


• 2 minuten per vraag 

• Belsignaal = doorschuiven



Wat is je naam, waar liggen je roots

en wat betekenen ze voor jou? 



Wat typeert jouw gezin | familie sterk?

Hoe zouden anderen jouw gezin | familie 

omschrijven? 



Zijn er zaken op vlak van je herkomst, 
cultuur, geloof, achtergrond, … die je eerder 
verzwijgt? (zonder persé te hoeven 
benoemen wat) Waarom? 



Heb je een stamboom, wapenschild, 

interessant weetje over je voorouders? 



Hoe ziet je vriendenkring eruit, wat doe je 

zoal met hen en waar hecht je aan?  



Ben je een netwerker? Waarom wel/niet? 



Heb je zelf een rijk sociaal netwerk? 

Waar ligt dat aan? 



Ben je aangesloten bij bepaalde verenigingen / 

clubs / comités / politieke partijen / … en wat is 

daar je taak? 



Ben je zelf betrokken bij vrijwilligerswerk en 

wat doe je dan precies? Indien niet, hoe komt 

dat? Zou je dat willen? 



Waar hecht je aan bij vrijwilligerswerk? 



Waarom en hoe ben je in deze job / studie 

verzeild geraakt? 



Waar hou je het meeste van in de omgang 

met andere mensen? 



Noem drie adjectieven die je typeren 

in je sociale omgang. 



Hoe handel je als je ergens nieuw aankomt in 

een groep? Wat heb je nodig om je daar goed 

te voelen? Wat doe je om je een plekje in de 

groep te verwerven? 



Wat vind je van onrechtvaardigheid / 

discriminatie en ongelijkheid? 

Wat is jouw ideaal / overtuiging / ambitie? 

En van waar komt die?  



Heb je zelf in je persoonlijk netwerk ervaring 

met discriminatie | sociaal isolement | 

uitsluiting? Heeft dat een invloed om wie je 

bent als (sociale) professional? Hoe? 



Schakel je soms je eigen netwerk in om zaken 

voor iemand anders gedaan te krijgen? 



Schakelen mensen jou soms in om zaken voor 

zichzelf of iemand anders gedaan te krijgen? 



Op een schaal van 1 tot 10, 

hoe invloedrijk vind je jezelf? 



Wat betekent sociale inclusie en 

netwerkversterking voor jou? 

Hoe ben je daar zelf mee bezig 

in je dagelijks leven? 



Hoe sta jij tegenover sociale inclusie? 

Sta je daar bewust bij stil? 



Hoe ben je zelf met sociale inclusie 

bezig in je dagelijks leven? 



Heb je kanttekeningen bij sociale inclusie? 

Welke? Waarom?



Wat vind jij van ervaringsdeskundigheid? 

Zelf al ervaring mee? Welke? 



Omschrijf de gemeente waar je in woont? 

Wat weet je van je buurt? 



Wat zijn leuke wetenswaardigheden van je buurt?



Hoe goed ken je je buren / buurt en 

waarvoor doe je beroep op hen?  



Ben je actief betrokken in je buurt? 

Hoe? Waarom wel / niet? 



Welke bekend figuur vind jij boeiend op vlak 

van sociale inclusie? Wie is jouw goeroe / 

toonvoorbeeld / rolmodel?



Hoe honkvast ben je? Trek je er graag op uit 

of blijf je liever op bekend terrein? 

Waarom wel / niet? 



Op welke manier maak je het liefst kennis 

met nieuwe mensen? Hoe pak je zo’n 

kennismaking aan? 



Wat wil je zeker weten van een persoon bij 
een eerste kennismaking? Waarom is dat voor 
jou belangrijk? 



Hoe heeft jouw netwerk je geholpen 

tot waar je in het leven bent geraakt? 



Op welke eigen levensdomeinen heeft 

een stevig of arm netwerk impact gehad? 


