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INHOUD   
Vlot vormgegeven kit met 100 kaartjes. De BABBELKIT bevat kaartjes met 
grappige, interessante en onverwachte vragen. Bovendien ontvangt u een 
duidelijke handleiding met meerdere speelvarianten.

DOEL 
De BABBELKIT bestaat uit interessante en onverwachte vragen, te gebrui-
ken bij het kennismaken van beginnende groepen op het werk of als een 
ludieke ondersteuning bij een date of een gezellige avond met vrienden. De 
vragen nodigen uit om een gesprek te beginnen en het ijs te breken. Het is 
een prima manier om iemand op een leuke manier beter te leren kennen.

DEELNEMERS 
Bruikbaar bij een beginnende trainingsgroep, een nieuw team of school-
klas. Maar het is ook een grappige manier om je spannende date mee te 
beginnen of met vrienden te delen. Vaak is het een hilarische en chaotische 
manier van kennismaken en werkt het daardoor drempelverlagend en ener-
gieverhogend.

Speelwijze 1 
Om de beurt een kaartje trekken. Deelnemers: 2 tot 10 personen.
Instructie: Trek om beurten blind een kaart uit het spel. Degene die de kaart 
trekt, leest de vraag hardop voor, de anderen reageren. Sommige vragen 
zijn persoonlijk en je kunt met elkaar afspreken dat ieder 1 paskaart in mag 
zetten. Een paskaart geeft éénmaal het recht een vraag niet te beantwoor-
den

Speelwijze 2 
Open kaart ronde. Deelnemers: 5 tot 25 personen.
(bij nog grotere groepen gebruik je meerdere kaartspelen).
Instructie: Verdeel de kaartjes over meerdere tafels. Leg de kaartjes open, 
met de leesbare tekst boven. Deze speelwijze is geschikt voor beginnende 
(trainings-)groepen. 

Geef de deelnemers de volgende instructie:
1. Loop straks langs de verschillende tafels en lees de tekst op de kaartjes.
2. Zoek een vraag die je aanspreekt en overhandig het kaartje met de 

vraag aan iemand uit de groep.
3. “Babbel” over de vraag, op deze ludieke manier maak nader kennis met 

elkaar.
4. Leg vervolgens het kaartje weer op tafel en zoek een nieuw kaartje 

waarmee je weer naar iemand anders toe stapt. 
5. Probeer op deze manier met iedereen kennis te maken in de groep.
6. Het is vaak een chaotische manier van kennismaken en werkt daardoor 

drempelverlagend en energieverhogend. 

Speelwijze 3
Individuele reflectie. Deelname: 1 of 2 (coaching).
Instructie: Lees de kaartjes en onderzoek welke vraag je bezig houdt. Waar-
om kies je juist deze vraag en waarom op dit moment? Probeer de onderlig-
gende betekenis van de vraagstelling of het onderwerp te onderzoeken. 

Speelwijze 4 Eigen variatie…….

Kosten:  25,00

BABBEL KIT© is een product van 
Mensbeeld. Dit bureau verzorgt 

trainingen, coachgesprekken, psychoso-
ciale ondersteuning en trainingstheater. 

Op de verstrekte materialen van 
Mensbeeld is het auteursrecht van kracht. 

Het is niet toegestaan om materialen te 
(doen) vermenigvuldigen zonder voor-

afgaande schriftelijke toestemming van 
Mensbeeld.


