
 
 

 

 

Voorbereiding 

Neem een aantal zwaardere balletjes
1
 mee, ongeveer zo veel als de helft van de grootte van de groep. Neem 

ook voor ieder groepslid een klein briefje en een pen mee.   

 

Inleiding 

Gedurende het World Servants-traject werk je in je groep intensief met elkaar samen. De sfeer in de groep is 

daarbij ontzettend belangrijk. Is de sfeer goed, dan is de kans groot dat je met plezier naar vergaderingen en 

acties gaat. Is de sfeer niet goed, dan bestaat de kans dat je al snel met tegenzin naar groepsactiviteiten gaat. 

Rekening houden met elkaars  normen en waarden is een van de sleutels tot een goede groepssfeer. In dit 

themagesprek willen we daar bij stilstaan.  

 

Verwerking 1  

Geef alle deelnemers een pen en een briefje. Vraag hen om allemaal de waarde (een belangrijk principe) op te 

schrijven die ze in de samenwerking het allerbelangrijkst vinden. ‘Goede communicatie’ en ‘eerlijkheid’ zijn 

verboden woorden, dat vinden we allemaal belangrijk. Laat de deelnemers de waarde kort presenteren.   

 

Teambuilding 

 Ga in een cirkel staan, met enige afstand tussen de 

deelnemers. De gespreksleider staat ook in de cirkel.  

 We gaan nu balletjes overgooien. Ieder balletje heeft de naam 

van een waarde die net genoemd is.  

 Iedere keer als iemand dat balletje naar een ander gooit 

noemt diegene die waarde.  

 Je gooit het balletje altijd naar iemand die schuin tegenover je 

staat. In het geval van zeven deelnemers, zoals op de tekening 

hiernaast, is de volgorde 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5 en weer naar 1.   

 Wanneer de groep het systeem met één balletje onder de knie 

heeft, voegt de gespreksleider nog een balletje toe. Dat 

herhaalt hij of zij een paar keer, tot alle balletjes in het spel 

zijn.  

 

Verwerking 2 

Je hebt vast al gemerkt dat als één deelnemer een balletje laat vallen, het proces meteen in de soep loopt. Zo 

werkt het ook in de samenwerking in de groep. Als één persoon geen rekening houdt met de dingen die een 

andere persoon belangrijk vindt, heeft dat een grote impact op de hele groep. Daarom is het belangrijk om de 

waarden die jullie net benoemd hebben, te onthouden en er rekening mee te houden.  

 

Doelen 

Deelnemers… 

…ontdekken voor zichzelf welke waarde ze belangrijk vinden in een samenwerking. 

…ontdekken welke waarden anderen belangrijk vinden in een samenwerking. 

…worden zich er van bewust dat de sfeer in de groep, en daarmee het succes van hun project, afhangt van de 

mate waarin ze rekening houden met elkaars waarden.  

 

Bijbelteksten 

Romeinen 14: 17-18 | Het Koninkrijk van God is een zaak van gerechtigheid, vrede en vreugde 

Filippenzen 4:8 | Schenk aandacht aan alles wat rechtvaardig is 

                                                 
1
 Bijvoorbeeld van een Jeu de Boules kinderset. 

https://www.google.nl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=jeu%20de%20boules%20kinderset


 
 

1 Korintiërs 13 | De hoogste waarde is liefde 

Mattheüs 20:26-28 | Wie de belangrijkste wil zijn, moet dienen 

 
Dit Themagesprek is gemaakt naar een idee van Sandra Zijlstra van groep De Westereen - Filadelfia 

 


