
De eerste kennismaking met PBI 
 

Tijdens het oriëntatieweekend van 
PBI in Utrecht lieten enthousiaste ex-

veldvrijwilligers geïnteresseerden op 
een aangename manier kennis maken 
met het werk van PBI. Geen vraag 

lieten de trainers onbeantwoord en zo 
kregen de deelnemers een erg goed en realistisch beeld van wat werken voor 

PBI op een van de projecten inhoudt. 
 

Ik ken PBI al een tijdje, en wilde uitzoeken of het werk als veldvrijwilliger bij 

mij zou passen. Dit weekend leek me een dus een goede mogelijkheid om daar 
achter te komen. Ook was ik wel benieuwd wie er op het weekend af zouden 

komen en wat een potentiele PBI’er typeerde. Het bleek een kleine maar leuke 
groep mensen, met veel dezelfde interesses. Wat wel opviel was dat de groep 
voornamelijk bestond uit vrouwen, maar dat schijnt een bekend verschijnsel te 

zijn binnen PBI. Door de kleine groep leerden we elkaar redelijk snel kennen en 
de sfeer was het hele weekend zeer relaxt en ongedwongen. De heerlijke 

Indonesische maaltijd die we zaterdagavond kregen voorgeschoteld droeg daar 
zeker ook aan bij!  
 

Wat me aansprak aan het programma was dat er niet alleen inhoudelijke 
informatie over de verschillende landen en projecten op stond, maar er was ook 

veel ruimte voor interactie. Door middel van rollenspellen konden we al een 
beetje ervaren hoe het is om als PBI vrijwilliger in een team aan de slag te gaan. 
Er was vooral aandacht voor de besluitvorming op basis van consensus, omdat 

dit een belangrijk onderdeel is van de werkwijze van PBI. We hebben hier tijdens 
het weekend veel mee geoefend en het was grappig om te merken hoe iedereen 

in zijn rol kroop. Ik vond deze oefeningen best een uitdaging, want hoewel je er 
als groep meestal wel uit komt, kan het toch ook heel wat frustraties opleveren. 
Tijdens het spelen van het standpuntenspel merkte ik dat het in bepaalde 

situaties moeilijk is een te eenzijdig standpunt in te nemen. Dit heeft me wel 
extra helpen inzien dat je als PBI’er voor veel moeilijke situaties en dilemma’s 

komt te staan, dus het is goed hier van te voren al over na te denken en hierop 
te trainen. De training was in het algemeen denk ik ook een goede voorbereiding 
op het intensief samenwerken met een team.   

 
Over de verschillende projecten kregen we veel informatie en het was 

inspirerend de sprekers, die elk in andere landen hebben gewerkt, enthousiast te 
horen vertellen over hun ervaringen. Ook al kwamen de moeilijkheden die 

komen kijken bij het werk als PBI’er uitgebreid ter sprake, het waren vooral de 
mooie ervaringen die zij met ons wilden 
delen. Zij hebben mij zeker overtuigd te 

solliciteren! 
 

  


