehad.
• Enkele lijn: Met deze persoon heb ik wel al eens contact gehad.
• Stippellijn: Met deze persoon heb ik nog nooit contact gehad.

Daag de groep uit om tijd te investeren in de personen die zij het minst goed kennen.

Lekker raar of Leugenaar?

Materiaal: /

Iedereen vertelt drie bijzonderheden over zichzelf. Eén van die bijzonderheden is niet waar. De groep moet raden wat 
waar en niet waar is.

Wie ben ik op deze foto? En waarom?

Materiaal: Foto of prent

Stel de vraag: met wie op deze foto zou je jezelf op dit moment vergelijken? En waarom?
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Complimentjesmethodieken
Let others see the good, that you see in them. 

Geheime aanbidder

Materiaal: Papiertjes met de namen van de groepsleden 

Geef bij het begin van het jaar iedereen een kaartje met een naam van iemand uit de groep en de opdracht om hem/
haar op een manier te ‘aanbidden’. Dat kan bijvoorbeeld door een mooi gedichtje te schrijven of een zelfgemaakt 
cadeautje te maken. Misschien kan je ook lekkere cakejes bakken? Probeer ervoor te zorgen dat de andere persoon 
niet weet van wie al deze cadeautjes komen. 

Positief roddelen

Materiaal: /

Om de beurt gaat er één iemand in een hoekje in de kamer staan. Deze persoon wordt nu het onderwerp waarover de 
andere deelnemers gaan ‘roddelen’. De groep mag spreken over het onderwerp, maar met de spelregel dat het alleen 
over positieve dingen mag gaan. Wanneer laat deze persoon bijvoorbeeld positief gedrag zien? Of welke positieve 
eigenschappen heeft hij/zij? 

Na het roddelrondje vertelt de persoon die het onderwerp was, welke ‘roddels’ hij/zij zeker zal onthouden.  

Complimentjes

Materiaal: Pennen, papier en enveloppen

Maak voor iedereen van de groep een envelop. Laat iedereen nu enkele leuke boodschappen/complimentjes opschrij-
ven. Steek tot slot de briefjes in de envelop van de persoon voor wie de complimentjes bedoeld zijn. 

Iedereen krijgt zijn/haar envelop en mag alle boodschappen bekijken. Misschien is het leuk om de briefjes pas ’s 
avonds in je bed te lezen?
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Complimenten-blackbox

Materiaal: Pennen, papier, een doos, lijst met kwaliteiten of vragen over kwaliteiten of het kwaliteiten-
spel.

Iedereen heeft een pen en papier, er is een ‘blackbox’ en een lijst met vragen over bepaalde kwaliteiten. Je kan ook 
vragen aan de groep om zelf kwaliteiten/vragen te verzinnen of je kan de kaartjes van het kwaliteitenspel gebruiken. 

Er komt een vraag op tafel. Iedere leiding moet vervolgens anoniem opschrijven bij wie hij/zij vindt dat deze vraag 
het best past. Als je dat hebt opgeschreven, gaat je papier in de black box. Als iedereen klaar is, haal je één voor 
één de namen eruit en kijk je wie er het meest met die bepaalde kwaliteit geassocieerd word. Je kan een bespreking 
doen waarbij de anderen zeggen waarom ze iemand deze kwaliteit hebben gegeven. 

Tip: Om de anonimiteit te garanderen, kan je ook al namen op voorhand schrijven en aan iedereen uitdelen. 
Zorg, aan de hand van de vragen die je stelt, dat iedereen zijn naam op een papiertje is verschenen.

Enkele suggestievragen
• Wie kijkt er door een roze bril?
• Wie mag er voor jou koken? 
• Wie raakt makkelijk verwonderd door kleine dingen? 
• Er ligt iets op je maag: wie wordt jouw luisterend oor? 
• Wie heeft er al stevig geproefd van het leven? 
• Wie is voor jou de hardste bolster met de zachtste pit?
• Je ligt in het ziekenhuis. Wie laat er het eerst iets van zich horen? 
• Wie merkt als eerste op dat iemand in de groep zich wat minder voelt? 
• Wie geeft je als eerste een schouderklop? 
• Van wie wil je een stevige knuffel als je het wat moeilijker hebt? 
• Wie heeft een neus voor de laatste nieuwtjes? 
• Op kamp ontbreekt iemand aan het ontbijt. Wie heeft dit als eerste opgemerkt? 
• Wie komt er met de sterkste verhalen aandraven? 
• Met wie wil jij wel eens een avondje op stap om lekker te kletsen? 
• Wie is er als eerste uit de veren? 
 
Opmerking: Om er zeker van te zijn dat iedereen onder een bepaalde vraag hetzelfde verstaat, is het handig de 
vragen met heel de groep op voorhand te overlopen en te verduidelijken. Hierdoor worden onnodige discussies 
vermeden. 

Dixit!

Materiaal: Dixit-kaarten (uit te lenen via je Pedagogisch Medewerker).

Op de Dixit-kaarten staan uiteenlopende tekeningen. Geef iedereen er vier. Elke ronde trek je een nieuwe kaart, 
maar moet je er ook eentje afleggen. Eén iemand start het spel, legt een kaart ondersteboven en zegt aan welke 
medeleiding of lid de afbeelding hem of haar doet denken. De rest van de groep kiest vervolgens een kaart die 
hun doet denken aan dezelfde persoon. 

Als iedereen iets gelegd heeft, worden alle kaarten omgedraaid. Nu moet je raden welke kaart de eerste persoon 
aflegde. Hoeveel deelnemers hebben het juist? Vervolgens kan je zeggen waarom jouw kaart je deed denken 
aan de persoon. Dat is een leuke manier om complimentjes te geven.
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Methodieken rond gevoelens bespreek
baar maken
When we can talk about our feelings, they become less overwhelming, less up-
setting and less scary.

Hoe-gaat-het-rondje 

Materiaal: /

Start elke vergadering met een hoe-gaat-het-rondje: een rondje waarbij je iedereen de kans geeft om even te vertellen 
hoe het met hem/haar gaat, welke dingen hij/zij de afgelopen tijd heeft meegemaakt, enzovoort. 

Cirkels

Materiaal: krijt, kaartjes met situaties

Teken vijf cirkels op de grond: blij, boos, bang, bedroefd en een vraagteken. Maak kaartjes met een aantal situaties, 
zoals bv.:

• Je moet voor de klas een spreekbeurt houden. 
• Een vriendje lachte met je nieuwe jas.
• Je slaapkamer is zo donker.
• Je gaat op uitstap met je oma en opa
• ... 

De kinderen springen naar het gevoel of gevoelens die voor hen bij die situatie past. Door hierover na te praten, ont-
dekken kinderen welke gevoelens ze kunnen hebben en leren ze rekening houden met de gevoelens van anderen.

Variant: Maak een emoticon-dobbelsteen om de wereld van de emoties te ontdekken. Dobbel samen met de kinderen 
en laat ze vertellen wat hen kwaad, triest of uitbundig maakt.

Tekenen/collage maken

Materiaal: papier, kleurpotloden, scharen, lijm, scharen, tijdschriften/kranten

Ook tekenen kan een manier zijn om over je gevoelens te praten. Maak daarom samen met de kinderen een tekening 
van iemand die boos, bang of opgewekt is. Je kan ook prenten of foto’s uit tijdschriften knippen. Vraag vervolgens 
waarom die afgebeelde mevrouw zo boos of opgewekt is en vertel wanneer jij laatst boos was.
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Emoties raden

Materiaal: prenten met emoties, poppenkastpoppen

Speel situaties na met poppenkastpoppen. Laat je leden raden welke emotie per situatie van toepassing is. Aan iets 
oudere kinderen kan je ook vragen om emoties na te spelen of om met behulp van de poppenkastpoppen een ‘goede’ 
reactie uit te beelden. Zo maak je emoties bespreekbaar en leren kinderen dat iedereen anders kan reageren.

Time’s up met gevoelens

Materiaal: kaartjes met gevoelens, zandloper (of timer op gsm/smartphone).

Maak op voorhand 40 kaartjes met daarop verschillende gevoelens. Als bijlage vind je een lijst met verschillende, niet 
vanzelfsprekende gevoelens.  

Verdeel de deelnemers in teams en zet ze door elkaar aan tafel. Haal de kaarten uit de doos en verdeel ze onder de 
spelers. Iedereen bekijkt zijn kaarten en moet er tenslotte twee terug in de doos leggen. Tijdens het spel wordt ge-
speeld met de kaarten die de spelers samen hebben over gehouden. Bij het begin kent elke speler op deze manier 
reeds enkele kaarten (gevoelens).

We spelen drie rondes waarin de vertellers van elk team ervoor zorgen dat hun teamgenoten zoveel mogelijk kaarten 
binnen een bepaalde tijd raden

Tijdens de eerste ronde wordt het te raden gevoel uitvoerig beschreven door de verteller. De medespelers mogen zo-
veel raden als ze willen. De verteller mag helaas niet passen en geen nieuw kaartje trekken. Als alle kaartjes geraden 
zijn, eindigt de eerste ronde.

De gebruikte kaarten worden opnieuw geschud en klaargelegd voor de tweede ronde. Nu mag de verteller van dienst 
slechts één woord gebruiken om het gevoel te beschrijven. Zijn teamgenoten mogen ook maar één poging doen om 
de kaart te raden. Bij een fout gaat de kaart onderaan de stapel en komt een verteller van het volgende team aan de 
beurt.

Tijdens de derde ronde mag er niets meer gezegd worden. Nu moeten de gevoelens geraden worden door ze uit te 
beelden. Het team dat na deze drie ronden de meeste kaarten kon raden, wint het spel.
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Evaluatiemethodieken 
Aanvulzinnen

Materiaal: bladen met aanvulzinnen, pennen.

Leg enkele halve zinnen voor aan de deelnemers. Zij moeten aanvullen.
Als er op een halve zin zeer uiteenlopende reacties volgen, kan je er eventueel een gesprek rond voeren. Ook de 
deelnemers kunnen elkaar om verduidelijking vragen.

Enkele voorbeelden

• Mijn hoogtepunt was...
• Het moeilijkste voor mij was...
• Wat me het meest heeft verrast, is...
• Niemand luisterde toen...
• Ik ben echt blij dat...
• Ik wenste dat...
• Ik wou terug naar huis toen...
• Ik wou dat ik een camera bij had toen...
• Ik voelde me gegeneerd toen...
• Ik geraakte gedemotiveerd toen...
• Het heeft me deugd gedaan dat...
• Ik hielp...
• Ik apprecieerde het echt dat...
• Ik zou de groep graag vertellen dat...
• Ik zou graag een oprecht woord van dank willen uitspreken aan... omdat...

Je kan de antwoorden schriftelijk laten voorbereiden. De deelnemers moeten dan tijdens het gesprek niet meer naar 
een antwoord zoeken en hebben tijd om naar elkaar te luisteren. Je hoeft niet alle vragen te bespreken. Je kan een 
selectie maken en de rest nadien nalezen.

Happy chart

Materiaal: bladen met assen, kleurpotloden en/of stiften.

Elke deelnemer krijgt een blad waarop twee assen staan: een tijd-as en een optimisme/amusements-as. De deel-
nemers tekenen op dat blad een curve die hun dag (of week of…) voorstelt. Daarna worden de bladen naast elkaar 
gelegd en de curves bekeken en besproken.

Mogelijke vragen 

• Op welk moment van de dag liggen de toppen? Waar de dalen? Wat deden we toen?
• Wat brengt je naar een top?
• Wat zijn de oorzaken van dalen?
• Zijn de toppen en dalen voor iedereen gelijk? Wat maakt het verschil?
• Liggen de toppen bij iedereen even hoog?
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Stronten

Materiaal: kaartjes met uitdrukkingen, strafpunten.
 
Elke deelnemer krijgt 4 kaartjes met daarop telkens één woord (bijvoorbeeld: slachtoffer, dom, begin, woede, ver-
warring, liegen, …). Iedereen mag zijn kaartjes bekijken. Tijdens het spel moeten de deelnemers 4 dezelfde kaartjes 
bemachtigen die hun gevoel bij de activiteit weergeven. Waarschijnlijk hebben ze dat kwartet niet meteen gekregen. 
Daarom schuiven de deelnemers een kaart die ze niet kunnen gebruiken door naar de rechterbuur. Iedereen doet dit 
op hetzelfde moment. Wie uiteindelijk vier dezelfde kaartjes heeft, klopt af op de hoop strafpunten die in het midden 
van de groep ligt. De andere deelnemers kloppen ook onmiddellijk af. De laatste neemt een strafpuntkaart. De speler 
die als eerste afklopte, geeft uitleg bij zijn gekozen woorden/ gevoelens.

De geluidsdoos

Materiaal: /
 
In het midden van de kring staat een denkbeeldige doos die wel 7000 (stem)geluidjes bevat. Om beurten haalt ie-
dereen er een geluidje uit dat voor hem/haar weergeeft hoe de activiteit verlopen is of hoe hij/zij zich op dat moment 
voelt. Nadat iedereen een geluidje gekozen heeft, vraag je meer uitleg. Tot slot zet je een dirigent in het midden. Hij/zij 
duidt mensen aan die hun geluidje moeten herhalen. Op die manier kan men naar een leuke melodie toewerken...

Kleurenoorlog

Materiaal: groot papier, tape, verf, vuilniszakken (ter bescherming van kledij en lokaal).
 
Er hangt een heel grote flap papier op de muur. Elke deelnemer krijgt een bepaalde kleur verf. Iedereen krijgt nu 1 
of 2 minuten de tijd om met zijn/haar handen een deel van het papier of het hele papier in te kleuren. Hoe groter de 
oppervlakte die een deelnemer inwrijft met verf, hoe beter hij/zij zich geamuseerd heeft tijdens de activiteit of hoe 
beter hij/zij de samenwerking vond. Als iedereen het allemaal erg goed vond, kan er een kleurenoorlog ontstaan. Als 
de deelnemers het niet zo goed vonden, kan het een zeer beperkt schilderwerk worden. Bespreek nadien waarom 
iemand veel of weinig kleurde. 

Bloemetje

Materiaal: bloemetjes om uit te knippen, schrijfgerief, bak met water.
 
Schrijf de naam van de activiteit die je wil evalueren op de kern van de bloem. Laat vervolgens alle deelnemers een 
aantal trefwoorden die ze associëren met die activiteit noteren op de verschillende blaadjes. 

Plooi de bloem dicht en leg hem in water. De bloem zal langzaam weer opengaan. Zo kan iedereen zien wat de ande-
ren van de activiteit vonden
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Weerbericht

Materiaal: papier, schrijfgerief, stiften en/of kleurpotloden, plakband/tape.
 
De deelnemers tekenen op drie verschillende bladzijden een zonnetje, een wolkje en een bliksemschicht. De verschil-
lende onderdelen van de activiteit, het kamp of cursus die je wil evalueren worden op een groot bord/papier geschre-
ven. Elke deelnemer mag zijn tekeningen plaatsen bij het onderwerp waarvan hij/zij vindt dat het erbij past. Zo kan je 
een zonnetje hangen bij een goede activiteit of een bliksemschicht bij een saai spel. 

Als je als begeleider meer uitleg wil over een bepaalde reactie, dan kan je vragen van wie de tekening in kwestie is, 
en die persoon laten antwoorden.  

Evaluatiekaartjes

Materiaal: prentkaartjes
 
Verspreid over de grond liggen een 60-tal kaartjes. Op elk kaartje staat een cartoon, een foto of een ander prentje. 
Elke deelnemer trekt een tweetal kaartjes die passen bij de activiteiten die je die dag deed. Daarna krijgt iedereen de 
tijd om zijn kaartjes toe te lichten. Zo kan je activiteit per activiteit evalueren.
 
Je kan eventueel ook vragen naar de groepssfeer en/of naar het gevoel van elke deelnemer op dat moment.

Nog meer kennismakings- en bezinnende methodieken en teksten vind je in de K-bundel van 
het jaarthema ‘Door dik en dun’.   Wil je aan de slag gaan met talenten in je afdeling? Check 
dan zeker de methodiekenbundel van ‘Hier groeien helden’, het jaarthema van 2016-2017.

Ben je op zoek naar teambuildende spelletjes? Klik dan door naar Dynamo, een bundel voor 
groepsbevorderende activiteiten! 
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Bijlagen
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Marcel Proust

Tip: Voor vragen kan je je laten inspireren door de vragen die Marcel Proust ooit beantwoordde in een 
vriendenboekje: 

1. Wat is voor jou perfect geluk?
2. Wat is je grootste angst?
3. Met welk historisch figuur vereenzelvig je je het meest?
4. Welke karaktertrek van jezelf vind je het meest irritant?
5. Welke karaktertrek vind je het meest irritant bij anderen?
6. Welke verleiding kan je niet weerstaan?
7. Wat is jouw favoriete reis?
8. Met welk deel van je uiterlijk bent je het minst tevreden?
9. Welk levend persoon veracht je?
10. Welke levende persoon aanbid je het meest?
11. Waarvan heb je het meeste spijt?
12. Wanneer en waar was je het gelukkigst?
13. Wat is jouw huidige gemoedstoestand/humeur?
14. Je mag één ding aan jezelf veranderen. Wat zou dat zijn?
15. Wat is jouw grootste prestatie?
16. Wat is jouw dierbaarste bezit?
17. Wat is voor jou het dieptepunt van ellende?
18. Wat is voor jou de meest overschatte deugd?
19. Welk woord of welke zin gebruik je te vaak?
20. Waar zou je willen wonen?
21. Wat is je meest typerende eigenschap?
22. Welke eigenschap waardeer je het meest in een man?
23. Welke eigenschap waardeer je het meest in een vrouw?
24. Wie zijn jouw favoriete auteurs?
25. Wie zijn jouw helden?
26. Wat is je motto?

Arthur Aaron

‘Liefde en puur menselijk contact, dat is de zin van ons leven, het is waarom we hier zijn’, zo drukte onder meer Brené 
Brown, therapeute en auteur van ‘De kracht van kwetsbaarheid’, het al uit. Jammer genoeg loopt ‘contact leggen’ niet 
altijd van een leien dakje. De grootste hindernis in het proces blijkt voor velen de ontplooiing van ‘kwetsbaarheid’ te 
zijn. ‘Alleen door écht en authentiek aanwezig te zijn, kan je een band met de ander smeden’, zegt de psychologe. 
‘Gemakkelijk is dat echter allerminst.’

Om de gedeelde kwetsbaarheid tussen mensen een handje toe te steken, stelde psycholoog Arthur Aron dan ook een 
‘gedurfde’ vragenlijst op. Alle vragen uit die lijst peilen zonder uitzondering naar persoonlijke ervaringen en intieme 
reflecties. De vragenlijst van Aron bestaat uit drie sets, waarvan de eerste eerder explorerend en de laatste vrij diep-
gaand is. Door eerlijk antwoord te geven op de vragen, worden sprekers steeds intiemer met elkaar.

Kennismakingsvragen 



19 • Methodiekenbundel Door dik en dun

Reeks 1

1. Met wie zou je graag eens tafelen?
2. Zou je beroemd willen zijn? In welke mate?
3. Bereid je een telefoongesprek soms voor? Waarom?
4. Hoe ziet je perfecte dag eruit?
5. Wanneer heb je voor het laatst gezongen in je eentje? Of voor iemand anders?
6. Stel: je wordt negentig en mag kiezen om de 60 laatste jaren van je leven door te brengen met het lichaam of  
             het verstand van een 30-jarige. Wat zou je kiezen?
7. Heb je een bepaald voorgevoel over hoe je zal sterven?
8. Noem drie dingen wat jij en ik gemeen hebben.
9. Waar ben je het meest dankbaar voor in het leven?
10. Zou je iets veranderen aan de manier waarop je bent opgevoed?
11. Vertel je levensverhaal zo gedetailleerd mogelijk aan je gesprekspartner. Je hebt hiervoor 4 minuten tijd.
12. Als je morgen wakker kan worden met een bijzondere gave, welke gave zou je dan willen?

Reeks 2

13. Stel: je hebt een glazen bol. Wat zou je willen weten over je toekomst?
14. Waarvan droom je al lang? Waarom heb je het nog niet gedaan?
15. Wat is het mooiste dat je ooit hebt bereikt?
16. Waar hecht je het meeste belang aan in een vriendschap?
17. Welke herinnering koester je het meest?
18. Wat is je ergste herinnering?
19. Stel: je sterft over een jaar. Wat zou je willen veranderen aan de manier waarop je nu leeft. Waarom?
20. Wat betekent vriendschap voor jou?
21. Welke rol spelen liefde en affectie in je leven?
22. Noem vijf positieve eigenschappen op van je partner.
23. Hoe close is je familie? Verliep je kindertijd vrolijker dan die van andere mensen?
24. Hoe is de relatie met je moeder?

Reeks 3

25. Vertel drie echte wij-verklaringen. Bijvoorbeeld: ‘we zitten nu in deze kamer en...’
26. Vervolledig deze zin: ‘ik wou dat ik iemand had die...’
27. Als je beste vrienden wordt met je partner, wat zij die dan moeten weten?
28. Vertel eerlijk aan je gesprekspartner waarom je hem/haar graag hebt. Zeg dingen die je niet zou zeggen aan    
 iemand die je pas hebt ontmoet.                             
29. Deel een beschamende ervaring met je partner.
30. Wanneer heb je voor het laatst gehuild in je eentje? Of in bijzijn van iemand anders?
31. Vertel waarom je je gesprekspartner nu al graag hebt.
32. Wat is te serieus om grapjes over te maken?
33. Stel: je sterft vanavond en kan niemand iets laten weten. Wat zou je nog met je naasten willen delen?
34. Stel: je huis vliegt in brand. Je kan je dierbaren en dieren redden, maar welk item zou je meenemen? 
 Waarom?
35. Stel: een familielid sterft. Welke dood zou het meest bij je losmaken. Waarom?
36. Vertel een persoonlijk probleem aan je gesprekspartner en vraag zijn of haar advies. Praat over het gevoel
 dat het probleem je bezorgt.
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Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften niet vervuld zijn 

Aarzelend, achterdochtig, afgunstig, afstandelijk, afwezig, alleen, angstig, apathisch, (doods)bang, (diep)bedroefd, 
bedrukt, belabberd, beroerd, berouwvol, beschaamd, beschroomd, besluiteloos, beverig, bevreesd, bezorgd, boos, 
chaotisch, depressief, desperaat, down, druk, duf, dwaas, dwars, eenzaam, ellendig, emotioneel, furieus, gebro-
ken, gedesillusioneerd, geërgerd, gefrustreerd, geil, geïrriteerd, geknakt, gekweld, gemeen, geschokt, geschrokken, 
gespannen, gestoord, gevoelloos, haatdragend, heet, hopeloos, huiverig, hulpeloos, humeurig, jaloers, knorrig, koud, 
kwaad, landerig, leeg, lichtgeraakt, lui, lusteloos, machteloos, mat, melancholiek, miserabel, mistroostig, moe(deloos), 
neerslachtig, nerveus, nijdig, nors, onaantrekkelijk, onbeduidend, onbehaaglijk, ongeduldig, ongedurig, ongeïnteres-
seerd, ongelukkig, ongemakkelijk, ongerust, onhandig, onrustig, ontsteld, onstuimig, ontgoocheld, onthutst, ontmoe-
digd, ontroostbaar, ontstemd, ontzet, onverschillig, onzeker, opgewonden, opvliegend, overstelpt, paniekerig, pessi-
mistisch, pijn, prikkelbaar, radeloos, rancuneus, razend, rusteloos, saai, sceptisch, schuldig, slaperig, sloom, somber, 
stuurs, teleurgesteld, traag, treurig, triest, uitgeput, verachtelijk, verbaasd, verbijsterd, verbitterd, verbolgen, verdoofd, 
verlamd, verlegen, vermoeid, verontrust, verontwaardigd, verrast, verstrikt, vertwijfeld, verveeld, verward, voorzichtig, 
waardeloos, wanhopig, wankel, wantrouwig, weemoedig, weifelend, woedend, woest, wrokkig, zenuwachtig, ziedend, 
zorgelijk, zwaar, zwaarmoedig, zwartgallig.

Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften vervuld zijn 

Aangenaam, ademloos, alert, avontuurlijk, bedaard, behaaglijk, belangstellend, betrokken, bezield, blij, breekbaar, 
bruisend, content, cool, dankbaar, energiek, enthousiast, erkentelijk, fier, geamuseerd, geanimeerd, geboeid, geest-
driftig, gefascineerd, geil, geïnspireerd, gelukkig, geraakt, geroerd, gestimuleerd, gevoelig, geweldig, gretig, hartelijk, 
hartstochtelijk, heerlijk, helder, hoopvol, intens, jolig, joviaal, kalm, kwiek, levendig, liefdevol, luchthartig, melig, mild, 
nieuwsgierig, nuttig, ontspannen, ontvankelijk, onverstoorbaar, open(hartig), opgelucht, opgeruimd, opgetogen, op-
gewekt, opgewonden optimistisch prettig rustig sereen sprankelend stil stralend teder tevreden, toegankelijk, triom-
fantelijk, trots, uitbundig, uitgelaten, uitgeslapen, verbaasd, verbijsterd, verbluft, verheugd, verkwikt, verrast, verrukt, 
vervuld, verwachtingsvol, verwonderd, voldaan, voortreffelijk, vredig, vreugdevol, vriendelijk, vrij, vrolijk, vurig, warm, 
weldadig, zalig, zeker, zelfverzekerd, zorgeloos.

Gevoelens
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Nota’s
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KLJ & Groene Kring - Diestsevest 32 bus 3b - 3000 Leuven - info@klj.be


