Voor de Gesprekken
Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Zeker in deze
tijd. Dit zijn kaarten en opdrachten die prikkelen, inspireren en gesprekstof
geven voor die gesprekken. Je kunt het gebruiken als aanleiding om elkaar
beter te leren kennen. Ook is het een speelse manier om te weten te komen
welke dingen er voor jou en de ander toe doen. Ga met elkaar in gesprek. De
diepgang van de antwoorden en de opdrachten? Die bepaal je zelf!

Welke eigenschap, die je niet of
nauwelijks hebt, zou jij graag
willen hebben?

Waar ben je heel goed in?

Ben je extravert of juist
introvert?

Wat waardeer je het meest in
jezelf?

Hoe zouden anderen jou
omschrijven in 5 woorden?

Welke 5 woorden zou jij
gebruiken om jezelf te
omschrijven?

Ben je een prater of
een denker?

Laat je snel je emoties zien?

Vind je jezelf een goede
luisteraar?

Aan welke drie dingen heb je de
meeste hekel?

Waar ben jij het meest trots op
in jouw woonplaats (of de
gemeente)?

Als je overal ter wereld zou
kunnen wonen, waar zou dat
dan zijn?

Omschrijf jouw woonplaats in 5
woorden.

Wat is jouw favoriete restaurant
in de gemeente Oss?

Wat is het mooiste en wat is het
lelijkste gebouw in de gemeente
Oss?

Wat is jouw meest favoriete
plek in de gemeente Oss?

Een avondje uit in de gemeente
Oss, wat ga je doen?

Wat is jouw favoriete winkel in
de gemeente Oss?

Wat is jouw favoriete evenement
in de gemeente Oss?

Als jij de baas zou zijn in de
gemeente Oss, wat zou je dan
veranderen?

Wat is jouw lievelingseten?

Als je iets mag veranderen in
jouw woonsituatie, wat is dat
dan?

Waar ben jij het meest trots op in Als je één dag opnieuw zou mogen
je leven tot nu toe?
doen van het afgelopen jaar,
welke dag zou dat zijn?

Wat is tot nu toe de mooiste
dag uit je leven?

Wat wilde je worden toen je
klein was?

Op welke middelbare school heb
je gezeten?

Wat is jouw mooiste
jeugdherinnering?

Wat mis je het meest van
vroeger?

Waar heb je het meeste
spijt van?

Is jouw leven heel anders
gelopen dan je als kind gedacht
had?

Welke verandering zou jij in
jouw leven doorvoeren als geld
geen rol speelt?

Wat is (zijn) je goede
voornemen(s) dit jaar en hoe
zorg je ervoor dat je dat gaat
lukken?

Welke hobby zou je graag nog
eens uitproberen?

Waar werk je over 5 jaar?

Maak jij je weleens druk over
geld?

Maak jij je zorgen over de
opwarming van de aarde?

Welke zorgen heb je in jouw
leven op het moment?

Maak jij je zorgen over je
gezondheid?

Help je weleens mensen?

Wie vind jij inspirerend?

Wat is jouw favoriete
gezelschapsspel?

Welke vriend(in) ken je het langst
en waarvan dan?

Ben je een familiemens?

Wat doe je het liefst als je met
vrienden afspreekt?

Wat voor contacten heb je in
de buurt waar je woont?

Voel je jezelf wel eens
eenzaam?

Geloof je in liefde op het eerste
gezicht?

Hoe ziet jouw familie er uit?

Wat vind je van de buurt waar
je woont?

Aan wat voor soort mensen heb
je de meeste hekel?

Wat is het ergste dat jou zou
kunnen gebeuren?

Waar irriteer jij je aan bij
andere mensen?

Wat is de grootste verrassing
die je ooit gekregen hebt?

Hoe maak jij het leven van
andere mensen leuker
of mooier?

Wat vind je van social media?

Wat is het belangrijkste
dat je van je ouders
meegekregen hebt?

Wanneer en waarover lieg je?

Wie wil je nog wel eens de
waarheid zeggen?

Waar mogen ze jou s ‘nachts
voor wakker maken?

Als jij gaat slapen, waarvoor ben
je dan het meest dankbaar?

Als je één ding aan je lichaam
zou mogen aanpassen, wat zou
dat zijn?

Ben je bijgelovig?

Wat zijn je lievelingskleren?

Koop je vooral in winkels of vooral
online?

Ga je wel eens naar de kerk?

Is het herdenken van de 2e w.o.
belangrijk voor jou?

Ben je een ochtendmens of
een avondmens?

Als je huis in brand staat,
welk ding (voorwerp) ga je dan
als eerste redden?

Hoe tevreden ben je met jouw
uiterlijk?

Hoe vier je jouw verjaardag?

Wat is, m.u.v. een huis, het
beste wat je ooit gekocht hebt?

Wat vind jij de beste uitvinding?

Wat vind je van emancipatie
tussen man en vrouw?

Wat is jouw levensmotto?

Wat is de grootste miskoop
die je gedaan hebt?

Wat is de beste mop die je ooit
gehoord hebt?

Ben je geïnteresseerd in politiek?

Wanneer was je het gelukkigst?

Wat is je lievelingskleur?

Welke verleiding kun je niet
weerstaan

Geloof je in leven na de dood?

Hoe begin je op
doordeweekse dagen
jouw dag?

Wat is volgens jou de beste
leeftijd om te hebben?

Wat is de grootste blunder
die je ooit gemaakt hebt?

Wat is voor jou het fijnste
moment van de dag?

Als je nog één ding mag
doen voordat je dood gaat, wat
is dat dan?

Wat is jouw allergrootste hobby?

Naar welke muziek luister je het
liefst?

Wat is je meest favoriete
tv-serie?

Welk nummer moet volgens jou
op één in de top 2000?

Welke sport(en) doe je en welke
sport is jouw favoriet?

Dans je wel eens?

Welke film heeft de meeste
indruk op jouw gemaakt?

Hou je van zingen?

Welke muziek raakt je, kan jou
emotioneren?

Waar ga je het liefste
op vakantie?

Hou je van dieren en zo ja, wat is
je favoriete dier?

Wat doe je met carnaval?

Wat doe je meestal op zondag?

Hoe ziet jouw ideale feest er uit?

Wat is jouw lievelingsdrankje?

Zijn er nog vragen die je zelf
wilt stellen?

