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Deel je engagement 
  
Deze werkvorm heeft een ‘leider’ nodig die ervoor zorgt dat er A4’tjes of A3tjes beschikbaar 

komen met daarop de ‘levenslijn’(zie onder) geprint. Plaats deze dwars op het blad en 

vergroot deze zo ver mogelijk. De ‘leider’ kan de werkvorm ook begeleiden.  

Doel is om samen in gesprek te gaan over het aangaan van engagementen en wat dit voor 

betekenis heeft gehad in het leven en met geloven in relatie tot het eigen levensverhaal.  

Deel de aanwezigen eventueel in kleine groepjes van maximaal vier personen in. Ga samen 

aan de slag met de vraag naar het vrijwilligerswerk of engagement op ieders levenslijn. Dit 

kunnen engagementen binnen of buiten de kerk zijn. 

Ze mogen daarbij aangeven op welke manier dit engagement betekenis heeft gekregen in 

hun leven (positief of negatief) Met welk motief zijn ze begonnen en waarom zijn ze gestopt. 

Uiteraard mag dit door steekwoorden neer te schrijven. 

Deelnemers krijgen eerst de tijd om individueel de tijdbalk in te vullen. Daarna vertellen ze 

elkaar hun ervaringen. Hoe heeft het engagement hun geloof gevoed of hoe heeft het geloof 

hun engagement gevoed? Iedereen kan zijn/haar verhaal doen. Zijn er geloofsteksten die 

hier bijvoorbeeld inspirerend voor zijn geweest?  

Stel elkaar verhelderende vragen, het is fijn als er een echte uitwisseling plaatsvindt. Het is 

niet de bedoeling erover te discussiëren.  

Iets over de motivatie 

Als begeleider is het goed om te weten dat vrijwilligers verschillende motieven kunnen 

hebben. Deze motieven kun je groepsgewijs weergeven als: de sociaal veranderaar, de 

buitenbloeier, de binnenbloeier en de passant.  Deze motieven zijn niet hiërarchisch 

gerangschikt. De betekenis die je geeft aan je vrijwillige inzet kan variëren doorheen je 

levensloop.  Het één is niet beter dan het ander. Je kunt ook engagementen opnemen vanuit 

verschillende motieven. Het éne werk doe je met andere motieven dan het andere werk. 

Wat uiteindelijk het vrijwilligerswerk is gaan betekenen kan heel anders uitpakken dan 

waarmee het begonnen is. 

 Sociaal-veranderaars 

Deze vrijwilligers streven duidelijke 

maatschappelijke veranderingen na. 

Hun participatie is sterk bepalend voor hun leven. Ze willen mensen helpen, zichzelf nuttig 

maken en het goede doel steunen. 

 Buitenbloeiers 
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Deze vrijwilligers willen samen-zijn en zich inzetten voor een 

groep. Door hun participatie geraken ze meer verbonden met de buurt, groep of 

gemeenschap. Ze willen aanzien of waardering krijgen, willen erbij horen. 

 Binnenbloeiers 

Deze vrijwilligers streven naar de 

ontwikkeling van hun eigen kwaliteiten. Ze 

willen zichzelf ontplooien. 

 Passanten 

Zij zijn door nuttigheids- en 

nieuwsgierigheidsoverwegingen slechts 

incidenteel betrokken. 

 

 

Neem deze tijdbalk groter over op een A4 of liever nog een A3, overdwars. Deel uit aan de 

deelnemers. 

 


