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Speeddate: format 

Doelstelling 

Elke deelnemer krijgt de kans de andere deelnemers te ontmoeten. Eenvoudige vragen bevorderen 

het onderling spreken en luisteren. 

Materiaal 

Lijst vragen (bijlage) 

Werkwijze 

1. Leg kort uit wat de bedoeling is. Bijvoorbeeld: We ontmoeten vaak dezelfde mensen. En toch 

kennen we elkaar niet echt goed. We kunnen een begin van verandering maken en vandaag 

luisteren naar elkaar. Het zal een kort gesprek zijn (SPEEDdate). Later kan je er nog op terug komen. 

Nu stelt eerst één iemand enkele vragen. Suggesties vind je op het blad dat je zo dadelijk krijgt. 

Kies daaruit twee tot drie vragen. Gebruik ook de hulpvragen in de rechterbovenhoek. Na zeven 

minuten keren we de rollen om en stelt de ander de vragen, als dat al niet vanzelf ging.  

Sommige vragen zijn nogal persoonlijk. Je hoeft niet meer te vertellen dan je kwijt wil – niet alles 

over u hoeft ieder te weten! 

2. Geef iedere deelnemer een blad met de vragen en overloop kort de vragen.  

3. Vraag hen per twee samen te zitten  

4. Gun elk duo tweemaal zeven minuten om met elkaar in gesprek te gaan: eerst stelt de ene de 

vragen, daarna de ander. 

5. Indien de tijd en het doel van de bijeenkomst het toelaat, herhaal vanaf stap 3.  
 

Timing 

15’ (eventueel herhaald)   

Aandachtspunten 

Ga na of ieder begrijpt wat het doel is. 

Kijk uit of alle mensen per twee staan, vorm zo nodig een trio of doe zelf wel/niet mee 

Als deze format goed bevalt, kan hij zo vaak herhaald worden dat elke deelnemer alle anderen heeft 

gesproken. Moedig in dat geval de deelnemers aan te noteren (op de vragenlijst) wie ze al gesproken 

hebben. 
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Bijlage: hulpvragen 
 

 

 

 Wat doet u het liefst? 

Stel dat u iemand anders was, wie had u dan willen zijn? 

Welk groot ongeluk zou u kunnen overkomen? 

 Wat waardeert u het meest bij uw vrienden? 

 Wat is uw droom van geluk? 

 Voor welke misstappen kunt u het meest begrip opbrengen? 

 Wat vindt u het meest interessant in uw geloof?  

 Voor welke mensen uit heden en verleden koestert u de grootste bewondering? 

Welke eigenschappen kunt u in een ander het meest waarderen? 

Welke deugd schat u het hoogst? 

 Stel dat u zichzelf zou kunnen veranderen, hoe zou u dan het liefst willen zijn? 

 Op welke karaktertrek van uzelf bent u fier? 

 Wat is uw vervelendste karaktertrek? 

Wat is voor u het echt geluk hier op aarde? 

Hoe belangrijk is geloof voor u? 

 Wie zijn voor u de helden van vandaag? 

Wat verafschuwt u het meest? 

 Welk talent zou u het liefst willen bezitten? 

 Hoe zou u het liefst willen sterven? 

 Hoe voelt u zich momenteel? 

 Welk Bijbelverhaal helpt u? 

 Hoe luidt uw levensmotto? 

 

 


