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Voor deze methodiek is er geen materiaal of voorbereidingstijd nodig. Laat de groep in een kring zitten. Eventueel kan 

je vooraf nog een spelletje spelen om te bepalen wie de spits mag afbijten.  

 

Elk lid toont om beurt een vinger, aan de hand van deze vinger stelt hij/zij vragen aan de andere leden. Hieronder vind 

je alvast enkele voorbeeldvragen per vinger, je kan uiteraard zelf nog vragen zoeken op maat van je (leeftijds)groep. 

 

Duim 

Staat voor: Waar ben je goed in? Wat vind jij leuk? Waar krijg je energie van in KSA? Waarin kan je je uitleven? 
Wat maakt dat je plezier beleeft in KSA? Wat zijn je talenten?  Wat maakt jou belangrijk voor KSA? ... 
Ook wel: wat vind je goed aan KSA? 

Wijsvinger 
Staat voor: Waar droom je van?  Wat is je ambitie? Wat heb je nodig om nog lang bij KSA te blijven? Waar zie je 
jezelf over enkele jaren?... 
Ook wel: wat zie jij jezelf doen om KSA (nog) beter te maken? 

  

Middelvinger 
Staat voor: Wat vind je niet leuk? Waar word je verdrietig/boos/… van? Wat vind je voor verbetering vatbaar in 
KSA? Zijn er zaken waar je je aan stoort? (Wat kan daar volgens jou aan gedaan worden?) Wat zou voor jou een 
reden zijn om niet bij KSA te blijven? ... 
  

Ringvinger 
Staat voor: Wat zou je het meeste missen mocht je niet meer bij KSA zijn? Waarom wil je bij KSA blijven? Wat vind 
je belangrijk aan KSA? Wat geeft je vertrouwen in KSA? ... 
Ook wel: Wat kan jouw engagement nog groter maken? …  

Pink 

Staat voor: Wat zijn je moeilijke of kleine kantjes? Waarin voel je dat je nog moet groeien? Waar ben je minder 
goed in?  
Ook wel: Wat zijn de mindere kanten van KSA? Wat kan daar volgens jou aan gebeuren? Wat kan je daar zelf in 
doen? 

Handpalm 

Hoe kunnen anderen er voor jou zijn? / Hoe kan jij anderen ondersteunen? / Hoe kan je als groep iemand 
opvangen? / Hoe kan je als hele jeugdbeweging openstaan voor emoties en gevoelens?  

 

  


