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Handleiding opzetten gespreksgroep - Jong HV

In verschillende steden organiseren JongHV’ers bijeenkomsten over uiteenlopende thema’s. 
Dat doen zij in zogenaamde gespreksgroepen. Deelnemers gaan vaak bij een 
gespreksgroep uit behoefte aan diepgang en het kritisch onderzoeken van de eigen plaats in 
de wereld in dialoog met de ander. Ook is het een leuke manier om nieuwe mensen te leren 
kennen. Voor wie graag een gespreksgroep op wil zetten of deel wil nemen aan een 
gespreksgroep, volgen hier een aantal handvatten.

1. Om te beginnen
Wanneer je een gespreksgroep op wilt richten, is het goed om van tevoren bij jezelf na te 
gaan wat voor vorm je graag aan de gespreksgroep wilt geven. Er zijn gespreksgroepen 
waar de onderwerpen vooral op een theoretische manier besproken en verdiept worden. 
Andere gespreksgroepen bespreken hun onderwerpen meer op persoonlijk- en 
gevoelsniveau, met bijvoorbeeld vragen als: hoe ervaar ik dat? Hoe ga ik daar mee om? Een 
combinatie van het theoretische en persoonlijke is uiteraard ook mogelijk. Sommige 
gespreksgroepen bespreken vooral zingevingsvragen (persoonlijk humanisme), andere gaan 
meer in op maatschappelijke kwesties (publiek humanisme). Bedenk in ieder geval voor 
jezelf welke voorkeur jij hebt. Stem dit af met de gespreksgroepleden en/of maak hier op tijd 
afspraken over. Het kan namelijk vervelend zijn als de ideeën hierover van de verschillende 
gespreksgroepleden ver uiteen blijken te liggen. Het soort van gesprekken dat je wilt gaan 
voeren, kan eventueel een rol spelen bij de werving. Als je aangeeft wat voor kant jij op wilt 
met de gespreksgroep, kan een ieder kiezen of dat ook aansluit bij zijn of haar behoeftes.

2. De werving
Nu je een idee hebt over wat je zou willen in de gespreksgroep kun je gaan zoeken naar 
deelnemers voor de groep. Meestal heeft een groep 6-10 deelnemers. Maar waar vind je ze? 
Allereerst kun je natuurlijk kijken naar je eigen omgeving. Ken je mensen die het leuk en 
boeiend zouden vinden deel te nemen? Via-via is altijd de snelste en goedkoopste weg om
mensen te vinden. Daarnaast zijn er nog een aantal andere manieren om aan deelnemers te 
komen:
- een oproep plaatsen op de site van Jong HV
- een oproep plaatsen op de facebook-pagina van JongHV
- een oproep plaatsen in de Spino, het tijdschrift van Jong HV
- een oproep plaatsen in je afdelingsblad
- een advertentie plaatsen in de krant van een universiteit of hogeschool bij jou in de buurt
- een poster ophangen in studentenflats
- rondvragen bij een bijeenkomst van Jong HV
- de medewerker van JongHV vragen jonge HV leden uit jouw afdeling te benaderen

3. De eerste bijeenkomst
Indien iedereen elkaar al kent, is het niet nodig uitgebreid kennis met elkaar te maken. Mocht 
niet iedereen elkaar kennen, dan is het een goed idee de eerste bijeenkomst aandacht te
besteden aan de kennismaking en iedereen zijn verwachtingen en ideeën te laten uiten voor 
de gespreksgroep. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van het ganzenbordspel (zie bijlage 1) 
en door het maken van een verwachtingenboom (zie bijlage 2).
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Een aantal zaken kunnen het beste tijdens de eerste bijeenkomst besproken en op papier 
gezet worden:
- contactgegevens van de deelnemers
- frequentie waarmee de groep bijeen gaat komen (meestal 1 keer in de 3-5 weken)
- werkwijze: bijvoorbeeld de duur van het gesprek, gespreksleiders, afwezigheid, 
voorbereiding voor bijeenkomsten
- vertrouwelijkheid
- aannemen van nieuwe leden
- wanneer er sprake is van een thematische gespreksgroep: duur van de cyclus. 

Iemand van de aanwezigen werkt deze afspraken uit en mailt de afspraken naar de groep. 
Tijdens de tweede bijeenkomst stellen jullie de afspraken vast. Deze afspraken samen 
vormen je “gespreksgroepstatuut”. Zie bijlage 3 voor een voorbeeld.

4. Werkwijze
De meest gangbare manier van werken binnen gespreksgroepen is de volgende. Een van de
leden biedt aan om de volgende bijeenkomst voor te bereiden. Deze deelt het onderwerp 
van tevoren mee (dan wel op de voorafgaande bijeenkomst, dan wel via de mail vooraf aan 
de nieuwe bijeenkomst). Deze deelnemer gaat op zoek naar een geschikte vorm om het 
onderwerp met elkaar uit te diepen. Bijvoorbeeld door het zoeken van een tekst, stuk film of 
muziek. Teksten worden vaak van tevoren (tegelijk met de uitnodiging) aan iedereen 
toegestuurd, eventueel met een aantal vragen of stellingen waar iedereen al over na kan 
denken. Er kan het beste voor aanvang van het gesprek een gespreksleider gekozen 
worden, zodat diegene er voor kan zorgen dat iedereen aan bod komt en er niet te veel van 
het onderwerp afgedwaald wordt. Niet iedereen zal dit willen/kunnen doen; daar kunnen 
afspraken over gemaakt worden. Iedere deelnemer heeft eigen kwaliteiten die bij kunnen 
dragen aan het gesprek, ook al is dat dan misschien niet in de rol van gespreksleider. Als 
achtergrond tijdens de gesprekken kun je een aantal humanistische waarden in je hoofd 
houden, zoals openheid (kritisch onderzoeken van je eigen ideeën), dialoog (luisteren naar 
elkaar) en gelijkwaardigheid van de deelnemers. Zie de website van JongHV voor 
verschillende werkvormen.

5. Plaats
De bijeenkomsten van een gespreksgroep vinden plaats in een prettige, laagdrempelige 
omgeving. Dat kan ofwel een vaste (centrale) plek zijn, ofwel bij de leden thuis. Wanneer je 
een ruimte zoekt bij jou in de buurt, kun je contact opnemen met de medewerker van 
JongHV of met je lokale HV-afdeling (zie www.humanistischverbond.nl voor 
contactgegevens).

6. Maaltijd
Vaak vinden de bijeenkomsten van gespreksgroepen ’s avonds plaats. Je kunt besluiten van 
tevoren samen te eten. Dat is gezellig en je leert elkaar beter kennen. 

7. Overige tips
- Je kunt voor vragen en hulp, zoals voor het opzetten van de groep als wanneer de 
gespreksgroep al loopt, terecht bij de medewerker van JongHV, via info@jonghv.nl
- Houd regelmatig een evaluatie. Hoe vindt iedereen het gaan? Moeten er dingen anders? 
Zo voorkom je dat mensen te lang en wellicht onnodig met dingen blijven lopen.
- Kun je even geen onderwerp bedenken of teksten vinden? Kijk eens op de website van het 
Humanistisch Verbond voor inspiratie of neem contact op met de medewerker van JongHV.

8. Gesprekgroep onderwerpen
Hier volgt een lijst met suggesties voor een bijeenkomst van een gespreksgroep:

- Kennismakingsbijeenkomst (kennis maken met elkaar, brainstormen over de vorm 
van de gespreksgroep & thema’s)
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- Enneagram (nadere kennismaking met elkaar aan de hand van het enneagram)
- Vriendschap
- Humanisme
- Duurzaamheid
- Goed & kwaad
- Levenskunst
- Vreemdelingendetentie
- Keuzes maken
- Dromen
- Idealisme
- Dertigersdilemma’s
- Geluk
- Man/vrouw
- Humanistische politiek
- Persoonlijke ontwikkeling
- De dood
- Vrijheid
- Zingeving
- Religie en geloof
- Actueel thema uit krant/nieuws
- Theater of filmbezoek
- Maatschappelijke verantwoordelijkheid
- Gedichten
- Liefde
- Kunst
- Spiritualiteit
- Evaluatie van de gespreksgroep

Je kan ook een geestelijk begeleider (een humanistisch raadsman of –vrouw die verbonden 
is aan het Humanistisch Verbond) vragen op te treden als gespreksleider. Neem contact op 
met info@jonghv.nl voor meer informatie. 

Wanneer je een goed idee hebt waaraan wat kosten verbonden zijn (zoals het inhuren van 
een gespreksleider), kun je contact opnemen met info@jonghv.nl, dan kijken we of een 
tegemoetkoming in de kosten mogelijk is.

9. Gespreksgroep activiteiten
Hier volgt een lijstje met suggesties voor activiteiten voor een bijeenkomst van een 
gespreksgroep:

- Humanistische filmavond (zie www.levendefilm.nl)
- Bijwonen lezing
- Bijwonen van de opname van een tv-programma 
- Leesgroep over de Humanistische Canon, www.humanistischecanon.nl 
- Bijwonen Humanistisch Café
- Stadswandeling maken (met of zonder gids)
- Museum bezoeken en napraten met eten
- Bijwonen Studium Generale
- Bijwonen van een première van een Human-documentaire
- Deelname bijeenkomst HV
- Uit eten
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Bijlagen

Bijlage 1 Het Ganzenbordspel

Benodigdheden: een stuk papier met daarop een rij vakjes genummerd van een tot en met 
veertig, pionnen en een dobbelsteen.

De regels: Bepaal wie er mag beginnen bijvoorbeeld de jongste/oudste, diegene met het 
laagste/hoogste huisnummer enzovoort. Of als je met een kleine groep bent: laat iedereen 
om de beurt met twee dobbelstenen gooien en tel de ogen op, diegene met de hoogste 
score start. Gooi om de beurt de dobbelsteen en ga zoveel vakjes vooruit als het aantal ogen 
dat je hebt gegooid. Beantwoord de vraag die hoort bij het nummer waarop je pion belandt. 
Ga zo de kring rond totdat iemand op of over de veertig komt: die is de winnaar.

Tip: Het kan zijn dat de avond te kort duurt om het spel uit te spelen. Bepaal daarom van 
tevoren een eindtijd; diegene die bv om 22.00 het verst gekomen is, wint dan het spel.

1. Stel jezelf voor met je volledige doopnaam. Waarom ben je zo genoemd? 
2. Wat is je eerste jeugdherinnering?
3. Hoeveel broers en zussen heb je?
4. Neem je snel of langzaam belangrijke keuzes in je leven?
5. Wat wil je later als je groot bent worden?
6. Is er meer tussen hemel en aarde?
7. Ben je wel eens naar een (Jong) HV activiteit geweest (anders dan de gespreksgroep)?
8. Kun je wachten?
9. Kun je makkelijk dingen loslaten?
10. Wat is je lievelingskleur?
11. Over welk deel van jouw lichaam ben je het meest tevreden?
12. Wat is het opvallendste nieuws dat je deze week hebt gehoord?
13. Hoe vaak ga je per jaar naar de film?
14. Wat zijn de mooiste dingen in het leven?
15. Met wie zou je graag een keer een goed gesprek willen voeren?
16. Noem een paar eigenschappen in iemand anders waar je veel moeite mee hebt.
17. Waar kun je niet vanaf blijven?
18. Is er leven na de dood?
19. Wie bewonder je het meest?
20. Wat zijn je hobby's?
21. Welk dier staat symbool voor jezelf?
22. Ben je romantisch?
23. Wat doet de Nederlandse overheid helemaal verkeerd?
24. Waarop verheug je je het meest de komende tijd?
25. Hoeveel vrienden uit je lagere schooltijd zie je nog minimaal 1 x per jaar?
26. Draag je thuis pantoffels? Zo ja, beschrijf ze.
27. Wat doe je op dit tijdstip normaal gesproken?
28. Wie is je beste vriend? Waarom is hij/zij dat?
29. Wat is je favoriete kruid of specerij?
30. Waar krijg je het niet koud of warm van?
31. Noem 2 minder goede eigenschappen van jezelf.
32. Welk gerecht heb je als eerste leren koken?
33. Omschrijf jezelf in 3 woorden.
34. Vertel een toekomstdroom.
35. Noem iets unieks uit jouw jeugd waarvan je denkt dat anderen dat niet meegemaakt 
hebben.
36. Hoeveel en welke huisdieren heb je?
37. Noem een tic of gewoonte die je hebt.
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38. Waar wil je in ieder geval een keer naar toe op reis?
39. In welke steden/dorpen heb je tot nu toe gewoond en welke beviel/bevalt het best?
40. Je hebt gewonnen! Je prijs: laat de anderen een lied naar jouw keuze zingen. Geniet 
ervan!
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Bijlage 2 Verwachtingenboom

Benodigdheden: groot vel flip over papier, post its in drie verschillende kleuren, pennen.

Doel: Deze methode gebruik je om in kaart te brengen welke verwachtingen deelnemers 
hebben, welke bijdragen ze willen leveren en wat ze als bedreiging zien voor het uitkomen 
van hun verwachtingen.

Werkwijze: Teken een boom en een bliksemschicht als op onderstaande afbeelding. Hang 
deze aan de wand. Laat de deelnemers op de post its hun verwachtingen, bijdragen en 
mogelijke bedreigingen opschrijven (per categorie één kleur post it). Plak de post its per 
categorie op het grote vel: verwachtingen bij de stam, bijdragen bij de takken, bedreigingen 
bij de bliksem. Bespreek de verschillende verwachtingen, bijdragen en bedreigingen en 
gebruik deze om je huisregels en planning mee te maken.

Figuur 1. Verwachtingenboom
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Bijlage 3 Voorbeeld doelstelling, uitgangspunten en huisregels gespreksgroep 

Doelstelling:
Door een open gesprek zich verdiepen in verschillende onderwerpen die met 
levensbeschouwing, maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling te maken 
hebben.

Belangrijk uitgangspunt:
De dialoog (of discussie) wordt als instrument gebruikt om te ontdekken waar de ander, en jij 
zelf, voor staat. Dus niet om te overtuigen, maar uit interesse voor andermans mening en om 
je eigen mening aan te scherpen (“agree to disagree”).

Huisregels Gespreksgroep:
- Geïnteresseerden kunnen als gast een aantal gesprekken wederzijds vrijblijvend 

bijwonen. Hierna kiest hij/zij om wel of niet bij de gespreksgroep te komen en kiest de 
groep of hij/zij wel of niet in de groep past.

- Van de deelnemers aan de gespreksgroep word enige ‘commitment’ verwacht. Het is 
geen probleem als je andere prioriteiten stelt of als je uit de groep wilt stappen, maar 
maak dat dan duidelijk. Dan kan de continuïteit van de groep gewaarborgd worden.

- Mocht je verhinderd zijn laat dit dan tenminste een dag van te voren weten in verband 
met het doen van de inkopen voor het eten (natuurlijk zijn noodgevallen hier van 
uitgezonderd).

- De planning wordt door de contactpersoon voor een half jaar gemaakt, na  
bekendmaking heeft iedereen een week om hier op te reageren. Daarna is deze 
definitief. Kun je later alsnog niet, regel dan zelf dat je met iemand ruilt, en laat dit aan de 
groep weten.

- De contact persoon is niet de probleemeigenaar! Het is ieders verantwoordelijkheid om 
de groep goed te laten lopen. Los dus zelf eventuele problemen op.

- De gastheer/-vrouw kookt voor de groep en geeft tijdig zijn/haar adres door. Een andere 
deelnemer bereid het onderwerp voor (zie half jaar planning).


