
 
 

 

Voorbereiden 

Dit is de eerste bijeenkomst van deze serie. Zorg dat de deelnemers goed voorbereid zijn en horen wat de 
bedoeling is van de bijeenkomsten. Maak ze enthousiast om mee te denken en mee te praten. 
 
Laat iedereen vóór de bijeenkomst online de Belbintest doen op thesis.nl/belbin. De test duurt maximaal 10 
minuten. Laat de deelnemers hun uitslag meenemen. Om goed de diepte in te kunnen gaan bij het gesprek over 
de uitslag, raden we je aan je van tevoren te verdiepen in de Belbintest. 
 
Inleiding 

Tijdens de voorbereidingen voor je World Servants-project werk je samen met een groep. Een groep mensen 

die je misschien helemaal niet kent. Iedereen in die groep is goed in andere dingen. Dat iedereen eigen 

kwaliteiten heeft gekregen, daarover spreekt Paulus ook in zijn brief aan de Korintiërs, lees in 1 Kor. 12: 4-7. In 

deze bijeenkomst willen we naar elkaars kwaliteiten kijken. Weet jij welke gaven jij gekregen hebt? 

 
Verwerking 

Bespreek de uitkomsten van de Belbin-test. Ga iedereen langs en laat alle deelnemers vertellen wat zijn/haar 
uitkomsten zijn. Laat de betreffende persoon zelf conclusies trekken over wie hij/zij zelf is en bespreek dit 
daarna met de hele groep. Als een deelnemer zich niet herkent in de uitkomst, vraag dan wat er volgens 
hem/haar niet klopt en wat het dan zou moeten zijn.  
 
Vraag: 

 Noem jouw kwaliteit(en) op 

 Herken je jezelf in deze uitkomsten? 

 Wat zou jouw plaats/rol in de groep kunnen zijn? 

 Vertrouw jij op jezelf dat je deze taak uit kunt voeren? 

 
Vraag aan de groep:  

 Herkennen jullie de persoon hierin?  

 

Teambuilding 

Maak duo’s van mensen die elkaar niet kennen. Laat hen elkaar interviewen en in vijf minuten zo veel mogelijk 

van elkaar te weten komen. Doe daarna een wedstrijd: kijk of de duo’s elkaar naam weten, elkaars schoenmaat, 

woonplaats, et cetera. Ieder duo dat faalt een kenmerk van elkaar te weten is af. 

 

Doelen  

Deelnemers: 
… weten wie ze zelf en wat hun kwaliteiten zijn 
… weten hoe ze zichzelf zien en of ze hun kwaliteiten durven te 

    uiten  

… gaan denken over hun persoonlijke plaats en taken in de groep 

… kennen de medegroepsleden en hun kwaliteiten 
 

Bijbelteksten 

 1 Kor. 12 | In iedereen is de Geest zichtbaar aanwezig 

 Spreuken 31: 30-31 | Ontzag voor de HEER, in je werk. 

 Romeinen 12:4-8 | Lichaam met vele leden, ieder apart 
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