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Inleiding
Oefeningen zijn belangrijke instrumenten voor trainers, groepswerkers, teambuilders
en teamworkers als zij educatieve doeleinden nastreven binnen de taakgerichte groep.
Ongeacht of de na te streven doelen te maken hebben met het bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijke en/of beroepsmatige groei van groepsleden, het persoonlijke en/of beroepsmatig functioneren, het leren van vaardigheden en/of technieken, het vergroten van de groepscohesie, het beperken van de groupthink of het
leren samenwerken in plaats van tegenwerken door groepsleden.
Door een oefening wordt er binnen de groep een laboratoriumsetting gecreëerd, waarbinnen de groepsleden aan de slag gaan met het realiseren van één of meerdere doelen van de oefening. Als de doelen zijn gerealiseerd hebben de groepsleden inzichten
en kennis verkregen, als ook hiermee ervaringen opgedaan en dit leidt tot veranderend of nieuw gedrag. Tijdens de volharding dienen de groepsleden, buiten de groepsbijeenkomsten om, het veranderende of nieuwe gedrag te bestendigen door te blijven
oefenen met de verworven kennis en inzichten.
In dit boek tref je vele oefeningen aan die met name tot doel hebben om het persoonlijk functioneren te verbeteren, de ontwikkeling van de persoonlijke groei positief te
beïnvloeden en de samenwerken te bevorderen. Er zijn geen beroepsspecifieke oefeningen opgenomen, bijvoorbeeld hoe een klant te woord staan. De oefeningen kunnen
wel een effect hebben op de beroepshouding van groepsleden en worden gebruikt bij
het leren van beroepsspecifieke attituden.
Een oefeningenboek is geen receptenboek waarin je gaat grasduinen om een oefening
te vinden die je aanspreekt om deze vervolgens met een groep te gaan uitvoeren. In
het bijzonder onervaren groepsleiders, teamworkers en teambuilders zullen op deze
wijze te werk gaan. Dit is vergelijkbaar met het eten in een restaurant en dan vragen
om een glas wijn van maakt-niet-uit-wat-er-nog-openstaat. In plaats van een wijn te
kiezen die past bij het gerecht waardoor de smaken van het eten nog beter tot hun
recht komen.
Het bepalen welke oefening past bij de stap van de fase van het groepsproces (het
Zwitsers uurwerk) is niet alleen iets wat je moet leren maar het is ook belangrijk om
effectief en succesvol te kunnen zijn. De oefeningen in het boek zijn dan ook onderverdeeld conform de structuur van het Zwitsers uurwerk. Hierdoor heb je meer kans om
de juiste wijn bij het voorgerecht, het hoofdgerecht en het dessert te kiezen.
Een ander aspect is dat een oefening zelden of nooit op zichzelf staat maar onderdeel
uitmaakt van een programma (oftewel: een groepsbijeenkomst). Zo kan een groepsbijeenkomst van drie uur bijvoorbeeld vier oefeningen beslaan. De oefeningen dienen
aan te sluiten bij het Zwitsers uurwerk en bij elkaar, zodat de effecten van de oefeningen elkaar versterken en niet elkaar gaan ondermijnen. De oefeningen dienen in het
programmaboek gerangschikt te worden volgens de stuwingslijn, waarbij er wordt
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toegewerkt naar een climax tijdens de groepsbijeenkomst. Het maken van een programmaboek komt niet aanbod in het oefeningenboek. Indien je daar meer over wilt weten en leren
kun je gebruik maken van het boek Doorpakken, wat is verschenen bij uitgeverij Van Gorcum. Of door deel te nemen aan de beroepscursus groepswerk bij PsychoWerk.
Opmerking: Als je bijvoorbeeld met een groep 10 bijeenkomsten gaat werken, dan dienen
de oefeningen niet alleen per bijeenkomst op elkaar afgestemd te zijn, maar ook op het
verloop van het groepsproces over de periode van deze 10 bijeenkomsten.
In de loop van de jaren heb ik honderden oefeningen ontwikkelt en klassieke oefeningen geupdated. Hiervan tref je een bonte selectie aan in dit oefeningenboek. Ga met zorg om met
de oefeningen zodat zij hun doel kunnen bereiken. Onderschat het effect niet die sommige
oefeningen kunnen hebben, hoe eenvoudig zij op papier ook lijken te zijn. Het is daarom belangrijk om eerst te gaan oefenen met de oefeningen, voordat je de oefeningen bij je doelgroep gaat inzetten. Als je niet goed uit de voeten kunt met een oefening of de effecten die
een oefening veroorzaakt, neem dan contact op met een ervaren groepsleider, trainer, teambuilder, teamworker of met mij.
De oefeningen uit dit boek zijn geschikt voor taakgerichte groepen waarin het persoonlijk
functioneren (oftewel: de ontwikkeling van de persoonlijke groei) centraal staat en niet groter
zijn dan 18 personen. De tijdsindicering bij de oefeningen is gebaseerd op een groep van 5 tot
8 personen.
Het methodisch werken met oefeningen is niet een vaardigheid waarmee je wordt geboren,
maar die moet je leren. Durf fouten te maken en maak fouten! Alleen daarvan leer je hoe je
in de groepsrealiteit een oefening effectief neer kunt zetten. Heb lef om aan de slag te gaan,
maar wees niet te overmoedig of te bescheiden. Wees een realist met idealen.

Gert van Veen
5 maart 2012/2017

P.S.: Als je besluit om oefeningen uit het oefeningenboek te gebruiken, verzoek ik je vriendelijk om erbij te vermelden waar de oefening uit vandaan komt en wie de oefening heeft gemaakt.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Gert van Veen © 2012/2017 en PsychoWerk te Utrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, prints, opnamen, of enige
andere manier zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de auteur.
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Hoofdstuk 1: Introductie
Voordat je kunt gaan grasduinen in de oefeningen, is het belangrijk dat je weet hoe iedere
oefening is samengesteld en beschreven. Hierdoor weet je niet alleen het verloop van een
oefening, maar onder andere ook de doelen, de tijdsduur, de werkvorm en de
‘kleur’ (oftewel: de sfeercode) van een oefening.
Mijn advies is als je een beginnende groepswerker of trainer bent, om je te houden aan de
beschrijving van de oefening en niet te gaan improviseren. Anders gezegd: eerst leren fietsen voordat je fietsacrobatiek kunt laten zien.
Misschien ben je bevreesd dat je als groepswerker of trainer onvoldoende je ‘eigen inbreng’
hebt door oefeningen strikt uit te gaan voeren, maar die vrees is onterecht. In de instructies van een oefening staat hoe de oefening het beste uit de verf komt binnen de stap van
de fase van het groepsproces. Echter blijf jij de persoon die vorm gaat geven aan de oefening binnen de groep en dit doe je altijd op jouw eigen wijze. Stel voor dat je een oefening
vrolijk en luchtig dient te houden, dan is jouw manier van het vrolijk en luchtig houden
een andere als de mijne of van een andere trainer. De wijze hoe je de oefening vrolijk en
luchtig houdt, bepaal jij. Echter geven de instructies van de oefening aan wat het beoogde
effect is, in dit geval: vrolijk en luchtig houden.
Mocht je naar aanleiding van een oefening behoefte hebben aan een toelichting of verdieping, onderneem dan actie om aan de benodigde informatie te komen. Sla geen oefening
over omdat je de instructies niet goed begrijpt, maar zorg dat je achterhaalt hoe je de oefening moet lezen en doorgronden.
Vergeet niet dat het oefeningenboek een werkboek is. Er kan veel meer worden gezegd en
geschreven over de onderwerpen van bepaalde oefeningen. Echter ontbreekt deze achtergrondinformatie in dit boek om voor de hand liggende redenen.
Voordat je een keuze maakt voor een oefening, zorg dat je vooraf weet:
1.

In welke stap van de fase van het groepsproces de groep verkeerd.

2.

Het thema en het hoofddoel van de groepsbijeenkomst.

3.

Wat de beschikbare tijd is.

4.

Welke middelen je tot je beschikking hebt.

5.

Hoeveel groepsleden er aan de bijeenkomst meedoen.

6.

Met welke beperkende factoren je rekening dient te houden, bijvoorbeeld: lichamelijk en/of psychische beperkingen van één of meerdere groepsleden, en de gehorigheid van de werkruimte.
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1.1 De structuur van een oefening
Hieronder staat een ‘lege’ oefening waardoor de structuur (oftewel: het skelet) van de
oefening zichtbaar wordt. In de volgende paragrafen zullen de afzonderlijke onderdelen van de structuur worden toegelicht.

Algemeen
Naam van de oefening:
Onderwerp van de oefening:
Doelstelling(en) van de oefening:
Taakstellingen t.b.v. de oefening:
Stap van de fase van het groepsproces:
Niveau van de oefening:
Code van de oefening:
Tijdsduur van de oefening:
Benodigde middelen:
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm:

Voorbereiding
Preparerende activiteiten:
Stage en aankleding:

De uitvoering
Inleiding op de oefening:
Het doorvoeren van de oefening:
Ter uitgeleide:

Evaluatie
Opruimen:
Evaluatie:
Volharding:
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1.2 Algemeen
Het eerste deel van de oefeningstructuur bestaat uit relevante informatie over de oefening, zonder dat het directe instructies bevat met
betrekking tot het verloop van de oefening.
1.

De naam van de oefening: een oefening is herkenbaar aan de
naam. Soms zal de naam bovenaan de oefeningstructuur worden vermeld en soms onder het kopje algemeen. Een goede
naam voor een oefening spreekt tot de verbeelding en/of duidt
op een essentieel onderdeel van de oefening, bijvoorbeeld: De hete stoel.

2.

Onderwerp van de oefening: een oefening wil de groepsleden ‘iets’ leren
(= kennis verwerven en hiermee ervaringen opdoen om zo veranderend of
nieuw gedrag te ontwikkelen). Het onderwerp van de oefening heeft betrekking op één of meerdere leerdoelen en geeft de context aan waarbinnen de
leerdoelen vallen. Zo kan een leerdoel zijn: ‘nee leren zeggen’. Het onderwerp
zou dan kunnen zijn: assertief handelen.

3.

Doelstelling(en) van de oefening: een doel is een gedefinieerde waarde (in de
vorm van een wens, een hoop, een verlangen, een verwachting, een behoefte
of een beeld) van een persoon en/of een groep, die nog niet is gerealiseerd.
Een doel heeft altijd betrekking op een groeiproces en kan alleen worden gerealiseerd door corresponderende taken te gaan uitvoeren.

4.

Taakstelling(en) t.b.v. de oefening: een taak is een opdracht die een persoon
en/of een groep zichzelf heeft gesteld of is opgedragen. De opdracht heeft altijd betrekking op het verrichten van handelingen die nodig zijn om het corresponderende doel (gedeeltelijk of totaal) te kunnen realiseren. Let op: ieder
doel heeft zijn eigen taken!

5.

Stap van de fase van het groepsproces: hier komt in de oefeningbeschrijving te
staan in welke stap van een fase van het groepsproces, de oefening optimaal
kan worden ingezet. Het uitgangspunt hierbij is het Zwitsers uurwerk.

6.

Niveau van de oefening: de moeilijkheidsgraad van de oefening wordt hier
aangegeven door middel van sterren: 1 ster geeft aan dat het een eenvoudige
oefening is. 2 sterren geeft aan dat de oefening eenvoudig is maar moeilijker
dan het laagste niveau. 3 sterren geeft aan dat het een oefening is die niet
eenvoudig is en ook niet te zwaar of te moeilijk is voor de groepsleden (een
middenmoter). 4 sterren geeft aan dat de oefening bovengemiddeld zwaar is
maar nog niet tot het zwaarste niveau behoort. 5 sterren geeft aan dat het
een zware en/of moeilijke oefening betreft die (waarschijnlijk) een grote impact heeft op de groepsleden.

7.

Code van de oefening: elke oefening dient de juiste sfeer uit te ademen en de
gepaste toon aan te slaan. Welke sfeer en toonzetting er wordt gehanteerd is
mede afhankelijk van de doelstellingen, de keuze van het onderwerp en het
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niveau van de oefening; als ook van de gegeven
omstandigheden, de middelen en de persoonlijkheid van de
groepswerker/trainer. Aan een presentatie kunnen vijf codes
ten grondslag liggen, te weten:

 De strengheidscode








De sfeer en toonzetting dient gedisciplineerd van aard te
zijn en heeft soms tot doel om te straffen. Denk bijvoorbeeld
aan 'het stellen van een voorbeeld' binnen militaire dienst.
De emotionele code
De sfeer en toonzetting hebben tot doel om als een
uitlaatklep van het onbewuste te dienen. Hierdoor krijgen emoties de vrije
hand. Denk bijvoorbeeld aan een afscheidsrede bij een begrafenis.
De contemplatieve code
De sfeer en toonzetting hebben tot doel om bespiegelend of beschouwend te
werken. Denk bijvoorbeeld aan een filosofische verhandeling of een gebed.
De intellectuele of analytische code
De sfeer en toonzetting hebben tot doel om een analyse of een intellectuele
wijze van benadering van het onderwerp mogelijk te maken. Denk
bijvoorbeeld aan een scriptiebespreking.
De instinctieve code
De sfeer en toonzetting worden niet gestuurd en vinden spontaan en
intuïtief plaats. Denk bijvoorbeeld aan het onvoorbereid presenteren van
jezelf binnen een groep.

8. Tijdsduur van de oefening: hier staat een indicatie van hoeveel tijd de oefening
onder ideale omstandigheden in beslag neemt. Hou er rekening mee dat dit in
de praktijk anders kan uitpakken.
9. Benodigde middelen: hier staan alle middelen vermeld die nodig zijn om de oefening te kunnen uitvoeren tijdens een groepsbijeenkomst.
10. Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: hier staan de techniek(en) genoemd, die
voor de oefening nodig is om de doelstellingen te kunnen realiseren. Ook kan
de werkvorm hier vermeld staan om aan te geven waaronder de oefening valt
(en dus gebruik maakt van de technieken die bij deze werkvorm horen).
De tien onderdelen van het eerste deel van een oefening vormen tezamen de randvoorwaarden om met de oefening aan de slag te gaan. Als ook om te bepalen of de oefening geschikt is voor de groep(sbijeenkomst) die jij voor ogen hebt.
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1.3 De voorbereiding
Een oefening bestaat uit twee opeenvolgende elementen:
1. Preparerende activiteiten, dit zijn voorbereidende handelingen die
voorafgaande aan de groepsbijeenkomst moeten worden uitgevoerd. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het bespreken van
de werkruimte en de bijbehorende apparatuur, het aanschaffen of
huren van eventuele benodigdheden, het maken van werkafspraken, materialen kopiëren en/of gebruiksklaar maken.
2. Stage en aankleding, dit zijn voorbereidende handelingen die tijdens de groepsbijeenkomst moeten worden uitgevoerd. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het
aantal benodigde stoelen op de juiste plaats in de werkruimte opstellen of het
klaarzetten van een beamer.

1.4 De uitvoering
De uitvoering heeft betrekking op het ten uitvoer brengen van de oefening tijdens de
groepsbijeenkomst. Dit onderdeel van de structuur van een oefening is een draaiboek
voor de groepswerker/trainer van hoe in chronologische volgorde te handelen tijdens
de oefening.
1. Inleiding op de presentatie: de groepswerker/trainer introduceert de oefening
door het onderwerp van de oefening toe te lichten en/of door instructies te geven, met als doel dat de groepsleden weten wat de oefening inhoudt (= doel) en
wat er van hen wordt verwacht tijdens het verloop van oefening (= taken). In
feite vormt dit het startschot van de oefening.
2. Het doorvoeren van de presentatie: hier staan de opeenvolgende stappen van de
oefening genoemd t.b.v. de groepswerker/trainer. Soms betreft het hier instructies, soms beschrijvingen en soms woordletterlijke opdrachten voor groepsleden.
3. Ter uitgeleide: hier staat vermeld hoe en wanneer de oefening dient te worden
afgerond.
De uitvoering heeft betrekking op de feitelijke uitvoering van de oefening.
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1.5 Evaluatie
Het nabespreken van de oefening vindt plaats tijdens de evaluatie. De
belangrijkste aandachtspunten voor een evaluatie zijn:
 Zijn de gestelde doelen gerealiseerd?
 Hoe is het realiseren van de taken verlopen door de afzonderlijke groepsleden?
 Hoe is de samenwerking tussen de groepsleden verlopen?
 Wat is er opgevallen aan het procesmatige verloop van de oefening?

De evaluatie bestaat uit drie onderdelen, te weten:
1. Opruimen: de stage van de oefening wordt opgeruimd, zodat ook visueel duidelijk wordt aangegeven dat de oefening is afgelopen. Bovendien wordt er een
nieuwe stage gemaakt voor de evaluatie, bijvoorbeeld een kring met stoelen.
Soms is het niet nodig om de stage van de oefening op te ruimen omdat er bijvoorbeeld geen extra materialen zijn gebruikt, dan is bijvoorbeeld het plaats
nemen in een gesprekskring, voldoende om het begin van de evaluatie te markeren.
2. Evaluatie: hier staat de wijze beschreven hoe de oefening stapsgewijs kan worden geëvalueerd. Ook dit onderdeel bezit de functie van een draaiboek.
3. Volharding: hier staat aangegeven hoe de groepsleden ook na de bijeenkomst
verder kunnen werken aan het: [a] verdiepen op het onderwerp van de oefening, [b] zelf verder ervaring kunnen opdoen met de pas verworven kennis.
Soms zal dit zijn in de vorm van huiswerkopdrachten en soms in de vorm van
tips en adviezen.
Met de evaluatie wordt de oefening afgerond en de groepswerker/trainer kan verder
gaan naar een andere oefening of een ander onderdeel van de bijeenkomst.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: Glamour!
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs ontdekken hoe je het lichaam actiever
kunt inzetten tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik.
[3] Ervaringen opdoen in het expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 35 minuten
Benodigde middelen: Muziek
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die goed aansluit bij de
afzonderlijke oefeningen.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden een partner willen kiezen
en bepalen wie persoon ‘A’ en wie persoon ‘B’ is.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Groepsleider: “Persoon A is een mooie sprookjesprinses die door de paleistuin wandelt en daar
een pad ontmoet (persoon B). De pad gaat naar de prinses toe en wil door haar worden gekust,
omdat hij dan een mooie prins kan worden. De prinses vindt dat vies en probeert van de pad
af te komen”. (Na 2 minuten wisselen)
2. Groepsleider: “Persoon B is zo licht als een heliumballon en dreigt steeds in de lucht er vandoor te gaan. Persoon A doet er alles aan om persoon B niet kwijt te raken en probeert hem/
haar op de grond te houden. Het wordt een gevecht tegen de elementen”. (Na 1 minuut wisselen)
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3. Groepsleider: “Persoon A wil de relatie met persoon B verbreken, maar persoon B
wil absoluut niet dat A weggaat. Persoon B smeekt en gaat letterlijk aan de benen
van A hangen”. (Na 2 minuten wisselen)
4. Groepsleider: “Persoon B denkt dat hij/zij zojuist de staatloterij heeft gewonnen,
maar persoon A gelooft hem/haar niet. B doet zijn/haar uiterste best om A te overtuigen”. (Na
1 minuut wisselen)
5. De modeshow lopen: de groepsleden gaan allemaal aan 1 kant van de werkruimte staan. Ze
pakken een trui of een jas erbij die zij dadelijk gaan showen. De groepsleider laat zien hoe een
mannequin of een dressman op de catwalk loopt (voeten voor elkaar) en met een lichtelijke
arrogante houding. De groepsleden gaan eerst de loop oefenen, allemaal tegelijkertijd naar de
andere zijde van de werkruimte toe met in het midden een draai op de heen- en de terugweg.
De groepsleider corrigeert en stimuleert de groepsleden. Dan gaan de groepsleden terug naar
1 kant van de werkruimte. Nu gaan om beurten de groepsleden het kledingstuk op de denkbeeldige catwalk presenteren. Hierbij lopen de groepsleden dezelfde route als die zij zojuist
hebben geoefend. Belangrijk is dat de overige groepsleden het groepslid actief ondersteunen
(door applaus, roepen, fluiten etc.) terwijl zij op de catwalk lopen. Als een groepslid terug is,
geeft hij/zij de te showen jas (of trui) door aan het volgende groepslid die direct de loop op de
catwalk gaat doen. Dit wordt herhaalt tot alle groepsleden hun catwalk-loop hebben gedaan.
(15 minuten) Muziektip: een modern popnummer met flinke bassen, geen rap of hiphop
6. De photoshoot: alle groepsleden zoeken een plekje uit in de werkruimte. Ze gaan tegelijkertijd
poseren voor een onzichtbare fotograaf. Ze nemen een pose aan, de groepsleider klapt in zijn/
haar handen en meteen nemen de groepsleden een andere pose aan, enzovoorts. (3 minuten)
Muziektip: het nummer Vogue van Madonna
7. Applausoefening: De groepsleden gaan om beurten de werkruimte uit. De overige groepsleden
staan klaar om hem/haar met een overweldigend applaus welkom te heten. Op het teken van
de groepsleider komt het groepslid naar binnen gelopen en neemt het applaus in ontvangst.
Hierbij kan worden gevarieerd door bijvoorbeeld te applaudisseren en tegelijkertijd naar het
groepslid toe te lopen, of even te wachten met applaudisseren en vervolgens enorm hard te
gaan juichen en applaudisseren, enzovoorts. (15 minuten) Muziektip: Hollywood galamuziek
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af en vraagt of de groepsleden een stoel erbij willen pakken.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: wie ben ik niet of toch wel?
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs ontdekken hoe je het lichaam actiever kunt inzetten
tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik.
[3] Ervaringen opdoen in het expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 100 minuten
Benodigde middelen: Muziek, naamplaatjes, stiften, pennen en papier
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die goed aansluit bij de
afzonderlijke oefeningen.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden pen en papier willen pakken.
Het doorvoeren van de oefening:
Deel 1: Wie ben je niet?
1. De groepsleden worden gevraagd om eigenschappen, karaktertrekken, houdingen, gedragingen op te schrijven die absoluut niet bij hem/haar horen. (5 minuten) De groepsleden worden
gevraagd om van de kenmerken die zij hebben opgeschreven een personage te maken. Wat
voor een soort persoon komt daaruit naar voren? In ieder geval iemand die zij absoluut niet
zijn. De groepsleden worden gevraagd om deze antagonist te omschrijven (let op: de antagonist kan positief en/of negatief van aard zijn. Als een antagonist te positief of te negatief is,
dan vragen om dit meer met elkaar in balans te brengen. (Ook een slechterik is niet alleen
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maar slecht). Tot slot geeft het groepslid de antagonist een naam en schrijft dit
op een naamplaatje. (15 minuten)
2. Vervolgens worden er tweetallen gevormd en wordt er bepaalt wie persoon A en
wie persoon B is. Persoon A gaat zijn/haar antagonist vorm geven (shapen) met
behulp van persoon B. Hiertoe gaat persoon A eerst uitleggen aan B wat voor een persoonlijkheid de antagonist heeft, hoe dat hij/zij beweegt, praat, denkt, voelt, handelt en dergelijke.
Vervolgens kruipt persoon A in de rol van de antagonist. Persoon B helpt met het verder shapen van de antagonist. Net zolang totdat persoon A tevreden is, dan wordt er gewisseld. Hierna wordt de oefening kort nagesproken. (25 minuten)
3. Persoon A en B kruipen beiden in hun antagonistenrol en spelen dat zij elkaar voor het eerst
(in de antagonistenrol) ontmoeten. (alle tweetallen tegelijkertijd, duur 3 minuten) De ervaringen worden kort nagesproken.
4. Vervolgens gaan de groepsleden door elkaar heen lopen in de rol van hun antagonist en ontmoeten elkaar (5 minuten) De ervaringen wordt kort nagesproken.
5. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen opschrijven wat is opgevallen aan de antagonistenrol, wat op een of andere manier herkenbaar is voor hem of haarzelf. En waarom dit het
geval is? (schaduwwerk). (10 minuten) De uitkomsten worden kort nabesproken.
6. Korte pauze.

Deel 2: wie ben je wel?
1. De groepsleden worden gevraagd of zij een plek in de werkruimte willen zoeken. Het is belangrijk dat zij voldoende ruimte om zich heen hebben om te kunnen bewegen. De groepsleden
gaan op de vloer zitten of liggen, zij maken zich zo klein mogelijk (met gesloten ogen). Vervolgens wordt er muziek gestart en gaan de groepsleden heel langzaam, als in slow motion
(spiertje voor spiertje), groeien en groter worden. Hierbij nemen ze zoveel ruimte in als zij, als
persoon, nodig hebben. (5 minuten) De groepsleider onderbreekt en vraagt aan de groepsleden
of zij vinden dat ze veel of weinig ruimte hadden ingenomen, als ook waarom ze hiervoor hebben gekozen. Let op: het letterlijk ruimte innemen correspondeert met de psychische ruimte
die iemand denkt of vindt dat hij/zij mag innemen (of inneemt). De groepsleider vraagt of de
groepsleden opnieuw zichzelf klein willen maken en de ogen willen sluiten. De muziek wordt
opnieuw gestart, maar dit keer bewegen de groepsleden zich niet (5 minuten). De groepsleider
onderbreekt de oefening en vraagt aan de groepsleden wat ze dit keer is opgevallen.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden zich opnieuw klein willen maken en willen gaan
groeien en ontwikkelen op de muziek, dit keer met beweging en ongeremd. De groepsleden
hoeven niet op 1 plek te blijven, maar wel de ogen gesloten houden (6 minuten). Let op: het is
de bedoeling dat de groepsleden nu ruimte en vrijheid ervaren. De groepsleider spreekt de oefening na met als aandachtspunten: wat heb je deze laatste keer ervaren? Wat zegt deze oefening over jou? Wat heb je geleerd? (15 minuten)
3. Ik ben….: de groepsleider vraagt of de groepsleden zichzelf aan de andere groepsleden willen
voorstellen op basis van wie zij zijn (dus met hun echte naam, kenmerken etc. Dit dient inhoudelijker te zijn dan dit bij een kennismaking het geval zou zijn). (15 minuten)

Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af en vraagt of de groepsleden een stoel erbij willen pakken.
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Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De
groepsleden krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking
te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: lopen!
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs ontdekken hoe je het lichaam actiever kunt inzetten
tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik.
[3] Ervaringen opdoen in het expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 30 minuten
Benodigde middelen: Muziek
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die goed aansluit bij de
afzonderlijke oefeningen.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen gaan staan.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Loopoefening 1: de groepsleider vraagt of de groepsleden rond willen gaan lopen. Hij/zij roept
achter elkaar (met tussenpauzes) diverse manieren van lopen. Zodra het groepslid een loopwijze hoort, past hij/zij zijn/haar lichaamshouding en wijze van lopen aan. De loopwijzen zijn:
hinkelen, slenteren, sprinten, huppelen, op de hakken lopen, reuzenstappen, doorstappen,
wandelen, sloffen, op teenpunten lopen, achteruit lopen, hink-stap-sprong, zijwaarts lopen,
hoppen, statig lopen, kikkersprong, 1 stap vooruit en twee achteruit, als jezelf lopen. (5 minuten)
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2. Loopoefening 2: de groepsleider vraagt of de groepsleden rond willen gaan lopen.
Hij/zij roept achter elkaar (met tussenpauzes) diverse emoties. Zodra het groepslid een emotie hoort, past hij/zij zijn/haar lichaamshouding en wijze van lopen
aan. De emoties zijn: blijheid, verlegenheid, boosheid, angst, teleurgesteld,
schaamte, opluchting, verliefd, opgewonden, woest, alertheid, pijn, intens gelukkig , passievol,
terneergeslagen, chagrijnig, ondeugend. Let op: het is belangrijk dat de groepsleden de kans
krijgen om zich in te kunnen leven in de emoties. (6 minuten)
3. Loopoefening 3: de groepsleider vraagt of de groepsleden rond willen gaan lopen. Hij/zij roept
achter elkaar (met tussenpauzes) diverse rollen. Zodra het groepslid een rol hoort, past hij/zij
zijn/haar lichaamshouding en wijze van lopen aan. De rollen zijn: bouwvakker, priester, hoer,
autodealer, koningin, marinier, dameskapper, bekende Nederlander, politieagent, rechter,
Sinterklaas, heks, model, kapper, marinier, professor, HEMA-verkoopster, non of monnik, Eskimo. (5 minuten)
4. Loopoefening 4: de groepsleider vraagt of de groepsleden rond willen lopen. Hij/zij roept achter
elkaar (met tussenpauzes) een rol, een wijze van lopen en een emotie. Zodra het groepslid dit
hoort, past hij/zij zijn/haar lichaamshouding en wijze van lopen aan. (5 minuten) De combinaties zijn:
x

Dameskapper + statig lopen + intens gelukkig.

x

Marinier + kikkersprong + pijn.

x

Hoer + huppelen + verlegenheid.

x

Bouwvakker + sloffen + angst.

x

Koningin + 1 stap vooruit en twee stappen achteruit + verliefdheid.

9. Loopoefening 5: De groepsleider geeft aan dat hij roept hoe de groepsleden moeten klinken en handelen, de onderwerpen zijn: een leeg lopende ballon, een gillende keukenmeid, gierende banden tijdens
een noodstop, een vliegende meeuw met landingsproblemen, het ineens leeglopen van een verstopte
wasbak, Tarzan die tussen de bomen slingert, een robot die het begeeft tijdens het lopen. (5 minuten)

Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af en vraagt of de groepsleden een stoel erbij willen pakken.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de
slag? Formuleer eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: De tragiek!
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs ontdekken hoe je het lichaam actiever kunt inzetten
tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik.
[3] Ervaringen opdoen in het expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 130 minuten
Benodigde middelen: Muziek, pennen en papier
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die goed aansluit bij de
afzonderlijke oefeningen. De groepsleden dienen ter voorbereiding aan deze oefeningen een tragisch gedicht te hebben geschreven over een dramatische gebeurtenis uit hun eigen leven.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden een partner willen uitkiezen.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Improvisatietoneel Romeo en Julia: De tweetallen bepalen zelf wie Romeo en wie Julia is. De
groepsleider vertelt in het kort het verhaal van Romeo en Julia tot aan de grafkelderscene. Dit
is de scene die de tweetallen tegelijkertijd gaan spelen. De scene dient op een melodramatische, ouderwetse manier te worden gespeeld (als in de stomme film) met heel veel pathos. De
groepsleider vertelt wat de tweetallen gaan spelen: Julia ligt opgebaard in de grafkelder. Ze
heeft een slaapmiddel gedronken, waardoor het lijkt dat ze dood is...een schijndood. Romeo
heeft gehoord dat zijn Julia dood is en heeft de monnik met de geruststellende brief gemist.
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Romeo rijdt als een bezetene op zijn paard en komt bij de grafkelder aan. Hij
stormt naar binnen en ziet daar zijn vrouwe Julia liggen. Hij beweent haar,
klaagt bij de engelen in de hemel, wil haar tot leven roepen, smeekt, huilt en pakt
dan zijn mes. Hij steekt zichzelf neer met als doel om te sterven met zijn Julia. De
sterfscène duurt echter anderhalve minuut, dus zal Romeo de scene moeten rekken. Dan
wordt Julia wakker en schrikt als zij daar Romeo dood aantreft. Ze huilt en is wanhopig. Julia
pakt het mes van Romeo en begint ook zichzelf dood te steken, echter duurt ook deze scene
anderhalve minuut. Tot slot liggen daar onze geliefden dood in de grafkelder. (Let op: in het
toneelstuk van Shakespeare wordt er geen mes gebruikt maar vergif. In dit geval dichterlijke
vrijheid). Dit is vooral een scene die Fun moet zijn en dat lukt zeker als er tegelijkertijd meerdere Romeo’s en Julia’s sterven. (15 minuten)
2. Mijn tragisch gedicht: de groepsleider vraagt of de groepsleden het gedicht erbij willen pakken
wat zij thuis hebben geschreven, dit was een huiswerkopdracht. Het moest een dramatisch/
tragisch gedicht zijn over een situatie of een gebeurtenis uit het leven van de groepsleden. De
groepsleider vraagt of de Romeo’s en Julia’s weer bij elkaar gaan staan. Deze tweetallen gaan
samen met elkaars gedichten aan de slag. Hoe? De tweetallen lezen elkaars gedichten. Vervolgens gaan de Romeo’s oefenen om het gedicht van zijn Julia voor te dragen op een passende
dramatische wijze (melodramatisch wel te verstaan met veel pathos en grote bewegingen). De
Julia’s doen hetzelfde met het gedicht van hun Romeo. (20 minuten)
3. Mijn tragisch gedicht (vervolg): de groepsleider vraagt of de groepsleden hun gedicht niet alleen kunnen declameren, maar er ook bij bewegen. Hierbij de houding, de manier van lopen en
de bewegingen aan de tekst aanpassen. (5 minuten) De groepsleider vraagt of de groepsleden
willen proberen om de tekst van het gedicht te gaan zingen (ze verzinnen hierbij zelf de melodie), maar wel in een operastijl. (10 minuten)
4. De opvoering: de groepsleider vraagt of de afzonderlijke groepsleden om beurten het gedicht
willen presenteren aan de groep als een aria uit een opera. (30 minuten)
5. Pauze, tijd voor koffie of thee (10 minuten)
6. Waar doe ik moeilijk over? De groepsleider vraagt of de groepsleden pen en papier willen pakken en op willen schrijven wat nu typische onderwerpen zijn waarover hij/zij moeilijk doet
(gaat problematiseren). Als ook of het problematiseren succesvol is. Anders gezegd: krijgt hij/
zij hierdoor zijn/haar zin? (5 minuten)
7. De groepsleider vraagt of de groepsleden elk 1 onderwerp wil kiezen waar hij/zij het wel erg
bont mee kan maken. Oftewel: de crème a la crème van het problematiseren. Als deze is gekozen, vraagt de groepsleider of de groepsleden (tegelijkertijd) willen oefenen in het demonstreren van het onderwerp met het bijbehorende problematische gedrag. Anders gezegd: hoe doe je
dat! Laat zien en horen! (5 minuten)
8. De groepsleider vraagt of de Romeo’s en de Julia’s weer bij elkaar willen komen. De Romeo’s
laten aan hun Julia het problematiserende gedrag zien en vragen om een reactie van Julia.
Vervolgens laten de Julia’s hun problematiserend gedrag aan hun Romeo zien en vragen om
een reactie. (10 minuten)
9. De groepsleider vraagt of de Romeo’s nu het problematiserende gedrag van hun Julia willen
gaan spelen (rolomkering). De Julia’s geven hun Romeo spelinstructies en corrigeren zonodig.
Vervolgens bekijken ze het spel van Romeo en geven hun mening van wat ze zien en horen.
(10 minuten)
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10.Er wordt gewisseld, de Julia’s gaan het problematiserende gedrag van hun Romeo
spelen. De Romeo’s mogen hun Julia spelinstructies geven en indien nodig corrigeren. Vervolgens bekijken ze het spel van hun Julia en geven hun mening van
wat ze hebben gezien en gehoord. (10 minuten)
11.De groepsleider vraagt of de tweetallen de oefening willen naspreken. Tot welke conclusies
komen zij. (15 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af en vraagt of de groepsleden een stoel erbij willen pakken.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: wie ben ik? (schaduwwerk)
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs ontdekken hoe je het lichaam actiever kunt inzetten
tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik.
[3] Ervaringen opdoen in het expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 150 minuten
Benodigde middelen: Muziek, onderwerpkaartjes (zie bijlage)
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die goed aansluit bij de
afzonderlijke oefeningen.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen gaan staan.
Het doorvoeren van de oefening:
Deel 1:
1. De groepsleider verdeeld de groep in tweeën, te weten: team A en team B.
2. Een groepslid van team A gaat naar voren toe, pakt een onderwerpkaartje en beeld het onderwerp uit
wat op het kaartje staat. De teamleden van groep A krijgen 30 seconden de tijd om het onderwerp te
raden. Het uitbeeldende teamlid mag hints geven, echter niet door te praten maar door uit te beelden.
Als de teamleden het raden, dan krijgen zij een punt en gaat een ander teamlid een nieuw kaartje
met een onderwerp erop pakken. Als de teamleden van A het onderwerp niet of verkeerd raden, dan
krijgt team B 1x de kans om te zeggen wat het onderwerp is. Als dit goed is krijgen zij een punt, als
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het fout is geen punten. De beurt gaat sowieso door naar team B. Na 10 onderwerpen
wordt gekeken welk team er heeft gewonnen. (20 minuten)

Deel 2:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden tweetallen vormen en de vorige oefening
nabespreken. Wat is hun opgevallen aan zichzelf en aan anderen? (5 minuten)
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden twee vragen willen beantwoorden en de antwoorden
opwillen schrijven. Vraag 1: Welke eigenschappen bewonder je in anderen? Schrijf vijf tot tien
eigenschappen op. Vraag 2: Welke eigenschappen verafschuw je in anderen (oftewel: heb je
een hekel aan)? Schrijf vijf tot tien eigenschappen op. Tot slot is het belangrijk om je naam
boven het papier met de antwoorden te schrijven. Bespreek de antwoorden met je partner.
Wat valt jullie op aan de antwoorden? (15 minuten)

Deel 3:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden voor alle eigenschappen ‘Ik ben…’ willen schrijven.
Vervolgens vraagt de groepsleider of de tweetallen willen bepalen wie persoon A en wie persoon B is.
2. Persoon B kiest een eigenschap uit zijn/haar lijstje van antwoorden, die hij/zij echt vreselijk

vindt (schaduwinhoud). Persoon B kijkt persoon A aan en begint te vertellen: “Ik ben ….
(eigenschap)”. Hij/zij blijft dit herhalen, maar wel op een zodanige wijze dat hij/zij zich iedere
keer bewust is van de woorden en hun betekenis als hij/zij deze uitspreekt (dus niet op de Xerox kopieerstand). Persoon A luistert en bevestigt dat wat persoon B zegt. Hoe? Non-verbaal,
paralanguage en op een beperkte schaal verbaal (korte zinnetjes of woorden, zo nu en dan).
Het uitspreken roept weerstand op bij persoon B en kan ook leiden tot heftige gevoelens. Dit is
een teken dat het hier een echte schaduwinhoud betreft. Door het te blijven herhalen gaat, na
een verloop van tijd, de negatieve lading af van de bewering: “Ik ben….(eigenschap)”. Als dat
gebeurd dan heeft de persoon de schaduwinhoud weer toegeëigend en bespreekbaar gemaakt.
Als de persoon totaal geen beleving bij het uitspreken ervaart, dan kan dit twee dingen betekenen: [a] de persoon heeft een eigenschap gekozen die niet in de schaduw zit, [b] de persoon
blokt de weerstand en/of de emotionele lading. Het is belangrijk om de persoon even te laten
experimenteren met het uitspreken en anders een andere bewering nemen. Deze oefening is
belangrijk voor het leren accepteren van jezelf, je kern, de persoon wie je bent. De groepsleden
kunnen deze ook thuis doen, maar dan 1 uur per bewering tot dat de negatieve lading weg is.
Eventueel meerdere dagen achter elkaar herhalen. Nu tijdens de bijeenkomst is er 20 minuten tijd per persoon gereserveerd om een bewering uit te spreken. Nadat er gewisseld is, bespreken de tweetallen de oefening na. (5 minuten)
3. Pauze, tijd voor koffie of thee (10 minuten).

Deel 4:
1. Ervaar mijzelf: De groepsleider vraagt of de groepsleden een plek in de werkruimte innemen.
De groepsleider legt uit dat er nu een dansoefening op het programma staat, waarbij de
groepsleden hun ogen deels hebben gesloten. Het sluiten van de ogen maakt het mogelijk om
beter in te leven en te ervaren. De groepsleden kunnen zelf bepalen of en wanneer zij hun
ogen sluiten. De groepsleider geeft aan dat hij/zij tijdens de voortgang van de dans instructies
zal geven. De dans is als volgt opgebouwd:
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x Stilstand en aandacht brengen naar het ademhalen.
x Oerdans: De groepsleden beginnen te dansen met stampende voeten. De
bewegingen vanuit stilstand, langzaam maar zeker opvoeren naar groot en
heftig.
x Stilstand en luisteren naar muziek.
x Winddans: De groepsleden beginnen te bewegen op de muziek, alsof zij vederlicht zijn
en mee bewegen in de wind. (Deze fase gaat over in de volgende)
x Minimale dans: De groepsleden gaan steeds langzamer bewegen en tegelijkertijd steeds
gedetailleerder, dit wil zeggen met minusculere bewegingen. De dans komt langzaam
tot stilstand.
x Gewaarworden.
x De groepsleider vraagt of de groepsleden op een vel papier het antwoord willen schrijven op de vraag: Wie ben je?
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af en vraagt of de groepsleden een stoel erbij willen pakken.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Beeld uit: een
negatieve eigenschap van jezelf

Beeld uit: een
fake reactie dat
je iets leuk vindt

Beeld uit: een negatieve emotie die je
vaker ervaart

Beeld uit: een karaktertrek die je niet accepteert van jezelf

Knip de kaartjes los

Beeld uit: een
tekortkoming van
jezelf

Beeld uit: een houding
dat het je allemaal niet
kan interesseren

Beeld uit: een vreemde
handeling of gedraging die
je vaker laat zien

Beeld uit: dat je gewonnen hebt ten koste van
iemand anders

Knip de kaartjes los

Beeld uit: een
houding die geen
tegenspraak duldt

Beeld uit: opluchting dat je niet
bent betrapt

Beeld uit: je krijgt je
zin niet op iets wat je
persé wilt hebben

Beeld uit: je liegt om
je zin er door heen
te drukken

Knip de kaartjes los

Beeld uit: het gezicht wat je trekt
om alsnog je zin
te krijgen

Beeld uit: hoe je je
gedraagt als je zielig bent

Beeld uit: als je
verliest en de ander geniet van de
overwinning

Beeld uit: je doet
alsof je de ander
accepteert

Knip de kaartjes los
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: Inpluggen!
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs ontdekken hoe je het lichaam actiever kunt inzetten
tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken. Let op: over het onderwerp:
inpluggen, tref je een presentatie aan op www.boekenhoek.info
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik.
[3] Ervaringen opdoen in het expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: 120 - 180 minuten
Benodigde middelen: Muziek, pennen en papier, Fins sprookje (zie bijlage)
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die goed aansluit bij de
afzonderlijke oefeningen.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen gaan staan.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Playbacken: De groepsleden krijgen een muziekmontage te horen van liedjes en muziekfragmenten. Het is de bedoeling dat ze de liedjes gaan playbacken (ook als de groepsleden de woorden niet kennen, dan doen alsof) en als het alleen een muziekfragment is, dan het bijbehorende ‘TopPop’/TMF/MTV dansje doen. Duetten zijn toegestaan! (10 minuten)
2. Monster creëren: De groepsleider vraagt of de groepsleden in een kring komen staan. Iedereen
gaat rechtop staan met de armen langs het lichaam. Eén groepslid begint met het bewegen
van één lichaamsdeel, bijvoorbeeld een vinger of een hand. Dan weer ‘los’ en terug naar de
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uitgangspositie. De rechterbuurman neemt de beweging van nummer 1 over en
voegt er zelf een nieuwe beweging aan toe. Dan terug naar de uitgangspositie. De
rechterbuurman neemt de bewegingen van de voorafgaande over en voegt er een
beweging aan toe. Enzovoorts, totdat iemand een beweging over slaat van een
voorganger. Deze persoon is dan af. Het herhalen en toevoegen van bewegingen gebeurd net
zolang tot dat er 1 persoon overblijft. Dit is de winnaar (5 minuten).
3. Communiceren met dans: De groepsleider vraagt of de groepsleden tweetallen willen gaan
maken en vervolgens gaan dansen op de muziek. Terwijl zij dansen fluistert de groepsleider
één van het tweetal (persoon A) een opdracht in het oor. Het is de bedoeling dat persoon A
door middel van het dansen duidelijk maakt aan persoon B wat hij/zij wil. Persoon B mag één
keer raden wat de ander probeert te communiceren. Als het goed is, fluistert de groepsleider
hem/haar een opdracht in de oren die vervolgens door persoon A in één keer moet worden geraden. Als er een foutief antwoord is gegeven, dan valt de persoon af en gaat langs de kant
staan. De ander gaat opzoek naar een nieuw partner. Dit gaat net zolang door totdat er 1 winnaar overblijft. (10 minuten) De communicatieopdrachten:
x Ik heb een hekel aan je!
x Ik vind je om op te vreten!
x Ik wil met je vrijen!
x Ik haat je!
x Ik hou van je!
x Ik ben lelijk!
x Ik ben gelovig!
x Ik schaam me dood!
x Ik ben bang voor je!
x Ik ben de mooiste!
x Ik ben opgewonden!
x Ik ben woest op je!
x Ik ben gelukkig!
4. Inspringspel: De groepsleider vraagt of de groepsleden aan één kant van de werkvloer komen
zitten. De groepsleider maakt een stage en plaatst hier twee stoelen. Hij wijst twee groepsleden (A + B) aan die plaats nemen op de stoelen. Zij krijgen een situatie voorgelegd die zij direct gaan spelen: wachtkamer bij de dokter. Terwijl zij spelen fluistert de groepsleider in het
oor van een ander groepslid een nieuwe situatie. Dit groepslid staat op en breekt in het spel in
en begint de nieuwe situatie te spelen. Tegelijkertijd verdwijnt persoon A van de stage en gaat
persoon B direct mee in de nieuwe situatie. Tot er een nieuw groepslid inbreekt met een nieuwe situatie, dan verdwijnt persoon B van de stage, enzovoorts (10 minuten).
5. Het levende sprookje: De groepsleider vorm twee teams die tegelijkertijd het sprookje gaan
visualiseren terwijl de groepsleider het vertelt. Het is een traditioneel Fins sprookje met de
titel: De boer en zijn knecht (zie bijlage). (10 minuten)
6. De emotietransformaties: De groepsleider vraagt of de groepsleden een vrije plek in de werkruimte willen innemen. De groepsleider legt uit dat hij/zij steeds twee emoties roept. De
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groepsleden beginnen met het uitbeelden van de eerste emotie en laten zien hoe
deze emotie langzaam maar zeker verandert in de twee emotie. Let op: het gaat
hierbij niet alleen maar om het uitbeelden, maar ook om het ervaren (‘voelen’) van
de emoties. Tip: het is goed om de emotieparen 1 of 2 keer te herhalen, hierdoor
wordt het gemakkelijker om sneller en beter in te leven. (15 minuten) De emotieparen zijn:
 Verdrietig >>> blij
 Blij >>> kwaad
 Kwaad >>> verlegenheid
 Verlegenheid >>> angstig
 angstig >>> diep ongelukkig
 Diep ongelukkig >>> hartstochtelijk
 Hartstochtelijk >>> verliefd
 Verliefd >>> verdrietig
7. Toneelstuk maken op basis van een situatieschets: De groepsleider vraagt of er subgroepen
worden gevormd van (tenminste) drie personen. Iedere subgroep krijgt een situatieschets
voorgelegd (zie bijlage) met de opdracht om van de situatieschets een toneelstuk te maken
met: [1] Een introductie, [2] Probleemstelling, [3] toewerken naar climax, [4] afronding. In het
toneelstuk moeten alle subgroepleden meespelen (kort of lang). Het toneelstuk mag niet worden afgeraffeld, maar er wordt gevraagd of de subgroepleden zich willen inleven in de personages en de problematiek. Het doel is om zo geloofwaardig mogelijk over te komen. Elk toneelstuk duurt minimaal 5 en maximaal 10 minuten. Voorbereiding: 40 minuten.

Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af en vraagt of de groepsleden een stoel erbij willen pakken.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

r was eens een gewetenloze boer die beloofde dat wie bij hem als knecht zou komen werken, zijn
loon pas uitbetaald kreeg op het moment dat de koekoek riep. Verder werd er contractueel niets vastgelegd. En als de boer kwaad zou worden, mocht de knecht hem zijn neus afdraaien, en als de
knecht kwaad werd, mocht de boer dat bij hem doen.
Daar kwam toen een hele snaakse knaap zich als knecht verhuren op die boerderij. De boer stuurde
hem om te beginnen met een span ossen het bos in om brandhout te halen. En hij mocht niet terugkeren voordat de hond die hij meekreeg, naar huis ging. En dan moest hij ook nog eens door hetzelfde gat binnenkomen als die hond.
De knaap ging toen met die hond het bos in. Maar die hond dacht er niet aan om terug te gaan, de
godganse dag rende hij in het bos achter de hazen aan. Zo verstreken er twee dagen en toen ten slotte
de derde dag aanbrak, nam de knecht een lange roe, begon de hond daarmee op zijn bliksem te geven
en zei:
`Ga je nou naar huis of niet?'
`God zal me liefhebben!' jankte de hond en rende naar huis.
Toen ze thuiskwamen, zat de poort dicht en kroop de hond door het gat van de plee het erf op. De
knecht, die daar ook door moest, hakte toen de ossen in kleine stukjes en duwde ze door het pleegat
naar binnen. Daarna hakte hij het brandhout en de slee aan mootjes, drukte ze door hetzelfde gat
heen en ging er zelf achteraan. Toen hij binnen was, vroeg de boer:
`Hoe is de hond het erf op gekomen?'
`Door het pleegat', zei de knaap.
`En ben jij door hetzelfde gat gekomen?' vroeg de boer. De knaap zei:
`Ja, en die ossen heb ik maar kleingehakt, omdat ze anders niet door het pleegat gingen'. En daarna
vroeg hij: `Ben je nou boos?'
`Ach, welnee', zei de boer.
`Als je boos wordt, draai ik je neus eraf', waarschuwde de knaap.
Toen stuurde de boer zijn knecht met een span paarden, omdat de ossen dood waren, naar de molen. De knaap vertrok, maar onderweg kwam hij langs een heleboel armoedige daglonershutjes en in
elk hutje liet hij een zak graan achter en toen hij bij de molen kwam, waren alle zakken op, zodat hij
met lege handen weer terugkeerde. Op de terugweg kwam hij een oud mannetje met een zware lading graan en een scharminkelig paard tegen.

De knaap zei:
`Neem

jij mijn paarden maar. Ik kom ook wel thuis op die knol van jou'.

Dus ruilden ze en de knaap reed op die knol naar huis. De boer vroeg:
`Waar is het meel?'
`Tja, ik kwam onderweg een heleboel daglonershutjes tegen en toen heb ik in elk hutje maar een
zak achtergelaten. En toen ik bij de molen kwam, waren alle zakken op', legde de knecht uit.

`Waar heb je mijn paarden gelaten?' vroeg de boer weer.
`Tja,

ik kwam een oud mannetje tegen, dat op weg was naar de molen, en die had zo'n scharminkelig
paard en zo'n zware lading graan bij zich dat ik medelijden met hem kreeg en hem onze paarden
maar gegeven heb, in ruil voor deze knol hier', legde de knecht uit, waarna hij vroeg of de boer nou
boos was.
`Ach,

welnee', zei de boer.

`Als je boos wordt, draai ik je neus eraf, hoor', zei de knaap. 's Nachts overlegde de boer met de
boerin:
`Als jij nou morgenochtend daar in die spar koekoek gaat zitten roepen, kan ik de knecht zijn loon
uitbetalen en zijn we van hem af. Anders kost het ons nog de hele boerderij. Van onze paarden,
ons graan en onze ossen heeft hij ons al afgeholpen'.
De knecht hoorde alles en laadde alvast zijn geweer. De volgende ochtend maakte de boer hem
wakker en zei: 'Kom's luisteren, de koekoek roept! Nou krijg je je loon en mag je weg'.
De knecht pakte zijn geladen geweer, liep in zijn nachthemd naar buiten, schoot de boerin uit
de boom en zei:
`Het was helemaal geen koekoek, je wijf was in die boom geklommen en zat daar koekoek te
roepen'.
`Heb je haar doodgeschoten?' vroeg de boer.
`Daar ziet 't wel naar uit, want ik dacht dat 't een koekoek was', antwoordde de knecht en hij
vroeg: `Ben je nou boos?' En de boer zei:

`Wie zou daar voor de drommel niet boos om worden!' `Mooi, dat kost je dan je neus', zei
de knecht.
En hij ging een nijptang halen, wrong daarmee de boer zijn neus af, joeg hem weg, nam zelf de
boerderij in bezit en bleef daar wonen tot hij doodging — en toen ben ik daar ook maar weggegaan.

Volkssprookje, opgetekend in 1891

Persoon A en persoon B hebben elkaar anderhalf jaar geleden voor het eerst ontmoet. De ontmoeting was voor beide bijzonder, omdat zij direct wisten dat de ander belangrijk was en zij vrijwel
direct van elkaar zijn gaan houden. Het houden van is in de afgelopen maanden alleen maar sterker geworden en dit is zowel een zegening als een vloek. De zegening is dat zij een zielsverwant
hebben gevonden, de vloek is dat zij niet verliefd zijn. Hierdoor groeien beiden verder naar elkaar
toe, als motten die worden aangetrokken door kaarslicht. Maar net als bij de motten dreigen de
personen zich te branden aan de (liefdes)vlam. Ze hebben geprobeerd om elkaar niet meer te zien
en met de vriendschap te stoppen, maar dat mislukt keer op keer. Persoon B heeft kortgeleden
zijn relatie met een ex-partner (persoon C) hervat. Persoon B is hiermee heel gelukkig, ondanks
dat hij/zij weet dat dit nooit een succesvolle relatie zal zijn of een lang leven is beschoren. De aantrekkingskracht blijft echter bestaan tussen persoon A en B. Persoon C besluit om de confrontatie
met persoon A aan te gaan, zonder dat B dit weet. Wat gaat er gebeuren? Hoe loopt het af?

Persoon A en persoon B zijn al een aantal jaren vrienden van elkaar, maar hebben de
afgelopen maanden een hekel ten opzichte van elkaar ontwikkelt. Er is geen directe aanleiding, maar veel meer een toenemende irritatie als de ander iets zegt of doet. De omgeving denkt nog steeds dat de vrienden elkaars beste vrienden zijn en zij zelf houden deze
illusie ook in stand. Uiteraard weten de vrienden zelf ook dat er een vervelende irritatie
leeft tussen hun beide in, maar ze maken het niet bespreekbaar. Persoon C is een derde
goede vriend(in) en kan het niet langer meer aanzien en vertelt persoon B wat er voor
hem/haar aan de hand is: ‘persoon A is verliefd op B geworden, maar wil dit niet vertellen omdat hierdoor de vriendschap kapot kan gaan’. Persoon B wordt kwaad op persoon
C en A. Persoon B voelt zich verraden door beide en wil met beide vriendschappen gaan
breken. De drie personen komen bij elkaar op verzoek van persoon B. Hij/zij wil stoppen
met de vriendschappen, maar pas nadat hij/zij de anderen heeft geconfronteerd. Hoe
loopt dit af? Kan de vriendschap behouden blijven?

Persoon A en persoon B zijn vrienden (vriendinnen) die samen op vakantie zijn in Zuid Afrika. Tijdens een safaritrip verblijven beide in een luxe cottage. Ze delen samen een cottage om zo geld te
besparen. Tijdens de vakantie zijn beide naar elkaar toegegroeid en is de vriendschap flink verstevigd. Uiteraard hebben beide goede afspraken gemaakt over gedragsregels tijdens de vakantie. Nu
staat persoon B op het punt om een belangrijke gedragsregel te breken: geen seks in de gezamenlijke hotelkamer. Of in dit geval: cottage. Persoon B heeft zijn/haar zinnen gezet om met de reisleider
van bil te gaan. Persoon A is hier boos over geworden, omdat enerzijds de afspraak is geschonden
en anderzijds omdat hij/zij buiten de cottage in de nacht heeft moeten wachten tot de vrijpartij
voorbij was. Een derde reden is dat persoon A tijdens de vakantie een beetje verliefd is geworden
op persoon B, maar heeft hier (nog) niets meegedaan. De volgende nacht wil persoon B weer seks
met de reisleider en verwacht dat persoon A buiten wacht. Na een half uur wordt persoon A zo boos
dat hij/zij de cottage inloopt en de anderen wil gaan confronteren. Persoon A vindt dat de persoon
B maar een keuze moet maken. Hoe zal dit aflopen? Wat betekent dit voor de vriendschap?

Persoon A en persoon B hebben tien jaar geleden een relatie gehad. Destijds is de relatie
op een bevredigende wijze afgerond. Nooit een onvertogen woord of vervelendigheid. Tot
op de dag van vandaag zijn persoon A en persoon B goede vrienden, die veel activiteiten
samen ondernemen. Persoon C, een goede vriend(in) van beiden, vertelt dat hij/zij het
maar raar vindt hoe persoon A en B met elkaar omgaan. Het lijkt wel op een relatie, zonder dat het zo mag worden genoemd. Persoon B schrikt hiervan en vertelt dat hij/zij nooit
meer een relatie wil met persoon A, omdat A een slechte minnaar is. Persoon A reageert
boos op persoon B met dat hij/zij anders nog niet eerder klachten heeft gehad. Persoon C
vertelt dat hij/zij opgelucht is om te zien dat persoon A en B geen relatie met elkaar hebben, omdat hij/zij verliefd is op persoon A. Hierop volgt er een confrontatie met persoon
B, met het vriendelijke verzoek om persoon A met rust te laten. Persoon A zegt geen relatie met persoon C te willen, maar dat hij/zij terug wil naar persoon B. Wat zal persoon B
gaan doen? Hoe zal de situatie aflopen? Wat betekent dit voor de vriendschappen?
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: levenslied
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs ontdekken hoe je het lichaam actiever kunt inzetten
tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik.
[3] Ervaringen opdoen in het expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: 150 - 180 minuten
Benodigde middelen: Muziek, pennen en papier, levenslied
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die goed aansluit bij de
afzonderlijke oefeningen. De groepsleden hebben ter voorbereiding thuis een levenslied gemaakt.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen gaan staan.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Je eigen deuntje: De groepsleider vraagt of de groepsleden door de werkruimte willen gaan
lopen. De groepsleider vraagt of zij steeds willen afwisselen in de wijze van lopen, bijvoorbeeld: wandelen, rennen, joggen, hinkelen, sloffen. Het afwisselen niet te snel, eventueel kan
de groepsleider een wisseling aangeven d.m.v. een handklap. Tijdens het lopen gaat ieder
groepslid een melodietje neuriën, fluiten of zachtjes zingen. Het liefst geen bestaand melodietje, maar iets wat spontaan opkomt bij de manier van lopen. Als het groepslid tevreden is
met zijn/haar melodietje dan gebruikt hij/zij dit ook bij de andere manieren van lopen en past
het dan aan in toonhoogte, ritme, volume en dergelijke. Hoe beter het melodietje pakt hoe har-
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der en duidelijker de groepsleden het mogen laten horen. (10 minuten) De groepsleider vraagt of de groepsleden stil willen gaan staan en of zij om beurten hun
melodietje willen laten horen. De groepsleider pikt één melodie eruit en vraagt of
de overige groepsleden mee willen gaan ‘jammen’ op basis van dit melodietje. Indien mogelijk ook instrumenten gebruiken of het tikken/slaan op lichaamsdelen/de vloer/een
muur/een stoel et cetera. (15 minuten)
2. De groepsleider neemt één andere melodie en bouwt dit om tot een gregoriaans gezang en laat
de overige groepsleden hierbij invallen in diverse partijen. (5 minuten)
3. De groepsleider kiest een derde melodie en bouwt dit om tot een Caraïbisch zomernummer en
wederom vraagt hij/zij of de overige groepsleden hieraan mee willen doen. (5 minuten)
4. Het levenslied: De groepsleider vraagt of de groepsleden hun levenslied erbij willen pakken,
wat ze thuis hebben gemaakt (huiswerkopdracht). Het levenslied dient betrekking te hebben
op het leven van ieder afzonderlijk groepslid en kan passend zijn gemaakt op een bestaand
lied of een groepslid heeft het eigen lied gecomponeerd.
5. De groepsleider vraagt of de groepsleden groepjes van drie willen vormen.
6. De trio’s luisteren naar het levenslied van elkaar. Dit keer alleen voorgelezen. De groepsleden
gaan elkaar bevragen over de inhoud en de betekenis van elk afzonderlijk levenslied. Als ook
geven ze aan wat de tekst met hen persoonlijk doet. (30 minuten)
7. De trio’s gaan nu luisteren en kijken naar het gezongen levenslied van elkaar. De groepsleden
geven elkaar feedback. (30 minuten)
8. De trio’s gaan nu werken aan het bijschaven en optimaliseren van de levensliederen. Als ook
dat ze participeren in de performance van het levenslied van de ander...op wat voor een wijze
dan ook. (30 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af en vraagt of de groepsleden een stoel erbij willen pakken.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: Silly me!
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs ontdekken hoe je het lichaam actiever kunt inzetten
tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik.
[3] Ervaringen opdoen in het expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 35 minuten
Benodigde middelen: Muziek, ballen
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die goed aansluit bij de
afzonderlijke oefeningen.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden een partner willen kiezen
en bepalen wie persoon ‘A’ en wie persoon ‘B’ is. Echter dient er 1 groepslid over te blijven (indien
nodig doet de groepsleider mee met het spel).
Het doorvoeren van de oefening:
1. Het knipoogspel. Het is de bedoeling dat persoon A op een stoel gaat zitten. Persoon B staat
achter persoon A en heeft zijn/haar handen achter op de rug. Het groepslid die alleen is, staat
achter een lege stoel. Hij/zij probeert met een teken, een knipoog, een zittend groepslid uit te
nodigen om op de lege stoel plaats te nemen. Het is zaak dat persoon B de knipoog ook opvangt
en op tijd de zittende persoon A tegenhoudt. Met andere woorden, de knipoog zal zo snel en onopvallend mogelijk moeten worden gegeven. Als de persoon A kan ontsnappen, zal hij/zij plaats
nemen op de lege stoel. Vervolgens zal de persoon B met de lege stoel proberen om een groepslid
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uit te nodigen om bij hem/haar op de stoel plaats te nemen. Natuurlijk door een
knipoog of een ander teken te geven. (5 minuten)
2. Ballen dansen. Er worden tweetallen gevormd. Ieder tweetal krijgt een bal. Deze
bal stoppen ze tussen hen in. De bal mag niet op de grond vallen en moet in beweging blijven (3 minuten). Blijf door gaan en probeer al bewegend contact te maken met andere
tweetallen. Natuurlijk mogen de ballen niet op de grond vallen en moeten jullie in beweging blijven. (3 minuten)
3. Knuffeltikkertje. De groepsleider wijst een tikker aan. Deze persoon probeert een ander groepslid te tikken. De tikker kan anderen niet tikken wanneer zij (twee) elkaar knuffelen. Dit mag
echter niet langer dan 20 seconden. Hierna moeten zij elkaar weer loslaten en op zoek gaan
naar een ander groepslid die wil knuffelen. Wanneer een groepslid is getikt, dan wordt hij/zij de
tikker. (5 minuten)
4. Stop maar! Zoek nu een plek in de ruimte uit waar je gaat staan en waar je over voldoende
ruimte om je heen beschikt. Ga vervolgens in de basishouding staan en sluit je ogen.
5. Haal diep adem door je neus. Hou je adem kort vast en adem uit door je mond. (2 minuten)
6. Ik wil je vragen of je je een goudvis in een vissenkom wilt gaan voorstellen. Stel je voor dat de
goudvis zwemt.
7. Stel je voor dat je de goudvis uit de kom haalt en in je mond laat zwemmen.
8. Haal diep adem en slik de vis door. De vis komt in je borstkas terecht. Laat de vis in je borstkas zwemmen.
9. Adem uit door de mond en voel hoe de vis uit je lichaam springt, terug in de kom.
10.Adem in door je neus. Adem vast houden. Adem uit door je mond. (1 minuut)
11.Ik ga je dadelijk vragen om nog meer dingen in te ademen en uit te ademen.
x Adem een heleboel rozenblaadjes in. Adem ze weer uit.
x Adem een heleboel water in. Laat het water in je borstkas borrelen. Adem het water
uit.
x Adem een heleboel dorre bladeren in. Laat ze rondzwerven in je borstkas. Adem de bladeren weer uit.
x Adem een berg rotjes in. Voel hoe ze ontploffen in je borstkas. Adem de rook van de ontploffing uit.
x Adem vuur in. Laat het vuur in je borstkas knetteren. Adem het weer uit.
12.Stel voor dat je een vis bent die zwemt in de zee. Adem het water van de zee in en uit. Hoe
voelt dat?
13.Stel je voor dat je een vogel bent die hoog in de lucht vliegt. Adem de koude lucht in en uit. Hoe
voelt dat?
14.Stel voor dat je een stoomlocomotief bent. Je blaast met je rook over iedereen en alles heen.
Hoe ervaar je dat?
15.Stel voor dat je een rots bent. Een rots haalt geen adem. Hoe voelt dat?
16.Wees jezelf en haal een paar keer flink adem. Hoe ervaar je dat?
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Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af en vraagt of de groepsleden een
stoel erbij willen pakken.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Marktspel
Onderwerp van de oefening: Een uitdagende oefening om een meerdaagse
training of teambuilding mee te beginnen. Het is een oefening waarbij het gaat om te
ontdekken dat het samenwerken (sociale activiteit) meer oplevert dan het tegenwerken (persoonlijke activiteit). Let op: deze oefening dient met twee groepsleiders te
worden uitgevoerd, bij voorkeur een vrouwelijke en een mannelijke groepsleider.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefening,
zodat het trainingsproces direct goed op de rails staat. [2] Het ontdekken dat het verleidelijk is om tegen te werken in plaats van samen te werken op de momenten dat je
‘iets’ moet gaan inleveren. [3] Het accepteren van de gevolgen van het tegenwerken of
het samenwerken. [4] Het leren opkomen voor jezelf zonder daarbij de ander uit het
oog te verliezen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleiders. [2] Het onderhandelen om ‘voorwerpen’ en ‘privileges’ veilig te stellen. [3] Het
leren kennen van de andere groepsleden onder deze omstandigheden waarin de druk
groot is. [4] Het direct en eerlijk communiceren zonder al te veel censuur te plegen.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: 90- 120 minuten
Benodigde middelen: Muziek, pennen en papier, een eierwekker, de bijlage over het
marktspel.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en spel (werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om de bijlagen van het marktspel vooraf in voldoende aantallen te hebben geprint.
Stage en aankleding: De stage bestaat uit stoelen die in een gesprekskring staan opgesteld.

De uitvoering
Inleiding op de oefening:
Bij het marktspel speelt het verrassingseffect een belangrijke rol. De groepsleden hebben
een 'beeld' gevormd, hoe de training er uit komt te zien. Dit beeld wordt verstoord. Hoe?
1. Bij binnenkomst moeten de groepsleden hun spullen afstaan. Heel vriendelijk wordt, bij
voorkeur door een vrouwelijke groepsleider, gevraagd of de groepsleden hun spullen in
een afsluitbare kamer willen zetten. Zo staan de spullen veilig en kunnen zij op hun gemak de locatie verkennen. Aanvankelijk geeft dit een idee van veiligheid, maar dat ver-

Pagina 153

andert langzaam maar zeker in een onzekerheid op het moment als een groepslid niet
in de afgesloten kamer mag om spullen te pakken.
2. De groepsleden worden op een actieve manier geprikkeld om samen te gaan werken
en tegelijkertijd voor zichzelf op te komen. Dit gaat allemaal snel omdat het tempo
hoog wordt gehouden door de groepsleiders.
3.

Voor de groepsleiders is het belangrijk om duidelijk en eenduidig te zijn tijdens het doorvoeren van de oefening. Vriendelijk doch vastberaden.

Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleiders vragen of de groepsleden plaats willen nemen in de gesprekskring.
2. Eén van de groepsleiders legt het marktspel kort uit: “Je hebt vanochtend alles ingeleverd wat
je bezit, met uitzondering van de kleren die je draagt. Al die spullen zijn veilig in een ruimte
opgesloten. Hiervoor ontvangt een ieder van jullie 1000 punten. Hiermee kun je zo dadelijk je
eigen spullen terugkopen en/of etenswaren en/of diensten kopen. Alles wat je niet tijdens het
spel koopt kan in een later stadium niet meer worden gekocht. Aan het einde van de training ontvang je uiteraard alle niet terug gekochte spullen terug. De punten zijn niet overdraagbaar. Wanneer een groepslid punten overhoud, dan is dat pech hebben. Wanneer, bijvoorbeeld, vier personen samen beslissen om een pakje shag te kopen, dan wordt er bij één van hen 400 punten afgetrokken en niet bij een ieder 100 punten. De groepsleiders hoeven zelf niets in te kopen! De
groepsleden dienen met hun inkopen met de groepsleiders rekening te houden. Dit geldt zowel
wat betreft het eten, als met het drinken”.
Let op: Om de groep extra te prikkelen kan de leiding beslissen om aan een persoon, voor
een bepaald artikel wat hij/zij bijzonder graag wil hebben, meer punten te vragen! Wanneer een ander groepslid een soortgelijk artikel wil kopen, dan krijgt hij/zij dit voor een
redelijke prijs of zelfs goedkoper. Het doel hiervan is dat het de samenwerking en interactie wordt bevordert. Anders gezegd: Misschien koopt een ander groepslid wel het betreffende artikel ten gunste van degene die het wil hebben. Alleen ga je dit als groepsleiders NIET
op dit moment aan de groep uitleggen.
Het staat de groepsleider vrij om tijdens de training de groep op sommige momenten een
extraatje te geven, maar dan dient hiervoor wel een goede en onderbouwde reden te zijn.
Dus niet uit medelijden!
3. Een groepsleider deelt de benodigde papieren (zie bijlage) uit zodat het marktspel kan beginnen. Let op: zodra de papieren zijn uitgedeeld, begint de tijd te lopen. De eierwekker wordt op
60 minuten gezet.
Let op: De groep ontvangt 1x spelregels en ieder groepslid ontvangt een prijslijst en 1000 punten (verdeeld in diverse geldbiljetten en munten). Voor de ingekochte diensten ontvangt het
groepslid een tegoedbon. Alle producten en/of diensten die niet in de prijslijst staan vermeld,
kunnen de groepsleden proberen om deze te kopen bij de groepsleiders.
Ter uitgeleide:
De groepsleiders ronden het spel af door te zeggen dat het tijd is. Nu kunnen de groepsleden om
beurten met de vrouwelijke groepsleider mee gaan naar het spullenkamertje om alleen de gekochte spullen op te halen. De punten en de spullen controleren!!!!
Let op: De groepsleden hebben de neiging om te gaan smokkelen en zullen proberen om meer spullen uit
het kamertje mee te nemen dan zij in het spel hebben gekocht. Dit hoort bij het spel en de activering! Het is
goed om als groepsleiders te begrijpen dat de groepsleden tijdens de training ondermijnend gedrag zullen
gaan vertonen omdat ‘het oneerlijk is’ dat zij niet van alles gebruik kunnen maken. Hou het speels, uitdagend, prikkelend en blijf consequent! Het moet bijna een soort jeugdkamp gevoel geven.
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Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Er is geen evaluatie van deze oefening aan het begin van de training. Pas in de eindevaluatie van de training wordt het marktspel geëvalueerd.
Belangrijk voor die evaluatie is het volgende:
Als de groepsleden tijdens het marktspel ALLE punten bij elkaar hadden gevoegd, dan hadden zij
alle noodzakelijke diensten, etenswaren en drinken kunnen kopen! Hetzelfde geldt voor het samen
delen van materialen. Echter als meerdere groepsleden voor zichzelf hebben ingekocht dan komen
zij te kort tijdens de training, bijvoorbeeld: bepaalde diensten, spullen, eten of drinken. SAMENWERKEN IS EXTRA BELANGRIJK ALS DE GROEP/TEAM TE MAKEN HEEFT MET ONVOORZIENE EN/OF MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN! JUIST DAN NIET VOOR JEZELF
KIEZEN, MAAR GEBRUIK MAKEN VAN DE MEERWAARDE DIE DE GROEP/TEAM HEEFT
TE BIEDEN.
Volharding: Hoe gaat de groep hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Maak je keuze in wat je wilt aanschaffen voor de 1000 punten die je hebt ontvangen
van de trainers. De speciale aanbiedingen zijn al in de prijslijst verwerkt, tot wel 70%
korting! De prijzen kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Uiteindelijk bepalen de
trainers de definitieve prijs! Wees er snel bij, want de klok loopt! OP = OP

Artikel / Dienst:

Prijs in punten:

Kopen?

Verplichte bijdrage voor de trainers

125



Lunch: broodmaaltijd (2 boterhammen met beleg) en 1 consumptie
drinken (melk, koffie of thee)

90

Kofiie en/of thee per trainingsdag

60

Avondeten: vooraf

50

Avondeten: hoofd

100

Avondeten: toetje

60

Kraanwater + beker

GRATIS

Het gebruik van bestek

35

2 Koekjes

30

Toiletbezoeken

75

1 rol WC-papier

50

2 snoepjes

30

Bed

200

Beddengoed 1 persoon

100

Blijf binnen je budget van 1000 punten. Als je teveel uitgeeft bepalen de
trainers welk item je niet krijgt!

Naam van het groepslid:

Artikel / Dienst:

Prijs in punten:

Ondergoed

150

Sokken per paar

50

Broek

100

Blouse of overhemd

100

Trui of vest

150

Schoenen

100

Toilettas

350

Tandenborstel

75

Tandpasta

60

Mobiele telefoon of tablet

400

Frisdrank per consumptie

125

Chips per consumptie

90

Schrijfwaren (pen en papier)

75

Ontbijt: (2 boterhammen met beleg) en 1 consumptie drinken (melk,

90

Extra beleg per portie

35

Extra boterham

35

Je kunt alleen je eigen spullen terugkopen en niet die van een ander
groepslid. De trainers bepalen of zij
het item ook aan je willen verkopen en
tegen welke prijs, dit is bindend!

Kopen?

Artikel / Dienst:

Prijs in punten:

Pakje sigaretten

450

Pakje shag

350

Vloeipapier

75

Lucifers of aansteker

35

Versnapering per stuk of portie

100

1 stuks fruit

40

Suiker voor koffie of thee per trainingsdag

10

Melk voor in de koffie per trainingsdag

10

Jas

125

Sjaal

40

Lege tas

150

Kopen?

Totaal aantal punten:

In de prijslijst hierboven is ruimte voor
6 items of diensten die je zelf kunt
invullen. De prijs zal vervolgens door
de trainers worden bepaald en is
bindend!

Akkoord trainers

Akkoord groepslid

Welkom op de eerste dag van de training en meteen gaan jullie aan de slag met een lastige
opdracht: binnen 60 minuten dienen jullie alle benodigdheden voor de training te kopen van
de trainers.
Een ieder van jullie krijgt 1000 punten die hij/zij naar hartenlust kan besteden aan het kopen
van items die op de prijslijst staan vermeld. Alles wat je niet koopt binnen 60 minuten kun je
ook op een later tijdstip tijdens de training niet meer kopen!

De prijzen en de voorraden, zoals die op de prijslijst staan vermeld, zijn niet gegarandeerd.
Veranderingen en wijzigingen zijn mogelijk en hoeven niet door de trainers van te voren te
worden aangekondigd.
Je kunt alleen items kopen die je mee hebt genomen naar de training toe en die op dit moment
veilig zijn opgeborgen in een afgesloten kamer. Je mag dus geen voorwerpen kopen die toebehoren aan andere groepsleden. Natuurlijk met als uitzonderingen: eten, drinken, versnaperingen, wc-papier, diensten, bed, beddengoed en bestek.
Ook dien je een verplichte bijdrage af te staan aan de trainers zodat zij tijdens de trainingsdagen van alle gemakken zijn voorzien. Hoe groot deze bijdrage is, lees je in de prijslijst.
Na de 60 minuten worden jullie om beurten verzocht om mee te gaan naar de afgesloten kamer met daarin alle meegebrachte spullen veilig opgeborgen. Onder toezicht mogen de gekochte voorwerpen uit de tas(sen) worden gehaald. Hou er rekening mee dat de toezichthoudende
trainer zal controleren of er niet te veel of te weinig gekochte voorwerpen worden meegenomen.
Hierna is er een korte pauze en kun je een welverdiend kopje koffie of thee drinken, als je deze
consumpties tenminste hebt gekocht! Anders alleen maar een korte pauze met hooguit een beker kraanwater.

Tot slot: hoe verleidelijk het ook is om de trainers te gaan dwarszitten, is dat wellicht misschien niet het slimste wat je kunt doen. Omdat de trainers bepalen wat je wel/niet kunt kopen en welk prijskaartje er aan een voorwerp of dienst hangt. Ook tijdens de training staat het
de trainers vrij om jullie te trakteren, maar dat bepalen de trainers!
Veel succes en geniet ervan!

Ieder groepslid krijgt 1x deze
geldmunten t.w.v. 200 punten

Ieder groepslid krijgt 1x deze
geldmunten t.w.v. 800 punten
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Algemeen
Naam van de oefening: Theezakjes spel
Onderwerp van de oefening: Een expressieve oefening die uitermate geschikt is om tijdens een meerdaagse training uit te voeren. Hierbij draait het om samen te werken, onderhandelen en doelgericht te werken. Let op: deze oefening werkt
gewoonlijk niet goed in een stad.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefening.
[2] Het gaan onderhandelen met onbekenden om een betere deal te sluiten. [3] Het accepteren van de gevolgen van het tegenwerken of het samenwerken. [4] Het leren opkomen voor jezelf zonder daarbij de ander uit het oog te verliezen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het onderhandelen om met meer thuis te komen dan met de twee theezakjes
waarmee de groepsleden zijn vertrokken. [3] Het leren samenwerken om tot een goed
resultaat te komen. [4] Het direct en eerlijk communiceren zonder al te veel censuur te
plegen.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 180 minuten
Benodigde middelen: Theezakjes
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om voldoende theezakjes klaar te leggen.
Stage en aankleding: De stoelen worden in een kring geplaatst.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaats nemen in de
gesprekskring.
Het doorvoeren van de oefening:
Groepsleider: Het theezakjesspel is een uiterst eenvoudig spel. Het speldoel is namelijk om met
meer terug te komen dan waarmee je bent gegaan. Anders gezegd:
1. De groep wordt opgesplitst in subgroepen. Een subgroep bestaat uit 3 personen.
2. Iedere subgroep krijgt 2 theezakjes. Met deze theezakjes gaat de subgroep naar het dorp.
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3. De opdracht voor iedere subgroep luidt: Probeer de theezakjes om te ruilen tegen
een willekeurig iets, zolang het maar meer waarde heeft! (Bijvoorbeeld ruil je een
theezakje tegen twee broden).
4. Vervolgens probeer je het geruilde weer tegen iets nieuws te ruilen.(Bijvoorbeeld
ruil je de twee broden tegen een poster van Lady Gaga).
5. Misschien raad je het al: Probeer je nieuwe aanwinst tegen iets anders te ruilen! (Bijvoorbeeld,
probeer je nieuwe poster van Lady Gaga samen met het andere theezakje te ruilen tegen een
DVD).
6. Je blijft ruilen tot de tijd van de oefening is verstreken. Je krijgt 2,5 uur de tijd!
7. Je kunt in principe met iedereen ruilen die je wil, bijvoorbeeld door ergens aan te bellen of
door een winkel in te lopen.
8. Belangrijk: Je mag niet kopen en/of bedelen, je moet ruilen! Bovendien mag je geen geld meenemen of andere betaalvormen gebruiken!
9. Veel succes, en vooral veel plezier!

Ter uitgeleide: De groepsleider wijst de groepsleden de weg die het snelst naar het dorp leidt.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Nadat de subgroepen terug zijn in de trainingslocatie, wordt per subgroep bekeken
wat zij uiteindelijk met het ruilen hebben bereikt. Bovendien krijgt iedere subgroep de gelegenheid om te vertellen hoe de oefening is verlopen en welke hindernissen zij hebben overwonnen.
Tot slot vraagt de groepsleider aan de groepsleden wat zij hebben geleerd van deze oefening.
Volharding: Geen in het bijzonder.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: The act!
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs het bespreekbaar maken van onderwerpen die binnen de groep spelen. Let op! Deze oefening is uitermate geschikt voor een aaneensluitende tweedaagse training.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de opdracht.
[2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik. [3]
Ervaringen opdoen in het expressief uiten. [4] Het vertalen van een groepsonderwerp
naar een act.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 65 minuten
Benodigde middelen: Papier en pennen, tekenmateriaal, muziek, theaterrekwisieten,
theaterkleding, theaterschmink, scharen en plakband
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk dat de groepsleden pen en papier pakken.
Stage en aankleding: In de stage dienen de stoelen in een gesprekskring te worden geplaatst.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: Groepsleider: "Het samen eten neemt een belangrijke rol in tijdens
het opbouwen van sociale contacten. Het is een activiteit die de onderlinge verstandhouding positief kan beïnvloeden. Zo kunnen, bijvoorbeeld, de interactie en de interpersoonlijke relaties tussen groepsleden bevorderen. Anders gezegd: Eten is een sociale aangelegenheid. Door het eten een ontspannen karakter te geven, door er ook daadwerkelijk iets te laten gebeuren, neemt de interesse in de
groep en de ander toe".
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden een duo of een trio willen vormen.
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2. Groepsleider: “Bedenk een onderwerp (gebeurtenis of thema) wat volgens jullie in
de groep speelt. Probeer dit onderwerp te verwerken in een cabaretact, een toneelstukje, een lied, een gedicht, een spel, of een dans. Maar zorg ervoor dat het eten wel
licht verteerbaar blijft! Iedereen in je groepje dient zowel aan de voorbereiding, als
de uitvoering deel te nemen. De opvoering dient minimaal twee minuten en maximaal vijf minuten te duren. Jullie krijgen 60 minuten de tijd om 'The act' voor te bereiden. De
opvoeringen vinden tijdens het aansluitende avondeten plaats”.
Tweede deel:
Tijdens het avondeten worden de acts van de duo’s en/of trio’s opgevoerd.
Ter uitgeleide: Na het avondeten en nadat de laatste opvoering is geweest, bedankt de groepsleider de groepsleden voor hun bijdrage en inzet.

Evaluatie
Opruimen: De gebruikte rekwisieten en andere spullen dienen te worden opgeruimd.
Evaluatie: Er volgt geen formele evaluatie, maar een informele. Hoe? Na het opruimen van de
gebruikte spullen, volgt er een gezamenlijk koffie drinken (of thee). De groepsleider kan vragen hoe
iedereen het eten heeft gevonden en wat ze denken van de presentaties.
Volharding: n.v.t.
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Algemeen
Naam van de oefening: Persoonlijke doelen en groepsdoelen
Onderwerp van de oefening: Het formuleren van realistische doelen en de
bijbehorende taken geven menig groepslid en groepsleider hoofdpijn. Deze oefening
helpt met het levend maken van doelen en taken binnen de groep of het team. Let op!
Deze oefening is uitermate geschikt voor een aaneensluitende meerdaagse teambuilding.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het definiëren van persoonlijke doelen die het
groepslid hoopt te realiseren door zijn/haar deelname aan de groep. [2] Het definiëren
van groepsdoelen en de bijbehorende taken. [3] Het verwerven van inzicht in de persoonlijke verwachtingen, behoeften, wensen en hoop t.a.v. de groep. Als ook in die van
de medegroepsleden. [4] Het beseffen dat de persoonlijke doelen alleen kunnen worden gerealiseerd als de groep erin slaagt om de groepsdoelen te realiseren.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het onthullen wat de groepsleden hopen te bereiken met hun deelname aan de
groep. [3] Het actief samenwerken om doelen en de bijbehorende taken te formuleren.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de inclusiefase
Niveau van de oefe-

ning:

Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 240 minuten
Benodigde middelen: Papier en pennen
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Ritualiseren (techniek) en groepsgesprekken
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk dat de groepsleden pen en papier pakken.
Stage en aankleding: In de stage dienen de stoelen in een gesprekskring te worden geplaatst.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider legt uit wat de begrippen doel- en taakstellingen betekenen. Hiervoor kan hij/zij gebruik maken van de presentatie over doelen en taken in
www.boekenhoek.info Of de omschrijving uit het boek: ‘De beginnende groepsleider’ (deze tref je
ook in de boekenhoek aan).
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden subgroepen willen vormen van drie personen. Bij een
even aantal dient er 1 subgroep van 4 personen gevormd te worden.
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2. Groepsleider: “Ga als subgroep bij elkaar zitten in de werkruimte”.
3. Groepsleider: “Pak een pen en papier. Schrijf drie persoonlijke doelen op die jij
hoopt te realiseren door je deelname aan deze groep”. (15 minuten)
4. Groepsleider: “Bespreek met de andere leden van de subgroep je doelen. Wees kritisch naar elkaar toe en probeer van elkaar precies te begrijpen wat jullie komen ‘halen’ in de
groep. Als ook hoe jullie dit willen realiseren”. (45 minuten)
5. Groepsleider: “Probeer overeenkomstige doelen samen te voegen tot maximaal drie doelen die
belangrijk zijn voor alle leden van de subgroep voor wat betreft het willen realiseren binnen
de groep. Als er geen doelen kunnen worden samengevoegd, maken jullie een keuze voor drie
doelen”. ( 25 minuten)
6. Pauze van 10 minuten.
7. De groepsleider vraagt of de groepsleden plaats willen nemen in een gesprekskring.
8. De groepsleider vraagt aan de teamleider van de groep (in het geval van een teambuilding) of
dat hij/zij het volgende onderdeel wil leiden.
9. De groepsleider geeft de opdracht dat de doelen die door de subgroepen zijn geformuleerd worden geïnventariseerd en doorgesproken. Hierna gaat de groep drie doelen formuleren met de
bijbehorende taken die zijn gebaseerd op de doelen uit de subgroepen. (60 minuten)
10.De groepsleider vraagt of de groepsleden een tijdsplanning willen maken waarbinnen de gestelde doelen dienen te worden gerealiseerd. Als ook een taakverdeling en de wijze hoe de terugkoppeling naar de groep dient te geschieden. (30 minuten)
11.De groepsleider vraagt hoe de groepsleden hun commitment om de taken uit te voeren om zodoende de gestelde doelen te realiseren willen formaliseren? (10 minuten)
12.De groepsleider vraagt of de groepsleden willen nadenken over wat er moet gebeuren als iemand zich niet aan een commitment houdt of als een taak niet het gewenste effect heeft. (15
minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of dat het voor iedereen duidelijk is waaraan zij zich hebben gecommitteerd en voor welke periode. “It’s a deal!”
.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Het codespel
Onderwerp van de oefening: Een uitdagende oefening om een meerdaagse
training of teambuilding mee te beginnen (na de kennismaking en het uitleggen van
de omgangsregels). Het is een dynamische oefening waarbij het gaat om te ontdekken
dat het samenwerken (sociale activiteit) meer oplevert dan het tegenwerken
(persoonlijke activiteit).
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefening,
zodat het trainingsproces direct goed op de rails staat. [2] Het ontdekken dat het verleidelijk is om tegen te werken in plaats van samen te werken op de momenten dat je
‘iets’ moet gaan inleveren. [3] Het accepteren van de gevolgen van het tegenwerken of
het samenwerken. [4] Het leren opkomen voor jezelf zonder daarbij de ander uit het
oog te verliezen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het samen puzzelen en opdrachten proberen uit te voeren. [3] Het leren kennen van de andere groepsleden onder deze omstandigheden waarin er een prestatie
geleverd dient te worden. [4] Het direct en eerlijk communiceren zonder al te veel censuur te plegen.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 30 minuten
Benodigde middelen: Muziek, pennen en papier, 20 blauwe fiches, 20 rode fiches en 20
gele fiches, blauwe, rode en gele badges, de bijlage over het codespel.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek) en spel (werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om de bijlagen van het codespel vooraf in voldoende aantallen te hebben geprint.
Stage en aankleding: De stage bestaat uit stoelen die in een gesprekskring staan opgesteld.

De uitvoering
Inleiding op de oefening:
1. Bij het codespel speelt het verrassingseffect een belangrijke rol. De deelnemers hebben een
'beeld' gevormd, hoe de training er uit komt te zien. Dit beeld wordt verstoord. Hoe? Doordat het
codespel een rode draad vormt door de dag en iets weg heeft van een detectiveverhaal.
2.

Voor de groepsleider is het belangrijk om duidelijk te zijn tijdens de uitleg van het spel!
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3.

Ieder team bestaat uit maximaal 5 personen. De teams worden gevormd door de
personen die een badge dragen met dezelfde kleur erop. Er zijn drie kleuren, te weten: rood, blauw en geel. Let op: deze badges kan de groepsleider bij binnenkomst uitdelen aan de groepsleden.

4. Ieder team ontvangt vijf verzegelde ‘sleutelenveloppen’ met een wachtwoord, vijf letterkaarten en
een enveloppe met de code erin.
5. Ieder teamlid krijgt een sleutelenveloppe met het bijbehorende geheime wachtwoord. Het geheime wachtwoord dat bij de sleutelenveloppe hoort mag NIEMAND anders te weten komen!!!!
6. Ieder team krijgt de opdracht om voor 18.00 uur de code ontcijfert en uitgevoerd te hebben. De
code is een omschrijving waar het team een prijs kan vinden. De prijs moet uiterlijk voor 18.00
uur gevonden zijn, anders komt de prijs te vervallen.
7. De teamleden vormen van de vijf letterkaarten meerdere 'wachtwoorden'. Dit wil zeggen van de
vijf letters kunnen verschillende woorden worden gevormd en het team zal moeten ontdekken
welke wachtwoorden de juiste zijn. Deze wachtwoorden heeft het team nodig bij het verkrijgen
van één of meerdere sleutelenveloppen.
8.

De code die het team heeft gekregen valt alleen te ontcijferen door het verkrijgen van verschillende 'sleutels'. Deze 'sleutels' kan het team alleen maar krijgen wanneer zij proberen te achterhalen welk persoon een sleutelenveloppe heeft waarop het betreffende wachtwoord van toepassing
is.

9. Hierbij is het belangrijk om er voor te zorgen dat niemand anders het wachtwoord hoort of
weet te achterhalen omdat dan bijvoorbeeld een ander team met 'jullie' sleutel ervan door kan
gaan om de boel te saboteren. Anders gezegd: Team A zou dan de sleutels voor team B kunnen
innen en zo het vertalen van de code van team B in het honderd kunnen sturen. Het is ook mogelijk dat een team verkeerde wachtwoorden gaat rond bazuinen om een ander team op het verkeerde been te zetten.
10.Een persoon met een sleutelenveloppe die wordt benadert door een ander persoon met het juiste
wachtwoord, dient de betreffende enveloppe verzegeld te overhandigen. Vals spel wordt bestraft
met diskwalificatie van het gehele team.
11.De code bestaat uit vier diernamen. Een diernaam staat voor een tijdstip, een diernaam staat
voor een plek, een diernaam staat voor de handeling/activiteit en een diernaam staat voor de
voorwaarden hoe de handeling/activiteit verricht dient te worden. Een voorbeeld van een code
is: giraffe, wasbeer, citroenvlinder, struisvogel.
12.Het niet verwerven van de JUISTE sleutels zorgt er voor dat het team de opdracht niet kan uitvoeren!!!! Ieder team heeft een unieke code!!!!
13.Na iedere opdracht tijdens het dagprogramma krijgt het team tijdens de pauzes tijd om kort de
resultaten van het onderzoek en het verwerven van de sleutels met elkaar door te spreken.
14.Ieder team kan 2 belangrijke aanwijzingen verkrijgen, op het moment dat zij het spoor volledig
duister zijn. De eerste aanwijzing kunnen zij na 13.00 uur krijgen. Dit kost hun 30 minuten van
de maximale speelduur. Dat wil zeggen dat zij hun prijs dan uiterlijk 17.30 uur gevonden moeten hebben. De tweede aanwijzing kunnen zij na 16.00 uur krijgen dit kost hun wederom 30 minuten van de (inmiddels verkorte speelduur). Dat wil zeggen dat zij uiterlijk 17.00 uur de prijs
gevonden moeten hebben.
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LET OP: Uiteraard is ook dit een vorm & inhoudspel, wat zoveel wil zeggen dat er natuurlijk in de vorm er ook een eenvoudigere vorm is om de code te ontcijferen. Alleen
hoeven de teamleden deze informatie niet te weten. Kijk of ze er vanzelf achter komen of
dat ze de puzzel op weten te lossen op de beschreven wijze.

Het doorvoeren van de oefening:
Het spel kan beginnen nadat de groepsleider het spel heeft uitgelegd en aan de teams de bijlage:
'Het codespel', heeft uitgedeeld. De teams krijgen 15 minuten de tijd om samen een strategie af te
spreken.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond het spel af door te zeggen dat het tijd is. Er vindt een
overstap plaats naar de volgende opdracht.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Er is geen evaluatie van deze oefening aan het begin van de training. Pas na 18.00
uur wordt het codespel geëvalueerd.
Volharding: Hoe gaat de groep hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: Glamour!
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs ontdekken hoe je het lichaam actiever
kunt inzetten tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik.
[3] Ervaringen opdoen in het expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 35 minuten
Benodigde middelen: Muziek
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die goed aansluit bij de
afzonderlijke oefeningen.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden een partner willen kiezen
en bepalen wie persoon ‘A’ en wie persoon ‘B’ is.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Groepsleider: “Persoon A is een mooie sprookjesprinses die door de paleistuin wandelt en daar
een pad ontmoet (persoon B). De pad gaat naar de prinses toe en wil door haar worden gekust,
omdat hij dan een mooie prins kan worden. De prinses vindt dat vies en probeert van de pad
af te komen”. (Na 2 minuten wisselen)
2. Groepsleider: “Persoon B is zo licht als een heliumballon en dreigt steeds in de lucht er vandoor te gaan. Persoon A doet er alles aan om persoon B niet kwijt te raken en probeert hem/
haar op de grond te houden. Het wordt een gevecht tegen de elementen”. (Na 1 minuut wisselen)

Pagina 123

3. Groepsleider: “Persoon A wil de relatie met persoon B verbreken, maar persoon B
wil absoluut niet dat A weggaat. Persoon B smeekt en gaat letterlijk aan de benen
van A hangen”. (Na 2 minuten wisselen)
4. Groepsleider: “Persoon B denkt dat hij/zij zojuist de staatloterij heeft gewonnen,
maar persoon A gelooft hem/haar niet. B doet zijn/haar uiterste best om A te overtuigen”. (Na
1 minuut wisselen)
5. De modeshow lopen: de groepsleden gaan allemaal aan 1 kant van de werkruimte staan. Ze
pakken een trui of een jas erbij die zij dadelijk gaan showen. De groepsleider laat zien hoe een
mannequin of een dressman op de catwalk loopt (voeten voor elkaar) en met een lichtelijke
arrogante houding. De groepsleden gaan eerst de loop oefenen, allemaal tegelijkertijd naar de
andere zijde van de werkruimte toe met in het midden een draai op de heen- en de terugweg.
De groepsleider corrigeert en stimuleert de groepsleden. Dan gaan de groepsleden terug naar
1 kant van de werkruimte. Nu gaan om beurten de groepsleden het kledingstuk op de denkbeeldige catwalk presenteren. Hierbij lopen de groepsleden dezelfde route als die zij zojuist
hebben geoefend. Belangrijk is dat de overige groepsleden het groepslid actief ondersteunen
(door applaus, roepen, fluiten etc.) terwijl zij op de catwalk lopen. Als een groepslid terug is,
geeft hij/zij de te showen jas (of trui) door aan het volgende groepslid die direct de loop op de
catwalk gaat doen. Dit wordt herhaalt tot alle groepsleden hun catwalk-loop hebben gedaan.
(15 minuten) Muziektip: een modern popnummer met flinke bassen, geen rap of hiphop
6. De photoshoot: alle groepsleden zoeken een plekje uit in de werkruimte. Ze gaan tegelijkertijd
poseren voor een onzichtbare fotograaf. Ze nemen een pose aan, de groepsleider klapt in zijn/
haar handen en meteen nemen de groepsleden een andere pose aan, enzovoorts. (3 minuten)
Muziektip: het nummer Vogue van Madonna
7. Applausoefening: De groepsleden gaan om beurten de werkruimte uit. De overige groepsleden
staan klaar om hem/haar met een overweldigend applaus welkom te heten. Op het teken van
de groepsleider komt het groepslid naar binnen gelopen en neemt het applaus in ontvangst.
Hierbij kan worden gevarieerd door bijvoorbeeld te applaudisseren en tegelijkertijd naar het
groepslid toe te lopen, of even te wachten met applaudisseren en vervolgens enorm hard te
gaan juichen en applaudisseren, enzovoorts. (15 minuten) Muziektip: Hollywood galamuziek
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af en vraagt of de groepsleden een stoel erbij willen pakken.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: wie ben ik niet of toch wel?
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs ontdekken hoe je het lichaam actiever kunt inzetten
tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik.
[3] Ervaringen opdoen in het expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 100 minuten
Benodigde middelen: Muziek, naamplaatjes, stiften, pennen en papier
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die goed aansluit bij de
afzonderlijke oefeningen.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden pen en papier willen pakken.
Het doorvoeren van de oefening:
Deel 1: Wie ben je niet?
1. De groepsleden worden gevraagd om eigenschappen, karaktertrekken, houdingen, gedragingen op te schrijven die absoluut niet bij hem/haar horen. (5 minuten) De groepsleden worden
gevraagd om van de kenmerken die zij hebben opgeschreven een personage te maken. Wat
voor een soort persoon komt daaruit naar voren? In ieder geval iemand die zij absoluut niet
zijn. De groepsleden worden gevraagd om deze antagonist te omschrijven (let op: de antagonist kan positief en/of negatief van aard zijn. Als een antagonist te positief of te negatief is,
dan vragen om dit meer met elkaar in balans te brengen. (Ook een slechterik is niet alleen
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maar slecht). Tot slot geeft het groepslid de antagonist een naam en schrijft dit
op een naamplaatje. (15 minuten)
2. Vervolgens worden er tweetallen gevormd en wordt er bepaalt wie persoon A en
wie persoon B is. Persoon A gaat zijn/haar antagonist vorm geven (shapen) met
behulp van persoon B. Hiertoe gaat persoon A eerst uitleggen aan B wat voor een persoonlijkheid de antagonist heeft, hoe dat hij/zij beweegt, praat, denkt, voelt, handelt en dergelijke.
Vervolgens kruipt persoon A in de rol van de antagonist. Persoon B helpt met het verder shapen van de antagonist. Net zolang totdat persoon A tevreden is, dan wordt er gewisseld. Hierna wordt de oefening kort nagesproken. (25 minuten)
3. Persoon A en B kruipen beiden in hun antagonistenrol en spelen dat zij elkaar voor het eerst
(in de antagonistenrol) ontmoeten. (alle tweetallen tegelijkertijd, duur 3 minuten) De ervaringen worden kort nagesproken.
4. Vervolgens gaan de groepsleden door elkaar heen lopen in de rol van hun antagonist en ontmoeten elkaar (5 minuten) De ervaringen wordt kort nagesproken.
5. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen opschrijven wat is opgevallen aan de antagonistenrol, wat op een of andere manier herkenbaar is voor hem of haarzelf. En waarom dit het
geval is? (schaduwwerk). (10 minuten) De uitkomsten worden kort nabesproken.
6. Korte pauze.

Deel 2: wie ben je wel?
1. De groepsleden worden gevraagd of zij een plek in de werkruimte willen zoeken. Het is belangrijk dat zij voldoende ruimte om zich heen hebben om te kunnen bewegen. De groepsleden
gaan op de vloer zitten of liggen, zij maken zich zo klein mogelijk (met gesloten ogen). Vervolgens wordt er muziek gestart en gaan de groepsleden heel langzaam, als in slow motion
(spiertje voor spiertje), groeien en groter worden. Hierbij nemen ze zoveel ruimte in als zij, als
persoon, nodig hebben. (5 minuten) De groepsleider onderbreekt en vraagt aan de groepsleden
of zij vinden dat ze veel of weinig ruimte hadden ingenomen, als ook waarom ze hiervoor hebben gekozen. Let op: het letterlijk ruimte innemen correspondeert met de psychische ruimte
die iemand denkt of vindt dat hij/zij mag innemen (of inneemt). De groepsleider vraagt of de
groepsleden opnieuw zichzelf klein willen maken en de ogen willen sluiten. De muziek wordt
opnieuw gestart, maar dit keer bewegen de groepsleden zich niet (5 minuten). De groepsleider
onderbreekt de oefening en vraagt aan de groepsleden wat ze dit keer is opgevallen.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden zich opnieuw klein willen maken en willen gaan
groeien en ontwikkelen op de muziek, dit keer met beweging en ongeremd. De groepsleden
hoeven niet op 1 plek te blijven, maar wel de ogen gesloten houden (6 minuten). Let op: het is
de bedoeling dat de groepsleden nu ruimte en vrijheid ervaren. De groepsleider spreekt de oefening na met als aandachtspunten: wat heb je deze laatste keer ervaren? Wat zegt deze oefening over jou? Wat heb je geleerd? (15 minuten)
3. Ik ben….: de groepsleider vraagt of de groepsleden zichzelf aan de andere groepsleden willen
voorstellen op basis van wie zij zijn (dus met hun echte naam, kenmerken etc. Dit dient inhoudelijker te zijn dan dit bij een kennismaking het geval zou zijn). (15 minuten)

Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af en vraagt of de groepsleden een stoel erbij willen pakken.
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Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De
groepsleden krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking
te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: lopen!
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs ontdekken hoe je het lichaam actiever kunt inzetten
tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik.
[3] Ervaringen opdoen in het expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 30 minuten
Benodigde middelen: Muziek
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die goed aansluit bij de
afzonderlijke oefeningen.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen gaan staan.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Loopoefening 1: de groepsleider vraagt of de groepsleden rond willen gaan lopen. Hij/zij roept
achter elkaar (met tussenpauzes) diverse manieren van lopen. Zodra het groepslid een loopwijze hoort, past hij/zij zijn/haar lichaamshouding en wijze van lopen aan. De loopwijzen zijn:
hinkelen, slenteren, sprinten, huppelen, op de hakken lopen, reuzenstappen, doorstappen,
wandelen, sloffen, op teenpunten lopen, achteruit lopen, hink-stap-sprong, zijwaarts lopen,
hoppen, statig lopen, kikkersprong, 1 stap vooruit en twee achteruit, als jezelf lopen. (5 minuten)
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2. Loopoefening 2: de groepsleider vraagt of de groepsleden rond willen gaan lopen.
Hij/zij roept achter elkaar (met tussenpauzes) diverse emoties. Zodra het groepslid een emotie hoort, past hij/zij zijn/haar lichaamshouding en wijze van lopen
aan. De emoties zijn: blijheid, verlegenheid, boosheid, angst, teleurgesteld,
schaamte, opluchting, verliefd, opgewonden, woest, alertheid, pijn, intens gelukkig, passievol,
terneergeslagen, chagrijnig, ondeugend. Let op: het is belangrijk dat de groepsleden de kans
krijgen om zich in te kunnen leven in de emoties. (6 minuten)
3. Loopoefening 3: de groepsleider vraagt of de groepsleden rond willen gaan lopen. Hij/zij roept
achter elkaar (met tussenpauzes) diverse rollen. Zodra het groepslid een rol hoort, past hij/zij
zijn/haar lichaamshouding en wijze van lopen aan. De rollen zijn: bouwvakker, priester, hoer,
autodealer, koningin, marinier, dameskapper, bekende Nederlander, politieagent, rechter,
Sinterklaas, heks, model, kapper, marinier, professor, HEMA-verkoopster, non of monnik, Eskimo. (5 minuten)
4. Loopoefening 4: de groepsleider vraagt of de groepsleden rond willen lopen. Hij/zij roept achter
elkaar (met tussenpauzes) een rol, een wijze van lopen en een emotie. Zodra het groepslid dit
hoort, past hij/zij zijn/haar lichaamshouding en wijze van lopen aan. (5 minuten) De combinaties zijn:
x

Dameskapper + statig lopen + intens gelukkig.

x

Marinier + kikkersprong + pijn.

x

Hoer + huppelen + verlegenheid.

x

Bouwvakker + sloffen + angst.

x

Koningin + 1 stap vooruit en twee stappen achteruit + verliefdheid.

9. Loopoefening 5: De groepsleider geeft aan dat hij roept hoe de groepsleden moeten klinken en handelen, de onderwerpen zijn: een leeg lopende ballon, een gillende keukenmeid, gierende banden tijdens
een noodstop, een vliegende meeuw met landingsproblemen, het ineens leeglopen van een verstopte
wasbak, Tarzan die tussen de bomen slingert, een robot die het begeeft tijdens het lopen. (5 minuten)

Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af en vraagt of de groepsleden een stoel erbij willen pakken.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de
slag? Formuleer eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: De tragiek!
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs ontdekken hoe je het lichaam actiever kunt inzetten
tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik.
[3] Ervaringen opdoen in het expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 130 minuten
Benodigde middelen: Muziek, pennen en papier
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die goed aansluit bij de
afzonderlijke oefeningen. De groepsleden dienen ter voorbereiding aan deze oefeningen een tragisch gedicht te hebben geschreven over een dramatische gebeurtenis uit hun eigen leven.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden een partner willen uitkiezen.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Improvisatietoneel Romeo en Julia: De tweetallen bepalen zelf wie Romeo en wie Julia is. De
groepsleider vertelt in het kort het verhaal van Romeo en Julia tot aan de grafkelderscene. Dit
is de scene die de tweetallen tegelijkertijd gaan spelen. De scene dient op een melodramatische, ouderwetse manier te worden gespeeld (als in de stomme film) met heel veel pathos. De
groepsleider vertelt wat de tweetallen gaan spelen: Julia ligt opgebaard in de grafkelder. Ze
heeft een slaapmiddel gedronken, waardoor het lijkt dat ze dood is...een schijndood. Romeo
heeft gehoord dat zijn Julia dood is en heeft de monnik met de geruststellende brief gemist.
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Romeo rijdt als een bezetene op zijn paard en komt bij de grafkelder aan. Hij
stormt naar binnen en ziet daar zijn vrouwe Julia liggen. Hij beweent haar,
klaagt bij de engelen in de hemel, wil haar tot leven roepen, smeekt, huilt en pakt
dan zijn mes. Hij steekt zichzelf neer met als doel om te sterven met zijn Julia. De
sterfscène duurt echter anderhalve minuut, dus zal Romeo de scene moeten rekken. Dan
wordt Julia wakker en schrikt als zij daar Romeo dood aantreft. Ze huilt en is wanhopig. Julia
pakt het mes van Romeo en begint ook zichzelf dood te steken, echter duurt ook deze scene
anderhalve minuut. Tot slot liggen daar onze geliefden dood in de grafkelder. (Let op: in het
toneelstuk van Shakespeare wordt er geen mes gebruikt maar vergif. In dit geval dichterlijke
vrijheid). Dit is vooral een scene die Fun moet zijn en dat lukt zeker als er tegelijkertijd meerdere Romeo’s en Julia’s sterven. (15 minuten)
2. Mijn tragisch gedicht: de groepsleider vraagt of de groepsleden het gedicht erbij willen pakken
wat zij thuis hebben geschreven, dit was een huiswerkopdracht. Het moest een dramatisch/
tragisch gedicht zijn over een situatie of een gebeurtenis uit het leven van de groepsleden. De
groepsleider vraagt of de Romeo’s en Julia’s weer bij elkaar gaan staan. Deze tweetallen gaan
samen met elkaars gedichten aan de slag. Hoe? De tweetallen lezen elkaars gedichten. Vervolgens gaan de Romeo’s oefenen om het gedicht van zijn Julia voor te dragen op een passende
dramatische wijze (melodramatisch wel te verstaan met veel pathos en grote bewegingen). De
Julia’s doen hetzelfde met het gedicht van hun Romeo. (20 minuten)
3. Mijn tragisch gedicht (vervolg): de groepsleider vraagt of de groepsleden hun gedicht niet alleen kunnen declameren, maar er ook bij bewegen. Hierbij de houding, de manier van lopen en
de bewegingen aan de tekst aanpassen. (5 minuten) De groepsleider vraagt of de groepsleden
willen proberen om de tekst van het gedicht te gaan zingen (ze verzinnen hierbij zelf de melodie), maar wel in een operastijl. (10 minuten)
4. De opvoering: de groepsleider vraagt of de afzonderlijke groepsleden om beurten het gedicht
willen presenteren aan de groep als een aria uit een opera. (30 minuten)
5. Pauze, tijd voor koffie of thee (10 minuten)
6. Waar doe ik moeilijk over? De groepsleider vraagt of de groepsleden pen en papier willen pakken en op willen schrijven wat nu typische onderwerpen zijn waarover hij/zij moeilijk doet
(gaat problematiseren). Als ook of het problematiseren succesvol is. Anders gezegd: krijgt hij/
zij hierdoor zijn/haar zin? (5 minuten)
7. De groepsleider vraagt of de groepsleden elk 1 onderwerp wil kiezen waar hij/zij het wel erg
bont mee kan maken. Oftewel: de crème a la crème van het problematiseren. Als deze is gekozen, vraagt de groepsleider of de groepsleden (tegelijkertijd) willen oefenen in het demonstreren van het onderwerp met het bijbehorende problematische gedrag. Anders gezegd: hoe doe je
dat! Laat zien en horen! (5 minuten)
8. De groepsleider vraagt of de Romeo’s en de Julia’s weer bij elkaar willen komen. De Romeo’s
laten aan hun Julia het problematiserende gedrag zien en vragen om een reactie van Julia.
Vervolgens laten de Julia’s hun problematiserend gedrag aan hun Romeo zien en vragen om
een reactie. (10 minuten)
9. De groepsleider vraagt of de Romeo’s nu het problematiserende gedrag van hun Julia willen
gaan spelen (rolomkering). De Julia’s geven hun Romeo spelinstructies en corrigeren zonodig.
Vervolgens bekijken ze het spel van Romeo en geven hun mening van wat ze zien en horen.
(10 minuten)
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10.Er wordt gewisseld, de Julia’s gaan het problematiserende gedrag van hun Romeo
spelen. De Romeo’s mogen hun Julia spelinstructies geven en indien nodig corrigeren. Vervolgens bekijken ze het spel van hun Julia en geven hun mening van
wat ze hebben gezien en gehoord. (10 minuten)
11.De groepsleider vraagt of de tweetallen de oefening willen naspreken. Tot welke conclusies
komen zij. (15 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af en vraagt of de groepsleden een stoel erbij willen pakken.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: wie ben ik? (schaduwwerk)
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs ontdekken hoe je het lichaam actiever kunt inzetten
tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik.
[3] Ervaringen opdoen in het expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 150 minuten
Benodigde middelen: Muziek, onderwerpkaartjes (zie bijlage)
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die goed aansluit bij de
afzonderlijke oefeningen.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen gaan staan.
Het doorvoeren van de oefening:
Deel 1:

1. De groepsleider verdeeld de groep in tweeën, te weten: team A en team B.
2. Een groepslid van team A gaat naar voren toe, pakt een onderwerpkaartje en beeld het onderwerp uit
wat op het kaartje staat. De teamleden van groep A krijgen 30 seconden de tijd om het onderwerp te
raden. Het uitbeeldende teamlid mag hints geven, echter niet door te praten maar door uit te beelden.
Als de teamleden het raden, dan krijgen zij een punt en gaat een ander teamlid een nieuw kaartje
met een onderwerp erop pakken. Als de teamleden van A het onderwerp niet of verkeerd raden, dan
krijgt team B 1x de kans om te zeggen wat het onderwerp is. Als dit goed is krijgen zij een punt, als
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het fout is geen punten. De beurt gaat sowieso door naar team B. Na 10 onderwerpen
wordt gekeken welk team er heeft gewonnen. (20 minuten)

Deel 2:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden tweetallen vormen en de vorige oefening
nabespreken. Wat is hun opgevallen aan zichzelf en aan anderen? (5 minuten)
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden twee vragen willen beantwoorden en de antwoorden
opwillen schrijven. Vraag 1: Welke eigenschappen bewonder je in anderen? Schrijf vijf tot tien
eigenschappen op. Vraag 2: Welke eigenschappen verafschuw je in anderen (oftewel: heb je
een hekel aan)? Schrijf vijf tot tien eigenschappen op. Tot slot is het belangrijk om je naam
boven het papier met de antwoorden te schrijven. Bespreek de antwoorden met je partner.
Wat valt jullie op aan de antwoorden? (15 minuten)

Deel 3:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden voor alle eigenschappen ‘Ik ben…’ willen schrijven.
Vervolgens vraagt de groepsleider of de tweetallen willen bepalen wie persoon A en wie persoon B is.
2. Persoon B kiest een eigenschap uit zijn/haar lijstje van antwoorden, die hij/zij echt vreselijk

vindt (schaduwinhoud). Persoon B kijkt persoon A aan en begint te vertellen: “Ik ben ….
(eigenschap)”. Hij/zij blijft dit herhalen, maar wel op een zodanige wijze dat hij/zij zich iedere
keer bewust is van de woorden en hun betekenis als hij/zij deze uitspreekt (dus niet op de Xerox kopieerstand). Persoon A luistert en bevestigt dat wat persoon B zegt. Hoe? Non-verbaal,
paralanguage en op een beperkte schaal verbaal (korte zinnetjes of woorden, zo nu en dan).
Het uitspreken roept weerstand op bij persoon B en kan ook leiden tot heftige gevoelens. Dit is
een teken dat het hier een echte schaduwinhoud betreft. Door het te blijven herhalen gaat, na
een verloop van tijd, de negatieve lading af van de bewering: “Ik ben….(eigenschap)”. Als dat
gebeurd dan heeft de persoon de schaduwinhoud weer toegeëigend en bespreekbaar gemaakt.
Als de persoon totaal geen beleving bij het uitspreken ervaart, dan kan dit twee dingen betekenen: [a] de persoon heeft een eigenschap gekozen die niet in de schaduw zit, [b] de persoon
blokt de weerstand en/of de emotionele lading. Het is belangrijk om de persoon even te laten
experimenteren met het uitspreken en anders een andere bewering nemen. Deze oefening is
belangrijk voor het leren accepteren van jezelf, je kern, de persoon wie je bent. De groepsleden
kunnen deze ook thuis doen, maar dan 1 uur per bewering tot dat de negatieve lading weg is.
Eventueel meerdere dagen achter elkaar herhalen. Nu tijdens de bijeenkomst is er 20 minuten tijd per persoon gereserveerd om een bewering uit te spreken. Nadat er gewisseld is, bespreken de tweetallen de oefening na. (5 minuten)
3. Pauze, tijd voor koffie of thee (10 minuten).

Deel 4:
1. Ervaar mijzelf: De groepsleider vraagt of de groepsleden een plek in de werkruimte innemen.
De groepsleider legt uit dat er nu een dansoefening op het programma staat, waarbij de
groepsleden hun ogen deels hebben gesloten. Het sluiten van de ogen maakt het mogelijk om
beter in te leven en te ervaren. De groepsleden kunnen zelf bepalen of en wanneer zij hun
ogen sluiten. De groepsleider geeft aan dat hij/zij tijdens de voortgang van de dans instructies
zal geven. De dans is als volgt opgebouwd:

Pagina 134

x Stilstand en aandacht brengen naar het ademhalen.
x Oerdans: De groepsleden beginnen te dansen met stampende voeten. De
bewegingen vanuit stilstand, langzaam maar zeker opvoeren naar groot en
heftig.
x Stilstand en luisteren naar muziek.
x Winddans: De groepsleden beginnen te bewegen op de muziek, alsof zij vederlicht zijn
en mee bewegen in de wind. (Deze fase gaat over in de volgende)
x Minimale dans: De groepsleden gaan steeds langzamer bewegen en tegelijkertijd steeds
gedetailleerder, dit wil zeggen met minusculere bewegingen. De dans komt langzaam
tot stilstand.
x Gewaarworden.
x De groepsleider vraagt of de groepsleden op een vel papier het antwoord willen schrijven op de vraag: Wie ben je?
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af en vraagt of de groepsleden een stoel erbij willen pakken.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Beeld uit: een
negatieve eigenschap van jezelf

Beeld uit: een negatieve emotie die je
vaker ervaart

Beeld uit: een
fake reactie dat
je iets leuk vindt

Beeld uit: een karaktertrek die je niet accepteert van jezelf

Knip de kaartjes los

Beeld uit: een
tekortkoming van
jezelf

Beeld uit: een houding
dat het je allemaal niet
kan interesseren

Beeld uit: een vreemde
handeling of gedraging die
je vaker laat zien

Beeld uit: dat je gewonnen hebt ten koste van
iemand anders

Knip de kaartjes los

Beeld uit: een
houding die geen
tegenspraak duldt

Beeld uit: opluchting dat je niet
bent betrapt

Beeld uit: je krijgt je
zin niet op iets wat je
persé wilt hebben

Beeld uit: je liegt om
je zin er door heen
te drukken

Knip de kaartjes los

Beeld uit: het gezicht wat je trekt
om alsnog je zin
te krijgen

Beeld uit: hoe je je
gedraagt als je zielig bent

Beeld uit: als je
verliest en de ander geniet van de
overwinning

Beeld uit: je doet
alsof je de ander
accepteert

Knip de kaartjes los
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: Inpluggen!
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs ontdekken hoe je het lichaam actiever kunt inzetten
tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken. Let op: over het onderwerp:
inpluggen, tref je een presentatie aan op www.boekenhoek.info
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik.
[3] Ervaringen opdoen in het expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: 120 - 180 minuten
Benodigde middelen: Muziek, pennen en papier, Fins sprookje (zie bijlage)
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die goed aansluit bij de
afzonderlijke oefeningen.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen gaan staan.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Playbacken: De groepsleden krijgen een muziekmontage te horen van liedjes en muziekfragmenten. Het is de bedoeling dat ze de liedjes gaan playbacken (ook als de groepsleden de woorden niet kennen, dan doen alsof) en als het alleen een muziekfragment is, dan het bijbehorende ‘TopPop’/TMF/MTV dansje doen. Duetten zijn toegestaan! (10 minuten)
2. Monster creëren: De groepsleider vraagt of de groepsleden in een kring komen staan. Iedereen
gaat rechtop staan met de armen langs het lichaam. Eén groepslid begint met het bewegen
van één lichaamsdeel, bijvoorbeeld een vinger of een hand. Dan weer ‘los’ en terug naar de
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uitgangspositie. De rechterbuurman neemt de beweging van nummer 1 over en
voegt er zelf een nieuwe beweging aan toe. Dan terug naar de uitgangspositie. De
rechterbuurman neemt de bewegingen van de voorafgaande over en voegt er een
beweging aan toe. Enzovoorts, totdat iemand een beweging over slaat van een
voorganger. Deze persoon is dan af. Het herhalen en toevoegen van bewegingen gebeurd net
zolang tot dat er 1 persoon overblijft. Dit is de winnaar (5 minuten).
3. Communiceren met dans: De groepsleider vraagt of de groepsleden tweetallen willen gaan
maken en vervolgens gaan dansen op de muziek. Terwijl zij dansen fluistert de groepsleider
één van het tweetal (persoon A) een opdracht in het oor. Het is de bedoeling dat persoon A
door middel van het dansen duidelijk maakt aan persoon B wat hij/zij wil. Persoon B mag één
keer raden wat de ander probeert te communiceren. Als het goed is, fluistert de groepsleider
hem/haar een opdracht in de oren die vervolgens door persoon A in één keer moet worden geraden. Als er een foutief antwoord is gegeven, dan valt de persoon af en gaat langs de kant
staan. De ander gaat opzoek naar een nieuw partner. Dit gaat net zolang door totdat er 1 winnaar overblijft. (10 minuten) De communicatieopdrachten:
x Ik heb een hekel aan je!
x Ik vind je om op te vreten!
x Ik wil met je vrijen!
x Ik haat je!
x Ik hou van je!
x Ik ben lelijk!
x Ik ben gelovig!
x Ik schaam me dood!
x Ik ben bang voor je!
x Ik ben de mooiste!
x Ik ben opgewonden!
x Ik ben woest op je!
x Ik ben gelukkig!
4. Inspringspel: De groepsleider vraagt of de groepsleden aan één kant van de werkvloer komen
zitten. De groepsleider maakt een stage en plaatst hier twee stoelen. Hij wijst twee groepsleden (A + B) aan die plaats nemen op de stoelen. Zij krijgen een situatie voorgelegd die zij direct gaan spelen: wachtkamer bij de dokter. Terwijl zij spelen fluistert de groepsleider in het
oor van een ander groepslid een nieuwe situatie. Dit groepslid staat op en breekt in het spel in
en begint de nieuwe situatie te spelen. Tegelijkertijd verdwijnt persoon A van de stage en gaat
persoon B direct mee in de nieuwe situatie. Tot er een nieuw groepslid inbreekt met een nieuwe situatie, dan verdwijnt persoon B van de stage, enzovoorts (10 minuten).
5. Het levende sprookje: De groepsleider vorm twee teams die tegelijkertijd het sprookje gaan
visualiseren terwijl de groepsleider het vertelt. Het is een traditioneel Fins sprookje met de
titel: De boer en zijn knecht (zie bijlage). (10 minuten)
6. De emotietransformaties: De groepsleider vraagt of de groepsleden een vrije plek in de werkruimte willen innemen. De groepsleider legt uit dat hij/zij steeds twee emoties roept. De
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groepsleden beginnen met het uitbeelden van de eerste emotie en laten zien hoe
deze emotie langzaam maar zeker verandert in de twee emotie. Let op: het gaat
hierbij niet alleen maar om het uitbeelden, maar ook om het ervaren (‘voelen’) van
de emoties. Tip: het is goed om de emotieparen 1 of 2 keer te herhalen, hierdoor
wordt het gemakkelijker om sneller en beter in te leven. (15 minuten) De emotieparen zijn:
 Verdrietig >>> blij
 Blij >>> kwaad
 Kwaad >>> verlegenheid
 Verlegenheid >>> angstig
 angstig >>> diep ongelukkig
 Diep ongelukkig >>> hartstochtelijk
 Hartstochtelijk >>> verliefd
 Verliefd >>> verdrietig
7. Toneelstuk maken op basis van een situatieschets: De groepsleider vraagt of er subgroepen
worden gevormd van (tenminste) drie personen. Iedere subgroep krijgt een situatieschets
voorgelegd (zie bijlage) met de opdracht om van de situatieschets een toneelstuk te maken
met: [1] Een introductie, [2] Probleemstelling, [3] toewerken naar climax, [4] afronding. In het
toneelstuk moeten alle subgroepleden meespelen (kort of lang). Het toneelstuk mag niet worden afgeraffeld, maar er wordt gevraagd of de subgroepleden zich willen inleven in de personages en de problematiek. Het doel is om zo geloofwaardig mogelijk over te komen. Elk toneelstuk duurt minimaal 5 en maximaal 10 minuten. Voorbereiding: 40 minuten.

Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af en vraagt of de groepsleden een stoel erbij willen pakken.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Er was eens een gewetenloze boer die beloofde dat wie bij hem als knecht zou komen werken, zijn
loon pas uitbetaald kreeg op het moment dat de koekoek riep. Verder werd er contractueel niets vastgelegd. En als de boer kwaad zou worden, mocht de knecht hem zijn neus afdraaien, en als de
knecht kwaad werd, mocht de boer dat bij hem doen.
Daar kwam toen een hele snaakse knaap zich als knecht verhuren op die boerderij. De boer stuurde
hem om te beginnen met een span ossen het bos in om brandhout te halen. En hij mocht niet terugkeren voordat de hond die hij meekreeg, naar huis ging. En dan moest hij ook nog eens door hetzelfde gat binnenkomen als die hond.
De knaap ging toen met die hond het bos in. Maar die hond dacht er niet aan om terug te gaan, de
godganse dag rende hij in het bos achter de hazen aan. Zo verstreken er twee dagen en toen ten slotte
de derde dag aanbrak, nam de knecht een lange roe, begon de hond daarmee op zijn bliksem te geven
en zei:
`Ga je nou naar huis of niet?'
`God zal me liefhebben!' jankte de hond en rende naar huis.
Toen ze thuiskwamen, zat de poort dicht en kroop de hond door het gat van de plee het erf op. De
knecht, die daar ook door moest, hakte toen de ossen in kleine stukjes en duwde ze door het pleegat
naar binnen. Daarna hakte hij het brandhout en de slee aan mootjes, drukte ze door hetzelfde gat
heen en ging er zelf achteraan. Toen hij binnen was, vroeg de boer:
`Hoe is de hond het erf op gekomen?'
`Door het pleegat', zei de knaap.
`En ben jij door hetzelfde gat gekomen?' vroeg de boer. De knaap zei:
`Ja, en die ossen heb ik maar kleingehakt, omdat ze anders niet door het pleegat gingen'. En daarna
vroeg hij: `Ben je nou boos?'
`Ach, welnee', zei de boer.
`Als je boos wordt, draai ik je neus eraf', waarschuwde de knaap.
Toen stuurde de boer zijn knecht met een span paarden, omdat de ossen dood waren, naar de molen. De knaap vertrok, maar onderweg kwam hij langs een heleboel armoedige daglonershutjes en in
elk hutje liet hij een zak graan achter en toen hij bij de molen kwam, waren alle zakken op, zodat hij
met lege handen weer terugkeerde. Op de terugweg kwam hij een oud mannetje met een zware lading graan en een scharminkelig paard tegen.

De knaap zei:
`Neem

jij mijn paarden maar. Ik kom ook wel thuis op die knol van jou'.

Dus ruilden ze en de knaap reed op die knol naar huis. De boer vroeg:
`Waar is het meel?'
`Tja, ik kwam onderweg een heleboel daglonershutjes tegen en toen heb ik in elk hutje maar een
zak achtergelaten. En toen ik bij de molen kwam, waren alle zakken op', legde de knecht uit.
`Waar heb je mijn paarden gelaten?' vroeg de boer weer.
`Tja,

ik kwam een oud mannetje tegen, dat op weg was naar de molen, en die had zo'n scharminkelig
paard en zo'n zware lading graan bij zich dat ik medelijden met hem kreeg en hem onze paarden
maar gegeven heb, in ruil voor deze knol hier', legde de knecht uit, waarna hij vroeg of de boer nou
boos was.
`Ach,

welnee', zei de boer.

`Als je boos wordt, draai ik je neus eraf, hoor', zei de knaap. 's Nachts overlegde de boer met de
boerin:
`Als jij nou morgenochtend daar in die spar koekoek gaat zitten roepen, kan ik de knecht zijn loon
uitbetalen en zijn we van hem af. Anders kost het ons nog de hele boerderij. Van onze paarden,
ons graan en onze ossen heeft hij ons al afgeholpen'.
De knecht hoorde alles en laadde alvast zijn geweer. De volgende ochtend maakte de boer hem
wakker en zei: 'Kom's luisteren, de koekoek roept! Nou krijg je je loon en mag je weg'.
De knecht pakte zijn geladen geweer, liep in zijn nachthemd naar buiten, schoot de boerin uit
de boom en zei:
`Het was helemaal geen koekoek, je wijf was in die boom geklommen en zat daar koekoek te
roepen'.
`Heb je haar doodgeschoten?' vroeg de boer.
`Daar ziet 't wel naar uit, want ik dacht dat 't een koekoek was', antwoordde de knecht en hij
vroeg: `Ben je nou boos?' En de boer zei:
`Wie zou daar voor de drommel niet boos om worden!' `Mooi, dat kost je dan je neus', zei
de knecht.
En hij ging een nijptang halen, wrong daarmee de boer zijn neus af, joeg hem weg, nam zelf de
boerderij in bezit en bleef daar wonen tot hij doodging — en toen ben ik daar ook maar weggegaan.

Volkssprookje, opgetekend in 1891

Persoon A en persoon B hebben elkaar anderhalf jaar geleden voor het eerst ontmoet. De ontmoeting was voor beide bijzonder, omdat zij direct wisten dat de ander belangrijk was en zij vrijwel
direct van elkaar zijn gaan houden. Het houden van is in de afgelopen maanden alleen maar sterker geworden en dit is zowel een zegening als een vloek. De zegening is dat zij een zielsverwant
hebben gevonden, de vloek is dat zij niet verliefd zijn. Hierdoor groeien beiden verder naar elkaar
toe, als motten die worden aangetrokken door kaarslicht. Maar net als bij de motten dreigen de
personen zich te branden aan de (liefdes)vlam. Ze hebben geprobeerd om elkaar niet meer te zien
en met de vriendschap te stoppen, maar dat mislukt keer op keer. Persoon B heeft kortgeleden
zijn relatie met een ex-partner (persoon C) hervat. Persoon B is hiermee heel gelukkig, ondanks
dat hij/zij weet dat dit nooit een succesvolle relatie zal zijn of een lang leven is beschoren. De aantrekkingskracht blijft echter bestaan tussen persoon A en B. Persoon C besluit om de confrontatie
met persoon A aan te gaan, zonder dat B dit weet. Wat gaat er gebeuren? Hoe loopt het af?

Persoon A en persoon B zijn al een aantal jaren vrienden van elkaar, maar hebben de
afgelopen maanden een hekel ten opzichte van elkaar ontwikkelt. Er is geen directe aanleiding, maar veel meer een toenemende irritatie als de ander iets zegt of doet. De omgeving denkt nog steeds dat de vrienden elkaars beste vrienden zijn en zij zelf houden deze
illusie ook in stand. Uiteraard weten de vrienden zelf ook dat er een vervelende irritatie
leeft tussen hun beide in, maar ze maken het niet bespreekbaar. Persoon C is een derde
goede vriend(in) en kan het niet langer meer aanzien en vertelt persoon B wat er voor
hem/haar aan de hand is: ‘persoon A is verliefd op B geworden, maar wil dit niet vertellen omdat hierdoor de vriendschap kapot kan gaan’. Persoon B wordt kwaad op persoon
C en A. Persoon B voelt zich verraden door beide en wil met beide vriendschappen gaan
breken. De drie personen komen bij elkaar op verzoek van persoon B. Hij/zij wil stoppen
met de vriendschappen, maar pas nadat hij/zij de anderen heeft geconfronteerd. Hoe
loopt dit af? Kan de vriendschap behouden blijven?

Persoon A en persoon B zijn vrienden (vriendinnen) die samen op vakantie zijn in Zuid Afrika. Tijdens een safaritrip verblijven beide in een luxe cottage. Ze delen samen een cottage om zo geld te
besparen. Tijdens de vakantie zijn beide naar elkaar toegegroeid en is de vriendschap flink verstevigd. Uiteraard hebben beide goede afspraken gemaakt over gedragsregels tijdens de vakantie. Nu
staat persoon B op het punt om een belangrijke gedragsregel te breken: geen seks in de gezamenlijke hotelkamer. Of in dit geval: cottage. Persoon B heeft zijn/haar zinnen gezet om met de reisleider
van bil te gaan. Persoon A is hier boos over geworden, omdat enerzijds de afspraak is geschonden
en anderzijds omdat hij/zij buiten de cottage in de nacht heeft moeten wachten tot de vrijpartij
voorbij was. Een derde reden is dat persoon A tijdens de vakantie een beetje verliefd is geworden
op persoon B, maar heeft hier (nog) niets meegedaan. De volgende nacht wil persoon B weer seks
met de reisleider en verwacht dat persoon A buiten wacht. Na een half uur wordt persoon A zo boos
dat hij/zij de cottage inloopt en de anderen wil gaan confronteren. Persoon A vindt dat de persoon
B maar een keuze moet maken. Hoe zal dit aflopen? Wat betekent dit voor de vriendschap?

Persoon A en persoon B hebben tien jaar geleden een relatie gehad. Destijds is de relatie
op een bevredigende wijze afgerond. Nooit een onvertogen woord of vervelendigheid. Tot
op de dag van vandaag zijn persoon A en persoon B goede vrienden, die veel activiteiten
samen ondernemen. Persoon C, een goede vriend(in) van beiden, vertelt dat hij/zij het
maar raar vindt hoe persoon A en B met elkaar omgaan. Het lijkt wel op een relatie, zonder dat het zo mag worden genoemd. Persoon B schrikt hiervan en vertelt dat hij/zij nooit
meer een relatie wil met persoon A, omdat A een slechte minnaar is. Persoon A reageert
boos op persoon B met dat hij/zij anders nog niet eerder klachten heeft gehad. Persoon C
vertelt dat hij/zij opgelucht is om te zien dat persoon A en B geen relatie met elkaar hebben, omdat hij/zij verliefd is op persoon A. Hierop volgt er een confrontatie met persoon
B, met het vriendelijke verzoek om persoon A met rust te laten. Persoon A zegt geen relatie met persoon C te willen, maar dat hij/zij terug wil naar persoon B. Wat zal persoon B
gaan doen? Hoe zal de situatie aflopen? Wat betekent dit voor de vriendschappen?
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: levenslied
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs ontdekken hoe je het lichaam actiever kunt inzetten
tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik.
[3] Ervaringen opdoen in het expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: 150 - 180 minuten
Benodigde middelen: Muziek, pennen en papier, levenslied
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die goed aansluit bij de
afzonderlijke oefeningen. De groepsleden hebben ter voorbereiding thuis een levenslied gemaakt.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen gaan staan.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Je eigen deuntje: De groepsleider vraagt of de groepsleden door de werkruimte willen gaan
lopen. De groepsleider vraagt of zij steeds willen afwisselen in de wijze van lopen, bijvoorbeeld: wandelen, rennen, joggen, hinkelen, sloffen. Het afwisselen niet te snel, eventueel kan
de groepsleider een wisseling aangeven d.m.v. een handklap. Tijdens het lopen gaat ieder
groepslid een melodietje neuriën, fluiten of zachtjes zingen. Het liefst geen bestaand melodietje, maar iets wat spontaan opkomt bij de manier van lopen. Als het groepslid tevreden is met
zijn/haar melodietje dan gebruikt hij/zij dit ook bij de andere manieren van lopen en past het
dan aan in toonhoogte, ritme, volume en dergelijke. Hoe beter het melodietje pakt hoe harder
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en duidelijker de groepsleden het mogen laten horen. (10 minuten) De groepsleider vraagt of de groepsleden stil willen gaan staan en of zij om beurten hun melodietje willen laten horen. De groepsleider pikt één melodie eruit en vraagt of de
overige groepsleden mee willen gaan ‘jammen’ op basis van dit melodietje. Indien
mogelijk ook instrumenten gebruiken of het tikken/slaan op lichaamsdelen/de vloer/een muur/
een stoel et cetera. (15 minuten)
2. De groepsleider neemt één andere melodie en bouwt dit om tot een gregoriaans gezang en laat
de overige groepsleden hierbij invallen in diverse partijen. (5 minuten)
3. De groepsleider kiest een derde melodie en bouwt dit om tot een Caraïbisch zomernummer en
wederom vraagt hij/zij of de overige groepsleden hieraan mee willen doen. (5 minuten)
4. Het levenslied: De groepsleider vraagt of de groepsleden hun levenslied erbij willen pakken,
wat ze thuis hebben gemaakt (huiswerkopdracht). Het levenslied dient betrekking te hebben
op het leven van ieder afzonderlijk groepslid en kan passend zijn gemaakt op een bestaand
lied of een groepslid heeft het eigen lied gecomponeerd.
5. De groepsleider vraagt of de groepsleden groepjes van drie willen vormen.
6. De trio’s luisteren naar het levenslied van elkaar. Dit keer alleen voorgelezen. De groepsleden
gaan elkaar bevragen over de inhoud en de betekenis van elk afzonderlijk levenslied. Als ook
geven ze aan wat de tekst met hen persoonlijk doet. (30 minuten)
7. De trio’s gaan nu luisteren en kijken naar het gezongen levenslied van elkaar. De groepsleden
geven elkaar feedback. (30 minuten)
8. De trio’s gaan nu werken aan het bijschaven en optimaliseren van de levensliederen. Als ook
dat ze participeren in de performance van het levenslied van de ander...op wat voor een wijze
dan ook. (30 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af en vraagt of de groepsleden een stoel erbij willen pakken.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: Silly me!
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs ontdekken hoe je het lichaam actiever kunt inzetten
tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik.
[3] Ervaringen opdoen in het expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 35 minuten
Benodigde middelen: Muziek, ballen
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die goed aansluit bij de
afzonderlijke oefeningen.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden een partner willen kiezen
en bepalen wie persoon ‘A’ en wie persoon ‘B’ is. Echter dient er 1 groepslid over te blijven (indien
nodig doet de groepsleider mee met het spel).
Het doorvoeren van de oefening:
1. Het knipoogspel. Het is de bedoeling dat persoon A op een stoel gaat zitten. Persoon B staat
achter persoon A en heeft zijn/haar handen achter op de rug. Het groepslid die alleen is, staat
achter een lege stoel. Hij/zij probeert met een teken, een knipoog, een zittend groepslid uit te
nodigen om op de lege stoel plaats te nemen. Het is zaak dat persoon B de knipoog ook opvangt
en op tijd de zittende persoon A tegenhoudt. Met andere woorden, de knipoog zal zo snel en onopvallend mogelijk moeten worden gegeven. Als de persoon A kan ontsnappen, zal hij/zij plaats
nemen op de lege stoel. Vervolgens zal de persoon B met de lege stoel proberen om een groepslid
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uit te nodigen om bij hem/haar op de stoel plaats te nemen. Natuurlijk door een
knipoog of een ander teken te geven. (5 minuten)
2. Ballen dansen. Er worden tweetallen gevormd. Ieder tweetal krijgt een bal. Deze
bal stoppen ze tussen hen in. De bal mag niet op de grond vallen en moet in beweging blijven (3 minuten). Blijf door gaan en probeer al bewegend contact te maken met andere
tweetallen. Natuurlijk mogen de ballen niet op de grond vallen en moeten jullie in beweging blijven. (3 minuten)
3. Knuffeltikkertje. De groepsleider wijst een tikker aan. Deze persoon probeert een ander groepslid te tikken. De tikker kan anderen niet tikken wanneer zij (twee) elkaar knuffelen. Dit mag
echter niet langer dan 20 seconden. Hierna moeten zij elkaar weer loslaten en op zoek gaan
naar een ander groepslid die wil knuffelen. Wanneer een groepslid is getikt, dan wordt hij/zij de
tikker. (5 minuten)
4. Stop maar! Zoek nu een plek in de ruimte uit waar je gaat staan en waar je over voldoende
ruimte om je heen beschikt. Ga vervolgens in de basishouding staan en sluit je ogen.
5. Haal diep adem door je neus. Hou je adem kort vast en adem uit door je mond. (2 minuten)
6. Ik wil je vragen of je je een goudvis in een vissenkom wilt gaan voorstellen. Stel je voor dat de
goudvis zwemt.
7. Stel je voor dat je de goudvis uit de kom haalt en in je mond laat zwemmen.
8. Haal diep adem en slik de vis door. De vis komt in je borstkas terecht. Laat de vis in je borstkas zwemmen.
9. Adem uit door de mond en voel hoe de vis uit je lichaam springt, terug in de kom.
10.Adem in door je neus. Adem vast houden. Adem uit door je mond. (1 minuut)
11.Ik ga je dadelijk vragen om nog meer dingen in te ademen en uit te ademen.
x Adem een heleboel rozenblaadjes in. Adem ze weer uit.
x Adem een heleboel water in. Laat het water in je borstkas borrelen. Adem het water
uit.
x Adem een heleboel dorre bladeren in. Laat ze rondzwerven in je borstkas. Adem de bladeren weer uit.
x Adem een berg rotjes in. Voel hoe ze ontploffen in je borstkas. Adem de rook van de ontploffing uit.
x Adem vuur in. Laat het vuur in je borstkas knetteren. Adem het weer uit.
12.Stel voor dat je een vis bent die zwemt in de zee. Adem het water van de zee in en uit. Hoe
voelt dat?
13.Stel je voor dat je een vogel bent die hoog in de lucht vliegt. Adem de koude lucht in en uit. Hoe
voelt dat?
14.Stel voor dat je een stoomlocomotief bent. Je blaast met je rook over iedereen en alles heen.
Hoe ervaar je dat?
15.Stel voor dat je een rots bent. Een rots haalt geen adem. Hoe voelt dat?
16.Wees jezelf en haal een paar keer flink adem. Hoe ervaar je dat?
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Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af en vraagt of de groepsleden een
stoel erbij willen pakken.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Marktspel
Onderwerp van de oefening: Een uitdagende oefening om een meerdaagse
training of teambuilding mee te beginnen. Het is een oefening waarbij het gaat om te
ontdekken dat het samenwerken (sociale activiteit) meer oplevert dan het tegenwerken (persoonlijke activiteit). Let op: deze oefening dient met twee groepsleiders te
worden uitgevoerd, bij voorkeur een vrouwelijke en een mannelijke groepsleider.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefening,
zodat het trainingsproces direct goed op de rails staat. [2] Het ontdekken dat het verleidelijk is om tegen te werken in plaats van samen te werken op de momenten dat je
‘iets’ moet gaan inleveren. [3] Het accepteren van de gevolgen van het tegenwerken of
het samenwerken. [4] Het leren opkomen voor jezelf zonder daarbij de ander uit het
oog te verliezen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleiders. [2] Het onderhandelen om ‘voorwerpen’ en ‘privileges’ veilig te stellen. [3] Het
leren kennen van de andere groepsleden onder deze omstandigheden waarin de druk
groot is. [4] Het direct en eerlijk communiceren zonder al te veel censuur te plegen.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: 90- 120 minuten
Benodigde middelen: Muziek, pennen en papier, een eierwekker, de bijlage over het
marktspel.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en spel (werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om de bijlagen van het marktspel vooraf in voldoende aantallen te hebben geprint.
Stage en aankleding: De stage bestaat uit stoelen die in een gesprekskring staan opgesteld.

De uitvoering
Inleiding op de oefening:
Bij het marktspel speelt het verrassingseffect een belangrijke rol. De groepsleden hebben
een 'beeld' gevormd, hoe de training er uit komt te zien. Dit beeld wordt verstoord. Hoe?
1. Bij binnenkomst moeten de groepsleden hun spullen afstaan. Heel vriendelijk wordt, bij
voorkeur door een vrouwelijke groepsleider, gevraagd of de groepsleden hun spullen in
een afsluitbare kamer willen zetten. Zo staan de spullen veilig en kunnen zij op hun gemak de locatie verkennen. Aanvankelijk geeft dit een idee van veiligheid, maar dat ver-
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andert langzaam maar zeker in een onzekerheid op het moment als een groepslid niet
in de afgesloten kamer mag om spullen te pakken.
2. De groepsleden worden op een actieve manier geprikkeld om samen te gaan werken
en tegelijkertijd voor zichzelf op te komen. Dit gaat allemaal snel omdat het tempo
hoog wordt gehouden door de groepsleiders.
3.

Voor de groepsleiders is het belangrijk om duidelijk en eenduidig te zijn tijdens het doorvoeren van de oefening. Vriendelijk doch vastberaden.

Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleiders vragen of de groepsleden plaats willen nemen in de gesprekskring.
2. Eén van de groepsleiders legt het marktspel kort uit: “Je hebt vanochtend alles ingeleverd wat
je bezit, met uitzondering van de kleren die je draagt. Al die spullen zijn veilig in een ruimte
opgesloten. Hiervoor ontvangt een ieder van jullie 1000 punten. Hiermee kun je zo dadelijk je
eigen spullen terugkopen en/of etenswaren en/of diensten kopen. Alles wat je niet tijdens het
spel koopt kan in een later stadium niet meer worden gekocht. Aan het einde van de training ontvang je uiteraard alle niet terug gekochte spullen terug. De punten zijn niet overdraagbaar. Wanneer een groepslid punten overhoud, dan is dat pech hebben. Wanneer, bijvoorbeeld, vier personen samen beslissen om een pakje shag te kopen, dan wordt er bij één van hen 400 punten afgetrokken en niet bij een ieder 100 punten. De groepsleiders hoeven zelf niets in te kopen! De
groepsleden dienen met hun inkopen met de groepsleiders rekening te houden. Dit geldt zowel
wat betreft het eten, als met het drinken”.
Let op: Om de groep extra te prikkelen kan de leiding beslissen om aan een persoon, voor
een bepaald artikel wat hij/zij bijzonder graag wil hebben, meer punten te vragen! Wanneer een ander groepslid een soortgelijk artikel wil kopen, dan krijgt hij/zij dit voor een
redelijke prijs of zelfs goedkoper. Het doel hiervan is dat het de samenwerking en interactie wordt bevordert. Anders gezegd: Misschien koopt een ander groepslid wel het betreffende artikel ten gunste van degene die het wil hebben. Alleen ga je dit als groepsleiders NIET
op dit moment aan de groep uitleggen.
Het staat de groepsleider vrij om tijdens de training de groep op sommige momenten een
extraatje te geven, maar dan dient hiervoor wel een goede en onderbouwde reden te zijn.
Dus niet uit medelijden!
3. Een groepsleider deelt de benodigde papieren (zie bijlage) uit zodat het marktspel kan beginnen. Let op: zodra de papieren zijn uitgedeeld, begint de tijd te lopen. De eierwekker wordt op
60 minuten gezet.
Let op: De groep ontvangt 1x spelregels en ieder groepslid ontvangt een prijslijst en 1000 punten (verdeeld in diverse geldbiljetten en munten). Voor de ingekochte diensten ontvangt het
groepslid een tegoedbon. Alle producten en/of diensten die niet in de prijslijst staan vermeld,
kunnen de groepsleden proberen om deze te kopen bij de groepsleiders.
Ter uitgeleide:
De groepsleiders ronden het spel af door te zeggen dat het tijd is. Nu kunnen de groepsleden om
beurten met de vrouwelijke groepsleider mee gaan naar het spullenkamertje om alleen de gekochte spullen op te halen. De punten en de spullen controleren!!!!
Let op: De groepsleden hebben de neiging om te gaan smokkelen en zullen proberen om meer spullen uit
het kamertje mee te nemen dan zij in het spel hebben gekocht. Dit hoort bij het spel en de activering! Het is
goed om als groepsleiders te begrijpen dat de groepsleden tijdens de training ondermijnend gedrag zullen
gaan vertonen omdat ‘het oneerlijk is’ dat zij niet van alles gebruik kunnen maken. Hou het speels, uitdagend, prikkelend en blijf consequent! Het moet bijna een soort jeugdkamp gevoel geven.
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Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Er is geen evaluatie van deze oefening aan het begin van de training. Pas in de eindevaluatie van de training wordt het marktspel geëvalueerd.
Belangrijk voor die evaluatie is het volgende:
Als de groepsleden tijdens het marktspel ALLE punten bij elkaar hadden gevoegd, dan hadden zij
alle noodzakelijke diensten, etenswaren en drinken kunnen kopen! Hetzelfde geldt voor het samen
delen van materialen. Echter als meerdere groepsleden voor zichzelf hebben ingekocht dan komen
zij te kort tijdens de training, bijvoorbeeld: bepaalde diensten, spullen, eten of drinken. SAMENWERKEN IS EXTRA BELANGRIJK ALS DE GROEP/TEAM TE MAKEN HEEFT MET ONVOORZIENE EN/OF MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN! JUIST DAN NIET VOOR JEZELF
KIEZEN, MAAR GEBRUIK MAKEN VAN DE MEERWAARDE DIE DE GROEP/TEAM HEEFT
TE BIEDEN.
Volharding: Hoe gaat de groep hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Maak je keuze in wat je wilt aanschaffen voor de 1000 punten die je hebt ontvangen
van de trainers. De speciale aanbiedingen zijn al in de prijslijst verwerkt, tot wel 70%
korting! De prijzen kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Uiteindelijk bepalen de
trainers de definitieve prijs! Wees er snel bij, want de klok loopt! OP = OP

Artikel / Dienst:

Prijs in punten:

Kopen?

Verplichte bijdrage voor de trainers

125



Lunch: broodmaaltijd (2 boterhammen met beleg) en 1 consumptie
drinken (melk, koffie of thee)

90

Kofiie en/of thee per trainingsdag

60

Avondeten: vooraf

50

Avondeten: hoofd

100

Avondeten: toetje

60

Kraanwater + beker

GRATIS

Het gebruik van bestek

35

2 Koekjes

30

Toiletbezoeken

75

1 rol WC-papier

50

2 snoepjes

30

Bed

200

Beddengoed 1 persoon

100

Blijf binnen je budget van 1000 punten. Als je teveel uitgeeft bepalen de
trainers welk item je niet krijgt!

Naam van het groepslid:

Artikel / Dienst:

Prijs in punten:

Ondergoed

150

Sokken per paar

50

Broek

100

Blouse of overhemd

100

Trui of vest

150

Schoenen

100

Toilettas

350

Tandenborstel

75

Tandpasta

60

Mobiele telefoon of tablet

400

Frisdrank per consumptie

125

Chips per consumptie

90

Schrijfwaren (pen en papier)

75

Ontbijt: (2 boterhammen met beleg) en 1 consumptie drinken (melk,
koffie of thee)

90

Extra beleg per portie

35

Extra boterham

35

Je kunt alleen je eigen spullen terugkopen en niet die van een ander
groepslid. De trainers bepalen of zij
het item ook aan je willen verkopen en
tegen welke prijs, dit is bindend!

Kopen?

Artikel / Dienst:

Prijs in punten:

Pakje sigaretten

450

Pakje shag

350

Vloeipapier

75

Lucifers of aansteker

35

Versnapering per stuk of portie

100

1 stuks fruit

40

Suiker voor koffie of thee per trainingsdag

10

Melk voor in de koffie per trainingsdag

10

Jas

125

Sjaal

40

Lege tas

150

Kopen?

Totaal aantal punten:

In de prijslijst hierboven is ruimte voor
6 items of diensten die je zelf kunt
invullen. De prijs zal vervolgens door
de trainers worden bepaald en is
bindend!

Akkoord trainers

Akkoord groepslid

Welkom op de eerste dag van de training en meteen gaan jullie aan de slag met een lastige
opdracht: binnen 60 minuten dienen jullie alle benodigdheden voor de training te kopen van
de trainers.
Een ieder van jullie krijgt 1000 punten die hij/zij naar hartenlust kan besteden aan het kopen
van items die op de prijslijst staan vermeld. Alles wat je niet koopt binnen 60 minuten kun je
ook op een later tijdstip tijdens de training niet meer kopen!
De prijzen en de voorraden, zoals die op de prijslijst staan vermeld, zijn niet gegarandeerd.
Veranderingen en wijzigingen zijn mogelijk en hoeven niet door de trainers van te voren te
worden aangekondigd.
Je kunt alleen items kopen die je mee hebt genomen naar de training toe en die op dit moment
veilig zijn opgeborgen in een afgesloten kamer. Je mag dus geen voorwerpen kopen die toebehoren aan andere groepsleden. Natuurlijk met als uitzonderingen: eten, drinken, versnaperingen, wc-papier, diensten, bed, beddengoed en bestek.
Ook dien je een verplichte bijdrage af te staan aan de trainers zodat zij tijdens de trainingsdagen van alle gemakken zijn voorzien. Hoe groot deze bijdrage is, lees je in de prijslijst.
Na de 60 minuten worden jullie om beurten verzocht om mee te gaan naar de afgesloten kamer met daarin alle meegebrachte spullen veilig opgeborgen. Onder toezicht mogen de gekochte voorwerpen uit de tas(sen) worden gehaald. Hou er rekening mee dat de toezichthoudende
trainer zal controleren of er niet te veel of te weinig gekochte voorwerpen worden meegenomen.
Hierna is er een korte pauze en kun je een welverdiend kopje koffie of thee drinken, als je deze
consumpties tenminste hebt gekocht! Anders alleen maar een korte pauze met hooguit een beker kraanwater.
Tot slot: hoe verleidelijk het ook is om de trainers te gaan dwarszitten, is dat wellicht misschien niet het slimste wat je kunt doen. Omdat de trainers bepalen wat je wel/niet kunt kopen en welk prijskaartje er aan een voorwerp of dienst hangt. Ook tijdens de training staat het
de trainers vrij om jullie te trakteren, maar dat bepalen de trainers!
Veel succes en geniet ervan!

Ieder groepslid krijgt 1x deze
geldmunten t.w.v. 200 punten

Ieder groepslid krijgt 1x deze
geldmunten t.w.v. 800 punten
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Algemeen
Naam van de oefening: Theezakjes spel
Onderwerp van de oefening: Een expressieve oefening die uitermate geschikt is om tijdens een meerdaagse training uit te voeren. Hierbij draait het om samen te werken, onderhandelen en doelgericht te werken. Let op: deze oefening werkt
gewoonlijk niet goed in een stad.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefening.
[2] Het gaan onderhandelen met onbekenden om een betere deal te sluiten. [3] Het accepteren van de gevolgen van het tegenwerken of het samenwerken. [4] Het leren opkomen voor jezelf zonder daarbij de ander uit het oog te verliezen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het onderhandelen om met meer thuis te komen dan met de twee theezakjes
waarmee de groepsleden zijn vertrokken. [3] Het leren samenwerken om tot een goed
resultaat te komen. [4] Het direct en eerlijk communiceren zonder al te veel censuur te
plegen.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 180 minuten
Benodigde middelen: Theezakjes
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om voldoende theezakjes klaar te leggen.
Stage en aankleding: De stoelen worden in een kring geplaatst.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaats nemen in de
gesprekskring.
Het doorvoeren van de oefening:
Groepsleider: Het theezakjesspel is een uiterst eenvoudig spel. Het speldoel is namelijk om met
meer terug te komen dan waarmee je bent gegaan. Anders gezegd:
1. De groep wordt opgesplitst in subgroepen. Een subgroep bestaat uit 3 personen.
2. Iedere subgroep krijgt 2 theezakjes. Met deze theezakjes gaat de subgroep naar het dorp.
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3. De opdracht voor iedere subgroep luidt: Probeer de theezakjes om te ruilen tegen
een willekeurig iets, zolang het maar meer waarde heeft! (Bijvoorbeeld ruil je een
theezakje tegen twee broden).
4. Vervolgens probeer je het geruilde weer tegen iets nieuws te ruilen.(Bijvoorbeeld
ruil je de twee broden tegen een poster van Lady Gaga).
5. Misschien raad je het al: Probeer je nieuwe aanwinst tegen iets anders te ruilen! (Bijvoorbeeld,
probeer je nieuwe poster van Lady Gaga samen met het andere theezakje te ruilen tegen een
DVD).
6. Je blijft ruilen tot de tijd van de oefening is verstreken. Je krijgt 2,5 uur de tijd!
7. Je kunt in principe met iedereen ruilen die je wil, bijvoorbeeld door ergens aan te bellen of
door een winkel in te lopen.
8. Belangrijk: Je mag niet kopen en/of bedelen, je moet ruilen! Bovendien mag je geen geld meenemen of andere betaalvormen gebruiken!
9. Veel succes, en vooral veel plezier!

Ter uitgeleide: De groepsleider wijst de groepsleden de weg die het snelst naar het dorp leidt.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Nadat de subgroepen terug zijn in de trainingslocatie, wordt per subgroep bekeken
wat zij uiteindelijk met het ruilen hebben bereikt. Bovendien krijgt iedere subgroep de gelegenheid om te vertellen hoe de oefening is verlopen en welke hindernissen zij hebben overwonnen.
Tot slot vraagt de groepsleider aan de groepsleden wat zij hebben geleerd van deze oefening.
Volharding: Geen in het bijzonder.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: The act!
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs het bespreekbaar maken van onderwerpen die binnen de groep spelen. Let op! Deze oefening is uitermate geschikt voor een aaneensluitende tweedaagse training.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de opdracht.
[2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik. [3]
Ervaringen opdoen in het expressief uiten. [4] Het vertalen van een groepsonderwerp
naar een act.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 65 minuten
Benodigde middelen: Papier en pennen, tekenmateriaal, muziek, theaterrekwisieten,
theaterkleding, theaterschmink, scharen en plakband
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk dat de groepsleden pen en papier pakken.
Stage en aankleding: In de stage dienen de stoelen in een gesprekskring te worden geplaatst.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: Groepsleider: "Het samen eten neemt een belangrijke rol in tijdens
het opbouwen van sociale contacten. Het is een activiteit die de onderlinge verstandhouding positief kan beïnvloeden. Zo kunnen, bijvoorbeeld, de interactie en de interpersoonlijke relaties tussen groepsleden bevorderen. Anders gezegd: Eten is een sociale aangelegenheid. Door het eten een ontspannen karakter te geven, door er ook daadwerkelijk iets te laten gebeuren, neemt de interesse in de
groep en de ander toe".
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden een duo of een trio willen vormen.
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2. Groepsleider: “Bedenk een onderwerp (gebeurtenis of thema) wat volgens jullie in
de groep speelt. Probeer dit onderwerp te verwerken in een cabaretact, een toneelstukje, een lied, een gedicht, een spel, of een dans. Maar zorg ervoor dat het eten wel
licht verteerbaar blijft! Iedereen in je groepje dient zowel aan de voorbereiding, als
de uitvoering deel te nemen. De opvoering dient minimaal twee minuten en maximaal vijf minuten te duren. Jullie krijgen 60 minuten de tijd om 'The act' voor te bereiden. De
opvoeringen vinden tijdens het aansluitende avondeten plaats”.
Tweede deel:
Tijdens het avondeten worden de acts van de duo’s en/of trio’s opgevoerd.
Ter uitgeleide: Na het avondeten en nadat de laatste opvoering is geweest, bedankt de groepsleider de groepsleden voor hun bijdrage en inzet.

Evaluatie
Opruimen: De gebruikte rekwisieten en andere spullen dienen te worden opgeruimd.
Evaluatie: Er volgt geen formele evaluatie, maar een informele. Hoe? Na het opruimen van de
gebruikte spullen, volgt er een gezamenlijk koffie drinken (of thee). De groepsleider kan vragen hoe
iedereen het eten heeft gevonden en wat ze denken van de presentaties.
Volharding: n.v.t.

Pagina 165

Algemeen
Naam van de oefening: Persoonlijke doelen en groepsdoelen
Onderwerp van de oefening: Het formuleren van realistische doelen en de
bijbehorende taken geven menig groepslid en groepsleider hoofdpijn. Deze oefening
helpt met het levend maken van doelen en taken binnen de groep of het team. Let op!
Deze oefening is uitermate geschikt voor een aaneensluitende meerdaagse teambuilding.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het definiëren van persoonlijke doelen die het
groepslid hoopt te realiseren door zijn/haar deelname aan de groep. [2] Het definiëren
van groepsdoelen en de bijbehorende taken. [3] Het verwerven van inzicht in de persoonlijke verwachtingen, behoeften, wensen en hoop t.a.v. de groep. Als ook in die van
de medegroepsleden. [4] Het beseffen dat de persoonlijke doelen alleen kunnen worden gerealiseerd als de groep erin slaagt om de groepsdoelen te realiseren.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het onthullen wat de groepsleden hopen te bereiken met hun deelname aan de
groep. [3] Het actief samenwerken om doelen en de bijbehorende taken te formuleren.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 240 minuten
Benodigde middelen: Papier en pennen
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Ritualiseren (techniek) en groepsgesprekken
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk dat de groepsleden pen en papier pakken.
Stage en aankleding: In de stage dienen de stoelen in een gesprekskring te worden geplaatst.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider legt uit wat de begrippen doel- en taakstellingen betekenen. Hiervoor kan hij/zij gebruik maken van de presentatie over doelen en taken in
www.boekenhoek.info Of de omschrijving uit het boek: ‘De beginnende groepsleider’ (deze tref je
ook in de boekenhoek aan).
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden subgroepen willen vormen van drie personen. Bij een
even aantal dient er 1 subgroep van 4 personen gevormd te worden.
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2. Groepsleider: “Ga als subgroep bij elkaar zitten in de werkruimte”.
3. Groepsleider: “Pak een pen en papier. Schrijf drie persoonlijke doelen op die jij
hoopt te realiseren door je deelname aan deze groep”. (15 minuten)
4. Groepsleider: “Bespreek met de andere leden van de subgroep je doelen. Wees kritisch naar elkaar toe en probeer van elkaar precies te begrijpen wat jullie komen ‘halen’ in de
groep. Als ook hoe jullie dit willen realiseren”. (45 minuten)
5. Groepsleider: “Probeer overeenkomstige doelen samen te voegen tot maximaal drie doelen die
belangrijk zijn voor alle leden van de subgroep voor wat betreft het willen realiseren binnen
de groep. Als er geen doelen kunnen worden samengevoegd, maken jullie een keuze voor drie
doelen”. ( 25 minuten)
6. Pauze van 10 minuten.
7. De groepsleider vraagt of de groepsleden plaats willen nemen in een gesprekskring.
8. De groepsleider vraagt aan de teamleider van de groep (in het geval van een teambuilding) of
dat hij/zij het volgende onderdeel wil leiden.
9. De groepsleider geeft de opdracht dat de doelen die door de subgroepen zijn geformuleerd worden geïnventariseerd en doorgesproken. Hierna gaat de groep drie doelen formuleren met de
bijbehorende taken die zijn gebaseerd op de doelen uit de subgroepen. (60 minuten)
10.De groepsleider vraagt of de groepsleden een tijdsplanning willen maken waarbinnen de gestelde doelen dienen te worden gerealiseerd. Als ook een taakverdeling en de wijze hoe de terugkoppeling naar de groep dient te geschieden. (30 minuten)
11.De groepsleider vraagt hoe de groepsleden hun commitment om de taken uit te voeren om zodoende de gestelde doelen te realiseren willen formaliseren? (10 minuten)
12.De groepsleider vraagt of de groepsleden willen nadenken over wat er moet gebeuren als iemand zich niet aan een commitment houdt of als een taak niet het gewenste effect heeft. (15
minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of dat het voor iedereen duidelijk is waaraan zij zich hebben gecommitteerd en voor welke periode. “It’s a deal!”
.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Het codespel
Onderwerp van de oefening: Een uitdagende oefening om een meerdaagse
training of teambuilding mee te beginnen (na de kennismaking en het uitleggen van
de omgangsregels). Het is een dynamische oefening waarbij het gaat om te ontdekken
dat het samenwerken (sociale activiteit) meer oplevert dan het tegenwerken
(persoonlijke activiteit).
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefening,
zodat het trainingsproces direct goed op de rails staat. [2] Het ontdekken dat het verleidelijk is om tegen te werken in plaats van samen te werken op de momenten dat je
‘iets’ moet gaan inleveren. [3] Het accepteren van de gevolgen van het tegenwerken of
het samenwerken. [4] Het leren opkomen voor jezelf zonder daarbij de ander uit het
oog te verliezen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het samen puzzelen en opdrachten proberen uit te voeren. [3] Het leren kennen van de andere groepsleden onder deze omstandigheden waarin er een prestatie
geleverd dient te worden. [4] Het direct en eerlijk communiceren zonder al te veel censuur te plegen.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 30 minuten
Benodigde middelen: Muziek, pennen en papier, 20 blauwe fiches, 20 rode fiches en 20
gele fiches, blauwe, rode en gele badges, de bijlage over het codespel.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek) en spel (werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om de bijlagen van het codespel vooraf in voldoende aantallen te hebben geprint.
Stage en aankleding: De stage bestaat uit stoelen die in een gesprekskring staan opgesteld.

De uitvoering
Inleiding op de oefening:
1. Bij het codespel speelt het verrassingseffect een belangrijke rol. De deelnemers hebben een
'beeld' gevormd, hoe de training er uit komt te zien. Dit beeld wordt verstoord. Hoe? Doordat het
codespel een rode draad vormt door de dag en iets weg heeft van een detectiveverhaal.
2.

Voor de groepsleider is het belangrijk om duidelijk te zijn tijdens de uitleg van het spel!
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3.

Ieder team bestaat uit maximaal 5 personen. De teams worden gevormd door de
personen die een badge dragen met dezelfde kleur erop. Er zijn drie kleuren, te weten: rood, blauw en geel. Let op: deze badges kan de groepsleider bij binnenkomst uitdelen aan de groepsleden.

4. Ieder team ontvangt vijf verzegelde ‘sleutelenveloppen’ met een wachtwoord, vijf letterkaarten en
een enveloppe met de code erin.
5. Ieder teamlid krijgt een sleutelenveloppe met het bijbehorende geheime wachtwoord. Het geheime wachtwoord dat bij de sleutelenveloppe hoort mag NIEMAND anders te weten komen!!!!
6. Ieder team krijgt de opdracht om voor 18.00 uur de code ontcijfert en uitgevoerd te hebben. De
code is een omschrijving waar het team een prijs kan vinden. De prijs moet uiterlijk voor 18.00
uur gevonden zijn, anders komt de prijs te vervallen.
7. De teamleden vormen van de vijf letterkaarten meerdere 'wachtwoorden'. Dit wil zeggen van de
vijf letters kunnen verschillende woorden worden gevormd en het team zal moeten ontdekken
welke wachtwoorden de juiste zijn. Deze wachtwoorden heeft het team nodig bij het verkrijgen
van één of meerdere sleutelenveloppen.
8.

De code die het team heeft gekregen valt alleen te ontcijferen door het verkrijgen van verschillende 'sleutels'. Deze 'sleutels' kan het team alleen maar krijgen wanneer zij proberen te achterhalen welk persoon een sleutelenveloppe heeft waarop het betreffende wachtwoord van toepassing
is.

9. Hierbij is het belangrijk om er voor te zorgen dat niemand anders het wachtwoord hoort of
weet te achterhalen omdat dan bijvoorbeeld een ander team met 'jullie' sleutel ervan door kan
gaan om de boel te saboteren. Anders gezegd: Team A zou dan de sleutels voor team B kunnen
innen en zo het vertalen van de code van team B in het honderd kunnen sturen. Het is ook mogelijk dat een team verkeerde wachtwoorden gaat rond bazuinen om een ander team op het verkeerde been te zetten.
10.Een persoon met een sleutelenveloppe die wordt benadert door een ander persoon met het juiste
wachtwoord, dient de betreffende enveloppe verzegeld te overhandigen. Vals spel wordt bestraft
met diskwalificatie van het gehele team.
11.De code bestaat uit vier diernamen. Een diernaam staat voor een tijdstip, een diernaam staat
voor een plek, een diernaam staat voor de handeling/activiteit en een diernaam staat voor de
voorwaarden hoe de handeling/activiteit verricht dient te worden. Een voorbeeld van een code
is: giraffe, wasbeer, citroenvlinder, struisvogel.
12.Het niet verwerven van de JUISTE sleutels zorgt er voor dat het team de opdracht niet kan uitvoeren!!!! Ieder team heeft een unieke code!!!!
13.Na iedere opdracht tijdens het dagprogramma krijgt het team tijdens de pauzes tijd om kort de
resultaten van het onderzoek en het verwerven van de sleutels met elkaar door te spreken.
14.Ieder team kan 2 belangrijke aanwijzingen verkrijgen, op het moment dat zij het spoor volledig
duister zijn. De eerste aanwijzing kunnen zij na 13.00 uur krijgen. Dit kost hun 30 minuten van
de maximale speelduur. Dat wil zeggen dat zij hun prijs dan uiterlijk 17.30 uur gevonden moeten hebben. De tweede aanwijzing kunnen zij na 16.00 uur krijgen dit kost hun wederom 30 minuten van de (inmiddels verkorte speelduur). Dat wil zeggen dat zij uiterlijk 17.00 uur de prijs
gevonden moeten hebben.
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LET OP: Uiteraard is ook dit een vorm & inhoudspel, wat zoveel wil zeggen dat er natuurlijk in de vorm er ook een eenvoudigere vorm is om de code te ontcijferen. Alleen
hoeven de teamleden deze informatie niet te weten. Kijk of ze er vanzelf achter komen of
dat ze de puzzel op weten te lossen op de beschreven wijze.

Het doorvoeren van de oefening:
Het spel kan beginnen nadat de groepsleider het spel heeft uitgelegd en aan de teams de bijlage:
'Het codespel', heeft uitgedeeld. De teams krijgen 15 minuten de tijd om samen een strategie af te
spreken.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond het spel af door te zeggen dat het tijd is. Er vindt een
overstap plaats naar de volgende opdracht.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Er is geen evaluatie van deze oefening aan het begin van de training. Pas na 18.00
uur wordt het codespel geëvalueerd.
Volharding: Hoe gaat de groep hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Introductie
Tijdens de training krijg je te maken met allerlei opdrachten en oefeningen die door de
trainer(s) worden geïntroduceerd en doorgevoerd. Uit ervaring is echter bekend dat
teamleden sneller van begrip zijn en een veel hoger opnamecapaciteit hebben dan doorgaans wordt verwacht. Het is daarom ook dat er besloten is om als rode draad 'het codespel' door de training te laten lopen. Het codespel mag je vergelijken met het oplossen
van een puzzel, waarbij het aankomt op inzicht, strategie, diplomatie en doortastend optreden.

Team samenstellen
Bij aanvang van de training heeft iedereen een badge met een kleur gekregen. Totaal
zijn er drie kleuren, te weten: rood, blauw en geel. Voordat het spel kan beginnen
dien je naar de kleur van je eigen badge te kijken en vervolgens de overige teamleden
met dezelfde kleur badge op te zoeken. Tezamen vormen jullie het team dat het codespel gaat spelen.

Benodigde middelen
Van de trainers ontvangt ieder teamlid een verzegelde sleutelenveloppe met een geheim
wachtwoord. Het team als geheel ontvangt vijf letterkaarten en één enveloppe met een
code er in. Bovendien krijg je papier, pennen en 20 fiches in de kleur van het team. Meer heb
je aan materiaal niet nodig om het spel te kunnen spelen.

Doel van het spel
Maak de enveloppe met de code open. Je ziet dan dat de code uit vier diernamen bestaat. Het is
nu de bedoeling dat jullie de code weten te ontcijferen. Wanneer jullie de code hebben gekraakt, ontdekken jullie dat de code een aanwijzing betreft waar een prijs voor jullie
groep is verstopt. Wanneer jullie de prijs weten te vinden voor 18.00 uur, dan mogen jullie de prijs houden.

Hoe kraak je de code?
1. Als eerste dienen jullie van de vijf letterkaarten zoveel mogelijk woorden te vormen.
Schrijf deze woorden op. Eén of meerdere van deze woorden zijn 'wachtwoorden'. De
wachtwoorden hebben jullie nodig bij het verkrijgen van de juiste sleutelenveloppen.
2. Zoals jullie kunnen zien heeft ieder team vijf sleutelenveloppen gekregen.
3. Per teamlid minimaal één enveloppe en maximaal twee. Bij ieder sleutelenveloppe hoort
een geheim wachtwoord. Dit wachtwoord weet alleen de persoon die de enveloppe in bezit heeft. Tip: Zorg er voor dat verder ook niemand de geheime wachtwoorden weet!!!
4. Gedurende de trainingsdag proberen jullie te achterhalen welk persoon een enveloppe
bezit met een corresponderend wachtwoord.
5. Let op: Wanneer je een van de wachtwoorden (die jullie team heeft gevormd n.a.v. de vijf
letters) vertelt aan een persoon, dan dien je tegelijkertijd 1 fiche aan die persoon te
geven. Correspondeert het wachtwoord wat je hebt gezegd met het wachtwoord op de
sleutelenveloppe, dan krijg je de enveloppe. Komt het wachtwoord niet overeen, dan
ben je een fiche kwijt. Jullie kunnen maximaal 20 keer proberen om de totaal vier sleutelenveloppen te verkrijgen.
6. In iedere sleutelenveloppe staat de betekenis van een diernaam vermeld. Jullie dienen dus
alle vier de diernamen te ontcijferen voordat jullie op zoek mogen gaan naar de prijs.
7. Door vindingrijkheid, inventiviteit en creativiteit dienen jullie te achterhalen welke persoon de juiste sleutelenveloppe bezit.
8. LET OP: Het is belangrijk om er voor te zorgen dat niemand anders de wachtwoorden
hoort of weet te achterhalen omdat dan een ander team er met 'jullie' sleutel van door
kan gaan en de boel kan gaan saboteren.
9. Hou er bovendien rekening mee dat het mogelijk is dat een ander team opzettelijk verkeerde wachtwoorden gaat rond bazuinen om jullie op het verkeerde been te zetten.
10.Een persoon met een sleutelenveloppe die wordt benadert door een ander persoon
met het juiste wachtwoord, dient de betreffende enveloppe verzegeld te overhandigen.
Vals spel wordt bestraft met diskwalificatie van het team.
11. Het niet verwerven van de JUISTE sleutels zorgt er voor dat het team de opdracht niet
kan uitvoeren!!!! Ieder team heeft een unieke code!!!!

Hints
1. Na iedere opdracht tijdens het dagprogramma krijgt jullie team tijdens de pauzes tijd
om de resultaten van het onderzoek en het verwerven van de sleutels met elkaar
door te spreken.
2. Jullie team kan 2 belangrijke aanwijzingen verkrijgen, op het moment dat jullie het
spoor volledig duister zijn. De eerste aanwijzing kunnen jullie na 13.00 uur krijgen.
Dit kost jullie echter wel 30 minuten van de maximale speelduur. Dit wil zeggen dat jullie de prijs uiterlijk 17.30 uur gevonden moeten hebben. De tweede aanwijzing kunnen
jullie na 16.00 uur krijgen dit kost jullie wederom 30 minuten van de (inmiddels verkorte speelduur). Dit wil zeggen dat jullie uiterlijk 17.00 uur de prijs gevonden moeten hebben.
3. Door de techniek van deductie is het betrekkelijk gemakkelijk om te achterhalen wie de
juiste sleutelenveloppen heeft en waar de prijs voor jullie verstopt ligt.
4. Jullie mogen andere teams op het verkeerde been zetten, maar jullie mogen geen sleutelenveloppen achterhouden waar een ander team wel recht op heeft.
5. De trainers geven soms hints en aanwijzingen wanneer blijkt dat jullie team op een constructieve wijze hebben meegewerkt tijdens het trainingsprogramma.
6. LET OP: Jullie mogen geen verzegelde enveloppen openmaken waarvan het wachtwoord
NIET klopt!

Knip de letterkaarten los!

Olifant

Kat

Dolfijn

Paard

De betekenis van code is:

De bedrukte zijde aan de buitenkant en vervolgens de enveloppe plakken!

Uitknippen en in de sleutelenveloppe stoppen!

Zorg dat jullie om klokslag
17.53 uur...
Olifant

De bedrukte zijde aan de buitenkant en vervolgens de enveloppe plakken!

Uitknippen en in de sleutelenveloppe stoppen!

...aanwezig zijn bij de hoofdingang...
Kat

De bedrukte zijde aan de buitenkant en vervolgens de enveloppe plakken!

Uitknippen en in de sleutelenveloppe stoppen!

...zeg tegen de persoon aldaar: ‘Mag ik mijzelf even bellen?...
Dolfijn

De bedrukte zijde aan de buitenkant en vervolgens de enveloppe plakken!

Uitknippen en in de sleutelenveloppe stoppen!

...en neem de prijs in
ontvangst!
Paard

Drie wachtwoorden zijn:
Paard
Dar
Rad

De p l
aats
van d
e han
ingan
delin
g van
g is d
het p
e
a nd

Knip de letterkaarten los!

Ibis

Koe

Kat

Olifant

De betekenis van code is:

De bedrukte zijde aan de buitenkant en vervolgens de enveloppe plakken!

Uitknippen en in de sleutelenveloppe stoppen!

Zorg dat jullie om klokslag
17.56 uur...

Ibis

De bedrukte zijde aan de buitenkant en vervolgens de enveloppe plakken!

Uitknippen en in de sleutelenveloppe stoppen!

...aanwezig zijn bij de keuken...

Koe

De bedrukte zijde aan de buitenkant en vervolgens de enveloppe plakken!

Uitknippen en in de sleutelenveloppe stoppen!

...zeg tegen de persoon aldaar: Mag ik er een potje van
maken?...
Kat

De bedrukte zijde aan de buitenkant en vervolgens de enveloppe plakken!

Uitknippen en in de sleutelenveloppe stoppen!

...en neem vervolgens de prijs
in ontvangst!
Olifant

Drie wachtwoorden zijn:
Post
Soep
Stoep

De

pla

ats

van
de
keu han
ken del
i ng

is d

e

Knip de letterkaarten los!

Dolfijn

Paard

Varken

Ibis

De betekenis van code is:

De bedrukte zijde aan de buitenkant en vervolgens de enveloppe plakken!

Uitknippen en in de sleutelenveloppe stoppen!

Zorg dat jullie om klokslag
17.58 uur...
Dolfijn

De bedrukte zijde aan de buitenkant en vervolgens de enveloppe plakken!

Uitknippen en in de sleutelenveloppe stoppen!

...aanwezig zijn in de werkruimte...
Paard

De bedrukte zijde aan de buitenkant en vervolgens de enveloppe plakken!

Uitknippen en in de sleutelenveloppe stoppen!

...zeg tegen de persoon aldaar: Mag ik mijzelf hier parkeren?...
Varken

De bedrukte zijde aan de buitenkant en vervolgens de enveloppe plakken!

Uitknippen en in de sleutelenveloppe stoppen!

...en neem vervolgens de prijs
in ontvangst!

Ibis

Drie wachtwoorden zijn:
Negen
Nee
Geen

De plaats

van de ha
ndeling is
de
werkruim
te

Pagina 220

Algemeen
Naam van de oefening: Wat het jaar ons gaat brengen!
Onderwerp van de oefening: Een onthullende oefening die uitermate geschikt is om tijdens een meerdaagse teambuilding uit te voeren. Hierbij draait het om
samen te werken en doelgericht te werken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief uitvoeren van de oefening. [2] Het gesprek met de andere groepsleden aangaan over het functioneren van de groep. [3] Het
accepteren van de gevolgen van het tegenwerken of het samenwerken. [4] Het leren
opkomen voor jezelf zonder daarbij de ander uit het oog te verliezen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het in dialoog treden met de andere groepsleden om de oefening tot een goed
einde te brengen. [3] Het leren samenwerken om tot een goed resultaat te komen. [4]
Het direct en eerlijk communiceren zonder al te veel censuur te plegen.
Stap van de fase van het groepsproces: beheersing van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 140 minuten
Benodigde middelen: Papier en pennen, viltstiften.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: symboliseren (techniek) en gespreksvorm
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om papier met verschillende afmetingen, pennen
en viltstiften klaar te leggen.
Stage en aankleding: De stoelen worden in een kring geplaatst.

Pagina 221

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden op een groot
vel papier een cirkel willen tekenen. In de cirkel schrijven ze: positief. In de ruimte
buiten de cirkel schrijven ze: negatief. In de rechter bovenhoek schrijven ze het jaartal op.
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel:
1. De teamleden krijgen de opdracht om in het vak: 'positief' alles op te schrijven waarvan zij denken dat dit ten gunste van zichzelf binnen het team zal werken in het komende jaar.
2. In het vak: 'negatief' schrijven ze alles op waarvan zij denken dat dit ten nadele van zichzelf binnen het team
zal gaan werken.
3. Tot slot schrijven de groepsleden op een apart vel papier wat de meerwaarde is van het positieve en het
negatieve tezamen. Anders gezegd: wat denkt het groepslid dat hij/zij de groep het komende jaar te bieden
heeft.
4. De groepsleden bereiden een korte presentatie voor van ongeveer 3 minuten waarin zij aangeven wat zij
de groep het komende jaar te bieden hebben.
(Totale tijdsduur: 45 minuten)
Het tweede deel:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden in een ‘theater’-opstelling willen gaan zitten, met het
gezicht in de richting van de stage.
2. Om beurten worden de groepsleden uitgenodigd om in 3 minuten zichzelf te presenteren zoals
zij dit hebben voorbereid.
3. De groepsleider wijst een gespreksleider aan (bij voorkeur de formele teamleider) om met elkaar in gesprek te gaan over wat de groepsleden wel en niet te bieden hebben in het komende
jaar en wat dat voor consequenties heeft voor het functioneren van de groep.
(Totale tijdsduur: 90 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de kans om hun ervaringen, gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en voor de groep?
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Algemeen
Naam van de oefening: Ik hou van fruit!
Onderwerp van de oefening: Een oefening over macht + het gebruik van
macht binnen de groep die uitermate geschikt is om tijdens een meerdaagse training
uit te voeren. Hierbij draait het om te ontdekken dat er geen ontkomen aan is aan het
gebruik van macht. Let op: het is belangrijk dat de groepsleden vooraf aan de training
presentaties bekijken over macht, zie hiervoor www.boekenhoek.info Dan wel dan zij
informatie krijgen hoe dat er binnen een groep wordt gesanctioneerd.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief uitvoeren van de oefening. [2] Het gesprek met de andere groepsleden aangaan. [3] Het accepteren van de gevolgen van het
tegenwerken of het samenwerken. [4] Het leren opkomen voor jezelf zonder daarbij de
ander uit het oog te verliezen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het in dialoog treden met de andere groepsleden om de oefening tot een goed
einde te brengen. [3] Het leren samenwerken om tot een goed resultaat te komen. [4]
Het direct en eerlijk communiceren zonder al te veel censuur te plegen.
Stap van de fase van het groepsproces: beheersing van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 300 minuten
Benodigde middelen: Papier en pennen, viltstiften, kleurpotloden, waskrijt, waterverf
met penselen, flip-over vellen, appels en sinaasappels, appelsap en sinaasappelsap, bijlage over appels en een bijlage over sinaasappels, spelinstructies.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en gespreksvorm
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om papier en pennen klaar te leggen. Er dienen
voldoende appels + sinaasappels te zijn voor alle groepsleden. Als ook dienen er twee werkruimten te zijn.
Stage en aankleding: De primaire werkruimte wordt zo leeg mogelijk gemaakt. In het midden
van de werkruimte staat een fruitmand met daarin appels en sinaasappels.

De uitvoering
Inleiding op de oefening:
1. De groepsleden worden gevraagd of zij bij binnenkomst één stuk fruit van een fruitschaal willen pakken. De groepsleden die een appel nemen gaan naar de tweede werkruimte. De
groepsleden die een sinaasappel pakken blijven in de eerste werkruimte. De groep wordt dus
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gesplitst vanaf het begin. Let op: de groepsleden nemen de sinaasappel of appel
mee, maar mogen hem niet opeten.
2. In de respectievelijke ruimten ontvangen de groepsleden sinaasappelsap of appelsap en de instructies voor het spel. Er dient in de ruimte papier te zijn, pennen,
stiften, verf, kleurpotloden, flip-over vellen.
3. De groepen gaan de opdrachten maken zoals deze in de spelinstructies staan vermeld. Tijdsduur: 90 minuten.
4. De groepsleden die niet voor een sinaasappel of een appel kiezen worden door de groepsleider
apart gehouden. Zij worden de observatoren tijdens de oefening. De groepsleider informeert en
instrueert de observatoren.
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel:
1. De groepen worden samengevoegd in de groepsruimte. Over de vloer is met tape een witte lijn
aangegeven. De sinaasappelliefhebbers nemen links plaats en de appelliefhebbers nemen
rechts van de lijn plaats.
2. De groepsleider verzoekt de vertegenwoordigers van de groepen elkaar op de hoogte te brengen van hun reclamecampagne, met als doel om te proberen leden van het andere team te
overtuigen om over te lopen. Let op: hierbij zijn geen restricties. Als de vertegenwoordigers emotioneel willen chanteren of manipuleren, dan mag dat. Als zij het ‘correct’ willen doen op basis
van argumenten, dan is dat ook oké.
3. De groepen krijgen 1 uur de tijd om anderen te overtuigen van hun gelijk. Een overloper levert
zijn badge in en krijgt een andere badge. Let op: de tijd om elkaar te overtuigen is vrij lang.
Hierdoor kunnen er stiltes vallen en dat is niet erg. Belangrijk om als groepsleider niet in te
grijpen, maar de groepen zelf te laten besluiten wat ze willen doen.
4. De observatoren (dan wel de groepsleider) leggen de gebeurtenissen vast. Hierbij aandacht
voor de sanctie vormen van groepen: [1] in dialoog treden, [2] emotionele chantage, [3] overtuigen, [4] kiezen of delen.
5. Als de tijd voorbij is, blijft de appelgroep bij elkaar aan één kant van de lijn en de sinaasappelgroep aan de andere kant van de lijn. De groepsleider maakt de balans op: [1] Hoe groot zijn
de groepen nu? [2] Welke mutaties hebben plaatsgevonden? [3] Hoe is er om gegaan met
macht? Gebruik of misbruik? [4] De observaties bespreken en delen met de groepen. [5] Hoe
gekleurd word je ten opzichte van de ‘afwijkende’ ander? Raak je steeds meer overtuigt van je
zaak of juist niet? [6] Wat heb je geleerd?
Het tweede deel:
1. De lunch kan beginnen. Echter eten de sinaasappelgroep in de primaire werkruimte en de appelgroep in de tweede werkruimte. Let op: de sinaasappels mogen niet worden gegeten. De appels wel.
2. Iedere groep zorgt voor het opruimen van de eigen tafel en de afwas.
Het derde deel:
1. In de primaire werkruimte is de lijn van de vloer verwijderd en staan de stoelen in gesprekskring opgesteld.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaats nemen in de gesprekskring. Ze mogen
hun badge inleveren.
3. De groepsleider legt het spel uit: “De groep besluit om zes maanden mee te doen met een experiment van de werkgever. Om kosten te besparen en zo te voorkomen dat er gedwongen ontslagen vallen,
is het noodzakelijk dat de teamleden minimaal zes maanden bij elkaar gaan wonen in één huis dichtbij de werkplek. In ruil voor salaris krijgt het team zes maanden lang een huis met een benedenverdieping, een
eerste verdieping en een zolder. Iedere verdieping heeft de afmetingen: 7 meter breed en 10 meter lang.
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Er is een keuken, badkamer, een toilet, vier slaapkamers, een halletje, een gang
op de eerste verdieping en een inschuiftrap naar zolder. Het huis moet ingericht
worden, dat heet alle ruimten moeten op schaal op papier worden getekend en er dient aangegeven te worden waar een bank komt te staan, waar een tafel met stoelen, de bedden enzovoorts. Bepaal wie bij wie gaat slapen. Voor de inrichting van het huis ontvangen jullie €
6000,00. Je mag geen spullen van thuis meenemen m.u.v. kleding en privéspullen zoals een laptop en boeken. Maak een lijst met spullen die moeten worden aangeschaft, waar en hoe duur de
spullen zijn. Let op jullie mogen niet over het bedrag heen.
4. De werkgever geeft jullie verder € 2950,00 per maand om inkopen te doen. Hiervan moeten de maandelijkse lasten van worden betaald (€ 950,00) en eten, drinken, schoonmaakspullen, toiletartikelen en
dergelijke van worden gekocht. Maak een maandelijkse begroting.
5. Tot slot dienen jullie huisregels te formuleren. Anders gezegd: de omgangsregels binnen het huis regelen. Als ook een poetsrooster samen te stellen. Voor al deze opdrachten hebben jullie precies 90
minuten de tijd.
Let op tijdens de observatie: blijven de groepsleden uit de appelgroep en de sinaasappelgroep elkaar trouw tijdens de oefening? Blijven ze samenwerken? Als het goed is, is er een splitsing ontstaan binnen de groep, die niet als zodanig intentioneel en doelbewust is bedacht, maar door de
voorafgaande oefeningen zijn de subgroepen informeel gesloten. Zeker als het aan komt op het inzetten van macht om bijvoorbeeld beslissingen te nemen, zoals dit in deze oefening het geval is.
Hou er rekening mee dat het voor groepsleden confronterend kan zijn om tijdens de evaluatie te
ontdekken hoe gemakkelijk er subgroepen worden gevormd. Soms om triviale redenen, zoals vandaag: de keuze van een appel of een sinaasappel. Er kunnen dan binnen de groep
‘blokken’ (subgroepjes met macht) ontstaan zonder dat deze formeel zijn en niemand echt weet
waarom zij deel uitmaken van het ‘blok’. Dit is (hopelijk) een ontdekking die de groepsleden aan
het denken zet.
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleider vraagt wat de groepsleden aan zichzelf en anderen is opgevallen tijdens de oefening. Als ook waar de groepsleden tegenaan zijn gelopen tijdens de oefening en hoe
zij het hebben aangepakt, en waarom op deze wijze? De groepsleden krijgen de kans om hun ervaringen, gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. De groepsleider legt uit wat hij
heeft geobserveerd en probeert duidelijk te maken hoe gemakkelijk macht wordt gebruikt binnen
groepen zonder dat de groepsleden zich hier bewust van hoeven te zijn, bijvoorbeeld dat zij subgroepen of ‘blokken’ vormen.
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en voor
de groep?

Geweldig! Jullie hebben de
juiste keuze gemaakt!
Er is op twee universiteiten in Amerika en Australië een baanbrekend
onderzoek gedaan naar wat voor personen sinaasappels eten en welke
personen een voorkeur voor appels hebben. De resultaten zijn indrukwekkend. Hieronder staan enkele resultaten:
x

Personen die een voorkeur voor sinaasappelen hebben, zijn meer
sociaal actief en beschikken over gemiddeld 20% meer vrienden
dan personen die een voorkeur voor appels hebben.

x

Personen die een voorkeur voor sinaasappelen hebben, zijn echte
levensgenieters die meer van vakanties, feestdagen, familiedagen
(waaronder ook verjaardagen en jubilea) en uit gaan eten houden,
dan personen die een voorkeur voor appels hebben.

x

Personen die een voorkeur voor sinaasappelen hebben, beschikken
over een beter ontwikkelt EQ (+ 27%) en zijn creatiever dan personen die een voorkeur voor appels hebben.

x

Personen die een voorkeur voor sinaasappelen hebben, houden er
een gezonder leefstijl op na dan personen die een voorkeur voor
appels hebben. Hierdoor zijn personen met een voorkeur voor sinaasappelen minder vaak ziek en leven gemiddeld 3 jaar langer.

x

Personen die een voorkeur voor sinaasappelen hebben, zijn vaker
vrolijk, blij en gelukkiger, dan personen die een voorkeur voor appels hebben. Hierdoor hebben personen met een voorkeur voor sinaasappelen minder last van psychische stoornissen en mentale
ziekten dan personen met een voorkeur voor appels.

x

Personen die een voorkeur voor sinaasappelen hebben, kunnen beter omgaan met tegenslag en afwijzing, dan personen die een voorkeur voor appels hebben.

Wat wil nu het geval? In de andere werkruimte zit een groep personen die
een voorkeur hebben voor appels. Alsof dat niet genoeg is, zijn zij ervan
overtuigt dat appels beter zijn dan sinaasappels. Het zal jullie niets verbazen om te lezen dat personen met een voorkeur voor appels over een wat
zurige persoonlijkheid beschikken.

Wat is jullie opdracht?
Het is de bedoeling dat jullie over 90 minuten proberen om tijdens een directe confrontatie zoveel mogelijk appeleters te overtuigen om over te lopen naar jullie groep: de sinaasappeleters.
Hoe jullie dit voor elkaar denken te krijgen, bepalen jullie helemaal zelf. Zo
kunnen jullie bijvoorbeeld reclamecampagne voor sinaasappels gaan maken of een betoog houden over de voordelen die een sinaasappeleter heeft
boven een appeleter. Of jullie gaan proberen om de appeleters met argumenten te overtuigen, of…..vul zelf maar verder in!

Jullie krijgen nu 90 minuten de tijd om een strategie te bedenken en klaar
te maken voor de confrontatie met de appeleters.

Hou er wel rekening mee, dat slechts één persoon (‘de vertegenwoordiger’)
namens jullie probeert om verbaal appeleters te overtuigen zich bij jullie
subgroep aan te sluiten. Tijdens de confrontatie mag dus alleen de vertegenwoordiger praten. Als jullie de vertegenwoordiger willen aansturen of
informeren, dan kan dat door gebruik te maken van briefjes.
Het is de hoogste tijd om aan de slag te gaan met de opdracht!

Geweldig! Jullie hebben de
juiste keuze gemaakt!
Er is op twee universiteiten in Amerika en Australië een baanbrekend
onderzoek gedaan naar wat voor personen sinaasappels eten en welke
personen een voorkeur voor appels hebben. De resultaten zijn indrukwekkend. Hieronder staan enkele resultaten:
x

Personen die een voorkeur voor appels hebben, zijn 23% intelligenter dan personen die een voorkeur voor sinaasappels hebben.

x

Personen die een voorkeur voor appels hebben, kunnen beter studeren dan personen met een voorkeur voor sinaasappels. Hierdoor
verdienen personen met een voorkeur voor appels gemiddeld 31%
meer dan personen die een voorkeur hebben voor sinaasappels.

x

Personen die een voorkeur voor appels hebben, zijn standvastiger
en lopen minder kans op een verslaving dan personen met een
voorkeur voor sinaasappels.

x

Personen die een voorkeur voor appels hebben, zijn seksueel actiever en vruchtbaarder dan personen met een voorkeur voor sinaasappels.

x

Personen die een voorkeur voor appels hebben, zijn doortastender,
en evenwichtiger, dan personen die een voorkeur voor sinaasappels
hebben. Hierdoor hebben personen met een voorkeur voor appels
minder conflicten en ruzies dan personen met een voorkeur voor sinaasappels.

x

Personen die een voorkeur voor appels hebben, kunnen beter omgaan met (werk)druk en hoge verwachtingen, dan personen die een
voorkeur voor sinaasappels hebben.

x

Personen die een voorkeur voor appels hebben, kunnen beter discussiëren en gesprekken voeren, dan personen die een voorkeur
voor sinaasappels hebben.

Wat wil nu het geval? In de andere werkruimte zit een groep personen
die een voorkeur hebben voor sinaasappels. Alsof dat niet genoeg is,
zijn zij ervan overtuigt dat sinaasappels beter zijn dan appels. Het zal
jullie niets verbazen om te lezen dat personen met een voorkeur voor
sinaasappels over een wat losgeslagen persoonlijkheid beschikken.

Wat is jullie opdracht?
Het is de bedoeling dat jullie over 90 minuten proberen om tijdens een
direct confrontatie zoveel mogelijk sinaasappeleters te overtuigen om
over te lopen naar jullie groep: de appeleters.
Hoe jullie dit voor elkaar denken te krijgen, bepalen jullie helemaal
zelf. Zo kunnen jullie bijvoorbeeld reclamecampagne voor appels gaan
maken of een betoog houden over de voordelen die een appeleter
heeft boven een sinaasappeleter. Of jullie gaan proberen om de
sinaasappeleters met argumenten te overtuigen, of…..vul zelf maar
verder in!
Jullie krijgen nu 90 minuten de tijd om een strategie te bedenken en
klaar te maken voor de confrontatie met de sinaasappeleters.
Hou er wel rekening mee, dat slechts één persoon (‘de verrtegenwoordiger’) namens jullie probeert om verbaal sinaasappeleters
te overtuigen zich bij jullie subgroep aan te sluiten. Tijdens de confrontatie mag dus alleen de vertegenwoordiger praten. Als jullie de vertegenwoordiger willen aansturen of informeren, dan kan dat door gebruik te maken van briefjes.
Het is de hoogste tijd om aan de slag te gaan met de opdracht!
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Algemeen
Naam van de oefening: De magneet: aantrekken en afstoten!
Onderwerp van de oefening: Een oefening die uitermate geschikt is om tijdens een meerdaagse training uit te voeren. Hierbij draait het om samen met andere
groepsleden te ontdekken hoe bij jou het spel van aantrekken en afstoten werkt.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief uitvoeren van de oefening. [2] Het gesprek met de andere groepsleden aangaan tijdens de encountersessie. [3] Het accepteren van de gevolgen van het spel van aantrekken en afstoten. [4] Het leren opkomen
voor jezelf zonder daarbij de ander uit het oog te verliezen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het in dialoog treden met de andere groepsleden tijdens de encounter. [3] Het
leren samenwerken om tot ontdekkingen bij jezelf en anderen te komen. [4] Het direct
en eerlijk communiceren zonder al te veel censuur te plegen.
Stap van de fase van het groepsproces: beheersing van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 240 — 360 minuten
Benodigde middelen: Papier en pennen, bijlage over het aantrekken en afstoten, meditatiekussen of bankjes, of Japanse stoelen, kannen water en bekers.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: symboliseren (techniek) en encounter
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om de bijlage over aantrekken en afstoten met
pennen klaar te leggen. Als ook kannen water met bekers klaar zetten voor de encounter.
Stage en aankleding: De stoelen worden in een kring geplaatst.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden in de gesprekskring willen
plaatsnemen.
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel:
1. Groepsleider: “Schrijf op wat voor jou de termen: aantrekken en afstoten, betekenen. Als ook
waar en wanneer je dit spel van aantrekken en afstoten speelt? Hoe succesvol ben je in het
spel? Wat bereik je en/of hoop je te bereiken met dit spel?” (15 minuten)
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden drietallen willen vormen en de antwoorden op de vragen met elkaar willen bespreken. (20 minuten)
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Het tweede deel:
1. De groepsleider deelt de bijlage uit over het aantrekken en het afstoten.
2. De groepsleden krijgen 25 minuten de tijd om opdrachten in de bijlage te maken.
Het derde deel:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in de gesprekskring op meditatiekussen of bankjes (of Japanse stoelen).
2. De groepsleider geeft een introductie op de encountersessie die gaat beginnen. Let op: voor
meer informatie over encounter zie ook www.boekenhoek.info
3. Tijdens de encounter komen de gemaakte opdrachten uit de bijlage aan bod. Aandachtspunten: [1] Proberen volmaakt te zijn (+) en tegelijkertijd beseffen dat het altijd beter kan (-) [2]
Te veel hooi op je vork nemen en afspraken niet nakomen(-) en overtuigend over proberen te
komen hoe betrouwbaar je bent (+), [3] Van je hart geen moordkuil maken (+) en niet zeggen
wat je wilt omdat je anderen niet wilt kwetsen (-) [4] Je boosheid onderdrukken en ‘zegeltjes
sparen’ (-) en het belangrijk vinden om open en eerlijk met elkaar te praten (+) [5] Zoveel mogelijk redelijk zijn in contacten met anderen (+) en kwaad worden als je op je fouten wordt gewezen (-) [6] Leugentjes voor bestwil (+) en de ander doelbewust misleiden (-) [7] Advies geven
(+) en gekregen advies naast je neerleggen (-) [8] Jezelf wegcijferen om anderen te redden (-)
en jezelf de erkenning geven die je verdiend (+) [9] Mensen beschermen die verdriet hebben (+)
en anderen proberen pijn te doen als zij je dwars zitten (-).
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de kans om hun ervaringen, gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en voor
de groep?

De magneet
Het spel van aantrekken en afstoten is als een magneet. De plus (+) en de min (-)
zijn met elkaar verbonden in een hoefijzervorm. Desondanks staat het ene uiteinde
voor het afstoten en het andere voor het aantrekken.

Aantrekken en afstoten

PSYCHOWERK

Afstoten

Aantrekken

Situatie

De magneet kan ook worden geïnterpreteerd als een symbool van uitstraling
(charisma). Dit heeft veel te maken met houdingen, attituden, rollen, non-verbale
communicatie, verbale communicatie, voorkeuren, sympathieën, antipathieën.
Beschouw jij jezelf als een charismatische magneet? Trek je mensen aan? Willen
mensen graag in je omgeving verblijven? Of stoot je juist mensen (al dan niet bewust) af.
Hoe en waar heb je geleerd om charismatisch te zijn? Of om juist afstotelijk te werken?

Schrijf hier je antwoorden:

Opdracht
1. Geef een drietal voorbeelden van hoe ‘de magneet’ te gunste van je werkt. Dus in welke situaties of bij welke personen?
2. Geef een drietal voorbeelden hoe ‘de magneet’ ten nadele van je werkt. Dus in welke situaties of bij welke personen?
3. Bekijk de zes voorbeelden. Wat valt je op? Welke conclusie kun je trekken?

Schrijf hier je conclusies en bevindingen:

De magneet anders
De magneet kan ook op een andere manier worden uitgelegd. De
magneet staat symbool voor het Ik. De min-kant staat symbool
voor alle eigenschappen, handelwijzen, emoties, gedachten, acties,
rollen, posities die de persoon bezit die ervoor zorgen dat hij/zij
anderen afstoot en/of zichzelf afstotelijk maakt ten opzichte van
het Ik.

Afstoten

De plus-kant staat symbool voor alle eigenschappen, emoties, gedachten (et cetera) die de persoon bezit die ervoor zorgen dat hij/
zij anderen aantrekt en/of zichzelf aantrekkelijk maakt ten opzichte van het Ik.

Aantrekken

Ik

Opdracht
1.

Geef aan hoe je jezelf aantrekkelijk maakt ten opzichte van anderen en jezelf.

2.

Geef aan hoe je jezelf afstotelijk maakt ten opzichte van anderen en jezelf.

3.

Welke beweegredenen heb je om jezelf aantrekkelijk en/of afstotelijk te maken ten opzichte van anderen en/of jezelf?

4.

Waar en/of waardoor is het spel van aantrekken en afstoten ontstaan?

Schrijf hier je antwoorden:

De magneet nog anders
De magneet kan ook symbolisch worden beschouwd als een metafoor voor een interpersoonlijke en/of intrapersoonlijke relatie.

Ik

Jij

Een interpersoonlijke relatie is de verhouding tussen de ander en
jou, terwijl een intrapersoonlijke relatie de interne verhouding is
hoe jij je opstelt ten opzichte van de ander(en).
De effecten van de magneet zijn onder andere afhankelijk van de
gegeven omstandigheden, de sociale historie, waarden, normen,
type relatie (groep).

Opdracht 3
1.

Geef aan in welke interpersoonlijke relatie(s) het spel van
aantrekken en afstoten speelt.

2.

Geef aan in welke intrapersoonlijke relatie(s) het spel
van afstand en nabijheid speelt.

3.

In hoeverre spelen de ‘ontdekkingen’ uit de vorige opdrachten hierbij een rol?

Interpersoonlijke
relaties

Afstand

Nabijheid

Intrapersoonlijke
relaties

Schrijf hier je antwoorden:

12 APRIL 2003
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Algemeen
Naam van de oefening: Het rollenspel
Onderwerp van de oefening: Een spel over de diverse rollen die de groepsleden vervullen en hoe deze elkaar soms ook overlappen.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief participeren in het spel. [2] Het actualiseren van (eventuele) beheersingsproblemen. [3] Het accepteren van de gevolgen van
het tegenwerken of het samenwerken. [4] Het leren opkomen voor jezelf zonder daarbij de ander uit het oog te verliezen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het spelen van het spel overeenkomstig de spelregels. [2] Het in dialoog treden met de andere groepsleden om het spel tot een goed einde te brengen. [3] Het leren samenwerken om tot een goed resultaat te komen. [4] Het
direct en eerlijk communiceren zonder al te veel censuur te plegen.
Stap van de fase van het groepsproces: beheersing van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: 90 — 240 minuten
Benodigde middelen: Papier en pennen, spelregels, pionnen, dobbelsteen, beroepenkaartjes, functierolkaartjes, familierolkaartjes, scorelijsten.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en spel (werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om eventueel meerdere spelen bij de hand te hebben, omdat er maximaal 9 personen aan een groep mag deelnemen.
Stage en aankleding: In de stage wordt een tafel geplaatst met daarom heen stoelen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden rond de tafel willen gaan
zitten.
Het doorvoeren van de oefening: De groepsleider geeft aan een groepslid het spel met de
vraag om het samen met de groepsleden door te nemen en vervolgens het spel te gaan spelen.
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is.

Evaluatie
Opruimen: Het opruimen van het spel.
Evaluatie: De groepsleider vraagt wat de groepsleden aan zichzelf en anderen is opgevallen tijdens de oefening.
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en voor
de groep?

16:00

8:00

14:00

17:00

13:00
18:00

19:30

10:00

11:00
9:00
23:59

Het speldoel
De speler die exact op het laatste vakje terechtkomt en over het juiste aantal punten beschikt, heeft gewonnen.

Het begin van het spel
x

Het rollenspel begint op het vakje: 8:00 en eindigt op het vakje: 23:59.

x

Aan het spel kunnen maximaal 9 spelers deelnemen.

x

Gooi met een dobbelsteen om te bepalen wie er mag beginnen. De speler die het hoogste aantal ogen
gooit begint.

x

Gooi telkens als je aan de beurt bent met een dobbelsteen en ga vervolgens zoveel plaatsen vooruit als
de dobbelsteen aangeeft.

x

Iedere speler pakt bij het begin van het spel: 1 beroepenkaart, 1 functierolkaart en 1 familierolkaart.
Gedurende het spel vervul je deze drie rollen. Anders gezegd: je transformeert steeds in de rol waarin
je wordt aangesproken!

x

Let op: zodra in een opdracht één van jouw rollen wordt genoemd, dan betekent dit dat je meewerkt
aan de uitvoering van de opdracht. Het maakt niet uit of je aan de beurt bent of niet. Tenzij je natuurlijk over een privilege beschikt...

x

Het is ook mogelijk dat je op vrijwillige basis gaat meewerken aan de uitvoering van een opdracht (of
juist gaat tegenwerken), dan moet dit passen bij de rol en/of de privileges die je bezit. Voorbeelden:
[1] Als rechter mag je bij meningsverschillen ingrijpen; [2] Als moeder mag je een kind verbieden
om een bepaalde opdracht uit te voeren.

x

Bij iedere actie die je doet, geef je een mondelinge toelichting.

x

Iedere speler houdt een persoonlijke scorelijst bij. In de kolom: nodig, vul je het aantal punten in die
je moet halen tijdens het spel.

x

Op de beroepenkaart, de functierolkaart en de familierolkaart tref je de volgende onderwerpen aan:
1. Het beroep wat je beoefend of de functierol die je vervuld, dan wel welke familierol je speelt.
2. Het privilege wat je mag inzetten op de momenten dat het je het beste uitkomt tijdens het
spel.
3. Het aantal punten wat je moet proberen te scoren tijdens het spel. Deze punten schrijf je op in
je persoonlijke scorelijst in de kolom: nodig.

Let op: bij onduidelijkheden, twijfels en meningsverschillen
beslist de rechter hoe te handelen. Wanneer er geen rechter aan
het spel deelneemt, beslist de groep door een meerderheidsbesluit
te nemen!
Een opdracht kan en hoeft maar één keer te worden uitgevoerd!

8:00

De vakjes waarin een tijdstip staat afgebeeld, staan voor bijzondere opdrachten: de gewetensvragen. Je bent verplicht om binnen 30 seconden een
antwoord te geven. Het aantal punten wat je hiermee kunt verdienen, staat
op het kaartje aangegeven.
De vakjes waarin een nummer staat afgebeeld, corresponderen met een
kaart waarop hetzelfde nummer staat vermeld. Je bent verplicht om de opdracht uit te voeren, tenzij je één of andere geldige reden hebt om dit niet
te doen.
Deze cirkel correspondeert met een gelijkwaardig kaartje. De opdracht die
erop staat vermeld, heeft alles te maken met je beroep. Je bent verplicht
om de opdracht uit te voeren, tenzij je één of andere geldige reden hebt om
dit niet te doen.
Deze cirkel correspondeert met een gelijkwaardig kaartje. De opdracht die
erop staat vermeld, heeft alles te maken met je familierol. Je bent verplicht om de opdracht uit te voeren, tenzij je één of andere geldige reden
hebt om dit niet te doen.

op enkele rollen

De politieman
De politieman mag verbaliseren. Dit betekent bijvoorbeeld dat als
een speler een spelregel overtreedt of zichzelf incorrect gedraagt, de
politieman een verbaal mag geven. Er zijn 3 soorten verbalen:
1. Lichte overtreding, dit kost de verbalisant 10 machtspunten, 10
statuspunten en 10 verdienstenpunten.
2. Flinke overtreding, dit kost de verbalisant 20 machtspunten, 30
statuspunten, 30 respectpunten en één beurt overslaan.
3. Zware overtreding, dit kost de verbalisant 90 verdienstenpunten,
70 statuspunten, 90 machtspunten en twee beurten overslaan.
Wanneer een verbalisant het niet eens is met het verbaal, dan kan
hij/zij hier tegen in beroep gaan bij de rechter. Als er geen rechter
meedoet, dan bij de groep in beroep. Als de politieman in het ongelijk wordt gesteld, dan kost hem dit: 30 aanzienpunten, 30 machtspunten en één beurt overslaan.

De vader
De vader mag beslissingen nemen voor het
HELE gezin. Dit betekent echter niet dat de
beslissingen in strijd met de spelregels mogen
zijn of ten nadele van één van de gezinsleden.
Tenzij de vader hiervoor een goede reden
heeft...

op enkele rollen

De advocaat
De advocaat mag zich beroepen op zijn zwijgplicht, wanneer er sprake is van een noodzaak! De advocaat mag andere spelers vertegenwoordigen bij de rechter.
Wanneer de cliënt in het gelijk wordt gesteld dan verdient de advocaat: 70 aanzienpunten, 10 respectpunten en 50 machtspunten.
Wanneer de cliënt in het ongelijk wordt gesteld, dan kost het de
advocaat 40 aanzienpunten en 20 machtspunten.
Let op: de advocaat is verplicht om een speler te verdedigen als deze
hierom vraagt!

De moeder
De moeder mag beslissingen
nemen voor het HELE gezin.
Dit betekent echter niet dat
de beslissingen in strijd met
de spelregels mogen zijn of
ten nadele van één van de
gezinsleden. Tenzij de moeder
hiervoor een goede reden
heeft...

Beroep: Metselaar

Beroep: Arts

Privilege: Je bepaald zelf hoe je een opdracht volbrengt

Privilege: Je bepaald zelf hoe je een opdracht volbrengt

Te bereiken

Te bereiken

Macht: 40 punten

Macht: 125 punten

Status: 60 punten

Status: 125 punten

Verdiensten: 80 punten

Verdiensten: 150 punten

Beroep: Politieman

Beroep: Politicus

Privilege: Je mag iemand verbaliseren!

Privilege: Je kunt een beslissing naast je neer leggen!

Te bereiken

Te bereiken

Macht: 125 punten

Macht: 100 punten

Status: 70 punten

Status: 95 punten

Verdiensten: 70 punten

Verdiensten: 95 punten

Beroep: Advocaat

Beroep: Rechter

Privilege: Je kunt je beroepen op je zwijgplicht!

Privilege: Je beslist bij geschillen. Bindende beslissing!

Te bereiken
Macht: 100 punten
Status: 100 punten
Verdiensten: 100 punten

Te bereiken
Macht: 150 punten
Status: 150 punten
Verdiensten: 150 punten

Beroep: Militair

Beroep: Maatschappelijk werker

Privilege: Je bent strikt en gedisciplineerd!

Privilege: Je hoeft de discussie niet aan te gaan!

Te bereiken
Macht: 75 punten

Te bereiken

Status: 90 punten

Macht: 100 punten

Verdiensten: 60 punten

Status: 70 punten
Verdiensten: 60 punten

Beroep: Docent
Privilege: Je mag anderen beoordelen!

Te bereiken
Macht: 80 punten
Status: 80 punten
Verdiensten: 60 punten

Functierol: Proefpersoon
Privilege: Je mag weigeren!

Te bereiken
Aanzien: 20 punten
Geduld: 100 punten
Respect: 50 punten

Functierol: Feministe
Privilege: Je mag alles vanuit de vrouw bekijken!

Te bereiken
Aanzien: 80 punten
Geduld: 30 punten
Respect: 50 punten

Functierol: Klant
Privilege: Je kunt weggaan wanneer je wilt!

Te bereiken
Aanzien: 100 punten
Geduld: 75 punten
Respect: 50 punten

Functierol: Voorbijganger
Privilege: Je hoeft een opdracht niet te doen!

Te bereiken
Aanzien: 60 punten
Geduld: 80 punten
Respect: 100 punten

Functierol: Groepslid
Privilege: Je mag de groep om opheldering vragen!

Te bereiken
Aanzien: 35 punten
Geduld: 35 punten
Respect: 35 punten

Functierol: Voorzitter
Privilege: Je mag zelfstandig beslissingen nemen!

Te bereiken
Aanzien: 100 punten
Geduld: 75 punten
Respect: 30 punten

Functierol: Toehoorder
Privilege: Je hoeft je niet in de discussie te mengen!

Te bereiken
Aanzien: 25 punten
Geduld: 125 punten
Respect: 30 punten

Functierol: Fietser
Privilege: Je hoeft niet bij alles stil te staan!

Te bereiken
Aanzien: 40 punten
Geduld: 40 punten
Respect: 40 punten

Functierol: Penningmeester
Privilege: Je mag weigeren om een rekening te betalen

Te bereiken
Aanzien: 60 punten
Geduld: 100 punten
Respect: 60 punten

Functierol: Oudere
Privilege: Je mag in slaap vallen wanneer je wilt!

Te bereiken
Aanzien: 30 punten
Geduld: 75 punten
Respect: 100 punten

Functierol: Patiënt
Privilege: Je kunt op alle momenten ziek worden!

Te bereiken
Aanzien: 50 punten
Geduld: 100 punten
Respect: 30 punten

Functierol: Toerist
Privilege: Je verstaat de taal niet altijd!

Te bereiken
Aanzien: 100 punten
Geduld: 100 punten
Respect: 100 punten

Familierol: Kind
Privilege: Je bent soms Oost-Indisch doof!

Te bereiken
Aanzien: 60 punten
Geduld: 100 punten
Respect: 75 punten

Familierol: Opa
Privilege: Je mag beslissingen van de vader corrigeren!

Te bereiken
Aanzien: 75 punten
Geduld: 100 punten
Respect: 50 punten

Familierol: Kind
Privilege: Je kunt je eigen beslissingen nemen!

Te bereiken
Aanzien: 90 punten
Geduld: 90 punten
Respect: 90 punten

Familierol: Vader
Privilege: Je mag voor het hele gezin beslissingen nemen!

Te bereiken
Aanzien: 80 punten
Geduld: 100 punten
Respect: 100 punten

Familierol: Moeder
Privilege: Je mag voor het hele gezin beslissingen nemen!

Te bereiken
Aanzien: 90 punten
Geduld: 95 punten
Respect: 100 punten

Familierol: Oma
Privilege: Je mag de moeder corrigeren!

Te bereiken
Aanzien: 100 punten
Geduld: 60 punten
Respect: 50 punten

Familierol: Kind
Privilege: Je mag ongehoorzaam zijn!

Te bereiken
Aanzien: 70 punten
Geduld: 80 punten
Respect: 75 punten

Familierol: Kind
Privilege: Je cijfert jezelf weg ten gunste van anderen!

Te bereiken
Aanzien: 75 punten
Geduld: 50 punten
Respect: 90 punten

Familierol: Alleenstaand
Privilege: Je hoeft met niemand rekening te houden!

Te bereiken
Aanzien: 50 punten
Geduld: 125 punten
Respect: 50 punten

Opdrachtenkaart
8:00
Punten:
30 liefde

Het is 8 uur in de ochtend. Tijd om op te staan. Eigenlijk ben je al wat te laat en er is
niet genoeg tijd om alles te doen wat je zou willen. Welke drie van de volgende items
sla je over?
Douchen / ontbijten / schoon ondergoed aantrekken / tanden poetsen / de hond uitlaten / andere gezinsleden wakker maken / krant lezen / afwassen
Licht je keuze toe!

30 aanzien
20 geluk

Opdrachtenkaart
9:00
Punten:

Op je werk aangekomen ontdek je dat een door jou gewaardeerde collega, ontslag boven het hoofd hangt. De reden hiervoor is dat hij/zij wordt verdacht van het meenemen van schrijfblokken en pennen voor eigen gebruik. Als ook dat hij/zij diverse keren voor eigen gebruik kopieën heeft gemaakt. De collega vraagt aan jou om een ontlastende verklaring te tekenen. Doe je dat? Licht je antwoord toe!

40 macht
40 respect
40 verdiensten

Opdrachtenkaart

Punten:

De koffiepauze van tien uur is altijd het ideale tijdstip om met collega’s over wat persoonlijke zaken te praten. Tijdens deze koffiepauze wordt er geroddeld over Henk.
Henk is langdurig ziek, waarschijnlijk een burn out. Toch wordt er hardop gefluisterd
dat hij niet echt ziek is. Henk is in conflict met de leidinggevende en heeft zich daarom ziek gemeld.

20 verdiensten

Wat doe je: roddel je mee of keur je het roddelen af? Licht je antwoord toe!

10:00

20 status
20 respect

Opdrachtenkaart
11:00
Punten:
30 geduld
25 aanzien
50 macht

Tijdens een vertrouwelijk gesprek krijg je te horen dat er een reorganisatie op stapel
staat. Hierdoor dreigt een kwart van de arbeidsplaatsen te verdwijnen. De directie
heeft al ontslagaanvragen bij de UWV ingediend. De ondernemingsraad is zonder slag
of stoot akkoord gegaan met de plannen. Het personeel is nog niet op de hoogte van de
reorganisatieplannen.
Wat doe je? Licht je het personeel in? Schrijf je een anonieme brief naar de media?
Zoek je contact met de vakbeweging? Of accepteer je het gegeven als een feit? Licht
je antwoord toe!

Opdrachtenkaart
13:00
Punten:
30 Geduld
30 Macht

Tijdens de lunch wandel jij samen met een collega door het nabij gelegen park. Even
de benen strekken voordat je weer aan het werk gaat. Het contact tussen jou en de
collega is gewoonlijk wat zakelijk. De onderwerpen waarover jullie spreken hebben
(in)direct altijd iets met werk te maken.
Tijdens de wandeling barst je collega in tranen uit. Zijn vrouw wil van hem scheiden,
omdat hij slechts zelden thuis is en wanneer hij thuis is, werkt hij meestal door tot
een uur of elf. Hij vraagt jou om hulp. Wat doe je? Licht je antwoord toe!

30 Status

Opdrachtenkaart
14:00
Punten:
30 Macht
30 Verdiensten
30 Aanzien

Door je werkzaamheden lees en hoor je vaker vertrouwelijke informatie, die een bijzondere waarde kan hebben voor de vereniging waar je als een bestuurslid actief bent.
Speel je de informatie door? Licht je antwoord toe!

Opdrachtenkaart
16:00
Punten:

Je wilt vandaag eerder naar huis omdat het een zware dag is geweest. Eigenlijk ben je
verplicht om tot half zes te blijven. Anders kost het je een halve snipperdag. Het alternatief is dat een collega je om half zes uitklokt.
Wat doe je? Lever je een halve snipperdag in? Of laat je een collega je uitklokken?
Licht je antwoord toe!

30 Respect
20 Macht
40 Verdiensten

Opdrachtenkaart
17:00
Punten:

Nog even een boodschap doen bij de plaatselijke supermarkt. Je koopt een pak melk,
een pak yoghurt, een pizza, een krant en een fles witte wijn. Zoals gebruikelijk staat
er bij de kassa een lange rij wachtende mensen. Je sluit achteraan. De rij komt langzaam maar zeker in beweging. Plots vraagt een oudere vrouw of ze voor mag omdat ze
maar drie dingen heeft om af te rekenen. Wat doe je? Licht je antwoord toe!

20 Aanzien
30 Geduld
20 Macht

Opdrachtenkaart
18:00
Punten:
30 Liefde
30 Respect
30 Geduld

Het eten staat op tafel. Het zijn spruitjes met aardappelen en een bal gehakt. Je hebt
een vreselijke hekel aan spruitjes met aardappelen. Je partner weet dat en toch staan
er spruitjes met aardappelen op tafel. Wat doe je? Eet je ze op? Licht je antwoord toe!

Opdrachtenkaart
19:30
Punten:
30 Macht
30 Geluk

Je hebt jezelf getrakteerd op een rustig avondje. Gordijnen dicht. De verwarming hoog
en de geurende koffie staat op tafel klaar. De sfeerverlichting is aan. Op de achtergrond klinkt muziek. Je gaat op de bank het nieuwste boek van je lievelingsschrijver
lezen.
De voordeurbel gaat. Je doet open: onverwachte gasten. Wat doe je? Laat je ze binnen? Of hou je jezelf aan het voornemen om van een lekker rustig avondje te genieten? Licht je antwoord toe!

30 Respect

Opdrachtenkaart
23:59
Punten:
30 Liefde
50 Respect
20 Status

Bedtijd. Je partner wil graag vrijen, maar jij hebt er geen zin in. Hoe maak je dit aan
je partner duidelijk? Licht je antwoord toe!

Opdrachtenkaart

Punten voorbijganger:

Punten klant:

50 Geduld

50 Aanzien

30 Respect

35 Respect

60 Aanzien

25 Geduld

Als voorbijganger vind je een portemonnee op straat. Je
raapt het op. In de portemonnee zit 150 euro, maar geen
persoonlijke gegevens. Bijna tegelijkertijd komt de klant op
je afgelopen en zegt: “Gelukkig, ik was bang dat ik het niet
meer terug zou vinden!” De klant steekt zijn/haar hand uit
om de portemonnee in ontvangst te nemen. Wat doe je?
Speel de situatie uit en de rechter (of de groep) bepaalt wie
er juist heeft gehandeld en die krijgt de punten.

Opdrachtenkaart

Punten arts:

Punten overige:

60 Macht

30 Macht

80 Verdiensten

30 Respect

60 Status

30 Geduld

In de wachtkamer bij de arts zitten: de patiënt, de oudere,
de maatschappelijk werker, de toerist en de proefpersoon.
Het is onduidelijk wie er als eerste naar binnen mag. De
arts loopt de wachtkamer in en vraagt of de volgende patiënt naar binnen wil komen. Hoe bepalen jullie de volgorde
van wie er aan de beurt is?
Speel de situatie uit en de rechter (of de groep) bepaalt wie
er juist heeft gehandeld en die krijgt de punten.

Opdrachtenkaart

Punten oudere:

Punten fietser:

20 Aanzien

20 Aanzien

30 Respect

20 Respect

50 Geduld

20 Geduld

De oudere steekt een drukke straat over en wordt aangereden door de fietser. De oudere valt lelijk. De jas is kapot en
de broek is smerig geworden. De fietser gaat enorm te keer
omdat de fiets flink beschadigd is. De fietser eist een schadevergoeding van de oudere, terwijl de oudere juist de fietser de schuld van het ongeluk geeft. Hoe lossen jullie dit
op? Speel de situatie uit en de rechter (of de groep) bepaalt
wie er juist heeft gehandeld en die krijgt de punten.

Opdrachtenkaart

Punten politicus:

Punten feministe:

60 Macht

40 Aanzien

40 Geduld

10 Geduld

45 Status

30 Respect

De feministe gaat in debat met de politicus over het vergroten van het aantal vrouwen als wethouder in de gemeente.
De politicus stelt: “Dat wil ik wel, maar die vrouwen zijn er
niet!” Het gesprek wordt geleid door de voorzitter. Wie wint
er het debat op basis van argumenten?
Speel de situatie uit en de rechter (of de groep) bepaalt wie
het debat heeft gewonnen en die krijgt de punten.

Opdrachtenkaart

Punten proefpersoon:

Punten arts:

15 Aanzien

60 Macht

60 Geduld

70 Verdiensten

10 Respect

60 Status

De proefpersoon wil meer weten over een medisch experiment
waar hij/zij aan deelneemt, omdat hij/zij zich zorgen maakt over
het verloop van het experiment. De arts verzekerd hem/haar dat
er niets aan de hand is en de proefpersoon geen onnodige risico’s
loopt. De proefpersoon neemt hier geen genoegen mee en de arts
zegt dat hij/zij ook niet meer mag vertellen in het belang van het
verloop van het experiment. Wie geeft op basis van argumenten
toe? Speel de situatie uit en de rechter (of de groep) bepaalt wie
het debat heeft gewonnen en die krijgt de punten.

Opdrachtenkaart

Punten bakker:

Punten toerist:

60 Macht

15 Aanzien

10 Verdiensten

15 Respect

60 Status

70 Geduld

De toerist koopt een ‘echte Limburgse vlaai’ en loopt de
winkel uit. Op straat houdt de bakker de toerist tegen en
wil nog 7 euro ontvangen of anders de vlaai terug omdat de
toerist te weinig geld heeft gegeven. De toerist zegt dat hij/
zij voldoende heeft betaald. De politieman mengt zich in het
gesprek.
Speel de situatie uit en de rechter (of de groep) bepaalt wie
er juist heeft gehandeld en die krijgt de punten.

Opdrachtenkaart

Punten voorzitter:
15 Geduld
40 Respect
40 Aanzien

De voorzitter heeft een beamer aangeschaft voor de vereniging en overhandigd tijdens een vergadering de betaalde
rekening aan de penningmeester met het verzoek om 1195
euro over te maken op zijn/haar rekening. De penningmeesPunten penningmeester: ter weigert omdat hij/zij niet heeft ingestemd met deze
aanschaf. De voorzitter zegt dat hij/zij zelfstandig beslui20 Aanzien
ten mag nemen. Hoe lossen jullie deze situatie op? Speel de
40 Respect
situatie uit en de rechter (of de groep) bepaalt wie er juist
50 Geduld
heeft gehandeld en die krijgt de punten.

Opdrachtenkaart

Punten politieman:

Punten fietser:

40 Macht

30 Aanzien

30 Verdiensten

20 Respect

20 Status

20 Geduld

Het is midden in de nacht en bijna geen verkeer op de weg.
De fietser stopt niet voor rood licht en steekt een kruispunt
over. De politieman houdt de fietser aan. De fietser probeert onder het verbaal uit te komen. Dan gaat een voorbijganger er zich ook nog eens mee bemoeien. Lukt het de fietser om geen bon te krijgen?
Speel de situatie uit en de rechter (of de groep) bepaalt wie
er juist heeft gehandeld en die krijgt de punten.

Opdrachtenkaart
Welke van de beroepen die de spelers hebben, vind jij het belangrijkste? Waarom?
Licht je antwoord toe!

Punten:

De rechter (of de groep) bepaalt of het antwoord bevredigend is en pas dan krijg je de
punten.

25 Macht
25 Aanzien
25 Respect

Opdrachtenkaart
Als docent moet je vaker personen beoordelen. Maar hoe beoordeel je? Op basis van
feitenkennis? Of betrek je ook het functioneren van de hele persoon bij je beoordeling? Vraag: hoe zou jij een persoon het liefste willen beoordelen?
Punten:

De rechter (of de groep) bepaalt of het antwoord bevredigend is en pas dan krijg je de
punten.

70 Macht
40 Status
30 verdiensten

Opdrachtenkaart

Punten:
60 macht
70 status
80 verdiensten

Als advocaat vertegenwoordig je een zware crimineel die tijdens een overval een 10
jarige kind heeft doodgeschoten. Je wilt dat de man wordt vrij gesproken omdat er op
een onrechtmatige wijze bewijsmateriaal is verworven door de politie, op grond van
dat er geen vertegenwoordiger van het openbaar ministerie aanwezig was tijdens het
verzamelen van bewijsstukken. Je partner (kies vader of moeder) is fel tegen omdat
de crimineel op brute wijze een 10 jarige kind heeft doodgeschoten. Ga een gesprek
met elkaar aan en probeer de ander van je gelijk te overtuigen. Speel de situatie uit
en de rechter (of de groep) bepaalt wie het gesprek op basis van argumenten heeft
gewonnen en die krijgt de punten.

Opdrachtenkaart

Punten:
20 macht
10 status

Je bent metselaar en je bent daar heel tevreden mee. Alleen verdien je, volgens je
partner (moeder of vader) te weinig. Je partner wil dan ook dat je je gaat omscholen.
Echter zie jij dat niet zitten. Probeer je partner tijdens een gesprek te overtuigen dat
je niet wilt gaan omscholen en de taak voor de partner is om de metselaar te overtuigen dat omscholing noodzakelijk is.
Speel de situatie uit en de rechter (of de groep) bepaalt wie het gesprek op basis van
argumenten heeft gewonnen en die krijgt de punten.

10 verdiensten

Opdrachtenkaart
Je mag bij een medespeler 50 machtspunten opeisen. Of eisen dat hij/zij
tien plaatsen terug gaat!

Opdrachtenkaart
Welke verwachtingen worden aan jouw beroep gesteld? Met welke verwachtingen ben
je het daadwerkelijk eens? Licht je antwoord toe!

Punten:
40 macht
30 status
40 verdiensten

De rechter (of de groep) bepaalt of het antwoord bevredigend is en pas dan krijg je de
punten.

Opdrachtenkaart
Je mag zelf 70 punten verdelen tussen
liefde, verdiensten, macht en geluk!

Opdrachtenkaart
Sla een beurt over!

Opdrachtenkaart
Geef 20 punten aan je rechterbuurman/vrouw en 30 punten aan je linkerbuurman/vrouw!

Opdrachtenkaart
Noem eens zes voordelen en zes nadelen op van je beroep. Licht je antwoorden toe!

Punten:

De rechter (of de groep) bepaalt of het antwoord bevredigend is en pas dan krijg je de
punten.

20 macht
20 status
40 verdiensten

Opdrachtenkaart
Gooi nog een keer met de dobbelsteen!

Opdrachtenkaart

Punten:
70 macht
70 status
10 verdiensten

Als maatschappelijk werker word je gevraagd om bij de militair en zijn partner (=
moeder of vader) thuis langs te komen in verband met huwelijksproblemen. De militair wil dat zijn partner gedienstig is en voor het huishouden zorgt. De partner wil dat
de militair mee helpt in de huishouding en bij het verzorgen van de kinderen. De militair vind dat geen mannenwerk. Opdracht: probeer als maatschappelijk werker een
compromis te sluiten tussen de militair en de partner!
Speel de situatie uit en de rechter (of de groep) bepaalt wie er juist heeft gehandeld
en die krijgt de punten.

Opdrachtenkaart
Wat is de betekenis van het woord: status? En wat is het belang van status? Licht je
antwoorden toe!

Punten:

De rechter (of de groep) bepaalt of het antwoord bevredigend is en pas dan krijg je de
punten.

20 macht
60 status
50 verdiensten

Opdrachtenkaart

Punten:
40 macht

Je krijgt zomaar punten zonder er iets
voor te hoeven doen!

40 respect
40 verdiensten

Opdrachtenkaart
Ga naar het vakje: 23:59

Opdrachtenkaart

Punten:
50 liefde
50 macht
50 geluk

Na de dood van oma wil opa graag bij jullie (= vader, moeder, kinderen) in huis komen wonen. Er volgt een gesprek tussen de gezinsleden en opa over het samen gaan
wonen. Wat betekent dit voor het gezin? Zijn de vader en/of moeder het moreel verplicht om opa in huis op te nemen? Wie moet zijn/haar kamer afstaan? Hoe gaat het
met de financiën?
Als de gezinsleden tot een besluit komen dat gebaseerd is op reële argumenten, dan
kunnen zij allemaal punten verdienen. De rechter (of de groep) bepalen of het besluit
op reële argumenten gebaseerd is.

Opdrachtenkaart

Punten:
30 liefde
30 macht
30 geluk

Vader en moeder gaan met elkaar in gesprek over hun dochter Els van 15 jaar. Het
blijkt dat Els al twee en halve maand zwanger is en ze niet weet van wie (of ze wil het
niet zeggen). Els wil op het ene moment wel en op het andere moment niet het kind
krijgen. Vader is tegen het krijgen van het kind en moeder is voor. Nu gaan vader en
moeder het gesprek met elkaar aan en proberen elkaar op basis van argumenten te
overtuigen.
Speel de situatie uit en de rechter (of de groep) bepaalt wie het gesprek op basis van
argumenten heeft gewonnen en die krijgt de punten.

Opdrachtenkaart
Ga als gezin bij elkaar zitten en ga met elkaar een gesprek aan over de volgende
vraag: Is een kind uit een gezin met meerdere kinderen gewoonlijk gelukkiger, dan
een kind zonder broers of zussen?
Punten:
25 liefde
25 geluk
25 macht

Speel de situatie uit en de rechter (of de groep) bepaalt wie het gesprek op basis van
argumenten heeft gewonnen en die krijgt de punten.

Opdrachtenkaart
Welke verwachtingen heb jij (of had jij), als kind, ten opzichte van je ouders? Licht je
antwoord toe! De kinderen gaan een gesprek met elkaar aan.

Punten:

Het kind wat het best zijn/haar verwachtingen voor het voetlicht kan brengen, verdient de punten. De rechter (of de groep) bepaalt welke kind dit is.

50 liefde
20 macht
50 geluk

Opdrachtenkaart
Je krijgt 50 punten die je mag verdelen
tussen liefde, status, macht en respect!

Opdrachtenkaart
Waaraan moet een vader zeker voldoen volgens jou? Licht je antwoord toe!
De rechter (of de groep) bepaalt of het antwoord bevredigend is en pas dan krijg je de
punten.
Punten:
30 macht
30 liefde
30 geluk

Opdrachtenkaart
Een gesprek tussen vader, moeder en kinderen over het onderwerp: mag je een kind
een corrigerende tik geven tijdens de opvoeding? Waarom wel of niet?

Punten:

Speel de situatie uit en de rechter (of de groep) bepaalt wie het gesprek op basis van
argumenten heeft gewonnen en die krijgt de punten.

20 geluk
20 macht
20 liefde

Opdrachtenkaart
Ga tien plaatsen terug!

Opdrachtenkaart

Punten:
50 liefde
30 macht
70 geluk

Je krijgt punten en je gaat door naar
vakje: 18:00

Opdrachtenkaart

Punten:
50 liefde

Je krijgt punten en je mag de pion zes
plaatsen vooruit zetten!

60 macht
90 geluk

Opdrachtenkaart

Punten:
50 liefde

Je krijgt punten en je gaat door naar
vakje: 16:00

60 macht
90 geluk

Opdrachtenkaart
Ga verder naar vakje: 23:59

Naam:
Beroep:
Familierol:
Functierol:
Te behalen punten:

Liefde
Geluk
Macht
Status
Aanzien
Respect
Geduld
Verdiensten

Behaalde punten:
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: De etalage
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs ontdekken hoe je het lichaam actiever kunt inzetten
tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging. [3] Ervaringen opdoen in het
expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 20 minuten
Benodigde middelen: Muziek
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die goed aansluit bij de
afzonderlijke oefeningen.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden een partner willen kiezen
en bepalen wie persoon ‘A’ is en wie persoon ‘B’.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Groepsleider: “Persoon A is de etaleur en persoon B is de etalagepop. De etalagepop neemt een
ontspannen uitgangspositie in. De etaleur bedenkt een concrete positie waarin de pop moet
worden gezet. Je kunt hierbij denken aan het uitbeelden van: beroepen, sporten, danser(es),
modellen. Let op: een etalagepop kun je alleen maar bewegen met scharnieren. Als de etaleur
klaar is, vertelt de etalagepop wat hij/zij voorstelt. Doe dit vijf keer en ga pas daarna wisselen!” (8 minuten)
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2. Groepsleider: “Maak twee of meerdere subgroepen. Iedere subgroep kiest een plek
in de werkruimte en overleggen wat voor een etalage zij zo dadelijk gaan uitbeelden. Bijvoorbeeld: een etalage van de Bijenkorf met dure merkkleding, een etalage van een sportwinkel, een etalage van een dierenzaak, een etalage van een seksshop, een etalage van een bakker, een etalage van een reisbureau. (3 minuten)”
3. De groepsleider wijst een subgroep aan en vraagt of dat zij, zonder erbij te praten, de etalage
willen gaan uitbeelden. De andere subgroepen proberen te achterhalen om wat voor een etalage het gaat. Hierna gaat een andere subgroep een etalage uitbeelden, enzovoorts.
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen (kort) de kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot
uitdrukking te brengen. (2 minuten)
Volharding: Niet nodig.
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Algemeen
Naam van de oefening: Het gewetensspel
Onderwerp van de oefening: Wanneer gaat je geweten opspelen? Waarom?
En wat ga je vervolgens doen? In het gewetensspel wordt getoetst hoe gewetensvol de
groepsleden zijn. Echter wel met een twist. Deze oefening maakt niet alleen een begin
met het praten over waarden en normen binnen de groep, maar ook is het een opmaat
naar de beheersingsfase toe.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief meedoen met de oefening. [2] Het inzicht krijgen in de persoonlijke opvattingen van andere groepsleden en die van het
groepslid zelf. [3] Het verwerven van inzicht in de eigen waarden, normen en grenzen.
[4] Het geven en ontvangen van feedback en feed forward.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het introspectie plegen. [3] Het feedback en feed forward geven en ontvangen.
[4] Het actief luisteren. [5] Zonder al te veel censuur de dialoog aangaan met de overige groepsleden.
Stap van de fase van het groepsproces: Transformatie van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 100 minuten
Benodigde middelen: De vragenlijst + de sleutel (zie bijlage), papier en pennen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en discussiespel
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om voor ieder groepslid een vragenlijst en een
sleutel uit te printen. Let op: de sleutel mag niet worden bevestigd aan de vragenlijst! De sleutel
wordt pas later uitgedeeld.
Stage en aankleding: De stage dient de mogelijkheid te bieden dat de groepsleden de vragenlijst aan een tafel kunnen beantwoorden.

De uitvoering
Inleiding op de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden plaats willen nemen en deelt de vragenlijst uit. Vervolgens krijgen de groepsleden 10 minuten de tijd om de vragenlijst te beantwoorden.
2. De groepsleider deelt nu de sleutel uit en verzoekt de groepsleden om hun antwoorden aan de
hand van de sleutel te verwerken. (10 minuten)
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden in een gesprekskring willen plaatsnemen.
2 De groepsleider legt uit dat om beurten de groepsleden één of meerdere stellingen gaan ver-
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dedigen die uit het gewetensspel naar voren zijn gekomen. De andere groepsleden
en de groepsleider mogen kritische vragen stellen m.b.t. de geponeerde stelling.
Anders gezegd: er mag over worden gediscussieerd.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af als alle groepsleden aan bod zijn
geweest of als er (minimaal) 60 minuten is gediscussieerd.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen. Enkele aandachtspunten:
x Ben je in staat om het verschil tussen waarden, normen en grenzen aan te geven?
x Vond je het moeilijk om de vragen te beantwoorden? Waarom?
x Ben je in staat geweest om de stellingen tegenover de groep goed te verdedigen?
x Wijkt je eigen mening af van de opgelegde stelling?
x Ben je tijdens de discussie van gedachten verandert m.b.t. bepaalde standpunten?
x Wat denk je dat het doel is van deze oefening?
x Wat is de waarde van deze oefening?

Let op: de stellingen die uit de sleutel komen zijn net iets anders gesteld, dan wat het groepslid
heeft beantwoordt. De stellingen kloppen hierdoor voor een belangrijk deel wel en ook een beetje
niet. Ook dit is een VIS-oefening.
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en voor
de groep?

Het gewetensspel is een discussiespel. Het bestaat uit drie onderdelen: [1] Vragenlijst beantwoorden,
[2] de discussie en [3] de nabespreking.

De vragenlijst
Op deze en de volgende bladzijden staan in totaal 20 waarden en normen. Achter iedere waarde en
norm staat een rij van oplopende cijfers, van 1 tot en met 6. Door een getal te omcirkelen, geef jij aan
of je het EENS of ONEENS bent met de betreffende waarde of norm. Hierbij staat het getal 1 voor ABSOLUUT ONEENS en het getal 6 voor ABSOLUUT EENS.
Na deze 20 waarden en 20 normen, tref je nog 10 vragen over grenzen aan. Ook hier staat een rij met
oplopende cijfers van 1 tot en met 6. Alleen betekent nu het getal 1 NEE en het getal 6 JA.
Je krijgt 10 minuten om de vragenlijst te beantwoorden.

De waarden

Antwoord

1. Ik ben voor de vrijheid van meningsuiting

1

2

3

4

5

6

2. Ik ben voor de vrijheid van godsdienst

1

2

3

4

5

6

3. Ik vind dat discriminatie strafbaar moet zijn

1

2

3

4

5

6

4. Ik vind dat de integratie van invaliden in een valide
samenleving absoluut noodzakelijk is

1

2

3

4

5

6

5. Ik vind dat het leven in al haar facetten dient te
worden gerespecteerd

1

2

3

4

5

6

6. Ik vind martelingen verwerpelijk

1

2

3

4

5

6

7. Ik vind dat vrouw-zijn gelijk staat aan

1

2

3

4

5

6

8. Ik vind dat het terrorisme een bedreiging is voor de
Westerse samenleving

1

2

3

4

5

6

9. Ik vind dat ieder mens op de wereld recht heeft op
de eerste levensbehoeften

1

2

3

4

5

6

10. Ik vind dat de doodstraf in sommige situaties acceptabel is

1

2

3

4

5

6

man-zijn

De normen

Antwoord

1 1. De groep begint punctueel

1

2

3

4

5

6

12. De groepsleden ruimen de werkruimte op na een
groepsbijeenkomst

1

2

3

4

5

6

13. De groep kent aan enkele uit haar midden macht
toe
14. De groep biedt aan haar leden vriendschap en hulp

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

15. De groep biedt haar leden een identiteit

1

2

3

4

5

6

16. Er mag slechts opbouwende kritiek worden gegeven binnen de groep

1

2

3

4

5

6

17. De onderlinge betrokkenheid moet worden aangemoedigd
18. Het zwarte schaap van de groep moet extra aandacht krijgen

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

19. Ieder groepslid komt voor zijn/haar mening uit binnen de groep

1

2

3

4

5

6

20. De groepsleider bepaalt de groepsidentiteit

1

2

3

4

5

6

De grenzen
21. Stel voor dat je een rechter bent. Zou je dan iemand ter
dood veroordelen, waarvan je zeker weet dat hij/zij een dubbele moord op zijn/haar geweten heeft?

Antwoord
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4
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26. De groep wordt uitgebreid met een nieuw groepslid. Hij/zij
is invalide. Weiger je met hem/haar samen te werken?
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27. De groep wordt uitgebreid met een nieuw groepslid. Hij/zij
is verlamd aan de benen en vertoond spasmen. Weiger je met
hem/haar samen te werken?
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28. Laat je verstek gaan bij een bijeenkomst als je niet lichamelijk ziek bent, maar je emotioneel je niet goed voelt?
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29. Tijdens een groepsbijeenkomst maakt een groepslid een
grap over negers. Sta je dat toe?
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30. Tijdens een groepsbijeenkomst maakt een groepslid een
racistische opmerking. Sta je dat toe?
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22. Stel voor dat je een rechter bent. Zou je dan iemand ter
dood veroordelen, waarvan je zeker weet dat hij/zij een dubbele moord op zijn/haar geweten heeft? En van de slachtoffers was een kind van zes maanden oud.
23. Stel voor dat je een rechter bent. Zou je dan iemand ter
dood veroordelen, waarvan je zeker weet dat hij een dubbele
moord op zijn geweten heeft? En van de slachtoffers was een
kind van zes maanden oud. Het andere slachtoffer, de moeder, heeft hij brutaal verkracht voordat zij door verstikking om
het leven is gekomen.
24. Tijdens een groepsbijeenkomst kraakt een groepslid een
ander groepslid volledig af. Grijp je dan in?
25. Tijdens een groepsbijeenkomst kraakt een groepslid een
ander groepslid volledig af. Jij hebt dezelfde inhoudelijke kritiek
jegens de persoon die wordt afgekraakt. Grijp je in?

Controleer je antwoorden aan de hand van de onderstaande sleutels. Hiervoor krijg je
tien minuten de tijd. Let op: Het nummer van de sleutel staat voor een stelling, waar jij het mee
eens zou moeten zijn!

Sleutel 1
Het antwoord op vraag één, drie, vier en achttien moet HOGER zijn dan
vier. Is dit het geval dan is de onderstaande stelling op je van toepassing!

Stelling 1
Ik hecht belang aan de vrije meningsuiting. Gelijktijdig vind ik dat discriminatie strafbaar moet zijn. Onder discriminatie versta ik uiteraard negatieve discriminatie. Positieve discriminatie, zoals extra aandacht geven aan
invaliden en zwarte schapen binnen de groep, vind ik een goede zaak.

Sleutel 2
Het antwoord op vraag vijf en tien moet HOGER zijn dan vijf. Is dit het geval dan is de onderstaande stelling op je van toepassing!

Stelling 1
Ik maak mijzelf sterk voor het standpunt dat het leven in al haar facetten
dient te worden gerespecteerd. Desalniettemin ben ik de mening toegedaan dat de doodstraf in een aantal situaties onvermijdelijk is.

Sleutel 3
Het antwoord op vraag vijftien en zeventien moet LAGER zijn dan vier. Is
dit het geval dan is de onderstaande stelling op je van toepassing!

Stelling 3
De groep is een verzameling individuen, die verder weinig met elkaar hebben uit te staan, dan het uitvoeren van de afgesproken doelen en taken.

Sleutel 4
Het antwoord op vraag één, negentien en twintig moet HOGER zijn dan
vier. Is dit het geval dan is de onderstaande stelling op je van toepassing!

Stelling 4
Ik vind dat iedereen voor zijn/haar mening mag uitkomen. Deze opvatting
is voor mij niet in strijd met de bewering dat de groepsleider het laatste
woord heeft binnen de groep.

Sleutel 5
Het antwoord op vraag één, negentien, vierentwintig en zesentwintig
moet HOGER zijn dan vier. Is dit het geval dan is de onderstaande stelling
op je van toepassing!

Stelling 5
Ik respecteer de meningen en opvattingen van ieder groepslid, ook als ik
het er niet mee eens ben. Maar ik sta het niet toe als een groepslid wordt
afgekraakt in mijn aanwezigheid, dan grijp ik in.

Sleutel 6
Het antwoord op vraag negentien moet HOGER zijn dan vier en het antwoord op vraag zestien en vijfentwintig moet LAGER zijn dan vier. Is dit
het geval dan is de onderstaande stelling op je van toepassing!

Stelling 6
Misschien is het menselijk, maar als ik iemand in de groep niet mag, dan
zal ik niet zo snel ingrijpen als hij/zij wordt afgekraakt in de groep. Ik vind
dan ook dat iedereen voor zijn/haar mening uit mag komen. Zelfs als het
negatief is!

Sleutel 7
Het antwoord op vraag vier en zesentwintig moet HOGER zijn dan vier en
het antwoord op vraag zevenentwintig moet LAGER zijn dan vier. Is dit het
geval dan is de onderstaande stelling op je van toepassing!

Stelling 7
Ik ben een voorstander van een volledige integratie van invaliden binnen
een valide samenleving. Alleen is het niet mogelijk om meervoudige gehandicapten of ernstig fysiek of mentaal gehandicapten op te nemen in
deze groep.

Sleutel 8
Het antwoord op vraag drie, negentien en dertig moet HOGER zijn dan
vier. Is dit het geval dan is de onderstaande stelling op je van toepassing!

Stelling 8
Vrijheid van meningsuiting is een prima zaak, maar er zitten wel grenzen
aan het toelaatbare. Zo vallen discriminerende opmerkingen niet binnen
mijn tolerantiegrens.

Sleutel 9
Het antwoord op vraag drie, negentien, negenentwintig en dertig moet
HOGER zijn dan vier. Is dit het geval dan is de onderstaande stelling op je
van toepassing!

Stelling 9
Vrijheid van meningsuiting is een prima zaak, maar er zitten wel grenzen
aan het toelaatbare. Zo vallen discriminerende opmerkingen niet binnen
mijn tolerantiegrens. Zelfs niet in de vorm van een grap!

Sleutel 1 0
Het antwoord op vraag vierentwintig en zesentwintig moet HOGER zijn
dan vier. Is dit het geval dan is de onderstaande stelling op je van toepassing!

Stelling 1 0
Ik ben emotioneel instabiel en ondanks dat ik vind dat de groep hulp en
vriendschap moet bieden, wil ik hier geen gebruik van maken. Mijn problemen zijn die van mij en ik wens die zelfstandig op te lossen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: Ben ik nu gek?
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs ontdekken hoe je het lichaam actiever kunt inzetten
tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging. [3] Ervaringen opdoen in het
expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 20 minuten
Benodigde middelen: Pennen en papier, meditatiekussens of bankjes, of Japanse stoelen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De pennen en papier worden klaar gelegd.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden in een cirkel op de vloer
willen gaan zitten.
Het doorvoeren van de oefening:
Oefening 1
1. Groepsleider: “Iemand van de groep gaat buiten de werkruimte wachten totdat hij/zij terug
wordt geroepen. Het groepslid wordt terug geroepen en neemt plaats in de kring. Het groepslid is nu psychiater en gaat aan ieder groepslid vragen stellen om proberen te achterhalen aan
welke afwijking de groepsleden lijden. Dit kan bijvoorbeeld een tic zijn of dat er steeds een
antwoord op een vorige vraag wordt gegeven. Als de psychiater het niet raad, mogen de
groepsleden hem/haar een beetje helpen door te gaan overdrijven”.
2. Wisselen en nog een keer de oefening doen.
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Oefening 2
1. Groepsleider: “Om beurten gaat een groepslid in het midden van de groep staan
en beeld één van de andere groepsleden uit. Let op: je mag hier niet bij praten! De
overige groepsleden kijken goed en proberen te achterhalen wie er wordt
uitgebeeld. Als een groepslid denkt dat hij/zij wordt uitgebeeld….EN ALLEEN
DAN...mag je dit zeggen! Vertel ook meteen waarom je dit denkt. Als dit het goede antwoord
is, gaat het groepslid in het midden van de kring staan om een ander groepslid uit te beelden”.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen (kort) de kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot
uitdrukking te brengen. (2 minuten)
Volharding: Niet nodig.
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Algemeen
Naam van de oefening: Afwijkend gedrag
Onderwerp van de oefening: Wat is afwijkend gedrag binnen de groep? De
waarden en normen geven aan wat gewenst gedrag is en als een groepslid zich hier
niet aanhoudt, dan is er sprake van afwijkend gedrag. Deze oefening maakt niet alleen
een begin met het praten over waarden en normen binnen de groep, maar ook is het
een opmaat naar de beheersingsfase toe.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief meedoen met de oefening. [2] Het inzicht krijgen in de persoonlijke opvattingen van andere groepsleden en die van het
groepslid zelf. [3] Het verwerven van inzicht in de eigen waarden, normen en taboes.
[4] Het geven en ontvangen van feedback en feed forward. [5] Het leren samenwerken.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het introspectie plegen. [3] Het feedback en feed forward geven en ontvangen.
[4] Het actief luisteren. [5] Zonder al te veel censuur de dialoog aangaan met de overige groepsleden.
Stap van de fase van het groepsproces: Transformatie van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 120 — 180 minuten
Benodigde middelen: De vragenlijst + de instructies (zie bijlage), papier en pennen,
vingerverf, waskrijt, viltstiften, flip-over.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om voor ieder groepslid een vragenlijst en de instructies uit te printen.
Stage en aankleding: De stage dient de mogelijkheid te bieden dat de groepsleden de vragenlijst aan een tafel kunnen beantwoorden.

De uitvoering
Inleiding op de oefening:
De groepsleider vraagt of de groepsleden plaats willen nemen en deelt de instructies en de vragenlijst uit. Vervolgens krijgen de groepsleden 20 minuten de tijd om de instructies te lezen en de
vragenlijst te beantwoorden.
Het doorvoeren van de oefening:
Deel 1
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden drie subgroepen willen vormen.
2. Groepsleider: “Iedere subgroep neemt de vragen en antwoorden van de groepsleden door. Het

Pagina 284

doel is om uiteindelijk tot één lijst met onderwerpen en handelwijzen te komen,
die WEL en NIET binnen deze groep worden geaccepteerd”. (20 minuten)
Deel 2
1. De groepsleider vraagt of de subgroepen plaats willen nemen in de plenaire gesprekskring.
2. Namens de subgroepen leest een groepslid de samengestelde lijst voor.
3. Vervolgens proberen de subgroepen uit de drie lijsten één GROEPSLIJST te maken. Hierbij
geldt dat de groepslijst uit maximaal 10 onderwerpen en handelwijzen mag bestaan die WEL
worden geaccepteerd en 10 onderwerpen en handelwijzen die NIET worden geaccepteerd. (20
minuten)
4. De groepslijst wordt op een flip-over geschreven en kort doorgelopen.
Deel 3
1. De groepsleden blijven in de gesprekskring zitten.
2. Ieder groepslid gaat bij zichzelf na welke onderwerpen voor hem/haar binnen deze groep taboe
zijn, bijvoorbeeld: intimiteit, seksualiteit, agressie, emotionaliteit.
3. Ieder groepslid kiest één van de taboeonderwerpen uit en beeld dit uit in het midden van de
gesprekskring (stilspel of bewegingsspel, er mag niet bij worden gesproken).
4. Wanneer een ander groepslid het onderwerp herkent en erkent als een taboeonderwerp binnen de groep, dan springt hij/zij in bij het stilspel of het bewegingsspel.
5. Vervolgens wordt het stilspel nagesproken. De volgende vragen kunnen hierbij aan bod komen: [a] Welk taboe is uitgebeeld? [b] In hoeverre is er echt sprake van een taboe? [c] Waarom
is dit een taboe? [d] Wie voelt zich beperkt in zijn/haar doen en laten door het taboe? [e] Is er
behoefte om dit taboe aan te pakken? [f] Hoe pak je dit taboe aan?
6. Een ander groepslid beeld een taboeonderwerp voor hem/haar uit, enzovoorts.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie:
1. De groepsleider vraagt of ieder groepslid tekenmateriaal wil pakken.
2. Vervolgens vraagt de groepsleider of het groepslid in een abstracte tekening zijn/haar gevoels-

beleving tot uitdrukking wil brengen. (15 minuten)
3. Als de tekeningen klaar zijn, vraagt de groepsleider of de groepsleden de tekeningen een titel

willen geven.
4. Tot slot worden de tekeningen bekeken en kan er om verduidelijking van een tekening worden

gevraagd.
Let op: de tekening mag NIET worden geanalyseerd door de groepsleider of andere groepsleden.
Vergeet niet: het betreft hier een individuele weergave van een gevoelsbeleving.
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en voor
de groep?

1.Wat is een groepsnorm?
Een groepsnorm is een afspraak tussen groepsleden waarin is vastgelegd
hoe een groepslid zich in de groep dient te gedragen. En welke verwachtingen de groepsleden van elkaar mogen hebben.

2. Wat is het doel van een groepsnorm?
Zonder afspraken te maken over hoe je met elkaar omgaat en wat je hierbij van de ander en jezelf mag verwachten, is er geen samenwerking binnen de groep mogelijk. Normen bieden zekerheid aan de groep, maar kunnen eveneens vertragend en beperkend werken. Het is daarom als groep
belangrijk om alert te blijven of bepaalde normen niet vervangen moeten
worden, omdat ze niet langer aansluiten bij de groepsrealiteit.

3. Welke vormen van groepsnormen bestaan er?
TAAKNORMEN: dit zijn normen die bepalen hoe een taak moet worden uitgevoerd of hoe een doelstelling kan worden gerealiseerd.
OMGANGSNORMEN: dit zijn normen die betrekking hebben op het onderlinge contact tussen de groepsleden en de wijze van uitdrukken binnen de groep. Anders gezegd: regels die
bepalen hoe de groepsleden met elkaar om dienen te
gaan binnen de groep.

4. Aanpassen of afwijken?
Ieder groepslid heeft te maken met groepsnormen. Gewoonlijk leveren de
meeste groepsnormen geen probleem op. Toch kan het gebeuren dat een
groepsnorm tegen de principes van een groepslid indruist. Op dat moment
wordt de volgende vraag belangrijk: Pas ik mijzelf aan of ga ik afwijken
van de groepsnorm?

Aanpassen?
Mogelijke redenen om je aan de groepsnorm aan te passen:
x

Je neemt deel aan de groep om een persoonlijk doel te realiseren. Het
maakt je niet uit om je aan te passen, zolang je je persoonlijke doel
kunt nastreven.

x

Je bent niet geïnteresseerd in de omgangsvormen, maar slechts in de
taakvormen. Hierdoor kun je je eigen belangen binnen de groep bewaken, zonder je druk te maken over andere groepsleden.

x

Je stelt het groepsbelang voor het persoonlijke belang.

x

Je bent niet geïnteresseerd in de taaknormen. Het gaat je op de eerste
plaats om de gezelligheid en het contact met andere groepsleden.

x

Je ontkent de groepsnorm volledig.

x

Je gaat een mogelijk conflict of ruzie over een groepsnorm uit de weg
door je aan te passen.

x

Je hecht groot belang aan de groepscohesie.

Afwijken?
Een drietal redenen waarom groepsleden gewoonlijk afwijken van de
groepsnorm:
x

Je bent onbekend met de groepsnormen. Zo zal een nieuw groepslid ongewild afwijken van de groepsnormen en zal hierop door andere
groepsleden worden gecorrigeerd.

x

Je weigert om een groepsnorm te accepteren en je gaat proberen om de
groepsnorm te veranderen. Als dat niet lukt, zul je proberen om voor jezelf een uitzonderingspositie te bewerkstelligen.

x

Je bent sterk Ik-gericht en zal zich ook niet als een lid van de groep presenteren of het idee koesteren bij de groep te horen.

Lees alle vragen zorgvuldig door en probeer zo eerlijk en volledig mogelijk antwoord te
geven. Veel succes!

Naam:
[1] Wat kan, volgens jou, binnen deze groep WEL worden besproken? Kruis één of
meerdere antwoorden aan!
De perceptiebeelden van groepsleden
De handelswijzen van groepsleden
Het referentiekader van groepsleden
De competenties, talenten en vaardigheden van groepsleden
Visies, ideeën en meningen van groepsleden
Persoonlijke problemen van groepsleden
De seksuele geaardheid van groepsleden
De seksuele beleving van groepsleden
De presentatie van groepsleden
De tekortkomingen van groepsleden
Herinneringen en ervaringen van groepsleden
Verwachtingen van groepsleden
De gevoelsbeleving van groepsleden
De mate van betrokkenheid van groepsleden bij elkaar
De uiterlijke verschijning van groepsleden
……

[2] Op– en/of aanmerkingen op vraag 1:

[3] Wat kan, volgens jou, binnen deze groep NIET worden besproken? Kruis één of
meerdere antwoorden aan!
De perceptiebeelden van groepsleden
De handelswijzen van groepsleden
Het referentiekader van groepsleden
De competenties, talenten en vaardigheden van groepsleden
Visies, ideeën en meningen van groepsleden
Persoonlijke problemen van groepsleden
De seksuele geaardheid van groepsleden
De seksuele beleving van groepsleden
De presentatie van groepsleden
De tekortkomingen van groepsleden
Herinneringen en ervaringen van groepsleden
Verwachtingen van groepsleden
De gevoelsbeleving van groepsleden
De mate van betrokkenheid van groepsleden bij elkaar
De uiterlijke verschijning van groepsleden
……

[4] Op– en/of aanmerkingen op vraag 3:

[5] Welke van de onderstaande onderwerpen horen NIET binnen deze groep aan bod te
komen? Kruis één of meerdere antwoorden aan!
Familieaangelegenheden
Dood
Levensbedreigende ziekten
Incest ervaringen
Gehandicapt zijn
Pedofilie
Discriminatie
Intimidatie
Homoseksualiteit
Religieuze, spirituele of mystieke opvattingen
Paranormale ervaringen
Eenzaamheid
Minderheden
Politieke opvattingen
Ouderdom
……

[6] Op– en/of aanmerkingen op vraag 5:

[7] Welke van de onderstaande onderwerpen horen WEL binnen deze groep aan bod te
komen? Kruis één of meerdere antwoorden aan!
Familieaangelegenheden
Dood
Levensbedreigende ziekten
Incest ervaringen
Gehandicapt zijn
Pedofilie
Discriminatie
Intimidatie
Homoseksualiteit
Religieuze, spirituele of mystieke opvattingen
Paranormale ervaringen
Eenzaamheid
Minderheden
Politieke opvattingen
Ouderdom
……

[8] Op– en/of aanmerkingen op vraag 7:

[9] Welke van de onderstaande activiteiten of handelingen horen NIET thuis binnen deze
groep? Kruis één of meerdere antwoorden aan!
Omhelzen of huggen
Slaan, bijten of vechten
Huilen
Kussen
Dansen
Fysiek contact
Vrijen
Uitkleden
Weglopen
Schreeuwen
Te laat komen
Liegen
Onverschillig zijn
Kwetsend gedrag
Confronteren
……

[10] Op– en/of aanmerkingen op vraag 9:

[11] Welke van de onderstaande activiteiten of handelingen horen WEL thuis binnen deze groep? Kruis één of meerdere antwoorden aan!
Omhelzen of huggen
Slaan, bijten of vechten
Huilen
Kussen
Dansen
Fysiek contact
Vrijen
Uitkleden
Weglopen
Schreeuwen
Te laat komen
Liegen
Onverschillig zijn
Kwetsend gedrag
Confronteren
……

[12] Op– en/of aanmerkingen op vraag 11:

[13] Wat zou jij NOOIT doen of bespreken binnen deze groep?

[14] Wat zou jij NIET accepteren van andere groepsleden?

[15] Moet een groepslid worden gesanctioneerd als hij/zij afwijkt van de groepsnormen?
Zo ja, hoe? Zo nee, wat dan wel?
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: Handenballet
Onderwerp van de oefening: Het communiceren met een ander door middel
van de handen. Let op: het aanraken van de handen van een ander groepslid kan als
intiem worden ervaren. Ga het niet problematiseren en hou het tempo in de oefening!
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging. [3] Ervaringen opdoen in het
expressief uiten. [4] Het vergroten van de sensitiviteit van groepsleden.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen om alleen bezig te
zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 15 minuten
Benodigde middelen: Muziek, yogamatjes of campingmatjes.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek te hebben die goed aansluit bij de oefening, bijvoorbeeld de finale van Het Zwanenmeer gecomponeerd door Tchaikovsky.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ligruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden een partner willen kiezen
en vervolgens ieder een yogamatje willen pakken. De partners gaan op de rug op de grond liggen,
waarbij de kruinen tegen elkaar aankomen.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Groepsleider: “Sluit je ogen en concentreer je op de ademhaling. Adem in door de neus en uit
door de mond”. (3 minuten)
2. Groepsleider: “Hou je ogen gesloten en steek je handen in de lucht. Ga op zoek naar de handen
van je partner. Voel de handen van de partner: zijn de handen groot, klein, dik, pezig, zacht,
ruw, droog of juist vochtig?”
3. Groepsleider: “Ga nu de handen van de ander een beetje plagen door bijvoorbeeld zachtjes een
knijpje te geven of te strelen”.
4. Groepsleider: “Zo dadelijk laat ik je balletmuziek horen. Het is de bedoeling dat jullie handen
samen op de muziek gaan bewegen. Tijdens de muziek zal ik nog instructies roepen….(laatste

Pagina 295

2,5 minuut van de finale van het Zwanenmeer)...laat de handen met elkaar dansen…spring!...laat de handen ruzie met elkaar maken….en spring!...laat de handen het weer goed met elkaar maken…..en spring!....laat de handen verliefd zijn
op elkaar…..en spring!...werk nu toe naar de climax van de muziek…..EN
SPRING!!!” (einde muziek)
5. Groepsleider: “Hou je ogen gesloten en probeer nu door middel van de handen aan de ander
duidelijk te maken dat je bedroefd bent….en nu dat je gelukkig bent….dat je het koud
hebt….en tot slot dat je het warm hebt”.
6. Groepsleider: “Druk je handen tegen die van je partner aan. Niet duwen. Probeer je af te stemmen op wat je partner je duidelijk wil maken”.
7. Groepsleider: “Laat de handen afscheid van elkaar nemen”.
Ter uitgeleide: De groepsleider: “Open je ogen en ga rechtop zitten”.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen (kort) de kans om hun ervaringen, gedachten en emoties met
de partner te bespreken. (2 minuten)
Volharding: Niet nodig.
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Hoofdstuk 4: Beheersingsfase
Nadat de groep is samengesteld, worden de volgende vragen beantwoord:

Welke rollen en posities zijn er binnen de groep te verdelen?

Hoe worden de rollen en posities verdeeld?

Wie is verantwoordelijk voor de besluitvorming binnen de groep?

Wie bepaalt de meningsvorming van de groep?

Hoe wordt er gewerkt?

Hoe ligt de machtsverhouding binnen de groep?
Ieder groepslid zal zichzelf de vraag gaan stellen of hij/zij veel of weinig verantwoordelijkheid in de groep heeft, en/of hij/zij veel of weinig invloed op de groep heeft. Dit
leidt tot macht– en beheersingsvraagstukken.
Het is in deze fase wenselijk om groepsgerelateerde onderwerpen aan bod te laten komen. De groepsleden gaan in deze fase uitpuzzelen ‘of’ en ‘hoe’ er kan worden samengewerkt. Anders gezegd: de macht dient binnen de groep te worden verdeeld, dan wel
worden gestructureerd en gedifferentieerd. De gerichtheid van de groepsleden is op
het functioneren van de groep en de positie die zij daarbinnen innemen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Maskers
Onderwerp van de oefening: Het verkennen van het onderwerp: maskers,
ter voorbereiding van een psychodrama of een andere oefening met maskers. Let op: het is belangrijk dat in de groep het begrip de Schaduw is behandeld!
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het verwerven van informatie over het verschijnsel: maskers. [2] Het herkennen en benoemen van persoonlijke maskers. [3] Het praten
over (persoonlijke) maskers zonder hierbij al te veel restricties te ervaren.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het doornemen van de schriftelijke toelichting op
het onderwerp. [2] Het beantwoorden van de vragen uit de schriftelijke toelichting. [3]
Het samenwerken in een subgroep en de groep.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 60 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, de schriftelijke toelichting over maskers
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), introspectie en communicatie (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het klaarleggen van de schriftelijke toelichtingen (zie bijlage),
pennen en papier.
Stage en aankleding: Er is geen bijzondere stage nodig voor deze oefening. De groepsleden bepalen zelf hoe zij de werkruimte willen indelen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider geeft aan de groepsleden de bijlage over maskers. De
groepsleider vraagt of de groepsleden de vragen in twee- en/of drietallen willen beantwoorden.
Daarvoor krijgen ze 40 minuten de tijd.
Het doorvoeren van de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden in een gesprekskring willen plaatsnemen. Vervolgens worden de antwoorden op de vragen over de maskers in de
groep behandeld.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Niet van toepassing

Wat is het doel van maskers?
Maskers hebben tot doel om Schaduwinhouden niet tot
uitdrukking te brengen om zo niet kwetsbaar te zijn of
emotioneel te worden aangesproken, waardoor er een
mogelijke Ik-bedreiging zou kunnen ontstaan.

Waardoor ontstaan maskers?
Maskers zijn een direct gevolg van:

Een angst voor afwijzing.

Een angst voor verlating.

Een angst voor binding.

Een angst voor een Ik-bedreiging.

Het relateren van de eigenwaarde aan anderen.

Wat leveren maskers op?
Maskers kunnen er voor zorgen dat:

Er wordt voldaan aan de (ideaal) metabeelden of

ideaal zelfbeelden,

Er (emotionele) afstand wordt ingebouwd tussen

de persoon en andere personen of objecten,

Er sprake is van een aanpassing aan de gegeven

omstandigheden.

Wat kosten maskers?
Maskers hebben een hoge kostprijs, te weten:

De persoon dient zichzelf (ten dele) weg te cijferen.

De persoon is oneerlijk ten opzichte van zichzelf en/of

anderen.

De persoon is niet open voor zichzelf en/of anderen.

De persoon voelt zich niet verantwoordelijk voor zijn/

haar handelingen.

De persoon kan niet rechtstreeks worden aangespro-

ken.

De persoon kan verslaafd raken aan een symbolische

identiteit (oftewel: het masker).

De persoon kan moeilijk een wederzijdse relatie of

vriendschap opbouwen.

De persoon kan gemakkelijker communiceren zolang dit

oppervlakkig blijft.

De persoon kan moeilijk inzicht in het eigen functione-

ren verwerven.

De persoon kan moeilijk het ‘ABC’-model ten uitvoer

brengen.

De persoon ontwikkelt foutieve denkbeelden over zich-

zelf (bijvoorbeeld dat hij/zij gevoelloos is).

Voordelen van maskers?
Toch bezitten maskers ook voordelen.
Welke?
1. .....................................
2. .....................................
3. .....................................
4. .....................................
5. .....................................

Hoe zien je maskers eruit?
Van welke maskers maak jij vaker gebruik? Hoe zien ze eruit? Wat moet
welk masker maskeren?
1. .....................................
2. .....................................
3. .....................................
4. .....................................
5. .....................................

Niet alle maskers zijn lief en aardig,
maar bezitten juist ook een afschrikkende werking!
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Algemeen
Naam van de oefening: Adem– en ontspanningsopwarmer
Onderwerp van de oefening: Het actief ontspannen en daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen
om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het begin van het leren mediteren.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen om alleen bezig te
zijn met het uitvoeren van de oefeningen. [3] Het nauwgezet uitvoeren (met aandacht)
van de afzonderlijke opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 60 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek) en relaxatie en mediteren (werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben. Indien mogelijk het licht dimmen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden op een plek in de werkruimte willen gaan staan, waarbij zij voldoende bewegingsvrijheid hebben. De groepsleider zet de
muziek aan (vooral niet te zacht en zorg dat de muziek goed klinkt. Als je bijvoorbeeld een versterker hebt van 2x 20 watt, dan verdwijnt het geluid in een gemiddelde werkruimte en vervormd).
Het doorvoeren van de oefening:
1. Sluit je ogen.
2. Adem in door de neus en uit door de mond. Je buik dient naar voren te gaan tijdens het in ademen en terug te zakken tijdens het uit ademen. (3 minuten)
3. Richt je aandacht op je lichaam. Voel de lengte en de ruimte die je lichaam in neemt binnen de
ruimte. Wat word je gewaar? (1 minuut)
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4. Blijf je aandacht richten op je lichaam. Probeer niet te denken wat je zou moeten
voelen of doen, maar hoe je je nu op dit moment voelt. (3 minuten)
5. Begin met je tenen te wiebelen. Eerst langzaam dan sneller. Strek je tenen. Krom
ze. Ontspan ze. Wat valt je op? (1 minuut)
6. Beweeg je enkels. Maak cirkels, strek de enkels, probeer ze te ontspannen. Wat valt je op? (1
minuut)
7. Span de kuitspieren. Laat los. Span de kuitspieren opnieuw. Laat los! Doe dit vijf keer. Voel je
spieren! Wat valt je op? (1 minuut)
8. Hetzelfde doe je met: de knieën, de dijbeenspieren, het bekken, de bilspieren, de buikspieren,
de borstspieren, de schouders, de nekspieren, het hoofd, de kaakspieren, de neusvleugels, de
wenkbrauwen, het voorhoofd, de hoofdhuid, de oren, de wangen, de lippen, de lange rugspieren, de bovenarmspieren, de ellebogen, de polsen, de handen, de vingers, de vingerkootjes, en
tot slot het hele lichaam. Wat ervaar je? ( 20 minuten)
9. Open je ogen. Blijf op je ademhaling letten: Adem in door de neus en uit door de mond.
10.Blijf op je plaats een minuut lang lopen. De bovenbenen horizontaal. Verandert er iets met je
ademhaling? Als je gestopt bent met hardlopen, kun je dan je hart horen kloppen? Hoe voelt
dat? Wat valt je op aan je lichaam? Sluit je ogen en concentreer je volledig op de hartslag. Blijf
op je plaats staan tot dat de hartslag weer normaal is. Kun je je hart nog steeds horen kloppen? Wat valt je op aan je ademhaling?
11.Blijf staan. Sluit je ogen. Adem in door de neus en uit door de mond. (1 minuut)
12.Richt je aandacht op alles wat je voelt in of op je lichaam: jeuk, kriebels, een hongergevoel, een
droge keel, warmte, kou, transpiratie, enzovoorts. (2 minuten)
13.Ga met een rechte rug op een kussen of bankje zitten. Geen kleermakerszit!
14.Zorg ervoor dat de benen voor elkaar liggen. Wanneer je de halve of hele lotushouding kunt
innemen (zonder moeite of pijn) dan is dit wenselijk maar niet noodzakelijk. Forceer niets!
15.De ruggengraat dient bij de middel iets naar voren te buigen. Hierdoor gaat de buik naar voren. Je achterste moet naar achteren steken. Zorg ervoor dat je stevig zit, waarbij het kussen
je achterste een extra steun geeft. Als je in deze houding zit merk je dat je schouders gelijk
staan aan de heupen en dat de oren gelijk staan aan de schouders. Je kin is ingetrokken en je
hoofd is licht naar voren gebogen.
16.Zorg ervoor dat een buikriem of andere klemmende kledingstukken zijn verwijderd!
17.Sluit je ogen helemaal of driekwart. In het laatste geval richt je je blik op een onzichtbaar
punt ongeveer 90 centimeter voor je uit.
18.Richt je aandacht op de ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond.
19.Wieg van voren naar achteren, van links naar rechts, van achter naar voren, van rechts naar
links. Doe dit verschillende keren achter elkaar, waarbij de bewegingen steeds kleiner worden
en eindigen in stil zitten.
20.Tel vervolgens je ademhaling. Dit tellen gaat als volgt: 1 voor inademen, 2 voor uitademen, 3
voor inademen, 4 voor uitademen. Dit doe je tot 10. Daarna begin je weer met 1 voor inademen
en 2 voor uitademen.
21.Probeer al je aandacht op dit tellen van de ademhaling te richten. Probeer aan niets anders te
denken. Als je de tel kwijtraakt of wanneer je afdwaalt, begin dan opnieuw met tellen. Forceer
niets! Blijf je concentreren op het tellen van de ademhaling.
Ter uitgeleide: Na vijf minuten gaat er een bel. De groepsleider vraagt of de groepsleden weer
van voren naar achteren willen gaan wiegen, van links naar rechts, van achter naar voren en van
rechts naar links. Van een kleine beweging naar een grotere beweging. Open je ogen.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleider bespreekt hoe de groepsleden de oefeningen hebben ervaren.
Volharding: De groepsleider vraagt aan de groepsleden of zij het adem tellen vanaf vandaag
iedere dag minimaal 10 minuten willen doen en na een week 15 minuten.
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Algemeen
Naam van de oefening: Adem– en ontspanningsopwarmer
Onderwerp van de oefening: Het actief ontspannen en daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen
om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het leren mediteren.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen om alleen bezig te
zijn met het uitvoeren van de oefeningen. [3] Het nauwgezet uitvoeren (met aandacht)
van de afzonderlijke opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 80 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek) en relaxatie en mediteren (werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben. Indien mogelijk het licht dimmen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden op een plek in de werkruimte willen gaan staan, waarbij zij voldoende bewegingsvrijheid hebben. De groepsleider zet de
muziek aan (vooral niet te zacht en zorg dat de muziek goed klinkt. Als je bijvoorbeeld een versterker hebt van 2x 20 watt, dan verdwijnt het geluid in een gemiddelde werkruimte en vervormd).
Het doorvoeren van de oefening:
1. Sluit je ogen.
2. Adem in door de neus en uit door de mond. Je buik dient naar voren te gaan tijdens het inademen en terug te zakken tijdens het uitademen. (3 minuten)
3. Richt je aandacht op je lichaam. Voel de lengte en de ruimte die je lichaam in neemt binnen de
ruimte. Wat word je gewaar? (1 minuut)
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4. Blijf je aandacht richten op je lichaam. Probeer niet te denken wat je zou moeten
voelen of doen, maar hoe je je nu op dit moment voelt. (3 minuten)
5. Begin met je tenen te wiebelen. Eerst langzaam dan sneller. Strek je tenen. Krom
ze. Ontspan ze. Wat valt je op? (1 minuut)
6. Beweeg je enkels. Maak cirkels, strek de enkels, probeer ze te ontspannen. Wat valt je op? (1
minuut)
7. Span de kuitspieren. Laat los. Span de kuitspieren opnieuw. Laat los! Doe dit vijf keer. Voel je
spieren! Wat valt je op? (1 minuut)
8. Hetzelfde doe je met: de knieën, de dijbeenspieren, het bekken, de bilspieren, de buikspieren,
de borstspieren, de schouders, de nekspieren, het hoofd, de kaakspieren, de neusvleugels, de
wenkbrauwen, het voorhoofd, de hoofdhuid, de oren, de wangen, de lippen, de lange rugspieren, de bovenarmspieren, de ellebogen, de polsen, de handen, de vingers, de vingerkootjes, en
tot slot het hele lichaam. Wat ervaar je? ( 20 minuten)
9. Ga met een rechte rug op een kussen of bankje zitten. Geen kleermakerszit!
10.Zorg ervoor dat de benen voor elkaar liggen. Wanneer je de halve of hele lotushouding kunt
innemen (zonder moeite of pijn) dan is dit wenselijk maar niet noodzakelijk. Forceer niets!
11.De ruggengraat dient bij de middel iets naar voren te buigen. Hierdoor gaat de buik naar voren. Je achterste moet naar achteren steken. Zorg ervoor dat je stevig zit, waarbij het kussen
je achterste een extra steun geeft. Als je in deze houding zit merk je dat je schouders gelijk
staan aan de heupen en dat de oren gelijk staan aan de schouders. Je kin is ingetrokken en je
hoofd is licht naar voren gebogen.
12.Zorg ervoor dat een buikriem of andere klemmende kledingstukken zijn verwijderd!
13.Sluit je ogen helemaal of driekwart. In het laatste geval richt je je blik op een onzichtbaar
punt ongeveer 90 centimeter voor je uit.
14.Richt je aandacht op de ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond.
15.Wieg van voren naar achteren, van links naar rechts, van achter naar voren, van rechts naar
links. Doe dit verschillende keren achter elkaar, waarbij de bewegingen steeds kleiner worden
en eindigen in stil zitten.
16.Tel vervolgens je ademhaling. Dit tellen gaat als volgt: 1 voor inademen, 2 voor uitademen, 3
voor inademen, 4 voor uitademen. Dit doe je tot 10. Daarna begin je weer met 1 voor inademen
en 2 voor uitademen.
17.Probeer al je aandacht op dit tellen van de ademhaling te richten. Probeer aan niets anders te
denken. Als je de tel kwijtraakt of wanneer je afdwaalt, begin dan opnieuw met tellen. Forceer
niets! Blijf je concentreren op het tellen van de ademhaling. (10 minuten)
18.Open je ogen en ga staan.
19.Adem in door de neus en hou de adem vast. (2 minuten)
20.Adem uit door de mond en maak gelijktijdig een van de volgende geluiden: OOOOOOHHHHHHHHH / HHHHHOOOOOOOO / AAAAAAAHHHHHHH / AAAAAAIIIIAIAIAIAIAIAI / OEIOEIOEIOEIOEIOEIOEI / BOEBOEBOEBOEBOEBOE / BANGBANGBANGBANG / WAAIJWOOIJJAAIJWOEIJWOEIJ
21.Wissel de diverse geluiden met elkaar af. Varieer in volume en toonhoogte. (5 minuten)
22.Richt je aandacht op de ademhaling. Adem rustig in en uit. (2 minuten)
23.Bij iedere uitademing beweeg je steeds een ander lichaamsdeel. Voorbeeld: adem in. Adem
vasthouden. Adem uit en de linkerhand beweegt net zolang als de uitademing duurt. Bij iedere uitademing beweeg je een ander lichaamsdeel. Bovendien maak je er een passend geluid bij.
(3 minuten)
24.Richt je aandacht op de ademhaling. Adem rustig in en uit. (2 minuten)
25.Bij iedere uitademing loop je een stukje door de ruimte, maar net zolang als je geluid maakt.
Loop op een zodanige manier dat het in overeenstemming is met het geluid dat je maakt. Bij
de volgende uitademing beweeg je door de ruimte heen alsof je een leeg lopende ballon bent. (1
minuut)
26.Bij de volgende uitademing beweeg je door de ruimte heen alsof je ontploffende vuurwerk
bent. (1 minuut)
27.Loop door de ruimte. Begin fluisterend te vertellen wat je de afgelopen week allemaal hebt
gedaan. Voer het volume op tot hard praten. PAS OP VOOR JE STEM!! (1 minuut)
28.Loop door de ruimte. Zoek een partner uit en begin over één of meerdere groepsleden hardop
te roddelen. (2 minuten)
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29.Loop door de ruimte heen. Zoek een partner uit en begin elkaar te vleien en te
prijzen. (2 minuten)
30.Loop door de ruimte heen en zoek een partner. Begin overdreven te lachen. (2 minuten)
31.Loop mopperend door de ruimte heen. (2 minuten)
32.Loop elkaar bevelen te geven.(2 minuten)
33.Loop door de ruimte. Zoek een partner en vertel hem/haar een persoonlijke boodschap in het
oor. (2 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleider bespreekt hoe de groepsleden de oefeningen hebben ervaren.
Volharding: De groepsleider vraagt aan de groepsleden of zij het adem tellen vanaf vandaag
iedere dag minimaal 20 minuten willen doen en na een week 25 minuten.
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Algemeen
Naam van de oefening: Adem– en ontspanningsopwarmer + expressie
Onderwerp van de oefening: Het actief ontspannen en daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen
om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het leren mediteren.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen om alleen bezig te
zijn met het uitvoeren van de oefeningen. [3] Het nauwgezet uitvoeren (met aandacht)
van de afzonderlijke opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 60 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek) en expressie en mediteren (werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben. Indien mogelijk het licht dimmen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden op een plek in de werkruimte willen gaan zitten op een meditatiekussen of bankje. De groepsleider zet de muziek aan
(vooral niet te zacht en zorg dat de muziek goed klinkt. Als je bijvoorbeeld een versterker hebt
van 2x 20 watt, dan verdwijnt het geluid in een gemiddelde werkruimte en vervormd).
Het doorvoeren van de oefening:
1. Ga met een rechte rug op een kussen of bankje zitten. Geen kleermakerszit!
2. Zorg ervoor dat de benen voor elkaar liggen. Wanneer je de halve of hele lotushouding kunt
innemen (zonder moeite of pijn) dan is dit wenselijk maar niet noodzakelijk. Forceer niets!
3. De ruggengraat dient bij de middel iets naar voren te buigen. Hierdoor gaat de buik naar voren. Je achterste moet naar achteren steken. Zorg ervoor dat je stevig zit, waarbij het kussen
je achterste een extra steun geeft. Als je in deze houding zit merk je dat je schouders gelijk
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staan aan de heupen en dat de oren gelijk staan aan de schouders. Je kin is ingetrokken en je hoofd is licht naar voren gebogen.
4. Zorg ervoor dat een buikriem of andere klemmende kledingstukken zijn verwijderd!
5. Sluit je ogen helemaal of driekwart. In het laatste geval richt je je blik op een onzichtbaar
punt ongeveer 90 centimeter voor je uit.
6. Richt je aandacht op de ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond.
7. Wieg van voren naar achteren, van links naar rechts, van achter naar voren, van rechts naar
links. Doe dit verschillende keren achter elkaar, waarbij de bewegingen steeds kleiner worden
en eindigen in stil zitten.
8. Tel vervolgens je ademhaling. Dit tellen gaat als volgt: 1 voor inademen, 2 voor uitademen, 3
voor inademen, 4 voor uitademen. Dit doe je tot 10. Daarna begin je weer met 1 voor inademen
en 2 voor uitademen.
9. Probeer al je aandacht op dit tellen van de ademhaling te richten. Probeer aan niets anders te
denken. Als je de tel kwijtraakt of wanneer je afdwaalt, begin dan opnieuw met tellen. Forceer
niets! Blijf je concentreren op het tellen van de ademhaling. (15 minuten)
10.Open je ogen en ga staan.
11.Adem in door de neus en hou de adem vast. (2 minuten)
12.Groepsleider: Probeer de volgende uitspraken letterlijk uit te beelden:

x Bij de neus pakken.
x Met de haren erbij slepen.
x Uit het oog uit het hart.
x Op hoge poten lopen.
x Op de tenen trappen.
x Een knietje geven.
x Scheel kijken van jaloersheid.
x Met de ellebogen werken.
x Met open mond staan.
x Je oor te luister leggen.
x In je handen wrijven.
x Aan de tand voelen.
x Je ogen open houden.
x Je vinger op de zere plek leggen.
x Verdelen onder de armen.
x Om de hete brei lopen.
x De haren uit je hoofd trekken.
x Je bent afgebrand.
x Over de koppen van anderen lopen.
x De billen samenknijpen.
x Het vocht in de mond laten lopen.
x Nattigheid voelen.
x Jezelf bloot geven.
x Oog voor jezelf hebben.
x In zak en as zitten.
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x Hoog op de maatschappelijke ladder staan.
x Je neus ophalen.
x Elkaar naar de strot vliegen.
x Aan de lippen van de ander hangen.
x Je bent geboeid door de ander.
x Doorleven.
x Te veel hooi op je vork nemen.
x Geen blad voor de mond nemen.
x Met een knipoog naar het dagelijks leven.
x Rondtrekkende bewegingen maken.
x Je bent een kniezoor.
x Je bent een zenuwpees.
x Je staat ergens vierkant achter.
x Blaas hem maar op.
x De ander een hak zetten.
x Navel staren.
x De hand aan jezelf slaan.
x Alleen oog voor de ander hebben.
x BANG!
x Groen en geel ergeren.
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Groepsleider:’Wat riepen de verschillende uitspraken en handelingen bij je op? Welke
uitspraak raakte je gevoelsmatig?’
Volharding: De groepsleider vraagt aan de groepsleden of zij het adem tellen vanaf vandaag
iedere dag minimaal 25 minuten willen doen en na een week 30 minuten.
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Algemeen
Naam van de oefening: Ontspanningsopwarmer
Onderwerp van de oefening: Het actief ontspannen en daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen
om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het leren mediteren.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen om alleen bezig te
zijn met het uitvoeren van de oefeningen. [3] Het nauwgezet uitvoeren (met aandacht)
van de afzonderlijke opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 50 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes, yogamatjes of campingmatjes
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek) en relaxatie en mediteren (werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben. Indien mogelijk het licht dimmen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden op een plek in de werkruimte willen gaan zitten op een meditatiekussen of bankje. De groepsleider zet de muziek aan
(vooral niet te zacht en zorg dat de muziek goed klinkt. Als je bijvoorbeeld een versterker hebt
van 2x 20 watt, dan verdwijnt het geluid in een gemiddelde werkruimte en vervormd).
Het doorvoeren van de oefening:
1. Ga met een rechte rug op een kussen of bankje zitten. Geen kleermakerszit!
2. Zorg ervoor dat de benen voor elkaar liggen. Wanneer je de halve of hele lotushouding kunt
innemen (zonder moeite of pijn) dan is dit wenselijk maar niet noodzakelijk. Forceer niets!
3. De ruggengraat dient bij de middel iets naar voren te buigen. Hierdoor gaat de buik naar voren. Je achterste moet naar achteren steken. Zorg ervoor dat je stevig zit, waarbij het kussen
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je achterste een extra steun geeft. Als je in deze houding zit merk je dat je schouders gelijk staan aan de heupen en dat de oren gelijk staan aan de schouders. Je
kin is ingetrokken en je hoofd is licht naar voren gebogen.
4. Zorg ervoor dat een buikriem of andere klemmende kledingstukken zijn verwijderd!
5. Sluit je ogen helemaal of driekwart. In het laatste geval richt je je blik op een onzichtbaar
punt ongeveer 90 centimeter voor je uit.
6. Richt je aandacht op de ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond.
7. Wieg van voren naar achteren, van links naar rechts, van achter naar voren, van rechts naar
links. Doe dit verschillende keren achter elkaar, waarbij de bewegingen steeds kleiner worden
en eindigen in stil zitten.
8. Tel vervolgens je ademhaling. Dit tellen gaat als volgt: 1 voor inademen, 2 voor uitademen, 3
voor inademen, 4 voor uitademen. Dit doe je tot 10. Daarna begin je weer met 1 voor inademen
en 2 voor uitademen.
9. Probeer al je aandacht op dit tellen van de ademhaling te richten. Probeer aan niets anders te
denken. Als je de tel kwijtraakt of wanneer je afdwaalt, begin dan opnieuw met tellen. Forceer
niets! Blijf je concentreren op het tellen van de ademhaling. (5 minuten)
10.Stop met tellen en luister aandachtig naar de volgende zin: Het begin is het einde van het begin en het begin van het einde, zoals de dood ook begint met het leven en het leven eindigt met
de dood. Neem de zin goed in jezelf op en blijf deze herhalen. Doe dit fluisterend. Wanneer je
de zin kwijtraakt, of wanneer je afdwaalt, begin dan gerust opnieuw met de zin te vertellen. (5
minuten)
11.Stop met het herhalen van de zin. Ga nu nadenken over de betekenissen van de zin. Probeer
de zin te doorgronden. (3 minuten).
12.Een bel gaat. Ga nu vijf minuten lang de zin herhalen: Het begin is het einde van het begin en
het begin van het einde, zoals de dood ook begint met het leven en het leven eindigt met de dood.
Doe dit fluisterend. Wanneer je de zin kwijtraakt, of wanneer je afdwaalt, begin dan gerust
opnieuw met de zin te vertellen. (5 minuten)
13.Stop met het herhalen van de zin. Wees achtzaam: registreer wat je hoort, denkt, voelt, ervaart, maar ga er niet op in door het bijvoorbeeld te gaan analyseren. Wees achtzaam. (5 minuten).
14.Er gaat een bel. Ga langzaam staan. Blijf je aandacht op je ademhaling richten. Ga in de basishouding staan. Zak iets door je knieën. Hou je rug recht. Laat je armen langs je lichaam
hangen. Hou je hoofd recht. Je kin naar achteren.
15.Ga nu heel langzaam lopen. Til je rechterbeen op en zet de hak als eerste op de grond neer.
Rol de voet verder af. Maak niet een te grote stap. Zorg dat het gewicht op het rechterbeen
terecht komt. Til dan het linkerbeen op en zet de hak als eerste op de grond neer. Rol de voet
verder af. Zorg dat het gewicht op het linkerbeen terecht komt. (Zen-lopen) (5 minuten)
16.Loop door de ruimte heen en probeer je aandacht in het hier-en-nu te houden. Probeer je gewaar te worden dat je loopt; hoe je loopt; wat je voelt; wat je denkt. (5 minuten)
17.Een bel gaat. Loop nu rustig terug naar je meditatiekussen. Ga zitten in de meditatiehouding
en concentreer je op de ademhaling. Wees achtzaam. (5 minuten)
18.Een bel gaat. Ga staan en loop heel langzaam door de ruimte. (Zen-lopen) (5 minuten)
19.Een bel gaat. Loop nu rustig naar je meditatiekussen. Ga in de meditatiehouding zitten en
wees achtzaam. (5 minuten).
20.Een bel gaat. Loop heel langzaam door de ruimte. (Zen-lopen) (5 minuten)
21.Een bel gaat. Loop terug naar je meditatiekussen en ga zitten. Wees achtzaam. (5 minuten)
22. Ga in een gemakkelijke houding op een matje op de grond liggen. Richt je aandacht op de
ademhaling.
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23. Zo dadelijk ga ik een muziekstuk opzetten (bijvoorkeur klassiek of filmmuziek
dat niet zo bekend is). Laat de muziek over je heen komen........laat de muziek
door je heen gaan.
24.Probeer de vibratie (de trilling) van de muziek te voelen. Laat de muziek je lichaam strelen........door je heen en om je heen bewegen. Probeer de muziek zoveel mogelijk te ervaren.
25.Muziek wordt opgezet. (ongeveer 5 minuten)
26.Zo dadelijk ga ik een ander muziekstuk opzetten. Nu wil ik je vragen of je in gedachten met de
muziek wilt gaan spelen. Laat de muziek je fantasie prikkelen. Laat de muziek kleuren en
vormen in je verbeelding creëren. Voel hitte en koude...........licht en duisternis...............proef
smaken en ruik geuren...............Laat alle sensaties vermengen tot een orkest van het zintuigstelsel. Laat je meevoeren in en tot voorbij het horen van de muziek.
27.Muziek wordt opgezet. (ongeveer 10 tot 15 minuten)
28.Blijf nog even liggen en genieten van de muziek en de beleving. (3 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen en
verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Aanmoedigen om iedere dag een meditatie door te voeren.
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Algemeen
Naam van de oefening: Verzin een beest!
Onderwerp van de oefening: De groepsleden worden voor betreft het uiterlijk en de
eigenschappen gesymboliseerd met een dier. Dit mag een zoogdier zijn, maar ook een
vogel, een vis, een insect et cetera.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] De groepsleden gaan uitspraken en persoonlijke
meningen geven over elkaar; [2] De groepsleden leren te symboliseren van andere personen; [3] Het stimuleren van de beheersingsproblematiek.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Door toelichtingen te geven waarom een groepslid voor een bepaald dier heeft gekozen bij een ander groepslid; [2] Door symbolische
overeenkomsten te zien tussen een dier en het groepslid; [3] Door zowel positieve en
negatieve eigenschappen van andere groepsleden te benoemen.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 45 minuten (hangt af van het aantal groepsleden)
Benodigde middelen: Pen en papier
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek), confronteren
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleden krijgen pen en papier uitgereikt.
Stage en aankleding: Een gesprekskring.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: Groepsleider: “Schrijf op het papier alle namen van de groepsleden
onder elkaar, inclusief jezelf en mijn naam”.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Groepsleider: “Bekijk ieder groepslid nauwkeurig en stel vast op welk dier hij/zij lijkt. Zowel
fysiek als wat betreft de eigenschappen van het dier. Schrijf dit dier achter de naam van de
persoon. Schrijf bovendien op waarom je dit vindt. Let op: je verzint ook een dier voor jezelf en
voor mij”. Let op: het kan zinvol zijn om aan te geven dat de groepsleden wel specifiek zijn in
het benoemen van een dier, dus niet: hond, maar bijvoorbeeld Duitse herdershond.
2. Nadat iedereen een dier voor elk groepslid en zichzelf heeft verzonnen, wordt er in een kringgesprek aan elkaar verteld welk dier je voor wie in gedachten had en waarom! De volgorde is
dat steeds 1 groepslid centraal staat en dus om beurten van de andere groepsleden te horen
krijgt welk dier zij hebben gekozen en waarom. Het groepslid mag in de tussentijds geen reactie geven, alleen maar luisteren. Als iedereen aan bod is geweest, vertelt het groepslid het dier
dat hij/zij voor zichzelf had gekozen en waarom. Tot slot vraagt de groepsleider hoe het voor
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het groepslid was om te horen met welke dieren hij/zij werd geassocieerd en waarom. Zijn het allemaal verschillende dieren of zijn meerdere dieren vaker genoemd?
Let op! Indien de groepsleden te lief voor elkaar zijn door bijvoorbeeld alleen maar positieve
eigenschappen te benoemen, dan dient de groepsleider provocatief te interveniëren. Voorbeeld:
“Henk, ik vind je een leeuw: krachtig, machtig en een echte leider”. De provocatie: “Maar leeuwinnen doen toch het echte werk? Leeuwen doen eigenlijk maar drie dingen: eten, slapen en
neuken”.
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat nu de evaluatie van de oefening gaat beginnen.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de ruimte om aan te geven hoe zij de oefening hebben ervaren.
Volharding: Geen in het bijzonder.
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Algemeen
Naam van de oefening: Adem– en ontspanningsopwarmer
Onderwerp van de oefening: Het actief ontspannen en daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen
om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het leren mediteren.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen om alleen bezig te
zijn met het uitvoeren van de oefeningen. [3] Het nauwgezet uitvoeren (met aandacht)
van de afzonderlijke opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 50 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek) en relaxatie en mediteren (werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben. Indien mogelijk het licht dimmen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden op een plek in de werkruimte willen gaan staan, waarbij zij voldoende bewegingsvrijheid hebben. De groepsleider zet de
muziek aan (vooral niet te zacht en zorg dat de muziek goed klinkt. Als je bijvoorbeeld een versterker hebt van 2x 20 watt, dan verdwijnt het geluid in een gemiddelde werkruimte en vervormd).
Het doorvoeren van de oefening:
1. Sluit je ogen.
2. Adem in door de neus en uit door de mond. Je buik dient naar voren te gaan tijdens het in ademen en terug te zakken tijdens het uit ademen. (3 minuten)
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3. Richt je aandacht op je lichaam. Voel de lengte en de ruimte die je lichaam in
neemt binnen de ruimte. Wat wordt je gewaar? (1 minuut)
4. Blijf je aandacht richten op je lichaam. Probeer niet te denken wat je zou moeten
voelen of doen, maar hoe je je nu op dit moment voelt. (3 minuten)
5. Begin met je tenen te wiebelen. Eerst langzaam dan sneller. Strek je tenen. Krom ze. Ontspan
ze. Wat valt je op? (1 minuut)
6. Beweeg je enkels. Maak cirkels, strek de enkels, probeer ze te ontspannen. Wat valt je op? (1
minuut)
7. Span de kuitspieren. Laat los. Span de kuitspieren opnieuw. Laat los! Doe dit vijf keer. Voel je
spieren! Wat valt je op? (1 minuut)
8. Hetzelfde doe je met: de knieën, de dijbeenspieren, het bekken, de bilspieren, de buikspieren,
de borstspieren, de schouders, de nekspieren, het hoofd, de kaakspieren, de neusvleugels, de
wenkbrauwen, het voorhoofd, de hoofdhuid, de oren, de wangen, de lippen, de lange rugspieren, de bovenarmspieren, de ellebogen, de polsen, de handen, de vingers, de vingerkootjes, en
tot slot het hele lichaam. Wat ervaar je? (20 minuten)
9. Adem in door de neus. Hou je adem kort vast en adem uit door de mond.
10.Tijdens de uitademing maak je, met een lage stem, een 'oooooohhhhh'-klank. Maak de klank
steeds langer. Je kunt nu de klank voelen vibreren in je buik en borstholte. (3 minuten)
11.Tijdens de uitademing maak je, met een hoge stem, een 'hhhhhhooooo'-klank. Maak de klank
steeds langer. Je kunt voelen hoe de klank uit je keel komt, en niet of nauwelijks vibreert in je
buik- en/of borstholte.(3 minuten)
12.Concentreer je op de ademhaling. Stel je voor dat je een karate-expert bent. Je maakt zo dadelijk met de handen slagbewegingen. Iedere slag gebeurt bij een uitademing en gaat gepaard
met een krachtkreet. Bijv: 'Aaaaaahhhhhhh' of 'Whammmm' of 'Tsakkk'. (3 minuten)
13.Je maakt nu geen slagbewegingen meer met je handen, maar nu schopbewegingen met je voeten. Vergeet niet een krachtkreet erbij te maken. (2 minuten)
14.Gebruik nu hand- en voetbewegingen door elkaar heen. Alleen op een uitademing en vergezeld
van een krachtkreet. (3 minuten)
15.Vorm een tweetal. Ga tegenover elkaar staan. Spreek de volgende klanken uit. Hhhhhhhhhhooooooooo', 'Hhhhhhhhaaaaaaa', 'Oeioeioeioeioeioei', 'boeboeboeboeboe',
'Waaijiwooijaaaaijwoeijwoeiji'. Let op! Wissel van toonhoogte, snelheid, hard/zacht, ritme,
emotie.
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleider bespreekt hoe de groepsleden de oefeningen hebben ervaren.
Volharding: Geen bijzondere aandachtspunten.
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Algemeen
Naam van de oefening: Vrije associatie
Onderwerp van de oefening: Sigmund Freud heeft als eerste de techniek van de vrije
associatie ontwikkelt. Het uitgangsprincipe hierbij is dat onderdrukte ervaringen die
thuis horen in de schaduw, altijd zullen proberen om zich te manifesteren. Bij de Freudiaanse vrije associatie wordt een persoon aangemoedigd om op een ontspannen en
vrije manier gedachten, herinneringen en gevoelens terug te halen uit de kindertijd.
De bedoeling is dat de persoon de ‘censuur’ van het bewustzijn achterwege laat door te
vertellen wat hem/haar te binnenschiet of wat hij/zij denkt. Zelfs wanneer dit onzinnig, irrationeel, suggestief of pijnlijk is. Bij de meditatieve vrije associatie wordt de
persoon uitgedaagd om hardop zijn gedachten uit te spreken, waarbij hij/zij geen processen beschrijft (bijvoorbeeld: ik voel dat ik zit en geluiden hoor), maar ongecensureerd uitspreekt wat hem/haar te binnen schiet en waarop hij/zij verder associeert. De
persoon hoeft niet de gedachten vast te houden of te onthouden. Het is leren openstaan voor de schaduwaspecten van de persoonlijkheid en het leren praten in plaats
van tijd vullen.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het leren openstaan voor de schaduwaspecten
van de persoonlijkheid en het leren praten in plaats van tijd vullen. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het leren mediteren.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen om alleen bezig te
zijn met het uitvoeren van de oefeningen. [3] Het nauwgezet uitvoeren (met aandacht)
van de afzonderlijke opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 90 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes, of
(Japanse) stoelen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek) en mediteren
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Opmerking: bij voorkeur geen melodieuze muziek maar geluidsdecors, bijvoorbeeld Liquid Minds
van Chuck Wild of Environments nr. 2 van Irving S. Teibel.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben. Indien mogelijk het licht dimmen.
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De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden op een plek in
de werkruimte willen gaan zitten op een meditatiekussen of bankje. De groepsleider zet de muziek.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Ga met een rechte rug op een meditatiekussen of bankje zitten. Geen kleermakerszit!
2. Zorg ervoor dat de benen voor elkaar liggen. Wanneer je de halve of hele lotushouding kunt
innemen (zonder moeite of pijn) dan is dit wenselijk maar niet noodzakelijk. Forceer niets!
3. De ruggengraat dient bij de middel iets naar voren te buigen. Hierdoor gaat de buik naar voren. Je achterste moet naar achteren steken. Zorg ervoor dat je stevig zit, waarbij het kussen
je achterste een extra steun geeft. Als je in deze houding zit merk je dat je schouders gelijk
staan aan de heupen en dat de oren gelijk staan aan de schouders. Je kin is ingetrokken en je
hoofd is licht naar voren gebogen.
4. Zorg ervoor dat een buikriem of andere klemmende kledingstukken zijn verwijderd!
5. Sluit je ogen helemaal of driekwart. In het laatste geval richt je je blik op een onzichtbaar
punt ongeveer 90 centimeter voor je uit.
6. Richt je aandacht op de ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond.
7. Wieg van voren naar achteren, van links naar rechts, van achter naar voren, van rechts naar
links. Doe dit verschillende keren achter elkaar, waarbij de bewegingen steeds kleiner worden
en eindigen in stil zitten.
8. Tel vervolgens je ademhaling. Dit tellen gaat als volgt: 1 voor inademen, 2 voor uitademen, 3
voor inademen, 4 voor uitademen. Dit doe je tot 10. Daarna begin je weer met 1 voor inademen
en 2 voor uitademen.
9. Probeer al je aandacht op dit tellen van de ademhaling te richten. Probeer aan niets anders te
denken. Als je de tel kwijtraakt of wanneer je afdwaalt, begin dan opnieuw met tellen. Forceer
niets! Blijf je concentreren op het tellen van de ademhaling. (5 minuten)
10.Begin te praten in een fantasietaal, dit keer op een monotone wijze. Zorg er voor dat je een
hoog tempo hebt. Blijf voortdurend praten. (10 minuten)
11.Bevries in je houding en blijf achtzaam. Als je jeuk krijgt of last van spierpijnen, ga er dan
niet op in. Alleen vaststellen en loslaten. Niets mee doen. Laat je niet afleiden door geluiden of
gedachten. Alleen registreren (5 minuten).
12.Begin hardop je gedachten uit te spreken. Blijf voortdurend praten. Pleeg geen censuur en ga
geen processen beschrijven. Zorg er voor dat je geen moment stil valt. Ga niet nadenken over
dat wat je denkt of zegt. Blijf praten en verras jezelf. (10 minuten)
13.Bevries in je houding en blijf achtzaam. Misschien ervaar je weerstand naar aanleiding van de
vrije associatie. Deze weerstand kent een fysieke neerslag. Zo kun je bijvoorbeeld hoofdpijn
krijgen of misselijk worden. Als je er in slaagt om de weerstand te nemen, merk je dat de
weerstand en de fysieke neerslag verdwijnen. (5 minuten)
14.Begin hardop je gedachten uit te spreken. Blijf voortdurend praten. Pleeg geen censuur en
beschrijf geen processen. Zorg er voor dat je geen moment stil valt. Ga niet nadenken over dat
wat je denkt of zegt. Blijf praten en verras jezelf. (30 minuten)
15.Bevries in je houding en blijf achtzaam. Als je jeuk krijgt of last van spierpijnen, ga er dan
niet op in. Alleen vaststellen en loslaten. Niets mee doen. Laat je niet afleiden door geluiden of
gedachten. Alleen registreren (5 minuten).
16.Kom weer langzaam in beweging en open je ogen.
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.
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Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen en
verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Aanmoedigen om in de komende week drie keer de vrij associatie meditatie uit te
voeren. Echter dan 60 minuten achter elkaar doorpraten.
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Algemeen
Naam van de oefening: Schilderijen meditatie
Onderwerp van de oefening: Het actief ontspannen en daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen
om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het leren mediteren. [4] Het vergroten van het concentratievermogen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen om alleen bezig te
zijn met het uitvoeren van de oefeningen. [3] Het nauwgezet uitvoeren (met aandacht)
van de afzonderlijke opdrachten. [4] Het leren aandacht te richten op een onderwerp.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 45 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes, of
(Japanse) stoelen, drie schilderijreproducties (of artistieke foto’s) per groepslid
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek) en mediteren
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Ieder groepslid krijgt drie schilderijreproducties (of foto’s) en plaatst deze tegen een muur (of een
ander object aan) zodat alleen de eerste afbeelding zichtbaar is.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben. Indien mogelijk het licht dimmen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden op een plek in de werkruimte willen gaan zitten op een meditatiekussen of bankje. De groepsleider zet de muziek aan
(vooral niet te zacht en zorg dat de muziek goed klinkt. Als je bijvoorbeeld een versterker hebt
van 2x 20 watt, dan verdwijnt het geluid in een gemiddelde werkruimte en vervormd).
Het doorvoeren van de oefening:
1. Ga met een rechte rug op een meditatiekussen of bankje zitten. Geen kleermakerszit!
2. Zorg ervoor dat de benen voor elkaar liggen. Wanneer je de halve of hele lotushouding kunt
innemen (zonder moeite of pijn) dan is dit wenselijk maar niet noodzakelijk. Forceer niets!
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3. De ruggengraat dient bij de middel iets naar voren te buigen. Hierdoor gaat de
buik naar voren. Je achterste moet naar achteren steken. Zorg ervoor dat je stevig
zit, waarbij het kussen je achterste een extra steun geeft. Als je in deze houding
zit merk je dat je schouders gelijk staan aan de heupen en dat de oren gelijk staan
aan de schouders. Je kin is ingetrokken en je hoofd is licht naar voren gebogen.
4. Zorg ervoor dat een buikriem of andere klemmende kledingstukken zijn verwijderd!
5. Sluit je ogen helemaal of driekwart. In het laatste geval richt je je blik op een onzichtbaar
punt ongeveer 90 centimeter voor je uit.
6. Richt je aandacht op de ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond.
7. Wieg van voren naar achteren, van links naar rechts, van achter naar voren, van rechts naar
links. Doe dit verschillende keren achter elkaar, waarbij de bewegingen steeds kleiner worden
en eindigen in stil zitten.
8. Tel vervolgens je ademhaling. Dit tellen gaat als volgt: 1 voor inademen, 2 voor uitademen, 3
voor inademen, 4 voor uitademen. Dit doe je tot 10. Daarna begin je weer met 1 voor inademen
en 2 voor uitademen.
9. Probeer al je aandacht op dit tellen van de ademhaling te richten. Probeer aan niets anders te
denken. Als je de tel kwijtraakt of wanneer je afdwaalt, begin dan opnieuw met tellen. Forceer
niets! Blijf je concentreren op het tellen van de ademhaling. (5 minuten)
10.Word je gewaar van alles wat je denkt, voelt, ervaart en beleefd. Probeer er niet op in te gaan,
door bijvoorbeeld over zaken dieper na te gaan denken. Alleen maar registreren en er verder
niets mee doen. (5 minuten)
11.Open je ogen en kijk naar het eerste schilderij. Probeer het schilderij niet te begrijpen of te
doorgronden. Alleen maar kijken. Beweeg niet met je hoofd of met je ogen. Alleen maar kijken
(5 minuten).
12.Sluit je ogen en bevries in je houding en blijf achtzaam. Als je jeuk krijgt of last van spierpijnen, ga er dan niet op in. Alleen vaststellen en loslaten. Niets mee doen. Laat je niet afleiden
door geluiden of gedachten. Alleen registreren (5 minuten).
13.Open je ogen en vervang het eerste schilderij door het tweede schilderij.
14.Kijk naar het tweede schilderij. Probeer het schilderij niet te begrijpen of te doorgronden. Alleen maar kijken. Beweeg niet met je hoofd of met je ogen. Alleen maar kijken (5 minuten).
15.Sluit je ogen en bevries in je houding en blijf achtzaam. Als je jeuk krijgt of last van spierpijnen, ga er dan niet op in. Alleen vaststellen en loslaten. Niets mee doen. Laat je niet afleiden
door geluiden of gedachten. Alleen registreren (5 minuten).
16.Open je ogen en vervang het tweede schilderij door het derde schilderij.
17.Kijk naar het derde schilderij. Probeer het schilderij niet te begrijpen of te doorgronden. Alleen maar kijken. Beweeg niet met je hoofd of met je ogen. Alleen maar kijken (5 minuten).
18.Sluit je ogen en bevries in je houding en blijf achtzaam. Als je jeuk krijgt of last van spierpijnen, ga er dan niet op in. Alleen vaststellen en loslaten. Niets mee doen. Laat je niet afleiden
door geluiden of gedachten. Alleen registreren (5 minuten).
19.Kom weer langzaam in beweging en open je ogen.
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen en
verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Aanmoedigen om iedere dag een meditatie door te voeren.
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Algemeen
Naam van de oefening: Mooi bewegen
Onderwerp van de oefening: Het actief ontspannen en daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen
om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het leren mediteren.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen om alleen bezig te
zijn met het uitvoeren van de oefeningen. [3] Het nauwgezet uitvoeren (met aandacht)
van de afzonderlijke opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 70 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes, of
(Japanse) stoelen
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek) bewegingsexpressie en
mediteren (werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Let op: de muziek voor de bewegingsexpressie mag een hoger BPM hebben.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben. Indien mogelijk het licht dimmen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden op een plek in de werkruimte willen gaan zitten op een meditatiekussen of bankje. De groepsleider zet de muziek aan
(vooral niet te zacht en zorg dat de muziek goed klinkt. Als je bijvoorbeeld een versterker hebt
van 2x 20 watt, dan verdwijnt het geluid in een gemiddelde werkruimte en vervormd).
Het doorvoeren van de oefening:
1. Ga met een rechte rug op een meditatiekussen of bankje zitten. Geen kleermakerszit!
2. Zorg ervoor dat de benen voor elkaar liggen. Wanneer je de halve of hele lotushouding kunt
innemen (zonder moeite of pijn) dan is dit wenselijk maar niet noodzakelijk. Forceer niets!
3. De ruggengraat dient bij de middel iets naar voren te buigen. Hierdoor gaat de buik naar voren. Je achterste moet naar achteren steken. Zorg ervoor dat je stevig zit, waarbij het kussen
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je achterste een extra steun geeft. Als je in deze houding zit merk je dat je schouders gelijk staan aan de heupen en dat de oren gelijk staan aan de schouders. Je
kin is ingetrokken en je hoofd is licht naar voren gebogen.
4. Zorg ervoor dat een buikriem of andere klemmende kledingstukken zijn verwijderd!
5. Sluit je ogen helemaal of driekwart. In het laatste geval richt je je blik op een onzichtbaar
punt ongeveer 90 centimeter voor je uit.
6. Richt je aandacht op de ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond.
7. Wieg van voren naar achteren, van links naar rechts, van achter naar voren, van rechts naar
links. Doe dit verschillende keren achter elkaar, waarbij de bewegingen steeds kleiner worden
en eindigen in stil zitten.
8. Tel vervolgens je ademhaling. Dit tellen gaat als volgt: 1 voor inademen, 2 voor uitademen, 3
voor inademen, 4 voor uitademen. Dit doe je tot 10. Daarna begin je weer met 1 voor inademen
en 2 voor uitademen.
9. Probeer al je aandacht op dit tellen van de ademhaling te richten. Probeer aan niets anders te
denken. Als je de tel kwijtraakt of wanneer je afdwaalt, begin dan opnieuw met tellen. Forceer
niets! Blijf je concentreren op het tellen van de ademhaling. (5 minuten)
10.Word je gewaar van alles wat je denkt, voelt, ervaart en beleefd. Probeer er niet op in te gaan,
door bijvoorbeeld over zaken dieper na te gaan denken. Alleen maar registreren en er verder
niets mee doen. (3 minuten)
11.De groepsleden maken tijdens het uitademen een "mmm"-klank, een "aum"-klank of een
"zoemmm"-klank. (15 minuten)
12. Word je gewaar van alles wat je denkt, voelt, ervaart en beleefd. Probeer er niet op in te gaan,
door bijvoorbeeld over zaken dieper na te gaan denken. Alleen maar registreren en er verder
niets mee doen. (3 minuten)
13.De groepsleider vraagt of de groepsleden hun ogen gesloten willen houden en heel langzaam
en beheerst willen gaan staan. De groepsleider zet klassieke muziek op met een rustig tempo.
(5 minuten)
14.Als de groepsleden staan, vraagt de groepsleider of de groepsleden, in slow motion, bewegingen willen maken, die zij als mooi ervaren of als fijn om te doen (De ogen zijn nog steeds gesloten). De bewegingen worden herhaalt tot de groepsleider een teken geeft met een bel. De
groepsleden maken dan een nieuwe beweging beheerst en mooi. De beweging wordt herhaalt
tot het belteken van de groepsleider. De procedure wordt minimaal vijf keer herhaalt. (10 minuten)
15.Stop! Sta stil en word je gewaar van alles wat je denkt, voelt, ervaart en beleefd. Probeer er
niet op in te gaan, door bijvoorbeeld over zaken dieper na te gaan denken. Alleen maar registreren en er verder niets mee doen. (3 minuten)
16.De groepsleden openen hun ogen en kiezen in stilte een partner.
17.De partners gaan tegenover elkaar staan. De groepsleider zet muziek op met in het begin een
rustig tempo. De partners gaan, in slow motion, bewegingen maken, die zij zelf als mooi beschouwen. De muziek krijgt een hoger tempo en dus ook de bewegingen van de groepsleden.
(10 minuten)
18.Stop! Sta stil en word je gewaar van alles wat je denkt, voelt, ervaart en beleefd. Probeer er
niet op in te gaan, door bijvoorbeeld over zaken dieper na te gaan denken. Alleen maar registreren en er verder niets mee doen. (3 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen en
verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Aanmoedigen om iedere dag een meditatie door te voeren.
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Algemeen
Naam van de oefening: Met kinderogen
Onderwerp van de oefening: Het actief ontspannen en daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen
om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het leren mediteren. [4] Het leren om met verwondering waar te nemen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen om alleen bezig te
zijn met het uitvoeren van de oefeningen. [3] Het nauwgezet uitvoeren (met aandacht)
van de afzonderlijke opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 60 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes, of
(Japanse) stoelen
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek) bewegingsexpressie en
mediteren (werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Let op: de muziek voor de bewegingsexpressie mag een hoger BPM hebben.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben. Indien mogelijk het licht dimmen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden op een plek in de werkruimte willen gaan zitten op een meditatiekussen of bankje. De groepsleider zet de muziek aan
(vooral niet te zacht en zorg dat de muziek goed klinkt. Als je bijvoorbeeld een versterker hebt
van 2x 20 watt, dan verdwijnt het geluid in een gemiddelde werkruimte en vervormd).
Het doorvoeren van de oefening:
1. Ga met een rechte rug op een meditatiekussen of bankje zitten. Geen kleermakerszit!
2. Zorg ervoor dat de benen voor elkaar liggen. Wanneer je de halve of hele lotushouding kunt
innemen (zonder moeite of pijn) dan is dit wenselijk maar niet noodzakelijk. Forceer niets!
3. De ruggengraat dient bij de middel iets naar voren te buigen. Hierdoor gaat de buik naar voren. Je achterste moet naar achteren steken. Zorg ervoor dat je stevig zit, waarbij het kussen
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je achterste een extra steun geeft. Als je in deze houding zit merk je dat je schouders gelijk staan aan de heupen en dat de oren gelijk staan aan de schouders. Je
kin is ingetrokken en je hoofd is licht naar voren gebogen.
4. Zorg ervoor dat een buikriem of andere klemmende kledingstukken zijn verwijderd!
5. Sluit je ogen helemaal of driekwart. In het laatste geval richt je je blik op een onzichtbaar
punt ongeveer 90 centimeter voor je uit.
6. Richt je aandacht op de ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond.
7. Wieg van voren naar achteren, van links naar rechts, van achter naar voren, van rechts naar
links. Doe dit verschillende keren achter elkaar, waarbij de bewegingen steeds kleiner worden
en eindigen in stil zitten.
8. De groepsleden maken tijdens het uitademen een "mmm"-klank, een "aum"-klank of een
"zoemmm"-klank. (15 minuten)
9. Word je gewaar van alles wat je denkt, voelt, ervaart en beleefd. Probeer er niet op in te gaan,
door bijvoorbeeld over zaken dieper na te gaan denken. Alleen maar registreren en er verder
niets mee doen. (3 minuten)
10.Zo dadelijk hoor je een muziekfragment. Luister naar de muziek en laat de muziek tot je door
dringen. (5 minuten)
11.Zo dadelijk ga ik je vragen of je met kinderogen (oftewel: verwondering) de werkruimte wilt
gaan verkennen. Dus niet doen alsof je een kind bent, maar probeer de verwondering op te
roepen van de tijd dat je een kind was en nieuwsgierig te zijn naar alles wat je tegen komt,
alsof het de eerste keer is dat je het waarneemt. Zoek geen contact met anderen. (25 minuten)
12.Stop! Sta stil en word je gewaar van alles wat je denkt, voelt, ervaart en beleefd. Alleen maar
registreren en er verder niets mee doen. (3 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen en
verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Aanmoedigen om vaker jezelf te verwonderen en hierdoor een frisse kijk krijgen op
wat allemaal al zo bekent lijkt te zijn.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressie oefeningen
Onderwerp van de oefening: Het actief ontspannen en daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen
om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het loslaten van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [2] Het oefenen met dramatische expressie.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen om alleen bezig te
zijn met het uitvoeren van de oefeningen. [3] Het speels en spontaan durven spelen
van het totaalspel.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 60 minuten
Benodigde middelen: Muziek, horror sfx-geluiden, yoga– of campingmatjes, oogdoeken
of zwart geverfde veiligheidsbrillen, drie groot formaat dobbelstenen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die activeert en uitdaagt
om te gaan dansen (95 tot 120 Beats Per Minute/BPM). Met name muziek met percussie erin is
hier uitermate geschikt voor. Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet
muziek die op dat moment populair is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek
gaat in plaats van naar het uitvoeren van de oefeningen. De yogamatjes of campingmatjes klaar
leggen voor de groepsleden.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden tweetallen willen vormen.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Ga samen met je partner op de grond zitten, met de ruggen tegen elkaar. Armen in elkaar haken en probeer vervolgens omhoog te komen.
2. Ga samen met je partner op de grond zitten, met de ruggen tegen elkaar. Armen in elkaar haken en probeer vervolgens elkaar weg te duwen.
3. Ga tegenover elkaar staan en hou elkaar bij de polsen vast. Probeer nu de ander mee te trekken.
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4. Ga met de ruggen tegen elkaar staan. Armen in elkaar haken en beurtelings vooroverbuigen, zodat de ander op jou rug ligt en met zijn voeten van de grond af is.
(Let goed op dat het bekken niet te laag op de rug van de partner ligt, anders kan
dit letsel veroorzaken)
5. Loop hand in hand door de ruimte heen, waar bij een van de twee de ogen zijn verbonden.
6. Een heeft zijn/haar ogen verbonden en de ander leidt hem/haar door middel van een hand op
de schouder die alleen ingrijpt als hij/zij ergens tegen aan dreigt te lopen.
7. Een heeft de ogen verbonden. De ander leidt hem/haar door middel van mondelinge bevelen.
Maak de tocht op onbekend terrein, bijvoorbeeld buiten de ruimte. Moeilijkheidsgraad: Vertel
wat voor obstakels hij/zij allemaal tegenkomt.
8. Draculaspel. De ogen van alle groepsleden zijn verbonden. Iedereen loopt door de ruimte
heen, met zijn/haar armen voor de borst gekruist. Een persoon wordt door de spelleider aangetikt en is vanaf dat moment Dracula. Dracula mag zijn/haar handen voor zich uitsteken en
opzoek gaan naar een gewillige prooi. Als Dracula iemand vindt, bijt hij/zij hem/haar in de
nek. Waarbij de ander zo hard en afgrijselijk mogelijk schreeuwt! Het gebeten slachtoffer is nu
ook een vampier geworden, en helpt Dracula met het vinden (en bijten) van de anderen. (De
groepsleider zet horrorgeluiden en muziek op)
9. Het totaalspel. Een eenvoudig spel met een moeilijke uitleg, even doorbijten dus! Vorm twee
of meer subgroepen. Het doel van het spel is om door middel van uitbeelden, dans, mime, verbaal uiten, aan je teamgenoten twee dingen duidelijk te maken, te weten: [a] Wat was je opdracht? [b] Wat was je handicap? Voor een goede beantwoording kan per vraag 3 punten worden verdiend. Hoe kom je aan je opdracht? Als je aan de beurt bent, krijg je van de groepsleider drie dobbelstenen. Je gooit hiermee een combinatie. (B.v.: 4,2,3) Het eerste getal staat voor
de categorie: Hoe je te werk moet gaan. (De manier van presenteren) Het tweede getal staat
voor de categorie met het onderwerp. Het derde getal staat voor de categorie met de handicap.
Voorbeeld: Mijnheer de Vries gooit met de drie dobbelstenen, de volgende combinatie: 5 + 2 +
4. De groepsleider zoekt de getallen in de betreffende categorieën op en geeft mijnheer de
Vries de opdracht. Die luidt: (Het eerste getal: Het hoe?) * Voordracht. (Het tweede getal: Onderwerp?) * De foxtrot. (Het derde getal: De handicap?) * Gebruik ook je linkerhand. Met andere woorden: Mijnheer de Vries moet een voordracht houden over de foxtrot waarbij hij ook
zijn linkerhand moet betrekken. Hiervoor krijgt hij 1 minuut de tijd. Als de twee antwoorden
kloppen, dan mag een teamgenoot van mijnheer de Vries met de drie dobbelstenen gaan gooien. Als een (of beide vragen) fout beantwoordt zijn, dan gaat de beurt over naar een ander
team.
HET EERSTE GETAL: HET HOE?
(Het eerste getal correspondeert met hetzelfde getal dat hieronder staat vermeld)
[1] Pantomimisch
[2] Dans
[3] Zang
[4] Opera
[5] Voordracht
[6] Abstract
HET TWEEDE GETAL: HET ONDERWERP
(Het tweede getal correspondeert slechts met het categorienummer! De groepsleider bepaalt vervolgens het specifieke onderwerp uit die categorie)
Categorie [1]:
* Op de Markt, je gaat vis kopen
* De Bijenkorf, je gaat een boxershort kopen.
* Aan zee, je maakt een strandwandeling
* In het parlement, je dient een wetsvoorstel in.
* In het bejaardentehuis, je leidt een bingoavond
* Op het zebrapad, je wilt oversteken.
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Categorie [2]:
* De Weense wals
* De foxtrot
* De tango
* Klassiek ballet
* Hiphop
* De vogeltjesdans
Categorie [3]:
* 'De zon in de zee zien zakken'
* 'Hallo....tot ziens'
* 'To be or not to be'
* 'Do, re, mi, fa, si, do'
* 'Ik hou van jou'
* '125468936547328'
Categorie [4]:
* Hartstocht
* Eenzaam
* Verliefd
* Verdriet
* Blijdschap
* Woest
Categorie [5]:
* "Prettig gestoord is zo gek nog niet"
* "Het fijne van onze samenleving is, dat degene die willen opvallen, opvallen.
En dat degene die niet willen opvallen, juist daarom ook opvallen"
* "Zijn of niet zijn, is een eenvoudige keuze voor hen die kunnen kiezen"
* "Wat is het verschil tussen een ei en de paus? Het ei was er eerder"
* "Verschil maken opgrond van onderscheid, vraagt om onderscheid"
* "Een welzijnswerker is net als een telefoonboek in Noord-Korea, niet nodig maar wel gemakkelijk"
Categorie [6]:
* 'James Bond'
* 'The birds'
* 'Star wars'
* 'ET'
* 'Schindler's list'
* 'Jurrasic park'
HET DERDE GETAL: DE HANDICAP?
(Het derde getal correspondeert slechts met het categorienummer.
De groepsleider bepaalt de uiteindelijke handicap uit die categorie)
Categorie [1]:
* Gebruik je sokken
* Gebruik je jas
* Gebruik je broek
* Gebruik je hemd/trui
* Gebruik je schoenen
* Gebruik een kledingstuk naar keuze
Categorie [2]:
* Je beroep is ingenieur
* Je beroep is koningin
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* Je beroep is politieman/vrouw
* Je beroep is tuinman
* Je beroep is zoologe
* Je beroep is psychiater
Categorie [3]:
* Praat als een papagaai
* Praat als een dronkenlap
* Praat met een Limburgs accent
* Praat met en Chinees accent
* Praat helemaal niet
Categorie [4]:
* Gebruik je mond
* Gebruik je onderlichaam
* Gebruik je linkerhand
* Gebruik je hoofd
* Gebruik je tenen
* Gebruik je tong
Categorie [5]:
* Praat als een politicus
* Praat als buitenaards wezen
* Praat als Sinterklaas
* Praat als een computer
* Praat als een van de overige groepsleden.
Categorie [6]:
* Je bent 3 jaar oud
* Je bent 13 jaar oud
* Je bent 30 jaar oud
* Je bent 60 jaar oud
* Je bent 90 jaar oud
* Je bent 300 jaar oud
Het lijkt moeilijker dan dat het in werkelijkheid is, na een paar keer uitproberen zul je merken dat
je de slag al vlug te pakken zult hebben. Succes!
Ter uitgeleide: De groepsleider rond het totaalspel af en de winnaar wordt vastgesteld.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun
gedachten, gevoelens, belevingen en verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Geen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressie oefeningen
Onderwerp van de oefening: Het actief ontspannen door expressie oefeningen uit te
voeren en daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen om de aandacht te kunnen richten op ‘dat
wat komen gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het loslaten van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [2] Het oefenen met dramatische expressie.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen om alleen bezig te
zijn met het uitvoeren van de oefeningen. [3] Het speels en spontaan durven toneelspelen.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 30 minuten
Benodigde middelen: Muziek
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die past bij de spelopdrachten.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden drietallen willen vormen.
In het geval van een even aantal groepsleden ook 1 viertal.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider: “Wat is liefde voor jou? Omschrijf het eens. Bijvoorbeeld aan de hand van een
gebeurde situatie. Wat voel je als je verliefd bent? En wat voel je fysiek? Bespreek dit in je
subgroep”
2. Groepsleider: "Romeo en Julia, anno nu. Je zweeft. Je bent gelukkig, je bent verliefd tot achter
je oren! Maar.....er is een 'klein' probleempje: degene op wie je verliefd bent weet dat nog niet!
Je bent er wel van overtuigt dat hij/zij hetzelfde voor jou voelt. Desondanks moet het toch
maar een keer worden uitgesproken. Daarom heb je hem/haar uitgenodigd voor een 'Diner-bycandlelight'. Op de achtergrond klinkt romantische muziek. De tafel is schitterend gedekt. De
volle Medoc is al bijna op de juiste temperatuur. De sfeer is ideaal om je liefde ten opzichte
van hem/haar te tonen. Daar gaat de bel. Je doet open en je ziet hem/haar in de deuropening
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staan. Je hart slaat over van geluk. Hij/zij komt binnengelopen. Je oog valt nu op
een tweede persoon. De moeder van hem/haar is meegekomen. Wat nu? Je bent
echter vastbesloten dat dit de avond moet zijn, dat 'Het' gaat gebeuren.............OPDRACHT: Speel de situatie in de subgroep. Let op: alle subgroepen
tegelijkertijd!
3. Wanneer is iets of iemand voor jou romantisch? Waar hangt dat vanaf? Is het een diner bij
kaarslicht of hangt het ook nog ergens anders vanaf? Bespreek dit onderwerp eens in de subgroep en kijk of het beeld dat jij van romantiek hebt overeenkomt met die van de andere
groepsleden.
4. Ken je het radioprogramma:"Candlelight" van Jan van Veen? Nee? Nu, in dat radioprogramma leest Jan van Veen (Geen familie, tussen twee haakjes) gedichten voor die door de luisteraars zijn geschreven. Het zijn vaak liefdesgedichten of gedichten over een mislukte liefde.
Probeer eens een dergelijk gedicht te schrijven en wijs vervolgens iemand aan die jou gedicht
op een gepaste romantische wijze moet voordragen in de subgroep.
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen en
verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Geen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressie oefeningen
Onderwerp van de oefening: Het actief ontspannen door expressie oefeningen uit te
voeren en daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen om de aandacht te kunnen richten op ‘dat
wat komen gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het loslaten van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [2] Het vergroten van de creativiteit. [3] Het
gebruiken van het hele lichaam ten behoeve van het uiten en tonen van gevoelens en
gedachten. [4] Het omzetten van visualisaties in drama. [5] Het vergroten van de
speelsheid. [6] Het verminderen van de angst om jezelf te presenteren.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen om alleen bezig te
zijn met het uitvoeren van de oefeningen. [3] Het speels en spontaan durven spelen.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 60 minuten
Benodigde middelen: Muziek
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die past bij de spelopdrachten.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider probeert om door middel van een groepsgesprek tot
een definitie te komen van de termen: hoop en verwachting. Bovendien vraagt de groepsleider of
de groepsleden tweetallen willen vormen. In het geval van een oneven aantal groepsleden ook 1
drietal.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Groepsleider: “Vertel elkaar in de subgroep wat je van de ander verwacht en/of hoopt in de
toekomst. Wees eerlijk ten opzichte van elkaar”. (10 minuten)
2. Groepsleider: “Jullie mogen plaatsnemen in een gesprekskring…(pauze)... Hoe is de reactie
van de ander geweest, nadat je je verwachtingen en/of hoop had uitgesproken? Had je dit verwacht?” (10 minuten)
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3. Groepsleider: “Wat heeft voor jou allemaal met HOOP te maken? Bijvoorbeeld:
Welke kleur beeld hoop uit? Welk voorwerp staat voor hoop? Welke symbolen bestaan ervoor hoop? Welk persoon zou je mogen identificeren met het begrip
hoop?” (10 minuten)
4. Het creaspel: Vorm twee teams. De bedoeling van het spel is dat je zoveel mogelijk onderwerpen raad voor je eigen team. Je moet de onderwerpen uitbeelden! Je mag dus geen hints geven
en ook niet erbij spreken. Voor ieder geraden onderwerp dat je uitbeeld binnen de tijd van 1
minuut, krijgt je team 5 punten. Na die ene minuut mag degene die het onderwerp probeert
uit te beelden er iets over vertellen, zonder het onderwerp zelf te noemen. Als je dan het onderwerp raadt, verdient je team toch nog 1 punt.
5. Het spel gaat als volgt: Er zijn zes categorieën van waaruit een onderwerp kan worden bepaald. De categorieën en de onderwerpen staan hier onder vermeld. Je gooit met een dobbelsteen. Ieder getal komt overeen met een categorienummer. Laten we zeggen dat je: vijf, hebt
gegooid. Je krijgt dan een onderwerp uit categorie vijf. Categorie vijf staat voor: Apparaten en
voorwerpen. Vervolgens noem je een nummer tussen de 1 en de 14. Bijvoorbeeld nummer 9.
De spelleider kijkt dan bij categorie vijf, bij nummer negen en ziet dat daar het woord: Wekker, staat. De spelleider fluistert dat in het oor van de uitbeeldende. Vanaf dat moment gaat je
1 minuut van start. Mocht je team het niet goed hebben geraden gaat er per keer een strafpunt af! Heb je drie strafpunten, wordt er met het andere team gewisseld. Dan gooit iemand
van hun met de dobbelsteen en noemt een cijfer tussen de 1 en de 14. De spelleider houdt de
score bij.

De categorieën:
[1] Landen
1.Amerika
2.Japan
3.Duitsland
4.Rusland
5.Sri Lanka
6.Mexico
7.Nederland
8.Brazilie
9.Egypte
10.Israel
11.Engeland
12.Hongarije
13.Zweden
14.Noorwegen

[2] Dieren
1.Chimpansee
2.Mot
3.Mug
4.Olifant
5.Salamander
6.Konijn
7.Lintworm
8.Kwal
9.Goudvis
10.Walvis
11.Gordeldier
12.Kikker
13.Paard
14.Brilslang

[3] Personen
1.Beatrix
2.Frank Sinatra
3.Marlyn Monroe
4.Michael Jackson
5.President Obama
6.Obelix
7.Andy Warhol
8.Lady GaGa
9.Napoleon
10.Willem van oranje
11.Ceasar
12.Paul de Leeuw
13.Jezelf
14.Andre van Duin

[4] Voeding/drank
1.Glas melk
2.Scharrel ei
3.Krop sla
4.Wortel
5.Mayonaise
6.Glas pils
7.Huzarensalade
8.Gebakken ei
9.Koffieboon
10.Bitterkoekje
11.Tomaat
12.Grapefruit
13.Kiwie
14.Walnoot

[5] Apparaten/voorwerpen
1.Blue Ray disc
2.Nietmachine
3.Koelkast
4.Flessenopener
5.Wasmachine
6.Batterij
7.Fietsbel
8.Fietspomp
9.Wekker
10.Computer
11.Computertablet
12.Sleutelhanger
13.Waterpomptang
14.Een buste

[6] Allegaartje
1.Een pinda
2.Deurbel
3.Romeo
4.Greyhound
5.Spiegel
6.Sterrenbeeld
7.Whisky
8.Astronaut
9.Slager
10.Blinde vink
11.God
12.Angsthaas
13.Perforator
14.Een dwaas

6. Groepsleider: “Verliefdheid is iets vergankelijks, maar de ware liefde blijft. Soms hoor je wel
eens, dat de verliefdheid egocentrischer is dan liefde. Anders gezegd: bij verliefdheid is het
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niet de ander die centraal staat, maar niemand minder dan jijzelf. Want: JIJ hebt
vlinders in je buik. JIJ voelt pijn als de ander je liefde afwijst. JIJ wilt tederheden
van de ander ontvangen. JIJ geeft jezelf aan de ander, zonder dat je weet of de
ander dat wel wil. Jij bent jaloers als de ander zijn/haar aandacht op iets of iemand anders richt. Verliefdheid is (misschien een tikkeltje cru gezegd) het continu bevredigen
van je eigen verlangens en behoeften. Bij liefde daarentegen, sta jij niet centraal maar juist
die ander. Je houdt rekening met wat die ander juist wel of niet wilt, zonder daar zelf uiteindelijke beter van te worden. Ondanks dat het een fijn gevoel is, die verliefdheid, is het denk ik
maar goed dat het geen eeuwigheid duurt. Je zou dan misschien tot helemaal niets anders
meer komen ...........Bereid samen of alleen, een van de volgende spelopdrachten voor”.


Je bent verliefd!!!! Niet op iemand of iets anders, maar op jezelf! Het hoogtepunt van
een dag is het jezelf bewonderen in een spiegel. Je geniet met volle teugen van jezelf!


Je bent verliefd!!!! Tot overmaat van ramp ben je niet meer verliefd op je vriend(in),
maar op de moeder van je vriend(in).Wat nu?


Je bent verliefd!!!! Niet op iemand, maar op 'iets'. Je weet niet hoe het komt, maar je
bent smoorverliefd op je pianokruk. Je hebt het al die tijd al geheim weten te houden.
Er komt visite en gaat op jouw pianokruk zitten. T'ja wat doe je dan?


Je bent verliefd!!!! En (helaas voor jou) op een onbereikbaar persoon. Hij is een filmster.
Je kunt niet meer eten of drinken van de 'kriebels'. Je bent smoorverliefd! Goshhh!! Een
echt probleem, niet?
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen en
verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Geen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressie oefeningen
Onderwerp van de oefening: Het actief ontspannen door expressie oefeningen uit te
voeren en daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen om de aandacht te kunnen richten op ‘dat
wat komen gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het loslaten van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [2] Het vergroten van de creativiteit. [3] Het
gebruiken van het hele lichaam ten behoeve van het uiten en tonen van gevoelens en
gedachten. [4] Het omzetten van visualisaties in drama. [5] Het vergroten van de
speelsheid. [6] Het verminderen van de angst om jezelf te presenteren.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen om alleen bezig te
zijn met het uitvoeren van de oefeningen. [3] Het speels en spontaan durven spelen.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 50 minuten
Benodigde middelen: Muziek, pen en papier
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die past bij de spelopdrachten.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden tweetallen willen vormen.
In het geval van een oneven aantal groepsleden 1 drietal.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Groepsleider: “Verzin een situatie, waarin je zo ontzettend kwaad op iemand bent dat je zijn/
haar bloed wel kan drinken. Je bent dus echt kwaad! Er is echter 1 belemmering in je spel: Je
moet je kwaadheid op een vriendelijke, lachende, manier brengen!” Let op: tegelijkertijd spelen
en daarna wisselen.
2. Groepsleider: “Verzin een situatie, waarin je je geliefde het hof maakt, maar dit juist op een
ontzettend kwade manier brengt”. Let op: tegelijkertijd spelen en daarna wisselen.
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3. Groepsleider: “Vorm drie subgroepen. Probeer in de subgroep de volgende vragen
te beantwoorden: Wanneer is de laatste keer dat je echt heel erg kwaad op iemand
bent geweest? Wat heb je toen gedaan? Hoe heb je de situatie opgelost?” (15 minuten)
4. Groepsleider: “Kun je een situatie voor de geest halen, waarin je heel erg kwaad en/of juist
heel bang was. Schets de situatie in het kort op papier. Vouw dat papier op. Let op: Je hoeft
alleen maar de grote lijnen van de situatie weer te geven. Niet vergeten om er bij te vertellen
waarom je kwaad en/of bang was!” (3 minuten)
5. Groepsleider: “Gooi het papiertje met daarop de situatie beschreven in deze doos (of zak of
hoed).”
6. Groepsleider: “Vorm nu tweetallen en trek per tweetal, 1 briefje uit de zak. Lees het briefje
goed door en probeer samen een manier te verzinnen hoe je de op papier beschreven situatie
tot leven kunt brengen. Je krijgt hiervoor drie minuten voorbereidingstijd. Na de voorbereiding speelt ieder tweetal de beschreven situatie. De groepsleden die niet spelen, kijken naar
de presentatie en proberen te achterhalen waarom de spelers kwaad en/of bang zijn”.
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen en
verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Geen.
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Algemeen
Naam van de oefening: The Magic Shop
Onderwerp van de oefening: Een voorbereidende expressie oefening voor een psychodrama waarin de positieve en negatieve eigenschappen van een groepslid naar voren
komen.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het vergroten van de creativiteit. [2] Het gebruiken van het hele lichaam ten behoeve van het uiten en tonen van gevoelens en gedachten. [3] Het omzetten van visualisaties in drama. [4] Het vergroten van de speelsheid.
[5] Het verminderen van de angst om jezelf te presenteren.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen om alleen bezig te
zijn met het uitvoeren van de oefeningen. [3] Het speels en spontaan durven spelen.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 30 minuten
Benodigde middelen: Muziek
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en psychodrama
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die past bij de spelopdrachten.
Stage en aankleding: De stage dient een theaterinrichting te hebben, waarbij de groepsleden
op enige afstand zitten van het toneel.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider wijst een auxiliary ego aan. Deze auxiliary ego is de
trotse bezitter van een bijzonder winkeltje. In dit winkeltje kun je niet-stoffelijke dingen kopen in
ruil voor een eigenschap, een karaktertrek of een herinnering.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Een groepslid (protagonist) komt in het winkeltje en vraagt om een niet-stoffelijk 'iets'. Bijvoorbeeld: onvoorwaardelijke liefde, succes, roem, faam, erkenning, wijsheid, intellect.
2. De auxiliary ego wikt en weegt of hij/zij het gevraagde wel wil verkopen en onder welke voorwaarden. Wanneer de protagonist bijvoorbeeld om liefde vraagt, zal de auxiliary ego eerst een
aantal zaken duidelijk proberen te krijgen. Zoals: wat voor soort liefde wil de protagonist kopen? Van wie moet die afkomstig zijn? Hoelang moet die liefde blijven? De richtlijn is hoe gespecificeerder de protagonist kan aangeven wat hij/zij wil, hoe gemakkelijker de koop kan worden gesloten.
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3. De auxiliary ego gaat vervolgens onderhandelen over de prijs. De protagonist kan
niet met geld betalen, maar slechts door een eigenschap, karaktertrek of herinnering te ruilen. De auxiliary ego hoeft niet alles te accepteren. Zeker niet wanneer
deze niet door zijn te verkopen. Bovendien is het de vraag of de protagonist wel
zonder de eigenschap, karaktertrek of herinnering verder kan leven.
4. Het doel van dit psychodrama is het boven water halen van positieven en negatieve eigenschappen van de protagonist. Bovendien worden de persoonlijke doelstellingen en de gevolgen
van de gemaakte keuze getest. Bijvoorbeeld wanneer de protagonist al zijn/haar egoïsme heeft
verkocht, betekent dit dat hij/zij voor de rest van zijn/haar leven open staat voor anderen. Welke gevolgen heeft dit voor zijn/haar leven?
5. Indien gewenst kan er worden gewisseld.
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen en
verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Er volgt een introductie voor een psychodrama, een sociodrama of een monodrama.
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Algemeen
Naam van de oefening: Voor wat je waard bent
Onderwerp van de oefening: Het eerste deel van een confronterend ‘oud Hollands gezelschapsspel’ waarin de groepsleden gaan aangeven wat zij waard zijn.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het verwoorden van ieder groepslid wat hij/zij
symbolisch waard is. [2] Het achterhalen hoe kwetsbaar de groepsleden zich opstellen
binnen de groep. [3] Het achterhalen hoe assertief de afzonderlijke groepsleden zijn.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen om alleen bezig te
zijn met het uitvoeren van de oefening. [3] Het niet jezelf in de uitverkoop gooien en/of
wegcijferen.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 100 minuten
Benodigde middelen: Muziek, Hollandse producten zoals: ouderwetse snoepjes, koeken, haring, drop, koffie, anijsmelk, chocomelk.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) gezelschapsspel
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De Hollandse lekkernijen worden klaar gezet en de groepsleden
mogen hier van eten en drinken.
Stage en aankleding: De stage dient een gezellig Hollandse sfeer uit te stralen, maar is niet
strikt nodig om deze oefening uit te voeren.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaats nemen in een
gesprekskring.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt aan een groepslid of hij/zij aan één van de overige groepsleden een kledingstuk wil vragen. Het kledingstuk representeert de waarde die het gevende groepslid heeft
voor het vragende groepslid. Het groepslid stelt de volgende vraag: ''Ik heb jou …(naam
groepslid)… te bieden: ….(een eigenschap, dienst, probleem, emotie)… In ruil daarvoor wil
ik ...(kledingstuk invullen).... hebben. Krijg ik dit kledingstuk van jou?"
2. Het groepslid aan wie de vraag wordt gesteld, beslist zelfstandig of hij/zij het betreffende kledingstuk geeft of niet. Wanneer hij/zij het kleding NIET geeft, kan het vragende groepslid bij
een ander groepslid proberen om een kledingstuk te verwerven (net zolang totdat er een ‘deal’
wordt gesloten). Wanneer het groepslid het gevraagde kledingstuk geeft, neemt hij/zij de beurt
over en stelt aan een willekeurig groepslid ‘de’ vraag. Dit gaat net zo lang duur tot dat er geen
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kledingstukken meer van eigenaar kunnen worden gewisseld. Let op: sierraden,
schoeisel, zakdoeken, sjaals en hulpmiddelen (bijvoorbeeld bril) zijn geen kledingstukken.
Opmerking:
1. Naarmate er meer groepsleden aan bod zijn geweest, hoe moeilijker het wordt om nog kledingstukken bij andere groepsleden te ontfutselen. Dit verhoogt de moeilijkheidsgraad van de oefening en biedt de mogelijkheid om de mate van assertiviteit van groepsleden vast te stellen.
2. De centrale vraag bij deze oefening is natuurlijk in hoeverre een groepslid zich letterlijk door
de groep laat uitkleden. Hierdoor ontstaat er een innerlijke strijd tussen de ander graag mogen en dit willen laten zien door een kledingstuk af te staan; en anderzijds jezelf graag mogen
en geen kledingstuk af willen staan. Hierdoor ontstaan sociale dilemma’s.
3. Nogal wat groepsleden hebben de neiging om veel voor weinig te bieden. M.a.w: ze gooien zichzelf in de uitverkoop.
4. Groepsleden moeten leren beseffen dat zij realistisch dienen te zijn in wat zij (momenteel) anderen te bieden hebben, bijvoorbeeld: hun zorgen, problemen, angsten, boosheid. Immers zitten ze daarvoor ook in de groep. Door deze te delen kan het betreffende groepslid erin slagen
om die kennis en ervaringen op te doen die hem/haar in staat stellen om de ervaren vormen
van onvermogen te overwinnen.
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of ieder groepslid de ontvangen kleding terug wil geven
aan de eigenaar. Vervolgens vraagt de groepsleider of de groepsleden willen plaatsnemen in een
gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen en
verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventuele (korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Voor wat je waard bent (2)
Onderwerp van de oefening: Het ontdekken hoeveel werktijd het kost om een product
te kunnen kopen.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontdekken van de waarde van tijd. [2] Het leren bepalen van de waarde van producten. [3] Het ontdekken dat wensdromen leuk
(kunnen) zijn, maar dat de realisatie ervan niet afhangt of dat je je best doet, maar
hoeveel geld je ontvangt voor de werkzaamheden die je verricht.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen om alleen bezig te
zijn met het uitvoeren van de oefening. [3] Het eerlijk en zonder censuur invullen van
de tabellen.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 60 minuten
Benodigde middelen: Muziek, tabellen (zie bijlage) voor de groepsleden
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek) visualiseren
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De tabellen per groepslid klaar leggen.
Stage en aankleding: Geen bijzondere eisen voor de stage.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden in een kring willen gaan
zitten.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vertelt het volgende: “Eerder in deze groep heb je kunnen ontdekken bij een
oefening als: ‘Voor wat je waard bent’, hoe gemakkelijk het is om aan materiële zaken waarde
toe te kennen en hoe moeilijk het is om een waarde te vertalen in iets materieels. Bijvoorbeeld
een kledingstuk of geld. Bij de volgende opdracht ga je proberen om geld te vertalen in tijd.
Hoe? Als eerste dien je te weten hoeveel netto inkomen je ongeveer per maand ontvangt.
Op basis daarvan kun je (door gebruik te maken van de bijgevoegde tabellen) bepalen hoeveel
het je kost om € 1,00, € 10,00 of € 1000,00 te verdienen. Wanneer je bijvoorbeeld een nieuwe
winterjas van € 195,00 wilt kopen, dan moet je daar (met een inkomen van € 1500,00) 30 uur
voor werken, oftewel ruim vier dagen voor werken, oftewel die jas kost je vier (werk)dagen van
je leven. Als ik er vanuit ga dat de gemiddelde leeftijd rond de 80 jaar ligt, dan heb je totaal
29200 dagen te besteden.
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Om een fles Coca cola te kopen moet je met een inkomen van € 1000,00 35 minuten werken (incl. statiegeld)”.
2. Groepsleider: “Opdracht: vertaal de prijs van een aantal producten in minuten,
uren en dagen van je leven”. (20 minuten)
1. Groepsleider: “Geef vervolgens aan hoe kostbaar een dag in je leven is? Hoe besteed je je dagen? Wat levert de materiële zaken je op in verhouding tot de tijdbesteding en de tijdinvestering?”
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Bespreek de oefening na. Een vraag die hierbij belangrijk is: wat heb je van de opdracht geleerd? Verandert dit iets aan je gedachten over ‘welzijn’ en ‘welvaart’? Wat is je leven
waard?
Volharding: Hou eens een week bij wat je allemaal koopt en hoelang je daarvoor moet werken.

€ 1000,00

€ 1500,00

€ 2000,00

€ 3000,00

€ 4000,00

€ 1,00

10 min.

7,5 min.

5 min.

3,75 min.

2,5 min.

€ 2,50

22,5 min.

22,5 min.

12,5 min.

9 min.

7,5 min.

€ 5,00

50 min.

45 min.

25 min.

18 min.

15 min.

€ 10,00

1 uur 40

1 uur 30

50 min.

36 min.

30 min.

€ 15,00

2 uur 30

2 uur 15

1 uur 15

54 min.

45 min.

€ 25,00

4 uur 10

3 uur 45

2 uur 5

1 uur 30

1 uur 15

€ 50,00

8 uur 20

7 uur 30

4 uur 10

3 uur

2 uur 30

€ 100,00

16 uur 40

15 uur

8 uur 5

6 uur

5 uur

€ 250,00

41 uur

37 uur 30

20 uur 30

15 uur

12 uur 30

€ 500,00

82 uur

75 uur

41 uur

30 uur

25 uur

€ 1000,00

164 uur

150 uur

82 uur

60 uur

50 uur

€ 2500,00

410 uur

375 uur

205 uur

150 uur

125 uur

€ 5000,00

820 uur

750 uur

410 uur

300 uur

250 uur

€ 10000,00

1640 uur

1500 uur

820 uur

600 uur

500 uur

Product:

Prijs:

Minuten/uren:

Dagen:

€ 95,00

14 uur 30 min.

2 dagen

De Volkskrant per dag

€ 1,95

15 min.

Uit eten bij een Turks
restaurant

€ 23,50

3 uur 35 min.

Bioscoop

€ 15,00

2 uur 15 min.

Spijkerbroek

€ 99,00

15 uur.

2 dagen

Schoenen

€ 75,00

11 uur 15 min.

1,5 dag

Klassieke cd

€ 44,95

6 uur en 45 min.

Tweedehandse fiets

€ 500,00

75 uur.

11 dagen

€ 34950,00

5250 uur.

750 dagen

Gas, water en licht per maand

€ 210,00

31 uur 30 min.

5 dagen

Televisie

€ 1995,00

300 uur.

42 dagen

Vakantie

€ 1500,00

225 uur.

33 dagen

Huis kopen

€ 185000,00

27750 uur.

3965 dagen

Totaal:

€ 224509,40

33405,4 uur.

4773 dagen

Eten en drinken in 1 week

Auto

Inkomsten: € 1500,00
Leeftijd in dagen: 17885
Resterende dagen: 11315 (totaal: 29200 = 80 jaar)

Product:

Prijs:

Minuten/uren:

Totaal:

Inkomsten: €
Leeftijd in dagen:
Resterende dagen:

(totaal: 29200 = 80 jaar)

Dagen:
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Algemeen
Naam van de oefening: Ideaal model van mijzelf
Onderwerp van de oefening: Zo goed als iedereen bezit ideaal beelden die laten zien
hoe jij kan zijn als je doelen gaat realiseren en je ook geluk hebt in het leven. Maar hoe
ziet dit ideaal model van jezelf eruit? Opmerking: de oefening is gebaseerd op een oorspronkelijk oefening van Roberto Assagioli
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het visualiseren van de ideaal beelden; [2] Het
ervaren van de beperking van de ideaal beelden voor het persoonlijk functioneren; [3]
Het begrijpen dat ideaal beelden slechts denkbeelden zijn die geen feit of realiteit zijn.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het tekenen van de perceptiebeelden; [2] Het beseffen tijdens het tekenen en de toelichting dat de ideaal beelden een beperkende werking bezitten; [3] Het ontdekken dat een realistisch ideaal beeld niet veel afwijkt van
de zelfbeelden in het moment.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code.
Tijdsduur van de oefening: ± 60 minuten
Benodigde middelen: Papier, kleurpotloden, kleurstiften, waskrijt, muziek of natuurgeluiden, eventueel meditatiekussens of bankjes, (Japanse) stoelen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), manuele expressie
(werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider legt het tekenmateriaal klaar, waarbij ieder
groepslid (minimaal) 5 vellen krijgt. De groepsleden kunnen het tekenmateriaal naar keuze kiezen.
Stage en aankleding: De groepsleden moeten voldoende ruimte hebben op de grond of aan
(losse) tafels om te kunnen tekenen, zonder direct in verleiding te komen om met anderen tijdens
de oefening te gaan praten.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of ieder groepslid een geschikte plek in de
werkruimte wil zoeken om daar het papier en tekenmateriaal neer te leggen.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Sluit je ogen en concentreer je op de ademhaling: adem in door de neus en uit door de mond.
2. De groepsleider vertelt ondertussen de volgende opdracht: "Een ieder van ons bezit oneindig
veel perceptiebeelden. Sommige perceptiebeelden schilderen ons slechter af dan we in werkelijkheid zijn. Anders gezegd hebben we een voorstelling van onszelf dat negatief is en overdreven slecht in vergelijking met hoe we in werkelijkheid zijn. Een te negatief zelfbeeld. En op
sommige momenten hechten we aan dit beeld meer geloof dan wenselijk is. Stel jezelf voor hoe
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jij eruit ziet vanuit die te negatieve zelfbeelden. Probeer het zo duidelijk mogelijk
voor je te zien. Bekijk het zorgvuldig in gedachten. (Pauze) Welke gevoelens worden er hierdoor bij je opgeroepen?" (* vrij naar Roberto Assagioli)
3. Open je ogen en teken dit te negatieve zelfbeeld. Het mag een persoon zijn, een
symbool, een abstracte vorm of een kleurenspel. (3 minuten)
4. Als je klaar bent met tekenen mag je je ogen weer sluiten en je concentreren op de ademhaling: adem in door de neus en uit door de mond.
5. Ondertussen leest de groepsleider de volgende opdracht voor: "In bepaalde situaties en omstandigheden hebben we de neiging om onszelf te overwaarderen. We hebben dan een te positief zelfbeeld. Met andere woorden hebben we allemaal beeld van onszelf die beter zijn dan we
in werkelijkheid zijn. Het kan een soort aantrekkelijke dagdroom zijn die je hebt ontwikkelt:
overdreven, irreëel en onbereikbaar. Het is eenvoudigweg te positief. Stel jezelf dit te positieve
beeld van jezelf voor en probeer het te doorgronden". (* vrij naar Roberto Assagioli)
6. Open je ogen en ga het te positieve zelfbeeld op een nieuw vel papier tekenen. (3 minuten)
7. Als je klaar bent met tekenen mag je je ogen weer sluiten en je concentreren op de ademhaling: adem in door de neus en uit door de mond.
8. Ondertussen vertelt de groepsleider de volgende opdracht: "Stel jezelf een vel papier voor dat
in tweeën is gedeeld. In het linkerdeel zie je een beeld van jezelf, door de ogen van andere personen. Anders gezegd: stel jezelf voor hoe andere personen jou zien, beleven en over je denken.
Hou dit beeld vast. (Pauze) Kijk nu, in gedachten, naar het rechterdeel van de tekening. Stel
jezelf voor hoe andere personen jou graag zouden willen zien. Hou dit beeld vast. (Pauze) Bestudeer beide beelden zorgvuldig. Wat valt je op?"
9. Open je ogen en verdeel een vel papier in twee delen, te weten een linkerdeel en een rechterdeel. Teken vervolgens het beeld hoe mensen jou zien op de linkerhelft van het vel papier en
een beeld hoe mensen jou graag zouden willen zien op de rechterhelft van het vel papier. (6
minuten)
10.Als je klaar bent met tekenen mag je je ogen weer sluiten en je concentreren op de ademhaling: adem in door de neus en uit door de mond.
11.Ondertussen vertelt de groepsleider de volgende opdracht: Stel je een beeld voor van hoe jij
graag in de toekomst wilt zijn. Hoe ziet de volmaakte JIJ eruit? Dit beeld weerhoudt je er gewoonlijk van om jezelf te accepteren zoals je nu bent. Bekijk het beeld van alle kanten en
neem het zorgvuldig in jezelf op.
12.Open je ogen en teken het beeld. (3 minuten)
13.Leg de tekeningen voor je neer en bekijk de tekeningen zorgvuldig. Wat roepen de tekeningen
bij je op? Wat wil iedere tekening je vertellen?
14.Blijf naar de tekeningen kijken. De tekeningen zijn allemaal modellen van jezelf. Probeer te
ontdekken hoe dat al deze modellen je begrenzen en beperken in je functioneren. (Pauze) Let
op: het kan wenselijk zijn om gezamenlijk naar de tekeningen te kijken om te ontdekken op wat
voor een manier de perceptiebeelden beperkend zijn. Of je hiertoe besluit hangt erg van de
groepsleden af.
15.Pak de eerste tekening met beiden handen vast. Spreek de volgende zin een aantal keren achter elkaar uit en scheur tegelijkertijd de tekening in kleine stukjes. Gooi vervolgens de stukjes
weg. De zin luidt: “Ik heb negatieve beelden over mijzelf, maar ik ben niet mijn negatieve zelfbeelden. Als mens ben ik meer dan alleen maar mijn negatieve zelfbeelden”.
16.Pak de tweede tekening met beiden handen vast. Spreek de volgende zin een aantal keren
achter elkaar uit en scheur tegelijkertijd de tekening in kleine stukjes. Gooi vervolgens de
stukjes weg. De zin luidt: “Ik heb positieve beelden over mijzelf, maar ik ben niet mijn positieve zelfbeelden. Als mens ben ik meer dan alleen maar mijn positieve zelfbeelden”.
17.Pak de derde tekening met beiden handen vast. Spreek de volgende zin een aantal keren achter elkaar uit en scheur tegelijkertijd de tekening in kleine stukjes. Gooi vervolgens de stukjes
weg. De zin luidt: “Ik heb beelden over hoe anderen naar mij kijken en willen hoe ik zou moeten zijn, maar ik ben niet mijn metabeelden. Als mens ben ik meer dan alleen maar mijn metabeelden”.
18.Pak de vierde tekening met beiden handen vast. Spreek de volgende zin een aantal keren achter elkaar uit en scheur tegelijkertijd de tekening in kleine stukjes. Gooi vervolgens de stukjes
weg. De zin luidt: “Ik heb ideaal beelden over mijzelf, maar ik ben niet mijn ideaal zelfbeelden.
Als mens ben ik meer dan alleen maar mijn ideaal zelfbeelden”.
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19.Als je klaar bent met het verscheuren van je tekeningen mag je je ogen weer sluiten en je concentreren op de ademhaling: adem in door de neus en uit door de
mond.
20.Probeer je een beeld voor te stellen hoe je volgende week op dezelfde dag en tijdstip erbij zit. Wees eerlijk en realistisch. Wat roept dit beeld bij je op?
21.Open je ogen en neem het laatste vel papier. Teken het beeld hoe je volgende week erbij zit.
Geef de tekening een titel. (5 minuten)
22.Leg de tekening voor je neer en bekijk de tekening zorgvuldig. Wat valt je op? Let op: het kan
wenselijk zijn om in de groep de tekeningen te bespreken en ook waarom de groepsleden voor die
specifieke titel hebben gekozen.
23.Pak de vijfde en laatste tekening met beiden handen vast. Spreek de volgende zin een aantal
keren achter elkaar uit en scheur tegelijkertijd de tekening in kleine stukjes. Gooi vervolgens
de stukjes weg. De zin luidt: “Ik heb ideaal beelden over mijzelf, maar ik ben niet mijn ideaal
zelfbeelden. Als mens ben ik meer dan alleen maar mijn ideaal zelfbeelden”.
Ter uitgeleide:
De groepsleider vraagt of de groepsleden de stukjes van de tekeningen bij elkaar willen rapen en
in de prullenbak willen gooien.

Evaluatie
Opruimen: De groepsleider vraagt of de groepsleden de tekenspullen willen opruimen en plaats
willen nemen in een gesprekskring.
Evaluatie: De groepsleider vraagt hoe de groepsleden de oefening hebben ervaren.
Volharding: Wat heeft iedereen van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte) termijn doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Meditatie & visualiseren
Onderwerp van de oefening: Het actief ontspannen en het leren om doelgericht associatief te visualiseren. Elementen van de oefening zijn gebaseerd op oorspronkelijke oefeningen van Jean Huston.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het leren mediteren. [4] Het associatief visualiseren.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen om alleen bezig te
zijn met het uitvoeren van de oefeningen. [3] Het nauwgezet uitvoeren (met aandacht)
van de afzonderlijke opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 90 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes, of
(Japanse) stoelen, fijne stukken stof (eventueel kunnen groepsleden ook eigen kledingstukken gebruiken of een sjaal et cetera)
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek) en mediteren
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Let op: de muziek voor de bewegingsexpressie mag een hoger BPM hebben. De groepsleden leggen
het stuk stof naast zich neer.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben. Indien mogelijk het licht dimmen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden op een plek in de werkruimte willen gaan zitten op een meditatiekussen of bankje. De groepsleider zet de muziek aan
(vooral niet te zacht en zorg dat de muziek goed klinkt. Als je bijvoorbeeld een versterker hebt
van 2x 20 watt, dan verdwijnt het geluid in een gemiddelde werkruimte en vervormd).
Het doorvoeren van de oefening:
1. Ga met een rechte rug op een kussen of bankje zitten. Geen kleermakerszit!
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2. Zorg ervoor dat de benen voor elkaar liggen. Wanneer je de halve of hele lotushouding kunt innemen (zonder moeite of pijn) dan is dit wenselijk maar niet noodzakelijk. Forceer niets!
3. De ruggengraat dient bij de middel iets naar voren te buigen. Hierdoor gaat de
buik naar voren. Je achterste moet naar achteren steken. Zorg ervoor dat je stevig zit, waarbij
het kussen je achterste een extra steun geeft. Als je in deze houding zit merk je dat je schouders gelijk staan aan de heupen en dat de oren gelijk staan aan de schouders. Je kin is ingetrokken en je hoofd is licht naar voren gebogen.
4. Zorg ervoor dat een buikriem of andere klemmende kledingstukken zijn verwijderd!
5. Sluit je ogen helemaal of driekwart. In het laatste geval richt je je blik op een onzichtbaar
punt ongeveer 90 centimeter voor je uit.
6. Richt je aandacht op de ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond.
7. Wieg van voren naar achteren, van links naar rechts, van achter naar voren, van rechts naar
links. Doe dit verschillende keren achter elkaar, waarbij de bewegingen steeds kleiner worden
en eindigen in stil zitten.
8. Tel vervolgens je ademhaling. Dit tellen gaat als volgt: 1 voor inademen, 2 voor uitademen, 3
voor inademen, 4 voor uitademen. Dit doe je tot 10. Daarna begin je weer met 1 voor inademen
en 2 voor uitademen.
9. Probeer al je aandacht op dit tellen van de ademhaling te richten. Probeer aan niets anders te
denken. Als je de tel kwijtraakt of wanneer je afdwaalt, begin dan opnieuw met tellen. Forceer
niets! Blijf je concentreren op het tellen van de ademhaling. (5 minuten)
10.Word je gewaar van alles wat je denkt, voelt, ervaart en beleefd. Probeer er niet op in te gaan,
door bijvoorbeeld over zaken dieper na te gaan denken. Alleen maar registreren en er verder
niets mee doen. (3 minuten)
11.Maak een ‘Ommmm’-geluid. Zorg er voor dat het geluid goed hoorbaar is. Je voelt hoe de
klank in je keel en buik resoneert. Zorg er voor dat je tanden niet op elkaar staan en dat de
trilling voelbaar is in je lippen. Probeer het ‘Ommmm’-geluid zolang mogelijk te maken. (15
minuten)
12.Ga een ‘geef’-beweging maken. Dus je handen van onderuit op laten komen en naar voren uitspreiden en weer van onderuit op laten komen. Probeer dit geven zo intens mogelijk te doen.
Blijf de bewegingen herhalen en doe dit niet snel of gehaast. (5 minuten)
13.Ga een ‘ontvangst’-beweging maken. Dus spreid je hand naar voren en haal de handen naar je
bovenlichaam toe en duw ze naar onder. Spreid vervolgens weer je handen naar voren. Probeer dit zo intens mogelijk te doen. Blijf de bewegingen herhalen en doe dit niet snel of gehaast. (5 minuten)
14.Word je gewaar van alles wat je denkt, voelt, ervaart en beleefd. Probeer er niet op in te gaan,
door bijvoorbeeld over zaken dieper na te gaan denken. Alleen maar registreren en er verder
niets mee doen. (3 minuten)
15.Maak een ‘Ommmm’-geluid. Zorg er voor dat het geluid goed hoorbaar is. Je voelt hoe de
klank in je keel en buik resoneert. Zorg er voor dat je tanden niet op elkaar staan en dat de
trilling voelbaar is in je lippen. Probeer het ‘Ommmm’-geluid zolang mogelijk te maken. (15
minuten)
16.Word je gewaar van alles wat je denkt, voelt, ervaart en beleefd. Probeer er niet op in te gaan,
door bijvoorbeeld over zaken dieper na te gaan denken. Alleen maar registreren en er verder
niets mee doen. (2 minuten)
Sensuele momenten
(Oefening gebaseerd op een oefening van Jean Houston)
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden een stuk stof willen pakken. Dit mag een kledingstuk
zijn of een zachte handdoek, of doeken van fijn materiaal.
2. ‘Leg het stuk stof op de knieën en betast het. Probeer je gewaar te worden wat je nu voelt’ (1
minuut) ‘Leg het stof weer naast je neer’.
3. ‘Sluit de ogen en concentreer je op de ademhaling. Adem in door de neus, hou de adem kort
vast en adem uit door de mond. Maak tijdens het uitademen een ‘Ommmm’-geluid’. (3 minuten)
4. ‘Sluit je oren af met de handen en blijf tijdens het uitademen het ‘ommm’-geluid maken. Voel
de vibraties en trillingen’. (3 minuten)
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5. ‘Stop! Concentreer je alleen nog op je ademhaling en probeer het lichaam te ontspannen’.
6. ‘Ik wil je vragen of je aan het stuk stof wilt denken als aan een bron van intens
genot. Denk aan de stof als aan een persoon, een ‘jij’, een goede vriend die je genot
wil verschaffen. Raak nu de stof aan alsof het de schenker van genot is. Laat het weefsel langs
je gezicht strijken, over je gesloten ogen, je hals, de buitenkant van je armen en langs je (blote)
voeten’. (Jean Houston)
7. ‘Besef hierna dat voorwerpen in staat zijn je genot te verschaffen en breit dit uit tot de stoel of
het kussen waarop je zit’. (Jean Houston)
8. ‘En dan tot de kamer....................En tot de wereld buiten de kamer; word je bewust van deze
wereld als onuitputtelijke bron van genot en laat je rijkelijk dit geschenk geven’. (Jean Houston)
9. Leg het stuk stof weer naast je neer en word je gewaar van alles wat je denkt, voelt, ervaart
en beleefd. Probeer er niet op in te gaan, door bijvoorbeeld over zaken dieper na te gaan denken. Alleen maar registreren en er verder niets mee doen. (2 minuten)
10. Richt je aandacht op de muziek die je nu gaat horen. (5 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen en
verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Aanmoedigen om iedere dag een meditatie door te voeren.
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Algemeen
Naam van de oefening: Het sollicitatiegesprek
Onderwerp van de oefening: Het zichtbaar maken van beheersingsproblemen die spelen binnen de groep of het team.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het achterhalen van de beheersingsproblemen
binnen de groep. [2] Het actualiseren van de beheersingsproblemen binnen de groep.
[3] Het toewerken naar een groepsinterventie. [4] Het vaststellen hoe afzonderlijke
groepsleden zich binnen de groep profileren. [5] Het vaststellen hoe een groepslid
zich gedraagt als hij/zij in een conflictueuze situatie terecht komt. [6] Het vaststellen
welke rollen en posities de groepsleden binnen de groep innemen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het op een actieve en speelse wijze uitvoeren van
het actualiserend sociodrama. [2] Het observeren en registreren hoe groepsleden zich
gedragen gedurende het actualiserend sociodrama. [3] Het actief en doelgericht conflicteren.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 120 — 300 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, muziek en/of geluiden (sfx), vragenlijsten en formulieren (zie bijlage), meerdere werkruimten, klok, koffie en thee met koekjes, flip
over, viltstiften.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), actualiserend sociodrama (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: In de primaire werkruimte pennen en papier klaarleggen. In de
secundaire werkruimte de muziek en/of geluiden (sfx) aanzetten. Let op: de muziek en/of geluiden in de secundaire werkruimte dient of ‘liftmuziek’ te zijn (bijvoorbeeld muziek van Mantovani), of SFX-geluiden van een kantoor waar er wordt gewerkt (een combinatie mag ook).
Stage en aankleding: Primaire werkruimte: de stoelen worden in een cirkel geplaatst. Secundaire werkruimte: Dit dient een ‘pijpenla’ kamer te zijn, waar te weinig stoelen worden geplaatst
voor het aantal groepsleden die hier komen te zitten.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: Onder het genot van een kop koffie of thee begint de groepsleider een
gesprek over een actueel onderwerp dat binnen de groep speelt. Bijvoorbeeld over nieuwe bezuinigingen die boven het hoofd hangen, een ophanden zijnde reorganisatie of de afwezigheid door
ziekte van een groepslid. Hierna wordt aan de groepsleden gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Zie hiervoor ook de bijlagen. Doel van de vragenlijst: [1] Het stilstaan bij de beroepsrol, [2]
voorbereiding op het feitelijke sociodrama. Na 30 minuten dienen de vragenlijsten ingevuld en
ingeleverd te zijn. Hierna krijgen de groepsleden 40 minuten lunchpauze om wat te eten en te
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drinken. Beperkingen: Tijdens de opdracht mag er niet worden gerookt of iets anders
gedronken worden dan water. Bovendien mogen de groepsleden niet de ruimte verlaten, tenzij dit wordt gevraagd of aangegeven door de groepsleider of de voorzitter van
de sollicitatiecommissie.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De vragenlijsten die tijdens de voorbereiding zijn ingevuld, worden opnieuw uitgedeeld. Ieder
groepslid ontvangt een vragenlijst die hij/zij NIET zelf heeft ingevuld!
2. Groepsleider: "Lees de vragenlijst die je zojuist hebt gekregen zorgvuldig door. Probeer de antwoorden te verwerken tot een vacature. Zie hiervoor ook het bijgevoegde 'vacatureformulier".
3. Wanneer iedereen klaar is met het invullen van het vacatureformulier, worden de afzonderlijke formulieren op de flip over opgehangen. De groepsleden krijgen de kans om de vacatures
door te lezen. Het groepslid dat zich tot een vacature voelt aangetrokken, spreekt dit uit. Hij/
zij vertelt tevens waarom. Vervolgens krijgt hij/zij het betreffende vacatureformulier. In het
‘ongelukkige’ geval dat twee of meer personen voor dezelfde vacature kiezen, volgt er een kort
gesprek tussen deze personen. Op basis hiervan wordt door de personen zelf beslist of ze van
hetzelfde vacatureformulier gebruik maken of dat één groepslid het mag hebben. Let op! Voor
het sociodrama is het geen bezwaar, wanneer twee of meerdere personen van dezelfde vacature
gebruik maken.
4. Als de groepsleden de vacatures hebben doorgenomen, krijgen zij DRIE MINUTEN de tijd om
tot een definitieve keuze van een vacature te komen. Het is niet verplicht om een vacature te
kiezen! Wanneer een groepslid niet voor een vacature heeft gekozen, is hij/zij wel verplicht om
deze keuze toe te lichten. Vragen die je hierbij kunt stellen zijn: Waren geen van de vacatures
interessant genoeg? Vind je het moeilijk om te kiezen? Staat het beroep je tegen? Of wil je niet
voor deze werkgever werken?
5. De groepsleden die een vacatureformulier hebben gekozen, gaan een brief schrijven aan de
sollicitatiecommissie van het bedrijf, instelling of instantie waar de vacature beschikbaar is.
6. De groepsleden die zich niet voor een bepaalde vacature hebben uitgesproken mogen alsnog
kiezen of ze een sollicitatiebrief willen schrijven op een vacature die misschien niet helemaal
optimaal is. Wanneer dit niet het geval is, wacht de betreffende groepsleden op de dingen die
komen gaan.
7. De groepsleider vormt samen met tenminste nog twee groepsleden de sollicitatiecommissie.
Dit kunnen bijvoorbeeld de groepsleden zijn die niet voor een bepaalde vacature hebben gekozen. Hoe je als groepsleider aan je medecommissieleden komt is niet zo belangrijk, als je maar
aan medecommissieleden komt!
8. De sollicitanten worden verzocht om in een andere ruimte (de wachtkamer) plaats te nemen.
De wachtkamer moet een kleine ruimte zijn (dit is de secundaire werkruimte), waar te weinig
stoelen in staan voor het aantal sollicitanten. Bovendien moet de wachtkamer niet al te fel
verlicht zijn, zodat er een 'intiemer' gevoel ontstaat tussen de sollicitanten onderling. Er mogen geen asbakken staan, geen koffie, geen thee, geen water of andere mogelijke dingen die
kunnen afleiden. Aan de muur moet een grote klok hangen.
9. Ondertussen gaat de sollicitatiecommissie de sollicitatiebrieven selecteren. De commissie mag
maximaal vijf personen uitnodigen voor een gesprek. Dit gebeurd door een uitnodiging aan het
betreffende groepslid te overhandigen. (Zie hiervoor ook de bijgevoegde uitnodiging). De overige sollicitanten ontvangen een afwijzing. In deze brief moet een reële afwijzingsgrond staan
vermeld. (Zie hiervoor ook het bijgevoegde exemplaar) De sollicitanten ontvangen de uitnodiging of de afwijzing in de wachtkamer.
10.De sollicitanten krijgen vijf minuten de tijd om zich op het sollicitatiegesprek voor te bereiden.
11.De afgewezen groepsleden worden nu toegevoegd aan de sollicitatiecommissie. De sollicitatiecommissie: Met uitzondering van de (max.) vijf sollicitanten, maakt nu iedereen deel uit van
de sollicitatiecommissie. De commissie staat onder leiding van een voorzitter. Hij/zij wordt
door de commissie, met een meerderheid van stemmen, aangewezen. Tevens wordt er een notulist aangewezen, die aantekeningen over het verloop van de gesprekken maakt en de gedragingen van de sollicitanten.
12.De sollicitanten verblijven, tot aan hun sollicitatiegesprek, in de wachtkamer. Om beurten
mogen zij voor de commissie verschijnen. Een commissielid nodigt hen hiervoor persoonlijk
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uit. Hij/zij begeleidt de sollicitant vanaf de wachtkamer tot in de ruimte waar het
sollicitatiegesprek zal plaatsvinden.
13.De sollicitatiecommissie zit zover mogelijk weg van de deur die toegang geeft tot
de ruimte waar de sollicitatiegesprekken worden gehouden. De sollicitatiecommissie zit achter een tafel. De stoel waarop de sollicitant gaat zitten staat minimaal twee meter
van de tafel, waarachter de commissie zit. De sollicitant wordt dringend verzocht om te gaan
zitten en te blijven zitten.
14.De commissie mag tien minuten vragen op een sollicitant afvuren. De communicatie binnen
de commissie verloopt volgens het 'kettingmodel', waarbij alleen de voorzitter direct de sollicitant mag aanspreken. De overige commissieleden moeten hun vragen en opmerkingen op
schrift aan hun linker- of rechterbuurman voorleggen, of direct aan de voorzitter. De voorzitter bepaalt zelfstandig welke vragen hij/zij stelt en/of opmerkingen hij/zij maakt.
15.Na tien minuten wordt het gesprek afgerond. De sollicitant wordt verzocht terug te gaan naar
de wachtkamer en daar te blijven tot de uitslag bekend is. Sollicitant 2 wordt uitgenodigd om
aan het sollicitatiegesprek deel te nemen. Opmerking: voor sollicitant 2, 3, 4 en 5 gelden dezelfde procedure.
16.Wanneer de laatste sollicitant de ruimte weer heeft verlaten, gaat de commissie in beraad en
bepalen welke vragen er in de tweede ronde aan de sollicitanten moeten worden gesteld. Let
op: afhankelijk hoe het sociodrama verloopt kan er worden besloten om een derde ronde in te
lassen.
17.Wanneer de laatste sollicitant de ruimte weer heeft verlaten, gaat de commissie in beraad.
Tijdens dit beraad wordt bepaald wie de geschiktste kandidaat voor de vacature is. De beslissing dient op basis van argumenten te worden genomen! Het is mogelijk dat iedere sollicitant
naar een andere vacature solliciteert. Toch mag de commissie slechts een sollicitant aannemen! Of geen sollicitant aannemen! De commissie moet haar beslissingen kunnen beargumenteren. Dit geldt zowel voor de sollicitanten die worden afgewezen, als de sollicitant die wordt
aangenomen.
18.Na het beraad worden de sollicitanten gezamenlijk binnen geroepen. De sollicitatiecommissie
deelt haar beslissing mee en geeft iedere sollicitant de gelegenheid om kort te reageren.
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden plaats willen nemen in een gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: De attributen van het sociodrama worden opgeruimd en het speelvlak wordt leeg
gemaakt (o.a. de tafel van de commissie).
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het sociodrama per onderdeel doorgesproken. Let hierbij vooral op belevingen, verwachtingen, posities en rolgedrag van de sollicitant, de
brief schrijvers, de voorzitter, de commissieleden en de notulist. Hierbij kun je ook gebruik maken van de aantekeningen van de notulist. Welke problemen zijn geactualiseerd? Hoe nu verder?
Wat moet er worden aangepakt? Hoe moet het worden aangepakt? Zorg ervoor dat ieder groepslid zijn/haar eigen vragenlijst terug krijgt!
Volharding: De introductie van het vervolg op het actualiserend sociodrama. Dit kunnen naar
wens diverse oefeningen of gespreksvormen zijn.

1. Heb je voor een beroep geleerd? Welk beroep? Oefen je dit
beroep ook uit?
2. Is het beroep waarvoor je hebt geleerd ook het beroep dat je
graag uitoefent of wilt gaan uitoefenen? Waarom?
3. Heb je (nog) geen beroep? Kun je hiervoor een reden
aangeven?
4. Vind je het belangrijk om voor een bepaalde beroep te zijn
opgeleid? Waarom?
5. Welke beloning ontvang je en/of zou je willen ontvangen
wanneer je het beroep uitoefent?
6. Staat de geboden beloning voor het uitoefenen van het beroep
in verhouding tot de geleverde arbeidsprestatie? Licht je
antwoord toe!
7. Wat zijn de minder prettige kanten van het beroep?
8. Wat is het maatschappelijk belang of nut van het beroep?
9. In hoeverre ben je in staat om een persoonlijke signatuur aan
het uitoefenen van het beroep mee te geven?
10. Probeer het beroep in een kernachtige zin te typeren!
11. Wat is het belang dat uitgerekend jij het beroep uitoefent?
12. Heb je bepaalde idealen ten aanzien van het beroep?
13. Welke eisen stel jij aan een goed beroep en/of werkgever?
14. Hoe denk je dat mensen in je directe omgeving denken over
het beroep?
15. Welk beroep zou je graag willen uitoefenen als je mocht
kiezen? Waarom heb je juist voor dit beroep gekozen? Wat is
het aantrekkelijk van dit beroep?
16. Hoe heb je het beantwoorden van de vragenlijst ervaren?

Naam van het bedrijf/instelling:
Korte omschrijving van de doelstelling en de aard van
het bedrijf:

Voor een spoedige in indiensttreding zoeken wij een:
(M/V), voor 38 uur per week.
Functie inhoud:

Wij vragen:

Wij bieden:

De sollicitatie procedure: uw schriftelijke sollicitatie
kunt u richten aan de sollicitatiecommissie, onder vermelding van het vacaturenummer:
De sollicitatiecommissie bepaald vervolgens of u in
aanmerking komt voor een gesprek. De beslissing zal
schriftelijk aan u worden meegedeeld.

Aan:
Betreft:
Vacaturenummer:

...........................- ......-201
Geachte

,

Het doet mij genoegen om u uit te nodigen voor een
sollicitatiegesprek. De sollicitatiecommissie heeft in
haar besluitvorming juist voor u gekozen, omdat:

Ik hoop spoedig met u in gesprek te raken,
Met vriendelijke groet,
namens de sollicitatiecommissie,

Aan:
Betreft:
Vacaturenummer:

...........................- ......-201
Geachte

,

Het is helaas mijn plicht om u te moeten meedelen dat
wij afzien van uw diensten. De reden hiervoor luidt:

Ik wens u nog heel veel succes met het vinden van een
geschikte arbeidsplaats.
Met vriendelijke groet,
namens de sollicitatiecommissie,

Wat kan er binnen een sollicitatiegesprek zoal aan bod
komen?
1. De reden waarom een sollicitant heeft gesolliciteerd.
2. Controleren of de sollicitant aan de functie eisen
voldoet.
3. Wat verwacht de sollicitant van het beroep?
4. Heeft de sollicitant reeds werk ervaring opgedaan?
5. Wat heeft het bedrijf aan te bieden.
6. Hoe denkt de sollicitant zijn/haar werk in te
vullen?
7. Is de sollicitant bekend met het bedrijf?
8. De sollicitatiebrief.
9. De gezinssituatie of leefsituatie van de sollicitant.
10. Eventuele hobby's van de sollicitant.
11. Wat voor waarde heeft dit werk voor de sollicitant?
12. Wat zijn de beoordelingscriteria van de commissie?
13. Hoe liggen de verantwoordelijkheden verdeeld?
14. Kan de sollicitant in teamverband werken?
15. Kan de sollicitant ook individueel werken?
16. Kan de sollicitant tegen grote werkdruk? Hoe weet
hij/zij dat?
17. De sollicitatieprocedure uitleggen.
18. Heeft de sollicitant op- en/of aanmerkingen?
19. Kan de sollicitant zich verenigen met de doelstelling van het bedrijf?
20. Is de sollicitant in studie mogelijkheden geïnteresseerd?
21. Hoe staat de sollicitant ten opzichte van een
psychologisch onderzoek?
22. Hoe capabel acht de sollicitant zich om voor de
baan in aanmerking te komen?
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Algemeen
Naam van de oefening: De rechtbank
Onderwerp van de oefening: Een psychodrama wat helpt met het nemen van een moeilijke beslissing.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het verwerven van inzicht in denken, voelen,
waarnemen en handelen. [2] Het nemen van beslissingen en het dragen van de bijbehorende verantwoordelijkheid.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het op een actieve en speelse wijze uitvoeren van
het psychodrama. [2] Het observeren en registreren hoe groepsleden zich gedragen
gedurende het psychodrama. [3] Het nemen van een moeilijke beslissing en hiervoor
gaan staan.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 100 — 140 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, muziek en/of geluiden (sfx), flip over, viltstiften,
stoel op verhoging.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), psychodrama
(werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: In de primaire werkruimte worden pennen en papier klaar gelegd.
In de secundaire werkruimte de muziek en/of geluiden (sfx) aanzetten. Let op: de muziek en/of
geluiden in de secundaire werkruimte dient of cello muziek te horen zijn (bijvoorbeeld muziek
voor cello van Bach), of SFX-geluiden van een kantoor waar er wordt gewerkt (een combinatie
mag ook).

Rechter

Griffier denken

De pijlen geven de communicatierichtingen aan
van de deelnemers aan
het psychodrama.

Griffier emoties

Een gestippelde pijl geeft
aan dat de communicatie alleen schriftelijk is.
De onafgebroken pijl
geeft aan dat er sprake
is van verbale en/of
schriftelijke communicatie.

Advocaat pro

Advocaat contra
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Stage en aankleding: De primaire ruimte: Het spelvlak komt eruit te zien als een
pentagram. Het groepslid wiens dilemma als onderwerp van het psychodrama dient,
neemt plaats op de stoel van de rechter. Deze staat bij voorkeur op een verhoging. De
rechter kan alleen rechtstreeks communiceren met advocaat contra en advocaat pro.
Hierbij geldt dat advocaat contra en advocaat pro ieder een kant van het dilemma vertegenwoordigen en verdedigen. Aangezien de rechter op het eind van de zitting een oordeel over het dilemma moet vellen, is het van belang dat advocaat contra en advocaat pro hun uiterste best doen om
ieder 'hun gelijk' te halen -ook al gaat dit ten koste van de ander. Opmerking: Het staat de rechter
natuurlijk vrij om een Salomon's oordeel (proberen) te vellen!
De griffier voor emoties en de griffier voor denken kunnen niet rechtstreeks met de rechter communiceren. De griffier voor emoties representeert het gevoel van het groepslid; terwijl de griffier
voor het denken het denken vertegenwoordigt. Beiden treden op als een ondersteunende adviseur. Dat wil zeggen dat de griffier voor emoties direct kan communiceren met advocaat pro en
slechts indirect kan communiceren met advocaat contra. De griffier voor denken kan direct communiceren met advocaat contra en slechts indirect communiceren met advocaat pro. Let op: het
indirect communiceren gebeurd schriftelijk.
Voorbeeld: wanneer advocaat pro een beroep doet op het denken (De griffier voor denken), dan
verzoekt hij/zij de griffier voor emoties om zijn/haar vraag over te brengen. De griffier voor denken schrijft een antwoord op en geeft dit aan de griffier voor emoties. De griffier voor emoties
leest het antwoord en geeft het antwoord mondeling verder aan advocaat pro, wanneer hij/zij het
eens is met het antwoord van de griffier voor denken. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde!
Wanneer de rechter iets wil weten over het gevoel (De griffier voor emoties) dient hij/zij zijn/haar
vraag te richten tot advocaat pro, die de vraag al dan niet voorlegt aan de griffier voor emoties.
De griffier voor emoties geeft aan advocaat pro antwoord en deze bepaalt of hij/zij het antwoord
doorgeeft aan de rechter. Advocaat pro dient het eens te zijn met het antwoord van het gevoel.
Wanneer de rechter een vraag heeft voor het denken (De griffier voor denken), dan dient hij/zij
deze voor te leggen aan advocaat contra. Verder dient dezelfde procedure doorlopen te worden.

De uitvoering
Inleiding op de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaats nemen in een gesprekskring en pro-

2.

3.

4.
5.

beert te achterhalen welk groepslid momenteel te maken heeft met een belangrijke keuze die
hij/zij moet gaan maken. Let op: dit is belangrijk voor het selecteren van de protagonist van het
psychodrama. Het meest geschikt zijn beslissingen die moeten worden genomen, maar waarin
het groepslid twijfelt over wat te gaan besluiten.
De groepsleider maakt de keuze welk groepslid en dus welk dilemma er het meest geschikt is
voor het psychodrama. Hier geeft de groepsleider direct bij aan dat dit niet betekent dat de
andere dilemma’s onbelangrijk zijn, maar dat het gekozen dilemma’s het meest geschikt is
voor het psychodrama: De rechtbank.
De groepsleider vraagt aan het groepslid om aan te geven welk groepslid het beste advocaat
pro en advocaat contra (de advocaat van de duivel) kan spelen. Als ook welk groepslid het beste het denken kan vertegenwoordigen en welk groepslid de emoties. Ook wordt er een gerechtsbode aangewezen.
De groepsleider vraagt of het groepslid naar de secundaire werkruimte wil gaan en daar wil
wachten tot de voorbereidingen voor het psychodrama zijn afgerond.
De groepsleider geeft aan, als het groepslid is verdwenen, dat er verschillende dingen moeten
gebeuren. Als eerste legt de groepsleider uit dat zo dadelijk om beurten de advocaten en de
griffiers drie minuten de tijd hebben om het groepslid in de andere ruimte te interviewen. Met
als doel om zoveel mogelijk informatie in te winnen over het dilemma. Er is echter wel een
restrictie. Zo mag advocaat pro alleen maar naar redenen en motieven vragen waarom het
groepslid wel voor de oplossing van het dilemma moet kiezen. Advocaat contra mag alleen
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6.

7.

8.

9.

naar redenen en motieven vragen waarom het groepslid tegen de oplossing van
het dilemma moet kiezen. De griffier van het denken mag alleen informatie inwinnen over hoe de persoon denkt over het dilemma en de eventuele gevolgen, als ook
hoe het dilemma is ontstaan en wie er allemaal bij zijn betrokken. De griffier van
de emoties mag alleen maar vragen naar de gevoelsbeleving van het groepslid bij het dilemma, de twijfel, de mogelijke consequenties en de overige betrokkenen. De groepsleider stuurt
als eerste advocaat pro naar het groepslid toe om hem/haar te gaan interviewen. Na drie minuten gaat advocaat contra hem/haar afwisselen, gevolgd na drie minuten door de griffier van
het denken en tot slot door de griffier van de emoties. Let op: de overige groepsleden zijn audience.
Ondertussen legt de groepsleider het psychodrama uit aan de overige groepsleden en vraagt of
zij willen helpen met het inrichten van de stage, het scheuren van kleine papiertjes om mee te
communiceren, het klaarleggen van pen en papier voor de rechter. Let op: de groepsleider
dient uit te leggen dat het groepslid met het dilemma de rechter is en een besluit gaat nemen
op het einde van de rechtbankzitting!
Nadat de advocaten en de griffiers bij het groepslid in de andere werkruimte zijn geweest.
Vraagt de groepsleider of de groepsleden hen willen bijpraten. Zelf gaat de groepsleider naar
het groepslid in de andere werkruimte en gaat samen met hem/haar het dilemma scherp formuleren en wel in de vorm van een vraag waarop alleen ‘ja’ of ‘nee’ kan worden geantwoord.
Voorbeeld: Moet mijnheer Pietersen tegen zijn vrouw gaan vertellen dat hij een buitenechtelijke
affaire heeft?
De groepsleider vertelt het groepslid dat hij/zij de rechter is in een rechtszaak die zo dadelijk
gaat beginnen. Bovendien legt de groepsleider uit hoe de communicatie tijdens het psychodrama verloopt. Als ook dat de rechter onpartijdig behoort te zijn en alleen vragen mag stellen
aan de advocaten (of via de advocaat aan de griffiers). Op het einde van de rechtszaak trekt de
rechter zich terug voor beraadt en om een vonnis te vellen.
De groepsleider laat de rechter nog even wachten en gaat terug naar de werkruimte.

Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of alle spelers plaats willen nemen binnen het spelvlak. Advocaat pro
en advocaat contra richten hun gezicht naar de Rechter. De griffier voor emoties en de griffier
voor denken richten hun gezicht naar de advocaten. De overige groepsleden kunnen achter de
advocaten op de publieke tribune plaatsnemen.
2. De groepsleider laat de rechter halen door een gerechtsbode. Bij binnenkomst roept de gerechtsbode: “Allemaal gaan staan voor de rechtbank”.
3. Vervolgens stelt de gerechtsbode de auxiliary ego's voor, in de trant van: "Advocaat pro vertegenwoordigt de pro kant van het dilemma, te weten:..........(invullen). Advocaat contra vertegenwoordigt de contra kant van het dilemma, te weten:..........(invullen). De griffier voor emoties vertegenwoordigt het gevoel en is de raadsman van advocaat pro. Advocaat contra vertegenwoordigt het denken en is de raadsman van advocaat contra".
4. Tot slot legt de gerechtsbode het dilemma in vraagvorm voor aan de rechter, met het verzoek
om op het eind van de zitting met een bindend oordeel te komen. De feitelijke zitting duurt 45
minuten. De rechter neemt nu de leiding van het psychodrama over.
5. De rechter mag beginnen met vragen stellen aan advocaat contra en advocaat pro. De rechter
mag zich echter niet inhoudelijk mengen in gesprekken en discussies tussen de raadsmannen
en hun griffiers. De rechter mag wel om aandacht of orde vragen. De rechter mag ook geen
eigen meningen, visies of correcties gaan spuien. Het enige wat de rechter mag is luisteren en
vragen ter verduidelijking stellen. De rechter dient zo objectief mogelijk te zijn. Het oordeel
dient gebaseerd te zijn op de argumenten die tijdens de zitting zijn aangedragen.
6. De gerechtsbode geeft een teken aan de rechter dat 35 minuten voorbij zijn en dat het tijd
wordt voor de slotpleidooien van de advocaten.
7. De gerechtsbode geeft een teken dat de 45 minuten om zijn. De rechter trekt zich terug in de
andere werkruimte. Hij/zij krijgt 15 minuten de tijd om tot een oordeel te komen en dit te beargumenteren.
8. De gerechtsbode gaat de rechter halen en bij binnenkomst roept hij/zij: “Allemaal gaan staan
voor de rechtbank”. De rechter komt terug het spelvlak in gelopen en neemt plaats. De rechter
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velt zijn/haar oordeel. Tot slot vraagt hij/zij of advocaat pro en advocaat contra
nog een laatste opmerking willen maken. De rechter sluit de zitting.
9. De gerechtsbode begeleidt de rechter terug naar de andere werkruimte.
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden de stage willen opruimen en de stoelen
willen plaatsen in een gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: Het opruimen van de stage. Nadat de stoelen in een gesprekskring staan opgesteld
wordt het groepslid (de rechter) gevraagd om terug in de werkruimte te komen.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het psychodrama doorgesproken. Als eerste
wordt gevraagd aan het publiek hoe zij het psychodrama hebben ervaren en wat dit met hen persoonlijk heeft gedaan. Hierna komen de gerechtsbode, de griffiers, de advocaten en tot slot het
groepslid (protagonist) aan bod.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte
termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Het persoonlijk machtspel
Onderwerp van de oefening: Het zichtbaar maken van beheersingsproblemen die spelen binnen de groep of het team. Hoe zet ieder groepslid zijn/haar persoonlijke macht
in om een opdracht wel/niet uit te voeren? Of door de spelregels naar eigen inzichten
aan te passen als dit zo uitkomt? Of door andere groepsleden het leven juist zuur te
maken?
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het achterhalen van de beheersingsproblemen
binnen de groep. [2] Het actualiseren van de beheersingsproblemen binnen de groep.
[3] Het vaststellen hoe afzonderlijke groepsleden zich binnen de groep profileren. [5]
Het vaststellen hoe een groepslid zich gedraagt als hij/zij in een conflictueuze situatie
terecht komt. [6] Het vaststellen welke rollen en posities de groepsleden binnen de
groep innemen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het op een actieve en speelse wijze uitvoeren van
het spel. [2] Het observeren en registreren hoe groepsleden zich gedragen gedurende
het spel. [3] Het doelgericht spelen van het spel om te winnen met je team.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 120 — 240 minuten
Benodigde middelen: spelbord, spelregels en opdrachtenkaartjes (zie bijlage), dobbelsteen, twee pionnen, koffie en thee.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het spelbord in kleur printen op A3-formaat en plastificeren. Opdrachtenkaartjes in kleur printen en losknippen en tot slot ook de spelregels in kleur printen.
Stage en aankleding: Een tafel met daarop het spelbord, de dobbelsteen en de opdrachtkaarten.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden twee teams willen vormen.
Het eerste team is het Schoppenteam en het tweede team is het Hartenteam.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de teams ieder aan één kant van de tafel willen plaatsnemen. Zelf
neemt de groepsleider plaats aan het hoofd van de tafel.
2. De groepsleider geeft de uit geprinte spelregels aan een willekeurig groepslid en vraagt of hij/
zij het spel wil uitleggen aan de hand van de spelregels.
3. Het spel wordt gespeeld. Let op: het spel bied de groepsleider veel mogelijkheden om uitleg te
geven over diverse vormen van macht (zie hiervoor ook de presentaties over macht in
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www.boekenhoek.info), als ook om andere termen uit te leggen (bijvoorbeeld vertrouwen). Bovendien worden door het spel de onderlinge relaties tussen bijvoorbeeld macht en hiërarchie duidelijk, macht en (wan)vertrouwen, macht en (non)
acceptatie, macht en eerlijkheid. Tot slot kan de groepsleider actief invloed op het
spelverloop hebben, zeker als groepsleden te voorzichtig het spel spelen en weinig willen laten
zien. Zoals bij de meeste groepsdynamica spelen lijkt het op een gezelschapsspel en doet het een
beroep op het wedstrijdelement (het winnen van het spel). Echter is de kans klein dat het spel
ook daadwerkelijk wordt uitgespeeld, zelfs niet in 4 uur. Het doel hiervan is dat er zoveel mogelijk en zolang mogelijk groepsinteracties zijn. Zeker naarmate het spel langer duurt, gaat frustratie en vermoeidheid een belangrijk rol spelen: groepsleden laten veel sneller hun vormelijkheid varen en gaan meer en meer oorspronkelijke reacties geven.
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden het spel willen opruimen en de stoelen
in een gesprekskring willen plaatsen.

Evaluatie
Opruimen: De tafel word aan de kant gezet.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte
termijn) doel- en taakstellingen.

Doel van het spel: Het ontdekken van je eigen macht en de
macht van anderen.
Benodigdheden: Spelbord, dobbelsteen, opdrachtenkaarten, 2 pionnen, pen en papier.
1.

Vorm twee teams, te weten: Het Hartenteam en het Schoppenteam.

2. Ieder team gooit met de dobbelsteen. Het team wat de hoogste ogen gooit mag beginnen en gooit nogmaals met de dobbelsteen.
3. Zet de pion zoveel plaatsen vooruit als de ogen van de dobbelsteen aangeven. De eerste plaats is de 2, hierna de 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, boer, vrouw, koning, aas en tot slot het vakje finish.
Het Hartenteam volgt de hartenkaarten op het spelbord en het
Schoppenteam volgt de schoppenkaarten.

4. Iedere kaart op het spelbord staat symbool voor een opdracht,
bekijk hiervoor het desbetreffende opdrachtenkaartje.

5.

Het team dient de opdracht uit te voeren, als het team weigert
dan betekent dit dat het andere team twee plaatsen vooruit
mag op het spelbord. Als het team er niet in slaagt om de opdracht goed uit te voeren, dan gaat het team 4 plaatsen achteruit.

6.

Of een opdracht goed is uitgevoerd bepalen alle groepsleden
tezamen door een meerderheidsbesluit te nemen.

7.

Als een team op het vakje: finish terecht komt, is dit team pas
winnaar als zij de laatste opdracht goed weten te volbrengen.
Let op: het team dient exact op het vakje: finish te komen, anders gaat de pion weer zoveel plaatsen terug als de ogen van
de dobbelsteen aangeven.

8.

De prijs voor de winnaar is dat zij bepalen wat de tegenprestatie van het verliezende team is. Let op: hierbij mag het verliezende team niet in gevaar worden gebracht en dient direct gerealiseerd te worden.

9. Daar waar de spelregels niet in hebben voorzien, bepalen de
groepsleden samen hoe te handelen.
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Fysieke macht:

Betweter: een team-

een teamlid daagt
iemand uit het andere
team uit voor een duel
armpje drukken.

lid daagt iemand uit het
andere team uit voor een discussie over een zelfgekozen
onderwerp. Het is de bedoeling
dat je de ander monddood
maakt met argumenten.

Als je wint mag je 2 plaatsen vooruit. Als je verliest
ga je 4 plaatsen achteruit.

Als je wint, gaat het andere
team terug naar plaats 2.

Acceptatie: het al
dan niet accepteren
van ‘iets’ is ook een uitdrukkingsvorm van macht. Twee
teamleden vertellen ieder 5
eigenschappen of kenmerken
van zichzelf die zij NIET accepteren en vertellen hierbij ook
waarom dit het geval is. Gelukt? 2 plaatsen vooruit.

Liegen: Hoe goed zijn
jullie in het ontdekken van een
leugen. Het andere team vertelt een anekdote, dit kan
waar of verzonnen zijn. Wat
denken jullie?
Goed geantwoord? Dan gaat
het andere team 4 plaatsen
achteruit.

Pagina 372

Manipulatie: een
Acceptatie: een
teamlid kiest een persoon uit
het eigen team uit en vertelt 3
dingen die hij/zij NIET accepteert
van die persoon. Dit mag betrekking hebben op lichaamskenmerken, eigenschappen, voorkeuren
etc.
Gelukt? Dan 5 plaatsen vooruit.

Emotionele chantage: een teamlid vertelt een recente situatie
waarin hij/zij op een succesvolle manier emotioneel heeft
gechanteerd. Als iemand uit
het andere team hierover
heen, dan gaat het uitdagende
team 6 plaatsen terug.

teamlid vertelt een recente situatie waarin hij/zij
op een succesvolle manier
heeft gemanipuleerd. Als iemand uit het andere team
hierover heen gaat, dan gaat
het uitdagende team 6 plaatsen terug en het winnende
team 3 plaatsen vooruit.

Wantrouwen: een
teamlid vertelt welke persoon
hij/zij van zijn team of van het
andere team, NIET vertrouwt
en waarom niet.
Als dit op een geloofwaardige
manier gebeurd, mag het team
8 plaatsen vooruit!
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Een leugentje om
bestwil: een teamlid
vertelt drie leugentjes om
bestwil die hij/zij tegen teamleden (zowel de eigen teamleden als die van het andere
team) recentelijk heeft vertelt.

Mooier: een teamlid gaat

Gelukt? Het andere team gaat
9 plaatsen terug!

Gelukt? 2 plaatsen vooruit.

een persoon uit het andere
team uitdagen tot een vergelijking. Het doel is om aan te
tonen dat hij/zij mooier is dan
de tegenstander.

Uitdagen: een teamlid vertelt waar hij/zij
goed in is en demonstreert
dit. Vervolgens mag iemand uit
het andere team laten zien
dat hij/zij het beter kan. Is
dat het geval dan gaan zij direct door naar de finish. Is
dat niet het geval dan gaan zij
10 plaatsen achteruit.

Hiërarchielijn: vorm
met je team een hiërarchielijn
waarbij ieder groepslid het
100% mee eens is. Hiervoor
krijg je maximaal 3 minuten.
Gelukt? 1 plaats naar voren.
Mislukt? 6 plaatsen achteruit.
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Woordspel: bedenk
met je team drie bestaande Nederlandse woorden
(die in het woordenboek voorkomen) met zoveel mogelijk
letters. Hetzelfde doet het
andere team. Het team met
het woord met meeste letters
wint en gaat door naar de Joker!

Joker: Dit is boffen! Het andere team gaat
10 plaatsen terug en jouw
team slechts 5 plaatsen
achteruit!
Bovendien mogen jullie iets
te drinken halen voor het
andere team.

Houden van: Dit kan
betekenen liefde voelen
voor iets of iemand of het bezitten van iets. Een teamlid
noemt 3 personen waarvoor
hij/zij liefde voelt en 3 dingen
die hij/zij bezit in de betekenis van: houden van…
Gelukt? 3 plaatsen vooruit!

Macht in seks:
wie van het team heeft
wel eens deelgenomen aan
een trio? Wie had in die situatie de macht?
Gelukt? Ga 8 plaatsen
vooruit!
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Positieve eigenschappen: een teamlid daagt een persoon
van het andere team uit om
positieve eigenschappen van
zichzelf te noemen. Het teamlid wat de meeste positieve
(kloppende) eigenschappen
weet te noemen wint. Het verliezende team gaat naar
plaats 2.

Een hug: een teamlid
daagt een persoon van het
andere team uit om elkaar te
omhelzen. De eerste die loslaat verliest.

Het team van de winnaar mag
direct door naar de kaart van
de vrouw.

Vertrouwen: een
teamlid vertelt tegen
een persoon uit het eigen
team of het andere team,
waarom hij/zij de ander vertrouwt. Minimaal 5 redenen.
Gelukt? Het team mag 5
plaatsen vooruit! Het andere
team 5 achteruit.

Eerlijk: een teamlid
kiest een teamgenoot uit
en vertelt 3 minuten EERLIJK wat hij/zij van de ander vindt.
Gelukt? Het andere team
gaat 6 plaatsen terug.
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Uitdagen: een teamlid daagt een persoon
van het andere team uit om
vast te stellen wie er succesvoller is. Het teamlid met de
meeste (aantoonbare) successen wint.
Verloren? Dan ga je met je
team 7 plaatsen terug.

Hoeveel: LAAT DEZE
KAART NIET AAN HET ANDERE TEAM
ZIEN! Vraag aan het andere team
hoeveel harten er staan afgebeeld op de speelkaart harten
negen.
Heeft het andere team het correcte aantal, dan gaan zij 4
plaatsen vooruit en jullie 6
plaatsen achteruit.

Uitdagen: een teamlid vertelt waar hij/zij
goed in is en demonstreert
dit. Vervolgens mag iemand uit
het andere team laten zien
dat hij/zij het beter kan. Is
dat het geval dan gaan zij direct door naar de finish. Is
dat niet het geval dan gaan zij
10 plaatsen achteruit.

Boer zoekt: een
teamlid gaat zichzelf aanprijzen als een geschikte
samenwerkingspartner.
Als hij/zij meer dan 10 redenen kan noemen, mag
het team 4 plaatsen vooruit.
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Complimenten: een

Gelukkig: een teamlid

teamlid daagt een
persoon uit het andere
team uit om naar elkaar toe
zoveel mogelijk oprecht complimenten te geven. De persoon die als eerste opgeeft,
gaat met zijn team terug
naar vakje 4.

daagt een persoon uit het andere team uit om zoveel mogelijk situaties, personen, dingen te noemen die hem/haar
gelukkig maken. De persoon
die als eerste opgeeft, gaat
met zijn/haar team terug
naar vakje 2.

Macht: een teamlid

Joker: Dit is bof-

vertelt een geldige definitie van macht. Als het andere team een betere definitie weet te geven, dan gaat
het Hartenteam terug naar
plaats 3. Is de definitie van
het Hartenteam beter, dan
gaat het team direct door
naar de rode joker.

fen! Het andere team gaat
10 plaatsen terug en jouw
team slechts 1 plaats achteruit!
Bovendien mogen jullie iets
te drinken halen, maar alleen voor jullie team.
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Finish: Geef 5 redenen
aan waarom dat jullie
team een betere winnaar
zijn dan het andere team.

Finish: Geef 5 redenen
waarom dat het andere
team een betere verliezer
zijn dan jullie team.

Gelukt? Proficiat! Jullie hebben het spel gewonnen.

Gelukt? Proficiat! Jullie hebben het spel gewonnen.

Mislukt? Terug naar plaats 5.

Mislukt? Terug naar plaats 3.
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Algemeen
Naam van de oefening: Uitnodigen of afwijzen
Onderwerp van de oefening: Het spelen met communicatie om de effecten van (non)
verbale communicatie aan den lijve te ervaren.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontdekken welke invloed non-verbale communicatie heeft op het voeren van een gesprek. [2] Het ontdekken hoe groot de impact is
van eerdere ervaringen met het afgewezen worden. [3] Het ontdekken hoe belangrijk
het voor een groepslid is om erbij te horen en geaccepteerd te worden door de overige
groepsleden.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het uitspelen van eerder opgedane ervaringen. [3] Het kwetsbaar op durven
stellen tijdens het uitvoeren van de oefeningen.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 40 minuten
Benodigde middelen: Niets in het bijzonder
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek) expressie (werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Geen.
Stage en aankleding: De werkruimte zo leeg mogelijk. .

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden in een kring willen gaan
staan.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden een partner willen kiezen. Bepaal wie persoon ‘A’ is
en wie persoon ‘B’.
2. De gefrustreerde conversatie. De groepsleider vraagt of persoon ‘A’ met persoon ‘B’ over een
onderwerp wil praten dat voor hem/haar heel belangrijk is. Ondertussen zwijgt persoon ‘B’,
draait geregeld zijn/haar hoofd af, kijkt persoon ‘A’ niet veel aan en maakt een ongeïnteresseerde indruk. Persoon ‘A’ blijft proberen om de ander bij het gesprek te betrekken.
3. Korte nabespreking: Wat gebeurt er met persoon ‘A’ tijdens de oefening? Wil je de ander overtuigen? Word je kwaad? Negeer je de ander? Heb je bemerkt hoe moeilijk het is om te communiceren met iemand die niet luistert? Herken je dit?
4. Wisselen. Persoon ‘B’ begint over een gevoelsmatig moeilijk onderwerp te praten.
5. Korte nabespreking van de oefening.

Pagina 380

6. Afwijzen of uitnodigen. De groepsleider vraagt of de groepsleden zich willen verspreiden in de ruimte.
7. De groepsleden wordt gevraagd om op een non-verbale wijze contact met de ander
te maken, met als doel om de ander uit te nodigen of om de ander af te wijzen.
Hoe? Door bijvoorbeeld te knipogen, te flirten of de ander de rug toe draaien, kwaad kijken of
de neus ophalen.
8. Nabespreking: Wat is je opgevallen bij het uitnodigen? En wat is je opgevallen bij het afwijzen?
9. Blijven of vertrekken. Het blijkt dat veel mensen die bang zijn om afgewezen te worden een
soort jeugdherinnering gemeen met elkaar hebben, te weten: opzettelijk buiten het spel worden gehouden door speelgenootjes. Bij de volgende oefening kan die situatie worden herbeleeft, met als doel dat je beter inzicht krijgt in het functioneren van dit mechanisme.
10.Vorm groepjes van drie personen en leer elkaar non-verbaal kennen. Verken de anderen door
te kijken, handpraat, aanraken, en dergelijke. (5 minuten)
11.Bespreek nu met elkaar (het trio) wie van jullie bij elkaar blijft en welke persoon weg moet.
12.Als de persoon is vertrokken, eventueel naar een ander koppel om te kijken of hij/zij een ander kan vervangen. Anders gezegd: de oefening wordt (twee, drie of vier keer) herhaald.
13.Nabespreking: Wat ben je je gewaar geworden? Wat is je opgevallen?
14.Acceptatie vragen. De groepsleden die de bovenstaande oefeningen als bijzonder moeilijk hebben ervaren en/of het gevoel hebben afgewezen te zijn door de groep(sleden), kunnen de volgende oefening doen.
15.Het groepslid dat zich afgewezen voelt en/of buitengesloten gaat bij alle groepsleden vragen of
zij hem/haar wil accepteren. (‘Wil je me accepteren?’)
16.De groepsleden kunnen daar ‘ja’ of ‘nee’ opzeggen, al dan niet voorzien van een korte opmerking. Bijvoorbeeld: ‘Ik accepteer je, maar niet je wantrouwen’ of:’ Ik accepteer je niet, zolang je
jezelf buitenschot houdt tijdens de bijeenkomsten’.
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heeft een ieder van deze oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de
komende tijd mee aan de slag? Formuleer
eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Het problemenspel
Onderwerp van de oefening: Wat ga je doen als je met (sociale) problemen te maken
krijgt binnen een groep?
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het kunnen inleven in probleemsituaties. [2] Het
kunnen en durven optreden in probleemsituaties. [3] Het vaststellen hoe afzonderlijke
groepsleden zich binnen de groep profileren. [5] Het vaststellen hoe een groepslid zich
gedraagt als hij/zij in een conflictueuze situatie terecht komt. [6] Het vaststellen welke
rollen en posities de groepsleden binnen de groep innemen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het op een actieve en speelse wijze uitvoeren van
het spel. [2] Het observeren en registreren hoe groepsleden zich gedragen gedurende
het spel. [3] Het aanpakken van de problemen en het doelgericht durven op te treden.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: 40 — 90 minuten
Benodigde middelen: Spelregels, probleemschetsen en instructiekaartjes (zie bijlage),
pennen en papier.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel & expressie
(werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De spelregels, de probleemschetsen en instructiekaartjes in kleur
printen.
Stage en aankleding: Een tafel met daarop de probleemschetsen, de instructiekaartjes, pennen
en papier. Verder veel speelruimte.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider geeft de spelregels aan een groepslid. Hij/zij is nu
belast met het uitleggen en op gang brengen van het spel. Het spel verloopt zoals dit staat beschreven in de spelregels.
Het doorvoeren van de oefening:
Het spel verloopt zoals dit staat beschreven in de spelregels.
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden het spel willen opruimen en de stoelen
in een gesprekskring willen plaatsen.
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Evaluatie
Opruimen: De tafel word aan de kant gezet.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte
termijn) doel- en taakstellingen.

Doel van het spel:
Het testen van de parate kennis en het inzicht hoe je met problemen
binnen de groep omgaat.

Aantal spelers:
5 tot 12.

Het spelverloop:
1. Gelijktijdig met de spelregels heb je 15 probleemschetsen en 12 instructiekaartjes ontvangen.
2. Maak twee stapeltjes, te weten een stapel voor de probleemschetsen
en een stapel met instructiekaartjes. Zorg ervoor dat niemand kan
lezen wat er op de kaartjes en schetsen staat beschreven.
3. Een groepslid pak een probleemschets en een instructiekaartje van de
stapeltjes af. Hij/zij zorgt ervoor dat het instructiekaartje door
niemand anders gezien wordt als hem/haar zelf.
4. Het groepslid leest de probleemschets voor.
5. De groep gaat nu de probleemschets naspelen. Hierbij vervult het
groepslid die de kaartjes heeft gepakt, de rol van groepsleider. De
overige rollen worden vervuld zoals deze staan beschreven. Let op:
Alle groepsleden spelen bij alle probleemschetsen mee!
6. Het groepslid dat de rol van groepsleider vervult binnen de probleemschets heeft als opdracht om het probleem op te lossen op de manier
zoals dit op het instructiekaartje staat vermeld.
7. Nadat het probleem is opgelost of de situatie geëscaleerd is, wordt
het optreden van de groepsleider besproken. Hierbij kunnen de volgende vragen aan bod komen: Op welke wijze heeft de groepsleider

geprobeerd om het probleem op te lossen? Is de groepsleider in zijn/
haar opzet geslaagd? Hoe zou het probleem anders kunnen worden
opgelost? Wat hebben de groepsleden als moeilijk ervaren tijdens het
spel?
8. Een groepslid pakt een probleemschets en een instructiekaartje. Het
spel begint weer van voor af aan.
9. Op het einde van het spel (nadat alle probleemschetsen zijn uitgespeeld), bepalen de groepsleden tezamen wie het beste de problemen
weet aan te pakken. Dit is de winnaar.
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Instructiekaartje
Je denkt het probleem op te lossen door
een laissez-faire houding aan te nemen!

Instructiekaartje
Je denkt het probleem op te lossen door te
gaan problematiseren!

Instructiekaartje
Je denkt het probleem op te lossen door
een gesprek onder vier ogen!

Instructiekaartje
Je denkt het probleem op te lossen door…
(vrije keuze)

Instructiekaartje
Je denkt het probleem op te lossen door
een zakelijke benadering!

Instructiekaartje
Je denkt het probleem op te lossen door
afleiding!
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Instructiekaartje
Je denkt het probleem op te lossen door
het probleem te ontkennen!

Instructiekaartje
Je denkt het probleem op te lossen door
een directe confrontatie aan te gaan!

Instructiekaartje
Je denkt het probleem op te lossen door de
groep te laten stemmen over wat er dient
te gebeuren!

Instructiekaartje
Je denkt het probleem op te lossen door
een directieve aanpak!

Instructiekaartje
Je denkt het probleem op te lossen door
een groepslid uit de groep te verwijderen!

Instructiekaartje
Je denkt het probleem op te lossen door
een kringgesprek!
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Probleemschets
Persoonsbeschrijving:
Karin is twintig jaar oud. Ze studeert vrouwenwerk aan de hogeschool. Karin is actief werkzaam binnen verschillende regionale
vrouwengroepen. Het stokpaardje van Karin is: de positie van de vrouw binnen de maatschappij. Tevens speelt ze met veel verve
toneel. Karin is zeer alert op vrouwonvriendelijke aspecten binnen toneelstukken en de groep.
Probleem:
Tijdens bijeenkomsten wijst Karin de groep op subtiele vormen van vrouwonvriendelijkheid. Bijvoorbeeld: De rol van de vrouw
als het verzorgende personage binnen een toneelstuk. Wat dat betreft zelfs binnen de groep! Want wie zet iedere keer koffie?
De groep is in eerste instantie blij met de kanttekeningen van Karin. Het lijkt alsof er een onbekende wereld aan je voeten ligt
te prijken. Het is dan ook niet onverstandig om je als groep te hoeden voor vrouwonvriendelijk gedrag.
Na twaalf bijeenkomsten begint de groep zich echter te irriteren aan de vermeende vrouwonvriendelijkheid. De groep heeft
vanwege die reden al drie toneelstukken niet gekozen. Ondanks dat de stukken binnen de groep hoog werden gewaardeerd. Nu
dreigt een vierde toneelstuk om dezelfde reden te struikelen. Karin legt uit waarom. Vrijwel meteen komen er drie groepsleden
in opstand. Er ontstaat een heftige discussie. De overige groepsleden nemen ook stelling tegen het standpunt van Karin. Karin
blijft bij haar standpunt en weigert mee te werken aan de totstandkoming van het toneelstuk.

Hoe kom je uit deze impasse?

Probleemschets
Persoonsbeschrijving:
Alex is 23 jaar oud. Hij speelt graag toneel. Het liefste de hele dag door. Alex is iemand die spontaan overkomt. Hij weet een oneindig aantal moppen en vertelt ze overdadig. Alex studeert bouwkunde en houdt van lol maken.

Probleem:
De groep begint zich na acht bijeenkomsten aan Alex te irriteren. Omdat hij steeds de aandacht
naar zich toetrekt. Hoe? Door moppen te vertellen; door in de lach te schieten; en door schijnbaar
niets serieus te nemen. Wat in het begin van de groep afleiding en ontspanning bood, werkt nu belemmerend. Tijdens de evaluatie van de achtste bijeenkomst, breekt de hel boven het hoofd van
Alex los. Hij wordt het middelpunt van de kritiek.

Hoe pak je dit probleem aan?

Pagina 388

Probleemschets
Persoonsbeschrijving:
Betty is 47 jaar oud. Betty is conservatief in haar opvattingen, meningen en visies. Ze speelt al 23
jaar actief toneel en sinds drie maanden neemt ze deel aan de groep. Betty is een ondernemende
vrouw, die alles wat ze doet zo goed mogelijk probeert te doen. Betty is getrouwd en heeft drie kinderen.

Probleem:
Een groepslid komt met een toneelstuk aanzetten, dat hij/zij graag met de groep wil gaan opvoeren.
Het toneelstuk heet: "Orgie", en gaat over een aristocratisch gezin aan het begin van deze eeuw. In
het toneelstuk worden de misverstanden van de bourgeoisie aan de tand gevoeld. Decadente scènes
werken schokkerend. Betty reageert fel op het voorstel van het groepslid. En Betty dreigt de groep
te verlaten, wanneer dit stuk wordt gespeeld. De overige groepsleden kijken zowel Betty als jou verbaasd aan. Wat is er aan de hand? Hoe pak je het probleem aan?

Probleemschets
Persoonsbeschrijving:
Bert is een 25 jarige metaalbewerker. Hij is werkloos. Toneelspelen is voor hem een zinvolle vrije
tijdsbesteding. Hij wil graag grote rollen spelen. Bert heeft echter een leesprobleem. Het leesniveau
is laag. Wat zoveel wil zeggen als dat hij niet precies weet wat hij leest; dat hij zeer traag leest; dat
hij woorden tijdens het lezen overslaat. Hierdoor heeft Bert ook een probleem met het van buiten
leren van teksten.

Probleem:
Tijdens een bijeenkomst worden de rollen van het toneelstuk verdeeld. De keuze van het stuk is op
"Hamlet" van Shakespeare gevallen. Bert wil graag de rol van Hamlet spelen. De groep ziet hierin
geen bezwaren. Bert is een goede acteur. Maar........de geschreven tekst levert meer dan een probleem op. Krijgt Bert de rol van Hamlet? Hoe los je dit probleem op?
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Probleemschets
Persoonsbeschrijving:
Annie is 22 jaar oud en speelt al sinds haar twaalfde levensjaar toneel. Annie studeert fysiotherapie. Ze heeft een vriend en woont samen.

Probleem:
Annie is allergisch voor een te grote concentratie aan stofdeeltjes en sigarettenrook. Tijdens de evaluatie deelt ze aan de groep mee dat ze last heeft van de sigarettenrook. Enkele groepsleden willen
het roken tijdens de pauzes van de bijeenkomst echter niet opgeven. Hoe los je dit probleem op?

Probleemschets
Persoonsbeschrijving:
Jan is een 27 jarige verpleegkundige. Hij is gaan toneelspelen omdat het hem leuk leek om te doen. Hij heeft van te
voren nooit geacteerd. Of op de planken gestaan. Jan is expressief, maar heeft een hekel aan het complimenteren en
het tonen van genegenheid ten opzichte van de andere groepsleden. Hij doet dat af als het "overbodige sociale sausje
van de groep".

Probleem:
Tijdens een oefening overwint Toos een belangrijke drempel. Ze is in staat om zichzelf over te geven aan de muziek
en zich door de muziek te laten meevoeren in een vrij bewegingsspel. Voor Toos is het een flinke prestatie. De groep,
met uitzondering van Jan, complimenteert Toos met het overwinnen van de drempel. Jan zwijgt. Een groepslid
vraagt aan Jan of hij het niet knap vindt, dat Toos een blokkade heeft overwonnen. Jan zegt nee. Hij vervolgt door te
zeggen, dat hij het allemaal onzin vindt. Voor hem is het geen grote prestatie. Hij vindt dan ook dat de groep zichzelf de vraag kan stellen of het niet allemaal een beetje opgeklopte room is. Jij, als groepsleider, kunt niets anders
constateren dat Jan lijnrecht tegenover de beleving van de groep staat. Hoe ga je, als groepsleider, te werk?

Pagina 390

Probleemschets
Persoonsbeschrijving:
Mark is achttien jaar. Hij zit in het laatste jaar van het atheneum. Een grote liefhebberij vormt het
toneel voor hem. Hij is zowel binnen het schoolcabaret als binnen de groep actief. Na zijn atheneum
wil hij toneelwetenschappen op de universiteit gaan studeren. Mark is het jongste lid van de groep.

Probleem:
Tijdens belangrijke beslissingsmomenten voelt Mark zich door Els, een 49 jarige docente, niet serieus genomen. Hij vindt het moeilijk om dit binnen de groep bespreekbaar te maken. Echter neemt
hij steeds meer afstand van Els en weet hij iedere keer een nieuwe reden te verzinnen, om niet met
haar te hoeven samenwerken. Jij, als groepsleider, valt het op dat Mark en Els nauwelijks contact
met elkaar hebben binnen de groep. Tijdens een oefening laat je Mark en Els verplicht met elkaar
samenwerken. Els bepaald hoe de oefening verloopt. Mark loopt vervolgens kwaad weg. Hoe ga je te

werk?

Probleemschets
Persoonsbeschrijving:

Susan is 26 jaar oud. Ze heeft veel ervaring met het toneelspel en wil graag haar kennis en deskundigheid
aan anderen doorgeven. Susan is momenteel een werkloos cultureel werkster. Haar hobby’s zijn yoga, fotograferen en natuurlijk toneelspelen.

Probleem:
Tijdens de beheersingsfase van de groep zie je, als groepsleider, een heftige machtsstrijd tussen Susan en
Ton ontbranden. Susan maakt aanspraak op het informele leiderschap van de groep, op basis van haar deskundigheid. Ton echter maakt aanspraak op het informele leiderschap vanwege zijn leidinggevende capaciteiten. Na vijf bijeenkomsten lijkt de strijd in het voordeel van Ton te zijn beslist. Susan voelt zich hierdoor
behoorlijk beetgenomen. Ze kiest binnen discussies en gesprekken iedere keer voor de rol van opposant tegen Ton. Het is voor jou en de groep duidelijk dat Susan ernstige problemen heeft met Ton. Het begint binnen de groep belemmerend te werken. Hoe maak je het probleem bespreekbaar? Hoe los je het op?
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Probleemschets
Persoonsbeschrijving:
Guus is een 25 jarige student biologie. Hij is een persoon die graag lacht, en altijd te porren is voor
een geintje. Sarcasme is een van zijn handelsmerken. Hij heeft altijd een weerwoord klaar en zit
nooit om een gesprekonderwerp verlegen. In wezen is Guus een verlegen type, die de aanval voor de
beste verdediging houdt.

Probleem:
Tijdens een bijeenkomst geef je als groepsleider een tamelijk gemakkelijke oefening op. Toch is een
groepslid er niet toe in staat om de oefening naar behoren uit te voeren. Guus maakt een snerpende
opmerking tegen het betreffende groepslid. Met als gevolg dat het groepslid enorm kwaad wordt, en
er schoon genoeg van heeft om steeds opnieuw het doelwit van Guus te zijn. Het groepslid eist dat
Guus vertrekt of hij/zij vertrekt! Guus is geschrokken omdat hij zichzelf van geen kwaad bewust is.

Hoe pak je dit probleem aan?

Probleemschets
Persoonsbeschrijving:
Henk is 24 jaar. Hij is een student geneeskunde. Hij is al ruim acht maanden lid van de groep. Henk is een graag
gezien persoon binnen de groep. Meestal vriendelijk en belangstellend ten opzichte van de overige groepsleden. Na
de bijeenkomsten gaat hij soms met de groep iets drinken in een café. Alle geconsumeerde drankjes worden op een
rekening gezet. Ieder groepslid betaald zijn drinken meteen, door geld op een dienblad te leggen. Op het eind van de
avond wordt de rekening met dat geld vereffend. Henk kan echter niet de verleiding weerstaan om kleine bedragen
van het dienblad weg te nemen. Het is een soort spelletje dat hij met zichzelf speelt. Hierdoor klopt echter nooit het
te betalen bedrag.

Probleem:
Tijdens een bijeenkomst komt de kledingontwerper met de kleren voor het nieuwe toneelstuk. Iedereen is enthousiast
en trekt meteen zijn kleren aan. Na het noodzakelijke pas en meetwerk, komt een groepslid tot de ontdekking dat
hij/zij zijn/haar horloge mist. Er wordt door alle groepsleden gezocht maar niets gevonden. De groep is verbaasd en
vraagt aan het betreffende lid of hij/zij zijn/haar horloge wel heeft meegenomen. Dan geeft Henk het horloge terug
aan het groepslid. Wat nu? De groep kijkt je vragend aan.

Pagina 392

Probleemschets
Persoonsbeschrijving:
Marie-Claire is 31 jaar oud. Ze is sinds drie weken lid van de groep. De motivatie om deel te nemen berust voor het
grootste gedeelte op haar wens om uit huis te komen. Wat is namelijk het geval: Marie-Claire is negen jaar getrouwd
en sinds begin van dit jaar gescheiden. Tijdens haar huwelijk heeft ze weinig contacten met vrienden en vriendinnen
onderhouden. Integendeel, alle aandacht was gericht op haar zeven jarige zoon. Naarmate het huwelijk vorderde,
verliet Marie-Claire alleen nog maar het huis om boodschappen te doen. Of om haar zoon naar school te brengen.
Marie-Claire is uitermate onzeker van zichzelf En heeft een enorm ontzag voor dominante mannen. Tijdens de bijeenkomsten valt ze niet of nauwelijks op. Marie-Claire is sterk naar binnengericht en vermijd angstvallig ieder lichamelijk contact.

Probleem:
Tijdens de vertrouwensoefening: "De vallende boom", raakt Marie-Claire in paniek. Ze begint te huilen en duwt de
overige groepsleden opzij. Ze loopt de ruimte uit en gaat in een hoekje van de gang zitten huilen. Enkele groepsleden
proberen haar te troosten, met als gevolg dat Marie-Claire zich heftig begint te weren en nog harder gaat huilen. De
groep kijkt jou vragend aan. Hoe pak je de situatie aan?

Probleemschets
Persoonsbeschrijving:
Toos is 22 jaar oud, en werkzaam in een kledingboetiek. Zij is bij toneel gegaan, om zichzelf beter
te leren uiten. Toos ziet er goed uit. Op zich natuurlijk een prima gegeven. Maar de medaille heeft
ook een keerzijde: Toos wordt vaker door mannen lastig gevallen.

Probleem:
Tijdens een observatieoefening is het een observator opgevallen dat Toos willekeurig haar hoofd
schuin hangt; met een bepaalde regelmaat haar lippen bevochtigd en haar gekruiste benen zachtjes
over elkaar heen schuurt. Ze doet dit vooral als een man aan het woord is. De observator betitelt het
non-verbale gedrag van Toos als: Verleidelijk. Toos schrikt enorm van deze uitkomst en voelt zich
betrapt. Jij als groepsleider ziet de schrikreactie van Toos. Wat doe je?
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Probleemschets
Persoonsbeschrijving:
Kees is een 28 jarige computerverkoper. Hij bezit een grote voorliefde voor het toneel en wil graag goed leren acteren. Kees woont nu al bijna drie jaar samen met Angela. Voordat hij Angela leerde kennen, verkeerde hij tijdlang in
de veronderstelling homoseksueel te zijn. Niet dat hij ooit met een man heeft geslapen. Maar destijds was het hem
opgevallen, dat hij vaker naar voorbij lopende mannen dan vrouwen keek. Vanaf het moment dat hij Angela leerde
kennen, verdwenen zijn angstige vermoedens als sneeuw voor de zon.

Probleem:
De groep heeft besloten om een toneelstuk over AIDS te gaan opvoeren. De twee hoofdpersonen van het toneelstuk
worden vertolkt door Jan en Kees. Tijdens een bijeenkomst wordt de vrijscène tussen de twee hoofdpersonen gerepeteerd. Kees denkt geen problemen te krijgen met het kussen, aangezien hij een "zekere affiniteit met de homoseksuele geaardheid voelt". Tijdens het kussen komt Kees tot de ontdekking dat HIJ met een man vrijt. Het is een gewaarwording die hard aankomt. Zeker omdat hij het kussen met Jan niet "vies" vindt. Als groepsleider zie je hoe Kees uit
zijn rol valt als Kees met Jan vrijt. Wat doe je?

Probleemschets
Persoonsbeschrijving:
Annemarie is dertig jaar oud. Ze vindt het moeilijk om samen met anderen aan een taak te werken. Ze omschrijft zichzelf
graag als een: Soliste die zich inzet ten bate van de groep. Het organiseren is haar lust en leven. Het toneelspelen komt in feite
pas op een tweede plaats. Eerlijk is eerlijk, als Annemarie iets organiseert dan is het ook tot in de kleinste details verzorgd.

Probleem:
Annemarie heeft, tijdens een bijeenkomst, voorgesteld om een feest voor de groep te organiseren. Uiteraard ligt de verzorging
van de avond in haar handen. Als iemand mee wil helpen, dan is hij/zij van harte welkom. Bijvoorbeeld om bier te tappen, of
om plaatjes te draaien, of om glazen op te halen, of om de versieringen op te hangen. De groep lijkt er wel iets voor te voelen.
Annemarie belooft om voor de volgende bijeenkomst een ruwe schatting van de kosten te hebben gemaakt. Tijdens de volgende
bijeenkomst vertelt Annemarie aan de groep, dat ze een schitterende kans heeft benut door een muziekgroep te contracteren.
Een klein nadeeltje is dat de kosten van de avond hierdoor iets hoger uitvallen. Ongeveer tien euro per persoon. Een groepslid
vraagt hoe hoog de totale bijdrage per persoon bedraagt. Annemarie noemt het bedrag van 35 euro. Hiervan kan alles worden
betaald. Zowel de muziekgroep, als het eten en het drinken. De groep vindt de eigen bijdrage te groot. Besloten wordt dat het
te besteden bedrag niet hoger dan 10 euro per persoon mag zijn. Annemarie voelt de groepsbeslissing als een terechtwijzing.
Vervolgens weigert ze om de feestavond te organiseren. Hoe pak je de impasse aan?
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Probleemschets
Persoonsbeschrijving:
Sylvia is 35 jaar oud. Ze werkt bij een groot bedrijf als een directiesecretaresse. Toneel is haar lust
en leven, omdat het haar de mogelijkheid bied om zich te uiten zoals ze dit graag wilt. Sylvia is gelukkig getrouwd. O ja, op haar elfde levensjaar is haar vader overleden.

Probleem:
Tijdens een oefening wordt het thema dood behandeld. Om precies te zijn het
gevoel dat iemand ervaart als een dierbaar persoon is overleden. Sylvia die altijd voorop staat met
oefeningen, begint te spelen. Op de grond ligt haar verongelukte Romeo. Sylvia kijkt naar de dode
op de grond, en verstard. Ze is niet in staat om in beweging te komen. Als jij vraagt wat eraan de
hand is, begint Sylvia te huilen. Wat doe je?

Pagina 395

Algemeen
Naam van de oefening: Het onbewoonde eiland
Onderwerp van de oefening: Het visualiseren en het tegelijkertijd vorm geven van de visualisatie, anders gezegd: het beelddenken omzetten in expressief handelen.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het leren visualiseren door een bepaalde innerlijke voorstelling te maken en deze vervolgens om te zetten in handeling/spel. [2] Het leren inleven in situaties en de hieraan gekoppelde gevoelens en gedachten te uiten en
te tonen. [3] Het durven gebruiken van het lichaam, de ruimte en materialen om uitdrukking te geven aan een innerlijke voorstelling.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het zo levendig mogelijk voorstellen dat het
groepslid alleen op een onbewoond eiland is terecht gekomen. [2] Het tot uitdrukking
brengen in de vorm van dramatische expressie van de innerlijke voorstelling alleen op
een onbewoond eiland zitten. [3] Het durven spelen en zo min mogelijk laten beïnvloeden door de activiteiten van de overige groepsleden.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 60 minuten
Benodigde middelen: Natuurgeluiden, eventueel theaterschmink en gepaste kleding
en attributen
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek), dramatische expressie
(werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Indien er gebruik wordt gemaakt van theaterschmink en/of gepaste kleding, dan dienen de groepsleden zich eerst te verkleden en daarna te worden geschminkt.
Hou er rekening mee dat hierdoor de oefening langer kan gaan duren. De natuurgeluiden worden
aangezet, bij voorkeur: zeegeluid + tropische landgeluiden (bijvoorbeeld vogels, cicaden, wind
door palmtakken).
Stage en aankleding: Er is geen bijzondere stage nodig voor deze oefening. De groepsleden bepalen zelf hoe zij de werkruimte willen indelen en welke attributen zij willen gebruiken.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of ieder groepslid een voor hem/haar geschikt
plekje in de ruimte wil zoeken. Wanneer de groepsleden een plekje hebben gevonden, vraagt de
groepsleider of zij op de grond willen gaan zitten en zich zo klein mogelijk willen maken. Vervolgens begint de groepsleider de situatieschets te vertellen: "Afgelopen nacht heeft een tropische
storm je schip op de rotsen van een onbekend eiland kapot geslagen. Door de klap ben je van het
schip geslingerd en terecht gekomen op het strand. Als je wakker wordt, ontdek je dat je de enige
overlevende van de ramp bent. Zover als je weet is het eiland onbewoond. Om je heen liggen de
brokstukken van het schip. Wat ga je doen?"
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Het doorvoeren van de oefening: De groepsleden krijgen nu 40 minuten de tijd
om hun gevisualiseerd beeld van 'alleen op een onbewoond eiland te zitten', gestalte
te geven.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: De gebruikte attributen dienen te worden opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen?
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Algemeen
Naam van de oefening: Het lot in eigen hand nemen
Onderwerp van de oefening: Er is maar weinig wat je overkomt zonder dat je daar zelf
invloed op hebt of hebt gehad. Als je vervolgens toch iets overkomt, dan ben je nog altijd verantwoordelijk voor de wijze hoe dat je reageert en gaat handelen. Het lijkt
vaak onmogelijk om het lot in eigen hand te nemen. Misschien lukt het niet voor de
volle 100%, maar het kan beter!
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het verduidelijken hoe jezelf invloed hebt op het
eigen lot en bijbehorende scenario’s. [2] Het bewust worden van ‘commandozinnen’. [3]
Het leren aanpassen van commandozinnen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het plegen van introspectie. [2] Het uitvoeren van
de oefeningen zonder hierbij (al te veel) censuur te plegen. [3] Het durven confronteren van jezelf.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 120 tot 240 minuten
Benodigde middelen: Muziek, pennen en papier, meditatiekussens of bankjes, of Japanse stoelen
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek), expressie + introspectie (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De muziek die nodig is: [1] dromerige muziek, [2] dramatische muziek, [3] agressieve muziek, [4] komische muziek, [5] Het adagio uit de tweede symfonie van
Rachmaninoff.
Stage en aankleding: Er is geen bijzondere stage nodig voor deze oefening. De groepsleden bepalen zelf hoe zij de werkruimte willen indelen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden plaats willen nemen in de
werkruimte.
Het doorvoeren van de oefening:
Spel op muziek
1. De groepsleider vraagt aan de groepsleden of zij een situatie voor de geest willen halen, waarbij zij een boodschap aan iemand willen vertellen, maar het in werkelijkheid (nog) niet hebben
gedurfd om de boodschap te vertellen. Voorbeeld: Je partner vertellen dat je vreemd bent gegaan.
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2. De groepsleider vraagt of de groepsleden zich een voorstelling kunnen maken op
welke wijze zij de boodschap alsnog tegen de persoon in kwestie zouden willen
vertellen. (Op vormniveau, bijvoorbeeld het vertellen dat je vreemd bent geweest
tijdens een strandwandeling.)
3. De groepsleider vraagt of alle groepsleden tegelijkertijd door middel van stilspel het oplossingsmodel willen uitbeelden en blijven herhalen. (3 minuten)
4. De groepsleider vraagt of de groepsleden dadelijk nogmaals het oplossingsmodel willen spelen,
maar nu inspelen op de sfeer van de muziek die wordt gedraaid. Anders gezegd: De groepsleden krijgen vier verschillende muziekfragmenten te horen. Al naargelang de sfeer die de muziek uitademt, past het groepslid zijn/haar spel aan. (Blijf de handeling steeds herhalen!!)
5. Het eerste muziekstuk is dromerig. (2-3 minuten)
6. Het tweede muziekstuk is dramatisch. (2-3 minuten)
7. Het derde muziekstuk is agressief. (2-3 minuten)
8. Het vierde muziekstuk is komisch. (2-3 minuten)
9. De groepsleider vraagt welke invloed de muziek heeft op het uitvoeren van het spel en het oplossingsmodel.
Opmerking: Doorgaans hebben groepsleden de neiging om te gaan dramatiseren bij oplossingsmodellen. Alsof een ‘zware’ of ‘dramatische’ sfeer noodzakelijk is. Terwijl in feite juist deze ‘zware
sfeer’ een remmende werking heeft om daadwerkelijk tot handelen over te gaan. Bovendien kan
deze oefening tot het inzicht leiden dat niemand anders dan de persoon zelf verantwoordelijk is
voor ‘het gewicht’ en de beleving van de problematiek en het oplossingsmodel. Veranderen begint
dus met het scheppen van een ander denkkader waar binnen de creativiteit wel wordt gestimuleerd om tot een ander of nieuw oplossingsmodel te komen. (Zie hiervoor ook de presentatie over
‘het cd-tje in het hoofd’ op www.boekenhoek.info)
Psychodrama
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden zowel een echte probleemsituatie willen opschrijven
waarmee zij te maken hebben. Als ook of de groepsleden een oplossingsmodel willen opschrijven.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden alert willen zijn op één of twee zinnen die steeds terugkeren terwijl hij/zij de probleemsituatie en/of het oplossingsmodel opschrijft.
3. Deze zinnen zijn zogenaamde ‘commandozinnen’. De zinnen hebben feitelijk niets uit te staan
met de probleemsituatie of het oplossingsmodel. Het zijn zinnen die tot doel hebben om te persoon te activeren om tot handelen over te gaan of om de persoon af te remmen en passief te
maken zodat hij/zij niet tot handelen over gaat. De commandozinnen zijn doorgaans gebonden
aan scenario’s. Dit wil zeggen dat binnen bepaalde omstandigheden de persoon dezelfde commando’s tegen zichzelf zegt. Voorbeeld: De persoon denkt: ‘Ik wil Esther zeggen dat ik vorige
week vreemd ben gegaan..........(commandozin: Nee, dat durf ik niet).....Ik zal haar vanavond
vragen om na het eten even........(commandozin: Nee, dat durf ik niet).....een stuk te gaan wandelen en dan vertel ik haar over mijn slippertje.... (commandozin: Nee, dat durf ik niet).
4. De groepsleider vraagt of de groepsleden tweetallen willen vormen. Bepaal wie persoon ‘A’ is
en wie persoon ‘B.’
5. Persoon A vertelt tegen B zijn/haar commandozin. Persoon B leert deze zin van buiten.
6. Vervolgens vertelt persoon B tegen persoon A zijn/haar commandozin. Persoon A leert deze zin
van buiten.
7. De groepsleider vraagt of de groepsleden hun zin op verschillende manieren willen uitspreken,
door bijvoorbeeld verschillende intonaties te gebruiken, verschillende houdingen, verschillende ritmes, verschillende melodieën en vanuit verschillende rollen. Dit is belangrijk om jezelf
vrij te voelen met het spelen met tekst, stem, houdingen.
8. Het eerste tweetal gaat tegenover elkaar zitten. De overige groepsleden gaan er in een (halve)
cirkel omheen zitten.
9. Persoon A begint tegen persoon B de probleemsituatie te vertellen, als ook het oplossingsmodel. En blijft dit herhalen. Ondertussen herhaalt persoon B telkens weer de commandozin van
persoon A. (3-5 minuten)
10.De groepsleider vraagt wat er gebeurt met persoon A als hij/zij steeds het verhaal vertelt en
zijn/haar eigen commandozin steeds hoort.
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11.Wisselen. Persoon B vertelt tegen persoon A de probleemsituatie en de commandozin en blijft dit herhalen. Persoon A herhaalt steeds de commandozin van persoon B.
12.De groepsleider vraagt wat persoon B gewaar is geworden.
13.Een ander tweetal neemt plaats in het midden van de kring.
14.Wanneer alle tweetallen aan bod zijn gekomen volgt er een korte pauze.
15.De groepsleider richt de werkruimte zo in dat het geschikt is voor een korte encounter. Bijvoorkeur met minder licht, stoelen weg.
16.Na de pauze zet de groepsleider een muziekstuk op en vraagt of de groepsleden hier in stilte
naar willen luisteren. Het adagio uit symfonie nr.2 van Rachmaninoff.
17.Na de muziek vraagt de groepsleider aan de groepsleden welke ervaringen en gevoelens zij
hebben opgedaan naar aanleiding van de voorafgaande oefeningen. En hoe kun je commandozinnen aanpassen. Het gesprek staat vervolgens open (encounter).
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Opruimen: Niet nodig.

Evaluatie

Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen?

Sergei Rachmaninoff
1873—1943
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Algemeen
Naam van de oefening: De reddingsboot
Onderwerp van de oefening: “Het spel is nog niet afgelopen!”, is een zin uit de oefening
die nog jaren later in gedachten door de groepsleden zal worden gehoord. In de oefening draait alles om het buiten de groep plaatsen van één groepslid, maar niet zonder
een reële reden waar alle groepsleden het mee eens zijn (met uitzondering van het betreffende groepslid). De reddingsboot is van oorsprong een klassieke psychodrama oefening, echter is er in deze vorm weinig over van het origineel m.u.v. het idee dat de
groepsleden in een reddingsboot zitten.
Doelstelling(en) van de oefening:
1. Het activeren van de stap: beheersing, van de fase: beheersing van het groepsproces.
2. Het tastbaar maken van het groepsproces en de afzonderlijk fasen en stappen.
3. Het leren conflicteren door positieve conflicten te initiëren.
4. Het element: spel, van het VIS-model te leren toepassen, (h)erkennen en gestalte geven.
5. Het verbeteren van interpersoonlijk communicatie binnen de groep.
6. Het reduceren van groupthink.
7. Het veranderen van een probleemloze groep naar een probleemervarende groep
(indien noodzakelijk).
8. Het leren profileren binnen de groep zonder dat dit ten koste gaat van het groepsdoel en/of de persoonlijke doelen.
9. Het beoordelen en waarderen van het persoonlijk functioneren van groepsleden
(inclusief jezelf) en dit tot uitdrukking brengen.
10.Het leren kwetsbaar te zijn door actief te handelen.
11.Het leren dat fouten maken, betekent ‘op je bek te gaan en weer op staan om verder
te gaan’. M.a.w.: kennis en ervaringen opdoen en deze omzetten in nieuw of veranderend gedrag.
12.Het leren om op een actieve wijze de verantwoordelijkheid te nemen en te houden.
Dus niet steeds op zoek gaan naar een leidinggevende, een ouderfiguur of een zwart
schaap om de verantwoordelijkheid neer te leggen.
13.Het leren dat iedere actie consequentie heeft, ongeacht of dit een gedachte, een
emotie, een waarneming of een handelwijze is.
14.Het leren begrijpen dat een groep niet statisch is maar dynamisch. Hetzelfde geldt
voor de afzonderlijke groepsleden.
15.Het leren te benoemen van onacceptabel of afwijkend gedrag en hieraan consequenties durven te verbinden en uitvoeren.
16.Het ontdekken van blinde vlekken bij jezelf en anderen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het zo correct mogelijk uitvoeren van de oefening. [2] Het actief communiceren met andere groepsleden. [3] Het doelgericht te werk
gaan. [4] Het vooruitkomen van de persoonlijke mening en deze kunnen onderbouwen
met ervaringen binnen de groep.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de beheersingsfase.
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Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 5 tot 420 minuten (gemiddeld kost het een groep 7 uur om
de oefening tot een goed eind te brengen. Soms echter lukt het, meer geluk dan wijsheid, om de oefening binnen 60 minuten af te ronden. In dat geval is het leereffect minder)
Benodigde middelen: Natuurgeluiden (stormachtige zee + hartslag + morsecode SOS),
matrassen en/of een geschikte tafel, meditatiekussens, toneelverlichting.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), actualiserend sociodrama (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Van de matrassen wordt een reddingsboot gemaakt. Het kan ook
een omgekeerde tafel zijn met op de bodem een matras of kussens. De groepsleden moeten allemaal op de matrassen of de omgekeerde tafel kunnen plaatsnemen, dit hoeft echter NIET royaal
te zijn. Beperkte zit– en beweegruimte helpt bij het inleven en de wens om tot een oplossing te
komen. Op de matrassen worden meditatiekussens neergelegd. Het geluidsdecor wordt aangezet.
Stage en aankleding: Buiten de reddingsboot om, dient de werkruimte zoveel mogelijk leeg te
zijn. De reddingsboot dient uitgelicht te zijn en alles erom heen dient zoveel mogelijk duister te
zijn.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden plaats willen nemen op de
mastrassen of de omgekeerde tafel.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider: “Vannacht is het onmogelijke gebeurd. Het cruiseschip waarop je verbleef, is
in aanvaring met een ijsberg gekomen in de Noordelijke ijszee. Het schip is gezonken en jullie
hebben je weten te redden door in deze reddingsboot plaats te nemen. Er is echter 1 probleem:
er is 1 persoon te veel aan boord. De reddingsboot kan het gewicht niet dragen. Nu moeten
jullie tot een besluit komen, wie er overboord wordt gezet. Dit betekent zeker de dood voor die
persoon. Hierbij dien je rekening te houden met de volgende spelregels: [1] De reden om iemand overboord te zetten dient te maken te hebben met de groepsrealiteit. [2] Niemand mag
zelfmoord plegen door bijvoorbeeld zichzelf aan te dienen om vrijwillig over boord te gaan. [3]
De groep dient het unaniem eens te zijn met de reden waarom de persoon over boord wordt
gezet. De persoon over wie gestemd wordt mag het niet eens zijn met de reden om over boord
te worden gezet. [4] De groepsleden krijgen niets te drinken, te eten en mogen niet gaan roken of een pauze houden. De oefening blijft doorlopen totdat de opdracht is volbracht.
2. De groepsleider geeft het startsein van de oefening. De oefening stopt pas op het moment dat
de groep ook daadwerkelijk 1 persoon over boord heeft gezet met een reden die is gebaseerd
op de groepsrealiteit (dus niet de spelrealiteit).
3. De groepsleider geeft om de 10 minuten aan hoe lang het spel al duurt en dat: ‘het spel nog
steeds niet is afgelopen’. Let op: de groepsleden zullen vroeg of laat willen stoppen met de oefening door bijvoorbeeld op te gaan staan en aan te geven dat de oefening nu voorbij is. De
groepsleider blijft stoïcijns en herhaalt hoeveel minuten het spel al duurt en dat het spel nog
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steeds niet is afgelopen. Laat je als groepsleider niet onder druk zetten door de oefening af te breken of door de groepsleden extra te helpen. Zo worden de spelregels
NIET meer herhaalt. Indien het noodzakelijk is om het spel af te breken
(bijvoorbeeld omdat je uit de werkruimte moet na 3 uur), dan wordt de oefening
tijdens de volgende bijeenkomst voortgezet.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af op het moment dat de opdracht is vervuld.

Evaluatie
Opruimen: De gebruikte attributen dienen te worden opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleider bespreekt onder meer de hier bovenstaande doelen en de gedragingen van de groep en/of de afzonderlijke groepsleden.
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen?

Aandachtspunten voor de evaluatie
Vorm, Inhoud, Spel (VIS)-model:
1. De vorm heeft alles uit te staan met de gestalte en/of de structuur, en/of de organisatie, en/of
de processen waarin objecten en subjecten zich manifesteren.
2. Inhoud verwijst naar de betekenis, de bedoeling, de zin of de strekking van de gehanteerde
symbolen waarvan de objecten en subjecten zich bedienen.
3. Spel is de uitdrukkingswijze van zowel de vorm, als die van de inhoud.
De reddingsboot is een typische VIS-oefening. Hierbij is de vorm bepalend voor het kader waarbinnen de oefening plaatsvindt. De Inhoud heeft betrekking op het persoonlijke functioneren binnen de groep en het spel heeft betrekking op de interpersoonlijke communicatie en het groepsproces als geheel.
De verwijzing tijdens het spel: ‘het spel is nog steeds niet afgelopen…’, heeft niet zozeer te maken
met de oefening als zodanig, maar veel meer met het groepsproces. Zolang als de groep blijft bestaan, blijft het spel (de communicatie/interactie, het samenzijn, het ontwikkelen van het groepsproces, het handelen) bestaan. En dat is goed omdat hierdoor de groep haar dynamische karakter
verwerft.

Het alleen spelen van het spel:
1. Groepsleden hebben de neiging om onder moeilijke en stressvolle omstandigheden te kiezen
voor de persoonlijke doelen in plaats van de groepsdoelen. Hierdoor hebben zij weinig tot geen
oog voor de ander en de groep als totaliteit. Hierdoor ontstaat er een grote mate van Ikgerichtheid. (‘hoe kom ik hier zonder al te veel kleerscheuren uit?’)
2. Echter kun je het spel niet alleen spelen en het stopt ook niet op het moment dat je het niet
meer ‘leuk’ vindt. Instappen in het spel (zowel het groepsproces als de oefening), betekent dat
je je afhankelijk maakt van de ander(en). Bovendien dien je de afhankelijkheid van de ander
(en) te accepteren om hieruit die verantwoordelijkheid te kunnen destilleren die effectief een
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bijdrage levert aan het realiseren van de groepsdoelen.
3. Vergeet niet: je kunt alleen je persoonlijke doelen realiseren, als de groep in staat
is om haar groepsdoelen te verwerkelijken.
4. Als je je uit het spel wilt terugtrekken en je wilt deel blijven uitmaken van de groep, dan kan
dat alleen met instemming van de meerderheid van de groep. Dankzij de bereidwilligheid van
de groep mag je er ‘even uitstappen’. Echter kun je ook alleen weer in de groep komen als de
groep hiervoor toestemming geeft.
5. Een probleemloze groep en/of een eensgezinde groep (met eventueel groupthink) zullen alleen
instemmen met terugtrekken als de kans op een (ingrijpend) conflict een reële dreiging vormt.
Hierdoor zou het fragiele (en kunstmatige) evenwicht verbroken kunnen worden. Wat ernstiger is dan het laten gaan van het groepslid. Zelfs als dit betekent dat de groep niet optimaal
kan verder functioneren. Denk in dit verband ook aan de neiging om bij een Ik-bedreiging en
een Groepsbedreiging schade te gaan beperken.
Het in beweging zijn en blijven:
Als het spel (groepsproces/oefening) eenmaal ingang is gezet, blijft het in beweging tot aan het
moment dat de groep stopt of dat het individu uit de groep stapt (definitief).
Let op: het definitief stoppen hoeft niet automatisch te betekenen dat het spel dan ook is gestopt.
Het individu kan ook na het beëindigen met de groep bezig blijven en dus in het spel blijven steken (mindfuck/gans in fles) zonder zichtbare tegenspelers. Hetzelfde principe geldt voor de groep.

Het niet nakomen van afspraken:
1. Als een groepslid (duo, trio, etc.) een afgesproken taak niet nakomt (bijvoorbeeld een dagboek
schrijven of een bijeenkomst voorbereiden), dan betekent dit dat de groep ook niet verder
komt met het realiseren van het gestelde groepsdoel.
2. Gevolg: improvisatie is nodig om te redden wat er te redden valt. Zo kan het zijn dat een ander groepslid de verwaarloosde taak zal overnemen om ervoor te zorgen dat de groep niet
stagneert.
3. Het in gebreke blijvende groepslid ziet doorgaans niet dat de ander tijd heeft vrijgemaakt,
ruimte (letterlijk /figuurlijk) heeft gecreëerd, wel zijn/haar voorbereidingen heeft getroffen en
met welke moeite dit gepaard is gegaan. Doorgaan heeft het groepslid alleen oog voor zichzelf.
“Is het immers al niet erg genoeg dat het hem/haar niet is gelukt om zijn/haar taak te volbrengen. Het is onnodig om hier nog eens extra zout in te wrijven”. Of het groepslid doet alsof
zijn/haar neus bloedt en dat het hem/haar weinig tot niets interesseert. Van beiden houdingen is doorgaans het gevolg dat de groep bakzeil haalt om geen ruzie te krijgen of om geen
conflict te creëren. Het schade beperken wint. Hierdoor krijgt het in gebreke blijvende groepslid absolutie en worden zijn/haar zonden vergeven. Gevolg: een volgende keer meer van hetzelfde.
4. Niet de groep moet de consequenties (sancties) voelen van het groepslid, maar het groepslid
zelf. Het is immers zijn/haar verantwoordelijkheid om zijn/haar taken te volbrengen en het is
de verantwoordelijkheid van de groep om te sanctioneren.
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Bekend aan jezelf
Bekend
aan anderen

Onbekend
aan anderen

Onbekend aan jezelf

Vrije
ruimte

Verborgen
gebied

Blinde
vlek

Onbekende
zelf

JOHARI-venster:
Joseph Luft en Hanny Ingham zijn de bedenkers van het JOHARI venster.
Het JOHARI-venster is een schematische weergave van de persoonlijkheid in vier deelgebieden,
te weten:
1. De vrije ruimte: Betreft het aspect van de persoonlijkheid dat zowel aan je zelf, als aan anderen bekend is. Voorbeeld: je kunt niet tegen een vermeend onrecht. Dit weten zowel anderen
als jij zelf.
2. De blinde vlek: Betreft het aspect van de persoonlijkheid dat aan anderen bekend is. Maar
waar jij je niet bewust van bent. Het heeft betrekking op handelswijzen; manieren van presenteren; optreden; uiten; redeneren. Voorbeeld: als je onder grote druk komt te staan, krijg
je last van oprispingen.
3. Het verborgen gebied: Betreft het aspect van de persoonlijkheid dat aan anderen onbekend is.
Echter ben jij hiervan goed op de hoogte. Voorbeeld: je vindt het griezelig om voor een groep
te moeten spreken. De leden van groep weten dit niet.
4. Het onbekende zelf: Betreft dat aspect van de persoonlijkheid dat zowel aan anderen, als aan
je zelf onbekend is. Het betreft hier vaak: of een "nieuw terrein van de persoonlijkheid", of een
ingeburgerde handelswijze (attitude, optreden, wijze van uiten), die niet naar haar oorsprong
is terug te herleiden- Voorbeeld: je zegt praktisch niets in groepen.
Waarom is het Johari venster, binnen dit kader belangrijk?
1. Omdat je door middel van feedback in staat bent om het gebied van de blinde vlek te verkleinen.
2. Omdat je door middel van feedback in staat bent om het gebied van het onbekende zelf te verkleinen; waardoor de vrije ruimte groter word.
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3. Om je door middel van feedback in de gelegenheid te stellen om meer facetten van
het verborgen gebied binnen de groep te tonen.
Overige aandachtspunten:
1. Iedereen bezit punten waarom hij/zij overboord kan. Hierbij spelen echter wel factoren mee
zoals het moment, de gegeven omstandigheden, het onderwerp en dergelijke.
2. Kritiek krijgen = een compliment krijgen omdat de ander zich kwetsbaar maakt. Dat betekent
niet dat de kritiek fijn hoeft te zijn of geen pijn kan doen.
3. Feedback en feed forward.
4. Verbijzonderen is belangrijk omdat het minpunt dan officieel wordt. De persoon en de groepen
moeten dan in actie komen.
5. Kritiek geven is geen vrijbrief om wraak te nemen op de ander.
6. Verdient de ander je eerlijkheid, is hij/zij het waard? Ben jij het waard?
7. Toetssteen is groepsrealiteit, m.a.w. wat is de meerwaarde van de persoon voor de groep? En
niet van wie ik last heb.
8. Veel kritiek gaat doorgaans over ik in plaats van de ander, bijvoorbeeld: ”Ik vind het moeilijk......”
9. Hou het bij de ander (bij de blinde vlek).
10.De ander belangrijk maken en jezelf kwetsbaar opstellen.
11.Niet invullen, maar horen. Niet verbergen, maar zichtbaar maken.
12.Vergeet niet: leren = kennis en ervaringen opdoen en deze omzetten in nieuw of veranderend
gedrag.

Het zinken van het Witte Schip op 25
november 1120 met aan boord de
Engelse troonopvolger en zijn vrouw
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Algemeen
Naam van de oefening: Psychodrama over macht & onmacht
Onderwerp van de oefening: Macht is voor de meeste groepsleden een lastig vermogen
om goed mee over weg te gaan. Niet zelden zorgt de persoon er zelf voor dat hij/zij onmachtig wordt, omdat hij/zij de persoonlijke macht onvoldoende of op een verkeerde
wijze gebruikt.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actualiseren van vormen van onvermogen die
gekoppeld zijn aan (on-)macht. [2] Het werken aan het opheffen van de betreffende
vormen van onvermogen. [3] Het uiten en tonen van gevoelens, belevingen, gedachten,
verwachtingen, die het groepslid tijdens het psychodrama ervaart.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het actief deelnemen aan het psychodrama. [2]
Het kwetsbaar durven zijn tijdens het psychodrama door openheid van zaken te geven. [3] Het experimenteren met de opgedane kennis binnen het psychodrama.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: Geen in het bijzonder.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), psychodrama
(werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Geen in het bijzonder.
Stage en aankleding: De stoelen worden in een gesprekskring opgesteld.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden in een gesprekskring willen
plaats nemen. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen nadenken over een actueel probleem of vorm van onvermogen die zij met (on-)macht ervaren. Na een tijdje zal een van de
groepsleden over het geactualiseerde probleem of vorm van onvermogen willen vertellen. De
groepsleider probeert het groepslid te motiveren om het probleem of vorm van onvermogen aan
de hand van een heel concrete situatie duidelijk te maken. Wanneer het onderwerp geschikt is
om te dramatiseren, kan de groepsleider in overleg met de groepsleden beslissen om de situatie
verder uit te werken in de vorm van een psychodrama.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of het groepslid rollen wil verdelen en aan de spelers uit wil leggen wat
hij/zij van hem/haar precies verwacht.
2. De eerste spelronde kan van start gaan. Het groepslid kan regie aanwijzingen geven aan de
auxiliary ego’s om nog beter in het spel te komen.
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3. De groepsleider neemt de regie over en de tweede spelronde kan van start gaan.
Het psychodrama wordt ten uitvoer gebracht met het groepslid in de hoofdrol als
protagonist.
4. Afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp kan de groepsleider besluiten
om meerdere spelronden toe te voegen.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen?
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Algemeen
Naam van de oefening: De blokkadebreker
Onderwerp van de oefening: Gedachten zijn niet zomaar gedachten, maar vinden hun
neerslag in het lichaam bijvoorbeeld in de vorm van spanning. Gedachten hebben effect op je functioneren en de wijze hoe je je gedraagt. Soms kunnen gedachten blokkerend werken, waardoor je niet langer dat kunt wat je wilt doen of redelijkerwijs van
jou mag worden verwacht.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actualiseren van vormen van onvermogen. [2]
Het werken aan het opheffen van de betreffende vormen van onvermogen. [3] Het
uiten en tonen van gevoelens, belevingen, gedachten, verwachtingen, die het groepslid
tijdens de oefening ervaart.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het actief deelnemen aan de oefening. [2] Het
kwetsbaar durven zijn tijdens de oefening. [3] Het experimenteren met de opgedane
kennis binnen het psychodrama.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: De lichaamstekening die tijdens de oefening: De hete stoel zijn
gemaakt, toneelattributen, kussens, scharen, tape, plakband, toneelkleding, passpiegels, papier, pennen, stiften, plastic zakken, zand, klei, verf, plakband, doeken, theaterschmink, carnavalkostuums, huishoudfolie, meditatiekussens of bankjes.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), expressie (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Alle attributen klaar leggen (het is niet duidelijk of alle attributen
worden gebruikt, dit hangt sterk af waarmee de groepsleden tijdens de oefening op de proppen
gaan komen.
Stage en aankleding: De lichaamstekeningen worden opgehangen aan de muren van de werkruimte.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden hun tekening goed willen
bekijken. In het bijzonder naar de plekken waar staat aangegeven dat hij/zij daar vaker spanningen ervaart. (5 minuten)
Het doorvoeren van de oefening:
1. Groepsleider: “Door welke vorm van onvermogen wordt jij -doorgaans- belemmerd in je dagelijkse gang van zaken. Met andere woorden: welke beperking, blokkade, belemmering of grens
speelt je geregeld parten? (pauze) Probeer deze vorm van onvermogen te visualiseren. Wan-
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neer je in gedachten een beeld hebt gevormd van de vorm van onvermogen, mag je
proberen om dit beeld te tekenen, te schilderen of in klei gestalte te geven”. (20
minuten)
2. Groepsleider: “Hoe kun je de vorm van onvermogen die je hebt verbeeld overwinnen? Verzin hiervoor verschillende manieren”. (5 minuten)
3. Groepsleider: “Verbeeld om beurten hoe je de gevisualiseerde vorm van onvermogen
(letterlijk) kunt opheffen, omzeilen, veranderen of overwinnen. Met andere woorden: laat in je
tekening of werkstuk ZIEN hoe jij de vorm van onvermogen weet op te heffen of te overwinnen”. (10 minuten)
4. Groepsleider: “Geef op de lichaamstekening aan waar je spanningen in je lichaam hebt ervaren tijdens het werken aan het visualiseren van de vorm van onvermogen en het opheffen er
van (voor zover dit nog niet het geval was)”. (5 minuten)
5. Groepsleider: “Zoek bij de toneelattributen en de toneelkleding de juiste rekwisieten uit, waarmee je jouw spanning kunt visualiseren/symboliseren. Bijvoorbeeld:

Als je jezelf niet bloot wilt geven binnen de groep, en je daarom last hebt van gezichtsspanningen, kun je een uitdrukkingsloos Grieks dramamasker opzetten.

Als je last hebt van je schouders, kun je een jas met gewichten aantrekken of een molensteen van papier-maché‚ om je nek doen.

Als je last hebt van hoofdpijn kun je een hoge hoed opzetten, waarbij de bovenkant is
weg gesneden. Volgens het motto: Gooi er maar bij. Ik zit nog lang niet vol!

Als je je beperkt voelt in de ontplooiing van je mogelijkheden of dat je de groep als te
bedreigend ervaart, kun je een korset aantrekken.

Als je verstard kun je jezelf als mummie laten inpakken.

Als je last hebt van een trillend ooglid, kun je je oog rood of blauw schilderen.

Als je het gevoel hebt dat je veel moet meeslepen, kun je een gevangenisbal aan je voet
vastmaken.

Als je blik op oneindig gaat, kun je oogkleppen voordoen.

Verder zijn te gebruiken: pruiken; snorren; touwen; een baljurk; gescheurde kleren;
clownspak; pastoorskleren; te grote schoenen; te grote broek; verschillende schoenen;
veren; handboeien; enzovoorts.
Speel jezelf met attributen, kleren of schmink op of aan. Voel je je comfortabel? Licht je antwoord toe.
6. Neem plaats in een gesprekskring.
7. De groep voert een gesprek over de persoonlijke seksuele beleving. Enkele vragen die hierbij
aan bod kunnen komen zijn:

Wat vind je spannend aan seks?

Wat vind je lekker aan seks?

Hoe ziet je ideale partner eruit?

Wat zijn je seksuele voorkeuren?

Heb je ook wel eens seks met jezelf?

Hou je van seksspelletjes?

Wat vind je van: orale seks; anale seks; pornofilms; vibrators; dildo's; tepelklemmen;
rubberkleding; vastbinden?
8. Na ongeveer 15 minuten roept de groepsleider: "STOP!" Hij/zij vraagt aan ieder groepslid om
zich gewaar te worden van de spanningen in zijn/haar lichaam. Vervolgens vraagt hij/zij hoe
het groepslid deze spanningen en/of vorm van onvermogen denkt op te heffen of te overwinnen?
9. Het groepslid dat meer spanning voelt en het niet kan opheffen of overwinnen, zoekt een
nieuw toneelattribuut, kleding of make-up uit.
10.Het groepslid dat wel bij machten is om de spanning te reduceren, mag één of meerdere attributen, kledingstukken of make-up afleggen of verwijderen.
11.Het gesprek over seks wordt voortgezet en mede door de inbreng van de groepsleider geïntensiveerd.
12.Na ongeveer 15 minuten roept de groepsleider: "STOP!" Hij/zij vraagt aan ieder groepslid om
zich gewaar te worden van de spanningen in zijn/haar lichaam. Vervolgens vraagt hij/zij hoe
het groepslid deze spanningen en/of vorm van onvermogen denkt op te heffen of te overwinnen?
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13.Het groepslid dat meer spanning voelt en het niet kan opheffen of overwinnen,
zoekt een nieuw toneelattribuut, kleding of make-up uit.
14.Het groepslid dat wel bij machten is om de spanning te reduceren, mag een of
meerdere attributen, kledingstukken of make-up afleggen of verwijderen.
Ter uitgeleide:
1. De groepsleden mogen hun toneelkleding uitdoen en attributen wegleggen.
2. De groepsleider vraagt hoe het voelt om alle ballast letterlijk naast je neer te kunnen leggen.

Evaluatie
Opruimen: Het opruimen van de stage en de attributen.
Evaluatie: De groepsleden nemen plaats in een gesprekskring en krijgen gelegenheid om hun
gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. De groepsleider
brengt het volgende aandachtspunt in: "Humanistische psychologen als Rogers en Maslow gaan
er vanuit dat een creatief mens emotioneel gezond is. Creativiteit bevordert de zelfactualisatie en
vermindert de angsten, spanningen en vormen van onvermogen om jezelf te uiten, te presenteren
of te onderzoeken. Ben je het hiermee eens?''
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen?
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Algemeen
Naam van de oefening: Gelijkwaardig?
Onderwerp van de oefening: Volgens het woord van de wet zijn de mensen (in principe) allemaal gelijk, maar in de praktijk blijkt dit niet te kloppen. Ook in sociale omgaan zijn mensen niet gelijkwaardig aan elkaar. Nog steeds bepalen allerlei factoren
of dat een ander gelijkwaardig is aan jou, denk bijvoorbeeld aan culturele achtergrond, welke religie iemand aanhangt, leeftijd, geslacht, geaardheid, voorkeuren, het
beroep wat iemand beoefent, de opleidingen die iemand met succes heeft afgerond. En
toch vinden de meeste mensen het belangrijk om zichzelf als gelijkwaardig aan anderen te beschouwen. Nu is gelijkwaardigheid een theoretisch denkconcept over een statische werkelijkheid. Gelijkwaardigheid is een soort weegschaal waarbij de schalen
elkaar precies in het midden in evenwicht houden. Bij gelijkwaardigheid gaat het erom dat geen van de personen meer macht heeft over de ander, dan hijzelf aan macht
bezit. In werkelijkheid is macht dynamisch van aard en de mate van macht is afhankelijk van de gegeven omstandigheden binnen de ‘hier-en-nu’-situatie. Eenvoudig gezegd
kan persoon A op dit onderwerp over meer deskundigheidsmacht beschikken dan persoon B, terwijl tijdens het uitvoeren persoon B meer uitvoeringsmacht bezit dan persoon A.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het achterhalen hoe je de paradox tussen het
uniek-zijn van iedere mens, in overeenstemming brengt met het gelijk-zijn
(gelijkwaardig zijn) aan de andere mens. [2] Het ontdekken dat uniciteit (’ik ben
uniek’) niet samen kan gaan met gelijkwaardigheid.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het actief deelnemen aan de oefening. [2] Het
kwetsbaar durven zijn tijdens de oefening door openheid van zaken te geven. [3] Het
plegen van introspectie.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 100 minuten
Benodigde middelen: Pennen; papier; klei; viltstiften; verf; kleurpotloden; kwasten;
lijm; scharen; tijdschriften.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), expressie (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De materialen worden klaargezet in de werkruimte.
Stage en aankleding: De groepsleden richten hun eigen werkplek in voor de komende oefening,
waarbij er voldoende ruimte is om expressief aan de slag te kunnen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider zegt op een provocerende toon: "Ik ben niet gelijk
aan jullie. Ik ben uniek. Ik pas me soms aan. Ik cijfer me soms ten gunste van jullie weg. Ik voel
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me soms verantwoordelijk voor één ieder van jullie. Desondanks ben IK uniek en
niet gelijk aan jullie''.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleden krijgen de gelegenheid om te reageren op de uitspraak van de groepsleider.
Hierbij is het interessant om de volgende aandachtpunten in de gaten te houden: Welke waarde hecht de groep aan gelijkheid? En aan de gelijkwaardigheid van groepsleden en de groepsleider? Hoe treedt de groep op ten aanzien van afwijkend gedrag? Hoe tolerant is de groep?
Wat is de groepsnorm en welke waarde gaat hierachter schuil?
2. De groepsleider leest de volgende tekst voor: "Ieder mens is uniek. Ieder mens heeft zijn eigen
lichaam; persoonlijkheid; karaktertrekken; kenmerken; (on-)mogelijkheden. Desondanks kent
ieder mens het streven om gelijk te zijn aan de andere mens. Denk in dit verband ook aan een
emancipatieproces; een integratieproces; het gelijk zijn aan elkaar volgens de wet''.
3. De groepsleider geeft de volgende opdracht: "Wat betekent gelijk zijn aan de ander voor jou?
En hoe verhoudt dit gelijk-zijn zich ten opzichte van jouw uniciteit? Je krijgt 45 minuten om
dit gelijk-zijn en jouw uniciteit te verbeelden. Dit kun je doen door een tekening te maken, of
een werkstuk van klei te maken, of door een collage te maken, of door middel van dans, stilspel of pantomime'.'
4. De groepsleden presenteren om beurten hun werkstuk. Na iedere presentatie is er kort de tijd
om vragen te stellen en/of om de presentatie door te spreken. Let op: zorg ervoor dat het tempo
niet verdwijnt uit de oefening en niet te diep in gaan op de afzonderlijke werkstukken.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Het opruimen van het gebruikte materiaal.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen?
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Algemeen
Naam van de oefening: De brandende flat
Onderwerp van de oefening: Het handelend optreden is belangrijk zodra je de gestelde
doelen wilt realiseren, door de bijbehorende taken uit te voeren. Je kunt alleen maar
succes hebben als je een vooraf gesteld doel realiseert. Het handelend optreden zonder
een doel duidelijk voor ogen te hebben wat je wilt realiseren, leidt 95% tot een onbevredigend resultaat. De resterende 5% is dat je tevreden bent met wat je met toeval
hebt gerealiseerd door te handelen. Een extra moeilijkheidsgraad is als je ook nog
eens moet gaan samenwerken om een gesteld doel te realiseren. Laat staan als de druk
om tot handelen te komen ook nog eens hoog is.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het leren samenwerken door handelend op te treden om één of meerdere gestelde doelen te realiseren. [2] Het gaan handelen onder een
toenemende druk. [3] Het verdelen van de taken en actief met de uitvoering hiervan
aan de slag gaan.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het zo levendig mogelijk voorstellen dat de groep
in een brandende flat zit. [2] Het verdelen van taken om het doel: de groepsleden in
veiligheid brengen, kan worden gerealiseerd. [3] Het durven vertrouwen in het handelend vermogen van andere groepsleden. [4] Het doelgericht en intentioneel de opdracht uitvoeren.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 60 minuten
Benodigde middelen: Natuurgeluiden of muziek, 2 tafels (die 6 personen moeten kunnen dragen), 1 kist van minimaal 15 kilo, 1 balk van 4 meter, 1 balk van 3 meter, 1 touw
van 2,5 meter, theaterverlichting, rookmachine, stroboscoop.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), sociodrama
(werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De muziek dient ‘high climax’ filmmuziek te zijn, met daar door
heen SFX van brand, krakend hout, hier en daar iets wat in elkaar stort of uit elkaar klapt, sirenes, brandalarm en mensen die om hulp roepen en pijn hebben. De theaterverlichting dient klaar
gezet te worden, inclusief de filters: rood en blauw. Ook moet de rookmachine worden opgewarmd.
Stage en aankleding: In de werkruimte worden twee tafels geplaatst, 5,5 meter uit elkaar geplaatst. Op één tafel worden de kist, de balken en het touw neergelegd. De ruimte is verduisterd
en het licht is beperkt. De illusie dat er brand is moet worden gewekt.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: Buiten de werkruimte verdeeld de groepsleider de groep in twee subgroepen, als de groep uit meer dan 6 groepsleden bestaat.
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De trainer legt de opdracht uit: “Stel voor dat jullie naar het dak van een brandende
flat zijn gevlucht. Om te ontsnappen dien je naar de dichtstbijzijnde flat te vluchten.
Er liggen alleen twee balken, een stuk touw en een kist met geld tot je beschikking.
De grond tussen de flats ligt 75 meter diep. Lopen of de grond aanraken kan niet
zonder te zijn neergestort! Hoe lossen jullie dit op? Let goed op: de balken mogen NIET de grond
raken. Anders zijn jullie af. En alle groepsleden moeten heelhuids de andere flat bereiken. Bovendien moet de geldkist mee, de balken en het touw. Alsof het nog niet erg genoeg is, moet het
ook nog eens binnen 10 minuten gebeuren omdat dan de brand het dak bereikt”.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider neemt de eerste subgroep mee de werkruimte in en gaat direct de druk enorm
verhogen. Als de groepsleden binnenkomen is er veel lawaai (muziek + SFX), de theaterverlichting en de stroboscoop is aan. Ook de rookmachine heeft de werkruimte onder geblazen.
2. De groepsleden gaan op de tafel staan waarop de balken en het touw liggen en de kist staat.
3. De groepsleider roept: “Jullie tijd begint nu!”
4. Tijdens de oefening blijft de groepsleider actief en provocatief de druk vergroten om ze enerzijds te activeren om tot handelen te komen en anderzijds om ze indringend te waarschuwen
om geen fouten te maken.
5. Als de balken 1x de grond raken, mogen ze de balken terug op de tafels leggen en een nieuwe
poging wagen. Echter als het dan weer mis gaat is de oefening afgelopen. Hetzelfde geldt als 1
groepslid de grond raakt.
6. De oefening stopt als alle groepsleden op de andere tafel zijn aangekomen, samen met de kist,
de balken en het touw. Of als er 10 minuten voorbij zijn.
7. Er wordt gewisseld van subgroep.
WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het doorvoeren van de oefening, want iemand
kan een lelijke val maken!!!
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: De gebruikte attributen dienen te worden opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Aandachtspunten: Hoe heb je samengewerkt? Hoe is de
taakverdeling in zijn werk gegaan? Welk doel wilden jullie realiseren? Om tot handelen te komen
dien je te weten hoe je wilt gaan handelen, wat wordt er met deze opmerking bedoelt? Wie vertrouw je en hoe bepaal je dat?
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen?
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Algemeen
Naam van de oefening: Het sociogram
Onderwerp van de oefening: Eén onderdeel van de sociometrie is het maken en interpreteren van een sociogram. Hiermee worden de onderlinge relaties binnen een groep
zichtbaar gemaakt.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het visueel zichtbaar maken van de onderlinge
relaties tussen groepsleden. [2] Het interpreteren van de ingewonnen informatie die
uit het sociogram naar voren komt. [3] Het op waarde schatten van de interpretaties
die zijn getrokken op basis van het sociogram.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het zo eerlijk mogelijk en zonder censuur antwoord geven op de vragen die horen bij het sociogram. [2] Het zorgvuldig tekenen van
het sociogram. [3] Het interpreteren van het sociogram en deze verifiëren (zo ver dit
mogelijk en/of wenselijk is). [4] Het waarderen van de interpretaties door een waardeschatting te doen.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 100 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier (A4 + A0 of een rol bruin inpakpapier), viltstiften,
plakband.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek), expressie (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Voor de totale sociogram dien je tenminste 4 vellen van het formaat A0 aan elkaar te plakken, zodat je 1 groot vel papier krijgt. Of je plakt twee stroken van het
bruine inpakpapier (ieder 3 meter lang) aan elkaar vast.
Stage en aankleding: In de werkruimte dient voldoende ruimte te zijn om het totale sociogram
te tekenen. Verder zijn er geen bijzondere aanwijzingen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider legt uit wat onder sociometrie/sociogram wordt verstaan. Vervolgens is er de mogelijkheid om vragen te stellen.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Ieder groepslid krijgt een vel papier en schrijft zijn/haar naam in de rechter bovenhoek.
2. Ieder groepslid geeft antwoord op de volgende vragen:

Met wie van de groep heb je het meeste contact?

Met wie van de groep heb je het minste contact?

Tot wie van de groep voel je je het meeste aangetrokken?

Tot wie van de groep voel je je het minste aangetrokken?
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Met wie van de groep ben je bevriend?

Met wie van de groep zou je bevriend willen zijn?
2. Ieder groepslid neemt een nieuw vel papier. Schrijf je naam in blokletters op het
vel. Schrijf vervolgens de namen van de groepsleden in een kring rond je naam.

Trek een rode lijn tussen jouw naam en de persoon met wie je het meeste contact hebt.

Trek een blauwe lijn tussen jouw naam en de persoon met wie je het minste contact hebt.

Trek een gele lijn tussen jouw naam en de persoon tot wie je het meeste voelt aangetrokken.

Trek een paarse lijn tussen jouw naam en de persoon tot wie je het minste voelt aangetrokken.

Trek een bruine lijn tussen jouw naam en de persoon (of personen) met wie je bevriend
bent.

Trek een oranje lijn tussen jouw naam en de persoon (of personen) met wie je graag bevriend zou willen zijn.
3. Alle antwoorden en schema’s worden nu verzameld. Nu worden alle namen van de groepsleden op een groot vel gezet. Alle gekleurde lijnen van de persoonlijke schema’s worden aangebracht op het grote vel papier. Dit schema is het sociogram van de groep. Als het sociogram
klaar is krijgen de groepsleden hun antwoorden en schema’s terug.
4. Het sociogram wordt besproken aan de hand van de volgende vragen:

Wat valt je op aan het sociogram?

Komt het opgeroepen beeld van het sociogram overeen met het beeld dat jij hebt van de
groep?

Hoe vind je het om de groepsstructuur zo op papier te zien?

Ben je verrast door sommige lijnen of juist het ontbreken van lijnen?

Moet er nog iets gebeuren met de uitkomst?
Ter uitgeleide:
1. Ga in een kring op de grond liggen, waarbij je rechteroor op de buik van een ander groepslid
ligt.
2. Zorg ervoor dat je goed alle geluiden in de buik van het andere groepslid kunt horen. Concentreer je en probeer zo min mogelijk geluid te maken. Er is echter een uitzondering: wanneer je
zin krijgt om te gaan lachen, dan mag je lachen.
3. Vijf groepsleden gaan op handen en voeten op de grond zitten. Een groepslid gaat languit op
de ruggen van de vijf groepsleden liggen. De vijf groepsleden gaan gelijktijdig omhoog en omlaag met hun ruggen, zodat er een deining ontstaat. Variant: De groepsleden gaan om beurten omhoog en omlaag zodat er een golfbeweging ontstaat. Wissel.
4. De groepsleden gaan naast elkaar op de grond liggen. Op de rug. Zorg ervoor dat er geen openingen zijn tussen twee personen! Het laatste groepslid rolt met een gestrekt lichaam over de
groepsleden heen. Hij sluit aan de andere zijde van de rups weer aan. Vervolgens rolt nummer twee met een gestrekt lichaam over de andere groepsleden heen. Op deze manier komt de
rups in beweging.

Evaluatie
Opruimen: De gebruikte attributen dienen te worden opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Aandachtspunten:
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen?
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Algemeen
Naam van de oefening: Het sociaal atoom
Onderwerp van de oefening: Eén onderdeel van de sociometrie is het maken en interpreteren van een sociaal atoom. Hiermee wordt de waardeschatting van de relaties die
een groepslid heeft met andere groepsleden zichtbaar gemaakt.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het visueel zichtbaar maken van de relaties die
een groepslid heeft met andere groepsleden. [2] Het interpreteren van de ingewonnen
informatie die uit het sociaal atoom naar voren komt. [3] Het op waarde schatten van
de interpretaties die zijn getrokken op basis van het sociaal atoom.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het zo eerlijk mogelijk en zonder censuur antwoord geven op de vragen die horen bij het sociaal atoom. [2] Het zorgvuldig visualiseren van het sociaal atoom. [3] Het interpreteren van het sociaal atoom en deze verifiëren (zo ver dit mogelijk en/of wenselijk is). [4] Het waarderen van de interpretaties
door een waardeschatting te doen.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 100 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, viltstiften, kleurpotloden, verf, waskrijt, klei of
attributen (diverse voorwerpen).
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek), expressie (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het maken van het sociaal atoom kan op diverse manieren gebeuren, bijvoorbeeld tekenen, schilderen, kleien of aan de hand van voorwerpen visualiseren
(bijvoorbeeld een kaars, een pluche beer, een bloem, een luciferdoosje, een dobbelsteen). Het is
belangrijk om op voorhand een keuze te maken met welke werkvorm de groepsleden hun sociale
atomen gaan visualiseren of zorgen dat er voldoende materialen voor handen zijn in de werkruimte.
Stage en aankleding: In de werkruimte dient voldoende ruimte te zijn om de sociale atomen
van de groepsleden te visualiseren. Verder zijn er geen bijzondere aanwijzingen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider legt uit wat onder sociometrie/sociogram wordt verstaan. Vervolgens is er de mogelijkheid om vragen te stellen.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Schrijf in het midden van het vel je naam.
2. Teken de groepsleden op het vel, door gebruik te maken van:

Symbolen. Voorbeeld: een hart voor Arie, omdat hij zacht is en toegeeflijk. Een struisvogel voor Fred, omdat hij geregeld zijn kop in het zand stopt.

Pagina 418


Kleuren. Om zo het gevoel van jou, tegenover die persoon, te verbeelden.

Afstand. Om zo duidelijk te maken wie, volgens jou, dichterbij staat. Uiteraard is dit gegeven gebaseerd op basis van belangrijkheid. Met andere
woorden: degene die dichterbij staat is voor jou belangrijker dan iemand die
verder weg staat.

Grote van het symbool. Om zo duidelijk te maken welke waarde jij aan het contact
met de ander hecht.
1. Als de tekening af is, wordt deze in de groep besproken. Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen, zijn:

Licht je de symbolen die je hebt gebruikt toe.

Is de tekening correct? Nee? Wat zou je willen aanpassen? Waarom?

Probeer eens uit te leggen waarom je groepslid X groter hebt getekend dan groepslid Y?

Enzovoorts.
Variatie: In plaats van te tekenen kun je het sociaal atoom ook levensecht uitbeelden. Waarbij het
groepslid die de kern verbeeldt, wel moet aangeven voor welk symbool, kleur, grote, en afstand hij/
zij kiest.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: De gebruikte attributen dienen te worden opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Aandachtspunten:
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen?
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Algemeen
Naam van de oefening: Het erwtenspel
Onderwerp van de oefening: Het voeren van een discussie is niet altijd even gemakkelijk en al helemaal niet tijdens de beheersingsfase. Het oefenen van het voeren van een
discussie kan geen kwaad en bovendien kunnen er dan een aantal dingen duidelijk
worden, zoals: hoe is de machtsverdeling tijdens de discussie? Waar is de machtsverdeling opgebaseerd? Kundigheid? Overwicht? Hoe is de hiërarchielijn binnen de groep
op dit moment? Welk groepslid maakt zich onmachtig en waarom? Welk groepslid
maakt gebruik van machtsmisbruik, zoals emotionele chantage en manipulatie? Wie
neemt uiteindelijk de beslissing? Waarom hij of zij? Hebben de groepsleden meer de
neiging om samen te werken dan om tegen te gaan werken?
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het raden van het juiste aantal groene erwten in
de potten. [2] Het observeren van de machtsverhoudingen binnen de groep. [3] Het bewust worden van de machtsverhoudingen binnen de groep en wat dit betekent voor
het functioneren van de groep. [4] Het verwerven van inzicht in hoe macht gebruikt
kan worden tijdens het samenwerken (gericht op het realiseren van de groepsdoelen,
dit is een sociale activiteit) en hoe macht misbruikt wordt tijdens het tegenwerken
(gericht op het realiseren van de persoonlijke doelen, dit is een persoonlijke activiteit).
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het actief participeren in de discussies. [2] Het
observeren van het functioneren van groepsleden en de groep als een geheel. [3] Het
interpreteren van de observaties. [4] Het willen doorvoeren van zelfreflectie. [5] Het
geven van feedback en feed forward.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 100 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, een doorzichtige en hermetisch afgesloten pot
met daarin 489 spliterwten (gedroogd), een doorzichtige en hermetisch afgesloten pot
met daarin 311 groene erwten (gedroogd).
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), expressie
(werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De potten met de spliterwten en de groenen erwten worden ieder
afgedekt met een theedoek, zodat niemand kan zien wat er in de potten zit.
Stage en aankleding: Er wordt een binnenkring en een buitenkring met stoelen gevormd. Let
op: indien de groep niet groter is dan 10 personen, wordt er slechts 1 kring met stoelen geplaatst.
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De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden een partner
willen kiezen.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Bepaal vervolgens wie deelneemt aan de discussie en wie observeert.
2. Alle groepsleden die deelnemen aan de discussie nemen plaats in een gesprekskring. De binnenkring.
3. Alle observerende groepsleden nemen plaats in de buitenkring. Het is belangrijk om de partner goed te kunnen waarnemen.
4. De groepsleider geeft aan een groepslid van de binnenkring een pot met erwten. Deze pot is
ongeveer 75% gevuld met spliterwten.
5. De opdracht voor de groepsleden die deelnemen aan de discussie luid: "Jullie krijgen 15 minuten de tijd om gezamenlijk tot overeenstemming te komen hoeveel groene erwten er precies in
de pot zitten. De deksel mag niet van de pot worden gehaald. Iedereen moet het eens zijn met
het AANTAL genoemde erwten. Wanneer er geen overeenstemming is, dienen jullie net zolang
door te gaan tot er wel overeenstemming is bereikt.
6. De observatoren krijgen de opdracht om vooral alert te zijn op de wijze hoe de partner participeert in de discussie, met natuurlijk speciale aandacht voor de wijze hoe de macht wordt ingezet.
7. Na vijftien minuten breekt de groepsleider de discussie af en vraagt of de observatoren willen
blijven registreren hoe hun partner in de komende minuten gaan reageren. De groepsleider
vraagt naar het aantal groene erwten die in de pot zitten. Hierna geeft de groepsleider het
goede antwoord: "Er zitten geen groene erwten in de pot, maar spliterwten. Om precies te zijn
489 spliterwten!"
8. De observatoren worden gevraagd of zij hun observaties met de partner willen doorspreken.
Komen de observaties overeen met hoe de partner de oefening heeft ervaren?
9. Ondertussen plaatst de groepsleider de pot met de spliterwten weer onder een theedoek.
10.De groepsleider vraagt aan ieder tweetal om een korte reactie.
11.Wissel. De rollen worden omgekeerd. De observatoren worden discussierende groepsleden en
de discussierende groepsleden worden observatoren.
12.De oefening wordt herhaald zoals deze hier boven staat vermeldt, echter met een belangrijk
verschil. De discussierende groepsleden krijgen een pot met groene erwten. De vraag blijft:
"Hoeveel groene erwten zitten er in deze pot?"
13.Na vijftien minuten breekt de groepsleider de discussie af en vraagt of de observatoren willen
blijven registreren hoe hun partner in de komende minuten gaan reageren. De groepsleider
vraagt naar het aantal groene erwten die in de pot zitten. Hierna geeft de groepsleider het
goede antwoord: "In de pot zitten 311 groene erwten!"
14.De observatoren worden gevraagd of zij hun observaties met de partner willen doorspreken.
Komen de observaties overeen met hoe de partner de oefening heeft ervaren?
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt aan ieder tweetal om een korte reactie.
Let op: Indien de groep uit minder dan 10 groepsleden bestaat, dan wordt er niet gewerkt met een
binnenkring of een buitenkring. In dat geval hoeven de groepsleden ook geen partner te kiezen. Alle
groepsleden nemen plaats in de gesprekskring en gaan gezamenlijk de twee opdrachten (1. pot met
spliterwten, 2. pot met groene erwten) uitvoeren. De nabespreking van iedere opdracht gebeurd in
de groep.

Evaluatie
Opruimen: De gebruikte attributen dienen te worden opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Aandachtspunten:
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Hoe is de machtsverdeling tijdens de discussie?

Waar is de machtsverdeling op gebaseerd? Kundigheid? Overwicht?

Hoe is de hiërarchielijn binnen de groep op dit moment?

Welk groepslid maakt zich onmachtig en waarom?

Welk groepslid maakt gebruik van machtsmisbruik, zoals emotionele chantage en manipulatie?


Wie neemt uiteindelijk de beslissing? Waarom hij of zij?

Hebben de groepsleden meer de neiging om samen te werken dan om tegen te gaan werken?
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen?
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Algemeen
Naam van de oefening: De hiërarchielijn
Onderwerp van de oefening: Hoe is de hiërarchielijn binnen de groep? Waarom is dit
de hiërarchielijn? Waar is dat van afhankelijk?
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het samenstellen van de hiërarchielijn binnen de
groep. [2] Het observeren van de machtsverhoudingen binnen de groep. [3] Het bewust
worden van de machtsverhoudingen binnen de groep en wat dit betekent voor het
functioneren van de groep. [4] Het verwerven van inzicht in hoe macht gebruikt kan
worden tijdens het samenwerken (gericht op het realiseren van de groepsdoelen, dit is
een sociale activiteit) en hoe macht misbruikt wordt tijdens het tegenwerken (gericht
op het realiseren van de persoonlijke doelen, dit is een persoonlijke activiteit).
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het actief participeren tijdens de oefening. [2]
Het observeren van het functioneren van groepsleden en de groep als een geheel. [3]
Het interpreteren van de observaties. [4] Het willen doorvoeren van zelfreflectie. [5]
Het geven van feedback en feed forward.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 100 minuten
Benodigde middelen: Niets in het bijzonder.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), expressie (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Er hoeven geen speciale voorbereidingen te worden getroffen.
Stage en aankleding: In de werkruimte wordt een rij stoelen opgesteld overeenkomstig het
aantal groepsleden. De stoelen worden zo neergezet dat ze allemaal dezelfde kant uit kijken (’als
een treintje’).

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider: “Neem plaats op een stoel in de rij zoals deze hier
staat opgesteld. Als je het idee hebt dat je een dominant persoon binnen deze groep bent, ga dan
vooraan in de rij zitten. Als je het idee hebt dat je een onderdanig persoon bent, ga dan achteraan
in de rij zitten. Doe dit zonder erbij te praten en zonder de stoel te verzetten. Probeer de plaats te
vinden waarvan jij vindt dat die jou toekomt! Als anderen al op de door jou uitgekozen plaats
staan, wees dan zo vrij om ze te verwijderen. Geef hiervoor wel een reden aan! De reden dient
betrekking te hebben op waaruit blijkt dat jij dominanter bent binnen de groep dan het groepslid
die op je plek zit. Stel jezelf niet tevreden met een plek, waarvan je vindt dat die niet bij je past.
Je mag ook, met opgaaf van redenen, een andere persoon in de rij verplaatsen”. Let op: niet alle
groepsleden tegelijkertijd andere groepsleden laten verplaatsen, maar om beurten. De groep krijgt
hiervoor 30 minuten de tijd! De voorwaarde is wel dat alle groepsleden het unaniem eens zijn met
de hiërarchielijn zoals deze door de groepsleden is vastgesteld. Als groepsleider dien je de motiva-
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ties en antwoorden van de groepsleden te toetsen. Accepteer niet vlekkeloos ieder antwoord. Dubbele antwoorden tellen niet! Wees kritisch!
Het doorvoeren van de oefening:
1. Als na 30 minuten de groepsleden er niet in zijn geslaagd om een unanieme hiërarchielijn samen te stellen, dan verzoekt de groepsleider het groepslid die op stoel 1 zit om binnen 10 minuten als nog tot een hiërarchielijn te komen waarmee ieder groepslid het unaniem eens is.
Hiertoe mag het betreffende groepslid, andere groepsleden verplaatsen (echter wel met een
reële reden).
2. Als het groepslid hier niet in slaagt, verplaats de groepsleider hem/haar naar de laatste stoel
en komt het groepslid van de laatste stoel op stoel 1 te zitten. Nu krijgt dit groepslid de kans
om binnen 10 minuten tot een hiërarchielijn te komen waarmee ieder groepslid het unaniem
eens is.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: De stoelen worden in een gesprekskring opgesteld.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Aandachtspunten: hoe werkt de hiërarchie (oftewel: de
pik orde, zoals bij kippen) binnen een groep? Werkt het binnen iedere groep? Hoe groot is de verleiding om aan koehandel te gaan doen en je plek in de hiërarchielijn als het ware te kopen? Is
hiërarchie dynamisch of statisch? Wat heeft hiërarchie met macht en aanzien te maken? Ook legt
de groepsleider uit dat de kop en de staart van de hiërarchielijn uitwisselbaar zijn en dat het
middenstuk van de hiërarchielijn de werkers van de groep betreffen. Dit deel van de hiërarchielijn dient stabiel te zijn, omdat deze groepsleden ervoor zorgen dat de groep door kan functioneren.
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen?
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Algemeen
Naam van de oefening: Het groepenspel
Onderwerp van de oefening: Het begrijpen hoe een groep functioneert, is niet eenvoudig. In het groepenspel kunnen de groepsleden hun kennis over groepen in de praktijk
brengen. Het is dus wel van belang dat vooraf de groepsleden het boek: “De beginnende groepsleider” hebben doorgenomen, dan wel de speciale presentatie over taakgerichte groepen in www.boekenhoek.info
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het achterhalen van de beheersingsproblemen
binnen de groep. [2] Het actualiseren van de beheersingsproblemen binnen de groep.
[3] Het vaststellen hoe afzonderlijke groepsleden zich binnen de groep profileren. [5]
Het vaststellen hoe een groepslid zich gedraagt als hij/zij in een conflictueuze situatie
terecht komt. [6] Het vaststellen welke rollen en posities de groepsleden binnen de
groep innemen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het op een actieve en speelse wijze uitvoeren van
het spel. [2] Het observeren en registreren hoe groepsleden zich gedragen gedurende
het spel. [3] Het doelgericht spelen van het spel om te winnen met je team.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 120 — 360 minuten
Benodigde middelen: Spelbord, spelregels, scorelijsten en opdrachtenkaartjes (zie bijlage), dobbelsteen, pionnen, pennen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het spelbord in kleur printen op A3-formaat en plastificeren. Opdrachtenkaartjes in kleur printen en losknippen en tot slot ook de spelregels en de scorelijsten in
kleur printen.
Stage en aankleding: Een tafel met daarop het spelbord, de dobbelsteen, de pionnen, de scorelijsten en de opdrachtkaarten. Let op: het spel kan ook levensgroot worden gespeeld, waarbij de
groepsleden zelf hun eigen pion zijn! Dit bijvoorkeur in de lente of zomerdag in een weiland of een
speelveld.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden aan de tafel komen zitten.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider geeft de uit geprinte spelregels aan een willekeurig groepslid en vraagt of hij/
zij het spel willen uitleggen aan de hand van de spelregels.
2. Het spel wordt gespeeld.
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Let op: de groepsleider heeft actief invloed op het spelverloop, zeker als groepsleden het
spel te voorzichtig spelen en weinig actief met de opdrachten aan de slag willen gaan.
Zoals bij de meeste groepsdynamica spelen lijkt het op een gezelschapsspel en doet het
een beroep op het wedstrijdelement (het winnen van het spel). Echter is de kans klein
dat het spel ook daadwerkelijk wordt uitgespeeld, zelfs niet in 4 uur. Het doel hiervan is dat er
zoveel mogelijk en zolang mogelijk groepsinteracties zijn. Zeker naarmate het spel langer duurt,
gaat frustratie en vermoeidheid een belangrijk rol spelen: groepsleden laten veel sneller hun vormelijkheid varen en gaan meer en meer oorspronkelijke reacties geven. Ook dit is een VIS-spel!
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden het spel willen opruimen en de stoelen
in een gesprekskring willen plaatsen.

Evaluatie
Opruimen: De tafel word aan de kant gezet.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Doel van het spel:
De groep die na vijf ronden de meeste punten heeft gescoord is de winnaar!
Puntentelling:
De puntentelling wordt door een van de groepsleden bijgehouden in de speciale scorelijst.
In de scorelijst worden alle punten geschreven die door de afzonderlijke
groepsleden zijn verdiend. Alle minpunten worden van het totaal in mindering gebracht.
Als een groepslid van groep wisselt kan hij/zij niet zijn/haar score
meenemen!
Drie groepen:
Er bestaan binnen het spel drie groepen, te weten: groep A, groep B en
groep C.
Deelname aan een groep:
Iedere speler is lid van een groep. Om te weten tot welke groep het
groepslid behoort, neemt hij/zij aan het begin van het spel een sleutelkaart. Hierop staat 1 van de drie groepen vermeld.
Iedere speler speelt het spel met zijn/haar eigen pion. Ga bij het begin
van het spel na wie er verder nog deel uitmaken van de groep. Bepaal vervolgens wie de score bijhoudt!
Een groepslid blijft lid van een groep zolang hij/zij niet wordt verplicht om een sleutelkaart te pakken. Als een groepslid wel een sleutelkaart moet pakken, stapt hij/zij over naar de nieuwe groep.

Echter kan het groepslid pas lid worden van de nieuwe groep, nadat het
laatste groepslid het vakje: ‘start’ is gepasseerd en de hele groep aan een
nieuwe ronde begint!
Einde van het spel:
Het spel is pas afgelopen op het moment dat alle groepsleden van een
groep de vereiste vijf ronden hebben vol gemaakt!
Opdrachtenkaarten:
Tijdens het spel kan een groepslid de opdracht krijgen om een diamantkaart, een lampkaart, een sterkaart, een engelkaart of een sleutelkaart te
pakken.
Het groepslid is verplicht om de opdrachten die op de opdrachtenkaarten
staan vermeld uit te voeren
alleen of samen met de groep . Alle deelnemers bepalen tezamen of een opdracht is volbracht.
Bij een meningsverschil, twijfel of onbeantwoorde vragen, wordt er gestemd. Een beslissing is pas geldig bij een meerderheidsbesluit
de helft
+ 1 stem . Er mag niet blanco worden gestemd, alleen voor of tegen.
Geen mening wordt eveneens niet getolereerd.
Verplaatsen van de pion:
Iedere speler gooit om beurten met een dobbelsteen en zet zoveel plaatsen
vooruit als de ogen op de dobbelsteen aangeeft! Als een speler 6 gooit,
mag hij/zij nogmaals met de dobbelsteen gooien.
In alle omstandigheden waarin de spelregels niet hebben voorzien, beslissen
de spelers tezamen hoe er dient te worden gehandeld. Wanneer er geen
overeenstemming wordt bereikt, vindt er een stemming plaats!

De eerste bijeenkomst van de groep.
Pak een diamantkaart!

Je bent vergeten om cursusgeld te betalen. Pak een diamantkaart!

De spoeling wordt dunner. De eerste groepsleden
dreigen af te vallen. Pak een diamantkaart en
verdien 5 extra punten!

De groep ziet het niet langer met je
zitten. Pak een sleutelkaart!

Tijd voor verandering: pak een
sleutelkaart!

Werk aan de winkel. Pak daarom een
diamantkaart!

Je voelt je ernstig beperkt door de
groep. Neem daarom een sleutelkaart!

Vluchten kan niet meer. Je maakt deel
uit van de groep. Neem een diamantkaart!

Ga verder naar:

Begint het spannend te worden? Neem
een diamantkaart!

Ga verder naar:

De groep wil je niet langer in haar
midden hebben. Pak een sleutelkaart!

Je dondert met een rotvaart op een conflict af.
Pak een sterkaart. Als je de opdracht goed
maakt, ontvang je 4 extra punten!

Je kunt het op je buik schrijven. De
groep ziet je liever gaan dan komen. Pak
een sleutelkaart!

Het afbakenen van grenzen is een onderdeel
van de beheersingsfase. Neem daarom een
sterkaart!

Waarden en normen zijn er niet voor niets.
Overtredingen worden bestraft. Ga daarom 4
plaatsen terug!

Explosief materiaal. Je kunt niet alles
in de groep zeggen. Neem een sterkaart!

Oeps, een verkeerde zet gedaan. Neem
een sleutelkaart!

Wil je liever niet sommige dingen horen? Neem een sterkaart!

Ga verder naar:

Blijf uit de wind! Neem daarom een
sleutelkaart!

Je hebt geluk. Pak daarom een lampkaart en verdien 6 punten extra!

Je hebt de neiging om nadelige beslissingen voor de groep te nemen. Sla daarom
een beurt over!

Het zit je niet
mee. Ga naar:

Je bent verzekert van je positie in de groep. Maar hoe
zit het met de genegenheid van andere groepsleden voor
jou? Neem een lampkaart!

Deze groep is voor jou een doodlopende straat. Neem een sleutelkaart!

Je komt tijd tekort om iedereen voldoende aandacht te geven. Neem een lampkaart en verdien 5
extra punten!

Het aanschaffen van een groepshuisdier
gaat echt te ver! Neem een lampkaart!

Je kunt maar 1 kant uit met
de groep: naar de afscheidsfase. Ga naar:

Je loopt de kantjes er vanaf. Ga
daarom 8 plaatsen terug!

Je bent een actief groepslid. Neem
daarom een lampkaart en verdien 9 punten extra!

Neem een lampkaart!

De afscheidsfase kan beginnen. Neem
een engelkaart!

Ga twee plaatsen terug!

De groep komt in beweging. Alles wat zeker was,
komt op losse schroeven te staan. Pak daarom
een engelkaart!

Een telefoontje helpt ook niet meer.
Pak een sleutelkaart!

Hou je zenuwen in bedwang. Je bent er
bijna. Pak een engelkaart!

Ga naar:

Je bent bijna bij de finish… jammer,
ga 12 plaatsen terug!

De laatste hobbels...neem een engelkaart!

Je kiest voor een groep door een
sleutelkaart te pakken!

Stress! Je zenuwen hebben het begeven.
Sla daarom 3 beurten over of lever 25
punten in!

Een beloning voor je assertiviteit. 7 punten en het
recht om tijdens deze ronde 1 opdracht te weigeren uit
te voeren!

Een verplichte rustpauze. De accu moet weer
worden opgeladen. Sla een beurt over. Bovendien
krijg je 3 punten!

Ronde

Naam

Score

Ronde

Naam

Score

Ronde

Naam

Score

De kaartjes losknippen!

De kaartjes losknippen!

Ga naar: “verboden in te
rijden”
Sla een beurt over!
Je krijgt 1 punt,
zomaar!
Je krijgt 10 punten,
zomaar!
Gooi nog een keer met de
dobbelsteen
Geef een krachtige omschrijving van de
inclusie fase! Bij een goed antwoord
ontvang je 3 punten.
De kaartjes losknippen!

Wat is het verschil tussen waarden en normen? Bij
een goed antwoord ontvang je 6 punten. Bij een
verkeerd antwoord ga je terug naar het eerste uitroepteken.

Beestenspel: Ga met je groep in een kring zitten. Bekijk zorgvuldig de overige
groepsleden en probeer een ieder als een afzonderlijk dier te beschouwen. Welk dier
is op welk groepslid van toepassing? Waarom? Dit dient zowel betrekking te hebben
op de fysieke als symbolische betekenis van het dier! Nadat iedereen een dier voor
ieder groepslid heeft verzonnen, wordt in een kringgesprek de uitkomst besproken.
Wanneer de opdracht naar tevredenheid is uitgevoerd ontvangt de groep 15 punten.

De hete stoel: Vorm samen met je groep een kring. Ga in het midden van de kring op
een stoel zitten. Stel jezelf aan de overige groepsleden voor. Hierbij benadruk je
alleen je positieve eigenschappen en karaktertrekken. Voorkom lange en draaierige
betogen. Probeer je statements kort en krachtig te houden! Alles wat je zegt dient
eerlijk en gemeend te zijn! Nadat je tenminste 10 eigenschappen van jezelf aan de
groep hebt meegedeeld gaat een ander groepslid op de hete stoel zitten. Wanneer de
opdracht goed is uitgevoerd ontvangt de groep 9 punten.

Taboe-spel: Ga met je groep in een kring zitten. Ga voor jezelf na welke
onderwerpen er binnen de groep taboe zijn. Kies een van de taboe onderwerpen eruit en beeld dat uit in de groep. Wanneer een ander groepslid het
onderwerp (h)erkent als een taboe binnen de groep dan springt hij/zij in bij
het uitbeelden. Bespreek de oefening na! Wanneer de opdracht goed is uitgevoerd ontvangt de groep 12 punten.

Karate kid: Vorm een tweetal. Ga tegenover elkaar staan. Je begint nu een
chinees schijngevecht op basis van karate, Kung fu, enzovoorts. Probeer zo
mooi mogelijke bewegingen te maken. Je mag de ander uiteraard niet echt
raken! Reageer ook op de slagen van de ander. Wanneer je wordt getroffen
beweeg dan met de slag mee. Wanneer de opdracht goed is uitgevoerd ontvang je 5 punten.

De knoop: Vorm een groepje van tenminste vier personen. Drie personen
vormen een cirkel door elkaar de hand te geven. Persoon nummer vier verlaat de ruimte. De drie personen beginnen nu een knoop te vormen, zonder
dat de cirkel wordt verbroken. Persoon nummer vier wordt binnen geroepen en probeert de knoop weer uit elkaar te halen zonder hierbij de cirkel
te verbreken. Wanneer de opdracht lukt ontvangt de groep 4 punten.

De kaartjes losknippen!

Duizendpoot: De groep gaat in een lange rij staan. Allemaal met
het gezicht naar voren gericht. De laatste van de rij gaat op een
stoel zitten. De overige groepsleden gaan ook zitten maar dan op de
schoot van zijn/haar achterbuurman. Wanneer iedereen zit komt de
duizendpoot in beweging. Hoe? Iedereen begint gelijktijdig te lopen.

Motivatie: Waarom ben je lid geworden van deze groep? Leg aan de
overige groepsleden uit wat je motivatie is om aan deze groep deel
te nemen. Wat houdt die motivatie in de praktijk in? Bij een goede
motivatie ontvang je 5 punten. Bij een verkeerde motivatie sla je 2
beurten over.

De vallende boom: Ga in een kring staan. Zorg dat je dicht bij elkaar gaat
staan. In het midden van de kring gaat iemand van de groep staan. Hij/zij
sluit de ogen en laat zich naar achteren vallen. Zorg ervoor dat het lichaam
recht blijft! Groepsleden vangen hem/haar op en duwen hem/haar gelijktijdig naar de overzijde van de kring. Denk je dat je het durft? Wanneer de
opdracht is uitgevoerd ontvangt de groep 10 punten.

Probeer de volgende termen uit te leggen: over-sociaal gedrag, Sociaal gedrag, onder-sociaal gedrag. Tot welke van
deze gedragsvormen voel jij je het meeste verbonden? Licht je
standpunt toe. Bij een goed antwoord ontvang je 5 punten.

Ga terug naar start!

Ga tien plaatsen vooruit en lever 2 punten in!
De kaartjes losknippen!

Je krijgt 3 punten.

Waarom is afscheid nemen zo
moeilijk?
Hoe beëindig je een groep? Probeer samen met je
groep tenminste drie manieren te verzinnen. Als beloning ontvangen jullie 8 punten.

Ga naar het vakje met het symbool
voor een doodlopende straat erop afgebeeld.
Ben jij in staat om van een groep afscheid te nemen? Afscheid nemen is
vaak een emotionele aangelegenheid. Ervaar jij het afscheid nemen ook zo?
Opdracht: Leg aan je groep uit hoe jij afscheid neemt van groepsleden die
je dierbaar zijn. Hoe zou je het liefste afscheid van een groep nemen? Als
beloning ontvang je 1 punt. Als je de opdracht niet tot een goed einde
brengt, dien je een beurt over te slaan.

Sniff……..
Je krijgt 1 punt.
De kaartjes losknippen!

Ga naar: “stop”

Pak een sleutelkaart!

Wat voel je als je van iets of iemand die je dierbaar is afscheid neemt? Als beloning voor je antwoord ontvang je 8 punten.

Neem op non-verbale wijze afscheid van
de groep! Als beloning ontvang je 4
punten.
Sla een beurt over en geef 10 punten aan
de groep die voor je aan de beurt is
geweest.

Noem drie symbolen en/of metaforen
voor het nemen van afscheid!
2
punten
De kaartjes losknippen!

Gooi nog een keer met de
dobbelsteen!
Noem tenminste drie kenmerken van de afscheidsfase.
Wanneer je de opdracht goed hebt uitgevoerd ontvang
je 4 punten. Anders één beurt overslaan.

De groepsleden staan op het punt om afscheid van elkaar te
nemen. Hou een afscheidsrede en draag deze op een gepaste
wijze voor. Als beloning ontvang je 10 punten.

Ga 5 plaatsen terug!

Pak een sleutelkaart!

Geef 6 punten weg aan een ander team!
De kaartjes losknippen!

Wat is het verschil tussen genegenheid tonen en
sensualiteit? Heb je de opdracht goed uitgevoerd
dan mag je 4 punten opschrijven.

Gevoel: Kun je aan de groep duidelijk maken waar de hier onderstaande gevoelens in je lichaam zijn gehuisvest? Verliefdheid,
blijheid, zenuwachtigheid, kwaadheid, jaloezie, moeheid, angst. Heb je
de opdracht goed uitgevoerd dan mag je 6 punten opschrijven.

Ga naar: “douane”

Niemand geeft om je!
Pak een sleutelkaart.
Wat versta je onder genegenheid? Er wordt nogal over genegenheid gesproken.
Maar wat is dat: genegenheid? Een schouderklopje? Een dikke kus? Begrip? Medelijden? Meeleven? Empathie? Vriendschap? Opdracht: Leg aan je mede groepsleden
uit wat jij onder genegenheid verstaat. Hoe geef jij genegenheid binnen een groep?
Hoe wil jij graag genegenheid binnen de groep ontvangen? Opdracht goed uitgevoerd dan 5 punten erbij schrijven. Anders 10 plaatsen terug!

De tast: Zoek een partner uit. Ga tegenover hem/haar staan en vertel waarom je hem/haar hebt gekozen. Onderwijl beginnen jullie
elkaars gezicht af te tasten. Opdracht goed uitgevoerd, dan 8 punten erbij schrijven.

De kaartjes losknippen!

Ga door naar het laatste
vakje vòòr start.
Leg de volgende termen uit: Over-persoonlijk, Persoonlijk en onder-persoonlijk gedrag. Wanneer de
opdracht goed is uitgevoerd ontvang je 5 punten.

De rups: De leden van de groep gaan naast elkaar, met de rug op de grond
liggen. Zorg ervoor dat er geen openingen zijn tussen jou en je buurman.
Het laatste groepslid rolt, met een gestrekt lichaam, over de mede
groepsleden heen en sluit aan de andere zijde van de rups weer aan. Vervolgens rolt nummer twee over de rups heen. Enzovoorts. Wanneer de opdracht goed is uitgevoerd ontvang je 3 punten. Anders 2 beurten overslaan.

Fysiek contact: Hoe belangrijk vind jij het fysieke contact binnen
de groep? Mag je groepsleden huggen? Kussen? Betasten? Waar ligt
de grens tussen het toelaatbare en het ontoelaatbare? Hoe komt
deze grens tot stand? Mag je deze overschrijden? Geef in overleg
met je groep de antwoorden op deze vragen. Hiervoor ontvangt de
groep 8 punten.

Ga door naar: “telefoon”

Hoe maak je iemand in de groep duidelijk dat je om
hem/haar geeft? Voor een goed en eerlijk antwoord
ontvang je 8 punten.

De kaartjes losknippen!

Bewaar deze kaart! Als je een opdracht moet vervullen die je niet ziet zitten, kun je deze kaart inleveren. Je bent dan van de opdracht vrijgesteld.

Noem het belangrijkste kenmerk van de
genegenheidfase! Hiervoor ontvang je 10
punten.
Knuffeltikkertje: Een persoon van de groep is de tikker. Hij/zij probeert
iemand anders te tikken die vervolgens (na getikt te zijn) de rol van tikker
overneemt. Deze probeert op zijn/haar beurt weer iemand te tikken. Om
niet getikt te worden kun je weglopen of een groepslid gaan knuffelen. De
tikker mag je dan niet tikken. Let op! Je mag echter niet langer dan 20
seconden achter elkaar met dezelfde persoon knuffelen. De groep krijgt 5
punten voor de opdracht.

Je mag bij 1 team 5 punten weghalen
en op de scorelijst van jouw team
schrijven!

Ga 15 plaatsen terug!

Lever 3 punten in!

De kaartjes losknippen!

Geef een definitie wat volgens jou de
beheersingsfase behelst! Voor 5 punten
Hiërarchie: ga met je groep in een rechte lijn staan. Doe dit zonder erbij te
praten! Als je het gevoel hebt dat je een dominant persoon bent ga dan
vooraan in de rij staan. Als je het gevoel hebt een onderdanig persoon te
zijn, ga dan achter in de rij staan. Opdracht: Probeer die plek in de rij te
vinden die jou toekomt. Als anderen reeds op de door jou uitgekozen plaats
staan, wees dan zo vrij om ze te verwijderen (met reden!). Wanneer er binnen 5 minuten een hiërarchielijn van de groep staat (waar ieder groepslid
het mee eens is) ontvangt de groep 20 punten.

Een groep kan zekerheid bieden aan een persoon. Hoe
ziet die zekerheid in de praktijk eruit? Opdracht
goed uitgevoerd, dan 5 punten erbij schrijven!

Wat is het verschil tussen macht en gezag? Licht
je antwoord toe. Wanneer de opdracht goed is uitgevoerd ontvang je 5 punten.

Yipieeeeee!!!
Je krijgt zomaar 7 punten erbij!

Hieronder staan 4 groepsrollen. Verdeel die onder de eigen
groepsleden. Licht je standpunt toe! 1. Leider; 2. Opposant; 3.
Kat-uit-de-boom-kijker; 4. Meeloper. Wanneer de opdracht goed
is uitgevoerd ontvangt de groep 5 punten.

De kaartjes losknippen!

Als groep krijg je € 1.000,00 om op een trainingsweek te gaan. Hoe besteed
je het geld? Aan eten? Aan huur van een geschikte ruimte? Aan een trainer? Aan lesmateriaal? Aan de reis? Opdracht: Maak een begroting voor
een trainingsweek op basis van € 1.000,00. De hele groep moet het er mee
eens zijn. Wanneer de opdracht goed is uitgevoerd ontvangt de groep 8
punten.

Jammer. Maar dit kaartje kost
je 25 punten!
Maak samen met je groep tenminste 10 afspraken over
het functioneren van de groep! Wanneer de opdracht
goed wordt volbracht ontvangt de groep 10 punten.

Ga door naar: “Stop”
Hoe worden beslissingen genomen? Wie bepaalt wat er gebeurd? Waarom?
Probeer te achterhalen door middel van een groepsgesprek hoe in de groep
beslissingen worden genomen. Het tweede gedeelte van de opdracht betreft
de wenselijkheid. Anders gezegd: ben je tevreden met de besluitvorming
zoals die in de groep gebeurd? Nee? Hoe dient de besluitvorming dan te
verlopen? Bij een goed antwoord ontvang je 8 punten.

Noem 3 waarden en normen, die jij voor een groep
het belangrijkste acht! Bij een goed antwoord ontvang je 5 punten.

De kaartjes losknippen!

De beheersingsfase brengt voor de groepsleider bijzondere problemen
met zich mee. Waar moet je als groepsleider alert op zijn? Wanneer je een goed antwoord geeft ontvang je 3 punten. Bij een
verkeerd antwoord moet je 2 beurten overslaan.

Revanche kaart! Je mag van een andere groep 10 punten eisen!

Ben jij iemand die weet waar zijn/haar grenzen liggen? Opdracht: weet jij
waar je grenzen binnen de groep liggen? Geef dan een beschrijving waar
die grenzen liggen! Weet je het niet? Probeer dan door middel van een
groepsgesprek enkele grenzen te achterhalen. Wanneer je de opdracht
goed hebt uitgevoerd ontvang je 5 punten. Opdracht niet goed uitgevoerd,
ga dan 5 plaatsen terug!

Ga naar: “vraagteken”

Geef 5 punten van jouw team aan
een ander team!

Ga 8 plaatsen terug!

De kaartjes losknippen!
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Algemeen
Naam van de oefening: Het stressspel
Onderwerp van de oefening: Het stressspel heeft enerzijds tot doel om de kennis van
groepsleden te toetsen over stress en haar positieve en negatieve effecten; en anderzijds om beheersingsproblemen binnen de groep zichtbaar te maken. Voor achtergrondinformatie over stress kun je het e-boek: Pro-stress in www.boekenhoek.info lezen.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het achterhalen van de beheersingsproblemen
binnen de groep. [2] Het actualiseren van de beheersingsproblemen binnen de groep.
[3] Het vaststellen hoe afzonderlijke groepsleden zich binnen de groep profileren. [5]
Het vaststellen hoe een groepslid zich gedraagt als hij/zij in een conflictueuze situatie
terecht komt. [6] Het vaststellen wat het kennisniveau is van de groepsleden m.b.t. het
verschijnsel: stress.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het op een actieve en speelse wijze uitvoeren van
het spel. [2] Het observeren en registreren hoe groepsleden zich gedragen gedurende
het spel. [3] Het doelgericht spelen van het spel om te winnen met je team.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 120 — 360 minuten
Benodigde middelen: Spelbord, spelregels, opdrachtenkaartjes (zie bijlage), dobbelsteen, pionnen, pennen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het spelbord in kleur printen op A3-formaat en plastificeren. Opdrachtenkaartjes in kleur printen en losknippen en tot slot ook de spelregels in kleur printen.
Stage en aankleding: Een tafel met daarop het spelbord, de dobbelsteen, de pionnen, de scorelijsten en de opdrachtkaarten.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden aan de tafel komen zitten.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider geeft de uit geprinte spelregels aan een willekeurig groepslid en vraagt of hij/
zij het spel wil uitleggen aan de hand van de spelregels.
2. Het spel wordt gespeeld.
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Let op: de groepsleider heeft actief invloed op het spelverloop, zeker als groepsleden het
spel te voorzichtig spelen en weinig actief met de opdrachten aan de slag willen gaan.
Zoals bij de meeste groepsdynamica spelen lijkt het op een gezelschapsspel en doet het
een beroep op het wedstrijdelement (het winnen van het spel). Echter is de kans klein
dat het spel ook daadwerkelijk wordt uitgespeeld, zelfs niet in 4 uur. Het doel hiervan is dat er
zoveel mogelijk en zolang mogelijk groepsinteracties zijn. Zeker naarmate het spel langer duurt,
gaat frustratie en vermoeidheid een belangrijk rol spelen: groepsleden laten veel sneller hun vormelijkheid varen en gaan meer en meer oorspronkelijke reacties geven. Ook dit is een VIS-spel!
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden het spel willen opruimen en de stoelen
in een gesprekskring willen plaatsen.

Evaluatie
Opruimen: De tafel word aan de kant gezet.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Het doel van het spel:

De speler die als eerste met de meeste gewonnen kaartjes de finish haalt is de winnaar.

Aantal spelers:

Minimaal 3 en maximaal 5 spelers.

Benodigdheden:

1 dobbelsteen, pen en papier, spelbord, pionen
en spelkaartjes.

Het

spel is gebaseerd op het ganzenbordspel.

De speler die de hoogste ogen gooit mag
beginnen met het spel.

De speler verplaatst de pion het aantal
plaatsen overeenkomstig het aantal ogen van
de dobbelsteen. Per beurt mag iedere speler
slechts 1x met de dobbelsteen gooien.

Als de speler op een pictogram terecht
komt, neemt hij/zij een spelkaartje met een
overeenkomstig pictogram. Op de spelkaart

staan 1 of meerdere vragen, die hij/zij
dient te beantwoorden. De medespelers bepalen
samen of het gegeven antwoord bevredigend
is. Als dit het geval is mag de speler het
spelkaartje houden. Als het antwoord onbevredigend is gaat het spelkaartje onderaan
de stapel.

Vervolgens gaat de beurt door naar de
rechter buurman of buurvrouw.

Een speler dient exact op het vakje: finish,
terecht te komen.

Als alle spelers binnen zijn, worden per
speler de gewonnen spelkaartjes geteld. De
speler met de meeste spelkaartjes is de
winnaar.

Daar waar de spelregels niet in hebben
voorzien, bepalen de
spelers hoe te handelen
in het spel.
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Gezonde leefstijl
Wat is een gezonde leefstijl volgens jou? Heeft een gezonde leefstijl invloed op de positieve en/of
negatieve effecten van stress?

Confrontatie
Heb je te maken met negatieve
effecten van stress als je door een
partner, vriend of collega wordt
geconfronteerd?

Gezonde leefstijl

Confrontatie

Als een persoon een ongezonde
leefstijl heeft, is hij/zij dan verantwoordelijk voor de ervaren negatieve effecten van stress?

Ervaar je de negatieve gevolgen
van stress bij jezelf als een confrontatie met jezelf? Of juist meer
als een uitdaging van jezelf?

Gezonde leefstijl

Confrontatie

Heb jij een gezonde leefstijl? Hoe
bepaal je dat?

Gezonde leefstijl
Mag je een partner, een vriend,
een collega of een leidinggevende
aanspreken op zijn/haar leefstijl?

Als een persoon te maken heeft
met de negatieve effecten van
stress en deze op anderen bot
viert, wat doe jij dan?

Confrontatie
Wat doe je als je merkt dat je niet
langer kunt functioneren zoals je
wilt of zoals dit redelijkerwijs van
jou mag worden verwacht?

Gezonde leefstijl

Confrontatie

Mag een werkgever van een medewerker verlangen dat hij/zij er een
gezonde leefstijl op nahoudt?

Wanneer grijp je in als je te maken krijgt met de negatieve gevolgen van stress? Wat doe je dan?
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Positieve effecten

Negatieve effecten

Hoe herken je positieve effecten
van stress bij een partner, een
vriend of een collega?

Hoe herken je negatieve effecten
van stress bij een partner, een
vriend of een collega?

Positieve effecten

Negatieve effecten

Hoe herken je positieve effecten
van stress bij jezelf?

Hoe herken je negatieve effecten
van stress bij jezelf?

Positieve effecten

Negatieve effecten

Op wat voor een wijze stimuleer jij
de positieve effecten van stress bij
een partner, een vriend of een
collega?

Op wat voor een manier probeer je
de negatieve effecten van stress
aan te pakken bij een partner, een
vriend of een collega?

Positieve effecten

Negatieve effecten

Kun je voorbeelden noemen van
positieve effecten van stress?

Kun je voorbeelden noemen van
negatieve effecten van stress?

Positieve effecten

Negatieve effecten

Kunnen positieve effecten van
stress ook negatieve gevolgen hebben voor het functioneren van een
persoon?

Kunnen negatieve effecten van
stress ook positieve gevolgen hebben voor het functioneren van een
persoon?
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Leren
Kun je leren hoe om te gaan met
de positieve en/of de negatieve
gevolgen van stress? Hoe dan wel?
Of: waarom niet?

Leren
Hoe heeft een persoon geleerd om
om te gaan met de positieve en
negatieve gevolgen van stress?
Van wie?

Leren
Heeft een werkgever ook een verantwoordelijkheid om een medewerker te leren hoe om te gaan
met de effecten van stress?

Leren
Als stress en de effecten van
stress universeel zijn, waarom
bestaan er dan gespecialiseerde
leermethoden op basis van stressoren?

Uitdagingen
Welke uitdagingen zie je voor jezelf weggelegd in het stimuleren
van de positieve effecten van
stress?

Uitdagingen
Welke uitdagingen zie je voor jezelf weggelegd in het beperken
van de negatieve effecten van
stress?

Uitdagingen
Hoe kun je gebruik maken van de
positieve en de negatieve effecten
van stress binnen een werksetting?

Uitdagingen
Hoe overwin jij de negatieve effecten van stress, als deze je functioneren belemmeren?

Leren

Uitdagingen

Wat is belangrijker: leren omgaan
met de positieve effecten van
stress of leren omgaan met de
negatieve effecten van stress?

Uitdagingen kunnen motiverend
werken maar ook beperkend werken. Noem voorbeelden van beiden.
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De consequenties
Wat zijn de consequenties als een
medewerker uitvalt vanwege de
negatieve effecten van stress?

De consequenties
Soms ga je bewust over je grenzen
heen. Ben je dan verantwoordelijk
voor de consequenties als je hierdoor uitvalt?

De consequenties
Hoe maak jij de ander verantwoordelijk voor de consequenties
van het niet of onvoldoende functioneren op basis van negatieve
stress?

De consequenties
Wanneer is een werkgever verantwoordelijk als een medewerker
uitvalt door negatieve effecten van
stress?

Onduidelijkheden
Welke onduidelijkheden leven er
bij jou ten aanzien van stress en
de effecten van stress?

Onduidelijkheden
Welke onduidelijkheden leven er
ten aanzien van stress binnen de
organisatie waar je werkzaam
bent?

Onduidelijkheden
Wat moet iemand doen als hij/zij
niet begrijpt of kan uitleggen
waardoor hij/zij te maken heeft
met de negatieve effecten van
stress?

Onduidelijkheden
Waar kun je terecht voor vragen
over stress en de effecten van
stress?

De consequenties

Onduidelijkheden

Gaat het persoonlijke belang voor
het zakelijke belang als een persoon uitvalt door de negatieve
effecten van stress?

Wanneer schakel je een deskundige in om de positieve effecten van
stress te bevorderen of de negatieve effecten van stress te beperken?
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Oplossingen
Wat zijn volgens jou werkzame
oplossingen om de negatieve effecten van stress te bestrijden?

Oplossingen
Wat zijn volgens jou effectieve
werkwijzen om de positieve effecten van stress te bevorderen?

Oplossingen
Wat zijn zinvolle oplossingen als
een persoon niet langer kan functioneren zoals hij/zij dit wil of zoals
dit redelijke wijze van hem/haar
verwacht mag worden?

Oplossingen
Hoe pak je de negatieve effecten
van stress bij jezelf aan?

Oplossingen
Wie is er, in eerste instantie, verantwoordelijk voor, voor het oplossen van problemen met de negatieve effecten van stress?

Verantwoordelijkheden
Wat betekent: verantwoordelijk
zijn voor je gezondheid?

Verantwoordelijkheden
Wat betekent: verantwoordelijk
zijn voor je functioneren?

Verantwoordelijkheden
Hoe bepaal je wie verantwoordelijk is voor de effecten van stress?

Verantwoordelijkheden
Hoe bepaal je wie verantwoordelijk is voor het aanpakken van de
effecten van stress?

Verantwoordelijkheden
In hoeverre zijn de effecten van
stress aanvaardbaar? Waar ligt de
grens en hoe bepaal je dat?
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Algemeen
Naam van de oefening: Het drukspel
Onderwerp van de oefening: Het drukspel heeft tot doel om beheersingsproblemen
binnen de groep zichtbaar te maken. Voor achtergrondinformatie over burn out kun je
het e-boek: Pro-stress in www.boekenhoek.info lezen.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het achterhalen van de beheersingsproblemen
binnen de groep. [2] Het actualiseren van de beheersingsproblemen binnen de groep.
[3] Het vaststellen hoe afzonderlijke groepsleden zich binnen de groep profileren. [5]
Het vaststellen hoe een groepslid zich gedraagt als hij/zij in een conflictueuze situatie
terecht komt.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het op een actieve en speelse wijze uitvoeren van
het spel. [2] Het observeren en registreren hoe groepsleden zich gedragen gedurende
het spel. [3] Het doelgericht spelen van het spel om te winnen met je team.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 120 — 360 minuten
Benodigde middelen: Spelbord, spelregels, opdrachtenkaartjes, informatiekaartjes,
rollenkaartjes (zie bijlage), dobbelsteen, pionnen, pennen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het spelbord in kleur printen op A3-formaat en plastificeren. Opdrachtenkaartjes, informatiekaartjes en rollenkaartjes in kleur printen en losknippen en tot slot
ook de spelregels in kleur printen.
Stage en aankleding: Een tafel met daarop het spelbord, de dobbelsteen, de pionnen, de scorelijsten en de opdrachtkaarten.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden aan de tafel komen zitten.
Let op: het is een spel waarbij de druk steeds hoger wordt en ook dient te worden opgevoerd. Dus
niet als groepsleider de druk proberen te verminderen, maar juist druk vergroten door hoog tempo
te houden en zorgen voor een directieve spelleiding. Eventueel zelf de voorzitter van de vergadering
zijn!
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider geeft de uit geprinte spelregels aan een willekeurig groepslid en vraagt of hij/
zij het spel wil uitleggen aan de hand van de spelregels.
2. Het spel wordt gespeeld.
Let op: de groepsleider heeft actief invloed op het spelverloop, zeker als groepsleden het spel te voorzichtig spelen en weinig actief met de opdrachten aan de slag willen gaan. Zoals bij de meeste
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groepsdynamica spelen lijkt het op een gezelschapsspel en doet het een beroep op het
wedstrijdelement (het winnen van het spel). Echter is de kans klein dat het spel ook
daadwerkelijk wordt uitgespeeld, zelfs niet in 4 uur. Het doel hiervan is dat er zoveel
mogelijk en zolang mogelijk groepsinteracties zijn. Zeker naarmate het spel langer
duurt, gaat frustratie en vermoeidheid een belangrijk rol spelen: groepsleden laten veel sneller hun
vormelijkheid varen en gaan meer en meer oorspronkelijke reacties geven. Ook dit is een VIS-spel!
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden het spel willen opruimen en de stoelen
in een gesprekskring willen plaatsen.

Evaluatie
Opruimen: De tafel word aan de kant gezet.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte
termijn) doel- en taakstellingen.

Het doel van het spel: De subgroep die als eerste een besluit unaniem
heeft laten aannemen door de vergadering, heeft gewonnen.

Aantal spelers: Minimaal 2 en maximaal 3 spelers per subgroep. Het aantal
subgroepen is maximaal 7.

Benodigdheden: Pen en papier, dobbelsteen, pionnen, spelbord, informatiekaarten, opdrachtenkaartjes en rollenkaartjes.
1.
2.
3.

Vorm een subgroep van minimaal 2 en maximaal 3 leden.
Iedere subgroep krijgt overhandigd: informatiekaarten, één of meerdere opdrachtenkaarten, rollenkaarten, pen en papier.
Vervolgens pakken de subgroepleden ieder een rollenkaart. Lees de rol en
de bijbehorende taken hardop voor. In het geval dat de subgroep uit drie
personen bestaat, dan dient 1 persoon 2 rollen tegelijkertijd uit te voeren.
Als de groep uit twee personen bestaat, dan dienen beide personen twee
rollen uit te voeren.

4.
5.

6.
7.

De subgroepleden mogen nog niet de informatiekaarten en de opdrachtenkaarten lezen.
Na het verdelen van de rollen binnen de subgroepen, verzamelen de subgroepvoorzitters zich bij de voorzitter van de plenaire vergadering (de trainer).
De plenaire voorzitter legt het doel van het spel uit. Als ook het spelbord
en het verloop van het spel.
De voorzitters van de subgroep verzamelen zich bij de voorzitter van de
plenaire vergadering. Hier gooien zij om beurten met de dobbelsteen. De
voorzitter die het hoogste aantal ogen gooit, mag beginnen. Hij/zij gooit opnieuw met de dobbelsteen en verplaatst hierbij zijn/haar pion zoveel plaatsen vooruit als dat de dobbelsteen aangeeft. Let op: de pion mag alleen in
een rechte horizontale, verticale, of diagonale lijn worden verplaatst. De pion
mag per beurt slechts 1x een afbuiging maken, als het niet mogelijk is om
de rechte lijn te continueren.

8.

Als de subgroepvoorzitters een opdracht krijgen voor het indienen van een
voorstel in drievoud, dan dient dit binnen drie beurten plaats te vinden.
9. De subgroepvoorzitters en de subgroepleden dienen zich aan de spelregels
te houden. Als dit niet het geval is kan de voorzitter van de plenaire vergadering corrigerend optreden en de desbetreffende subgroep een extra opdracht geven.
10. Er is geen directe communicatie tussen de subgroepen mogelijk. De subgroepvoorzitters spreken elkaar alleen bij het spelbord of tijdens het uitvoeren van een opdracht. Een subgroeplid kan alleen communicatie hebben
met een lid van een andere subgroep als deze de rol van ‘ondersteunend lid’
heeft. De onderhandelaar dient zijn onderhandelingen schriftelijk uit te voeren.
11. Het staat de subgroepen vrij om meer voorstellen in drievoud in te dienen,
dan dat er door de voorzitter van de plenaire vergadering wordt gevraagd.
12. Het spel stopt op het moment dat er een voorstel is aangenomen dat een
eenduidig antwoord is op de vergadervraag.

13.

Obstructie van de vergadering wordt beloond met een extra opdracht en/of
het indienen van een nieuw voorstel in drievoud. Of er sprake is van obstructie wordt door de voorzitter van de plenaire vergadering bepaald op
basis van tenminste 1 klacht door een subgroep.
14. Elke subgroepvoorzitter mag slechts 1x per beurt met de dobbelsteen gooien.
15. Daar waar de spelregels niet in hebben voorzien, bepalen de spelers in
overleg met de voorzitter van de plenaire vergadering hoe te handelen in
het spel.

Pauze
Er volgt nu een verplichte pauze van drie minuten. Hierin komen alle werkzaamheden stil te liggen.

Presentatie
De voorzitter van de subgroep geeft een presentatie van twee minuten over de voordelen van de aanpak van de negatieve gevolgen van stress en burn out binnen de
organisatie.

Presentatie
De voorzitter van de subgroep geeft een presentatie van twee minuten over de nadelen van de aanpak van de negatieve gevolgen van stress en burn out binnen de organisatie.

Presentatie
De voorzitter van de subgroep geeft een presentatie van twee minuten over de vooren nadelen van het bevorderen van de positieve gevolgen van stress binnen de organisatie.

Besluitvorming
De voorzitter van de plenaire vergadering brengt alle geaccepteerde voorstellen in
stemming. Hierbij geldt het democratische beginsel: de helft plus 1.

Debat
De voorzitter van de subgroep gaat het debat aan met een voorzitter van een andere
subgroep over een ingediend voorstel of een eerder gegeven presentatie. Duur: 2
minuten.

Informatie
De voorzitter van de plenaire vergadering geeft aan de subgroep die op het vakje
terecht komt een enveloppe met informatie.

Time out
De voorzitter van de subgroep krijgt 2 minuten tijd om overleg te plegen (onder vier
ogen) met een voorzitter van een andere subgroep.

Voorstel inleveren
De voorzitter van de subgroep dient (in drievoud) een voorstel in te leveren bij de
voorzitter van de plenaire vergadering.
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Opdracht
Probeer zoveel mogelijk argumenten te verzamelen en te bedenken waarom het curatief bestrijden
van de negatieve gevolgen van stress en burn out, niet primair een taak is voor een organisatie, maar
veel meer voor de persoon in kwestie en de samenleving als geheel. Er zijn immers voldoende voorliggende voorzieningen en verzekeringen.

Opdracht
Probeer zoveel mogelijk argumenten te verzamelen en te bedenken waarom het preventief
bestrijden van de negatieve gevolgen van stress en burn out, niet primair een taak is voor
een organisatie, maar veel meer voor de persoon in kwestie.

Opdracht
Probeer zoveel mogelijk argumenten te verzamelen en te bedenken waarom het investeren
in de positieve gevolgen van stress een gezonde preventieve werking heeft en een bijdrage
levert aan een gezonde organisatie met een laag ziekteverzuim.

Opdracht
Probeer zoveel mogelijk argumenten te verzamelen en te bedenken waarom het preventief en curatief optreden binnen de organisatie tegen de negatieve gevolgen van stress en burn out, belangrijk is
en als een vast beleidsonderdeel opgenomen dient te worden.

Opdracht
Probeer zoveel mogelijk realistische afwegingen te maken (in termen van pre's en contra’s) met betrekking tot het al dan niet opstarten van een traject voor de curatieve bestrijding van de negatieve
gevolgen van stress en burn out binnen de organisatie.

Opdracht
Probeer zoveel mogelijk realistische afwegingen te maken (in termen van pre’s en contra’s) met betrekking tot het al dan niet opstarten van een traject voor de preventieve bestrijding van de negatieve
gevolgen van stress en burn out binnen de organisatie.
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Opdracht
Maak twee voorstellen waarin de subgroep antwoord geeft op de vergadervraag. Let op: de voorstellen dienen onderbouwt en duidelijk en leesbaar geformuleerd te zijn.

Opdracht
Maak twee voorstellen waarin de subgroep antwoord geeft op de vergadervraag. Let op: de voorstellen dienen onderbouwt en duidelijk en leesbaar geformuleerd te zijn.

Opdracht
Probeer een onderhandeling met een andere subgroep te openen met als doel
om samen tenminste 1 voorstel in te dienen bij de voorzitter van de plenaire
vergadering.

Opdracht
Probeer zoveel mogelijk informatie bij andere subgroepen vrij te
krijgen, zodat het gemakkelijker wordt om drie voorstellen in te dienen bij de voorzitter van de plenaire vergadering.

Opdracht
Probeer zomin mogelijk informatie met andere subgroepen te delen om te
voorkomen dat de positie van deze subgroep wordt ondermijnd. Blijf zoveel
mogelijk trouw aan de eigen bevindingen en standpunten.

Opdracht
Probeer de voorzitter van de plenaire vergadering ter discussie te
stellen en indien mogelijk te vervangen.
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Secretaris
Proficiat, je bent de secretaris van de subgroep. Tijdens het spel dien je de
volgende taken te vervullen:
1.

Maak een verslag van de overlegsituaties van de subgroep.

2.

Verwerk de binnenkomende informatie.

3.

Verstrek de uitgaande informatie aan derden.

4.

Schrijf de voorstellen in drievoud uit en lever deze in bij de voorzitter van de vergadering.

Onderhandelaar
Proficiat, je bent de onderhandelaar van de subgroep. Tijdens het spel dien je
de volgende taken te vervullen:
1.

Je probeert bij andere subgroepen informatie vrij te krijgen, die je ten
dienste van je subgroep kunt gebruiken.

2.

Je mag ook informatie van de subgroep met andere subgroepen delen
of ruilen.

3.

Je legt verantwoording af aan de voorzitter van de subgroep.
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Voorzitter
Proficiat, je bent de voorzitter van de subgroep. Tijdens het spel dien je de volgende
taken te vervullen:
1.

Je leidt de overlegsituaties van de subgroep in goede banen.

2.

Je zorgt dat de subgroep voorstellen bedenkt, verwoord en bij de voorzitter
van de plenaire vergadering inlevert met het verzoek om deze in stemming
te brengen.

3.

Je draagt zorg voor een democratische besluitvorming.

Ondersteunend lid
Proficiat, je bent het ondersteunende lid van de subgroep. Tijdens het spel dien je
de volgende taken te vervullen:
1.

De schriftelijke communicatie bezorg je bij de voorzitter(s) en haal je eventueel ook op.

2.

Je zorgt dat het de leden van de subgroep niet ontbreekt aan de benodigde
materialen, inclusief koffie en/of thee.

3.

Je ruimt ook de rommel op en zorgt voor orde en structuur in de materialen.
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Informatiekaart nummer: 1
Stress maakt onderdeel uit van het stofwisselingsproces met als doel om energie
aan te maken. Deze energie is de brandstof op basis waarvan een persoon kan
functioneren. Stress is een ingewikkeld proces waarbij onder andere suikers en
koolhydraten worden vrijgegeven, die (met name) door de skeletspieren in het
lichaam worden verbrand. Het gevolg is dat er energie vrijkomt. De verbranding
van suikers in de skeletspieren, gebeurd door tracties. Hierbij spannen de spiervezels aan, om vervolgens weer te ontspannen. De mate van calcium speelt een
cruciale rol bij het omzetten van suikers naar energie (ATP).

Informatiekaart nummer: 2
Stress maakt het mogelijk om:
 Te lopen.

 Te lezen.

 Recht op te zitten.

 Te begrijpen.

 Een kopje te pakken.

 Te handelen.

 Te denken.

 Et cetera.

 Te dansen.
 Te zingen.

Informatiekaart nummer: 3
Stress is een natuurlijke lichamelijk proces, dat niet positief of negatief is. Het is.
Echter kan de mate, de intensiteit en de omvang van stress een positief of een
negatief effect hebben op het functioneren van een persoon. Als een persoon
niet dat kan doen wat hij/zij wil doen en/of wat redelijkerwijs van hem/haar
mag worden verwacht, dan wordt de persoon belemmerd, beperkt, geblokkeerd
of begrensd in zijn/haar functioneren. Een automatisch gevolg is dat de persoon
te weinig of teveel energie aanmaakt. In dat geval heeft de mate, de intensiteit
en/of de omvang van de stress een negatief effect op de persoon.
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Informatiekaart nummer: 4
Als een persoon wel kan functioneren op basis van redelijke verwachtingen van zichzelf en/of anderen, dan heeft stress een positief effect op de
persoon. In dit geval zal de stress stimulerend, prikkelend, motiverend en
uitdagend werken.
Het effect van stress kan door de persoon worden geregistreerd, als hij/zij
over de kwaliteit beschikt om zijn/haar lichaam te scannen en over voldoende kennis beschikt om de effecten van stress als zodanig te herkennen.

Informatiekaart nummer: 5
Er dient een aanleiding te zijn voor het lichaam om energie aan te gaan maken.
Als de aanleiding ontbreekt, bijvoorbeeld in een stressarme omgeving in een
ziekenhuis, zal het lichaam een lage energieproductie kennen. Een lage energieproductie heeft dan ook een directe neerslag op de kwaliteit van de spieren, die
wat betreft de omvang en de capaciteit zullen inboeten. Een persoon zal dan
minder goed functioneren. Het kan echter ook gebeuren dat de persoon overprikkelt raakt en het lichaam overgaat tot een hoge energieproductie. De aanleiding om over te gaan tot het produceren van energie, wordt ook wel een stressor
genoemd. M.a.w. : de veroorzaker van de ervaren stress.

Informatiekaart nummer: 6
Een stressor kan zowel haar oorsprong vinden buiten als in de persoon
zelf, maar in de meeste gevallen zal er sprake zijn van een combinatie. De
stressoren ontstaan in en/of buiten de persoon, dit wordt ook wel: druk,
genoemd. De invloed die de persoon probeert uit te oefenen op de druk,
wordt ook wel: interne en externe controle genoemd. Bij de interne controle richt de persoon zijn/haar aandacht op de druk die zijn oorsprong in
de persoon zelf vindt, terwijl bij externe controle de persoon invloed probeert uit te oefenen op de druk die van buitenaf komt.
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Informatiekaart nummer: 7
Eén of meerdere stressoren veroorzaken een vorm van druk, die om handelen van de persoon vraagt. Het zenuwstelsel geeft de opdracht aan diverse klieren om adrenaline (epinefrine) en cortisol vrij te geven. Het lichaam wordt hierdoor geactiveerd. Zo gaat het hart sneller kloppen, stijgt
de bloeddruk, verandert het spijsverteringsproces en stijgt het glucoseniveau in het bloed. Als de behoefte is bevredigd en/of de dreiging is afgenomen, treedt er een rustsituatie op waarbij de waarden zich herstellen.

Informatiekaart nummer: 8
Enkele effecten van stress in het lichaam:
De spieren spannen aan en verbranden onder andere glucose en koolhydraten. Hierdoor komt er energie vrij. Echter als de spieren een te lange
tijd aangespannen blijven, kan de persoon te maken krijgen met psychosomatische klachten, zoals: hoofdpijnen, migraine, harde en pijnlijke spieren, peesontstekingen en dergelijke. De ademhaling wordt in de regel
sneller en gaat hoger in de borstkas zitten. Hierdoor ontstaat er een kans
dat de persoon gaat hyperventileren.

Informatiekaart nummer: 9
Enkele effecten van stress in het lichaam:
Het cardiovasculair systeem (hart- en bloedvaten) worden geactiveerd,
zeker als er sprake is van acute stress. De hartslag zal gaan versnellen,
waardoor er meer bloed in een kortere tijd door het lichaam wordt gepompt. Hierdoor worden gemakkelijk de hormonen adrenaline en cortisol als ook glucose en koolhydraten verspreid. Het frequent blootgesteld
worden aan acute stress kan problemen gaan veroorzaken aan het hart en
de bloedvaten.

Pagina 481

Informatiekaart nummer: 10
Enkele effecten van stress in het lichaam:
De stresshormonen (adrenaline/epinefrine en cortisol) zorgen ervoor dat de
lever meer glucose vrijgeeft aan het bloed. De persoon kan ‘vlinders’ in zijn/haar
buik gaan ervaren, soms gepaard gaande met pijn, misselijkheid en/of brandend
maagzuur. De spijsvertering in de darmen gaan of sneller of juist langzamer,
waardoor de persoon te maken kan krijgen met diarree of obstipatie. Stress heeft
ook effect op de potentie en de kwaliteit van de spermacellen bij mannen. Bij
vrouwen kan stress de menstruatiecyclus ontregelen en de seksuele lust kan afnemen.

Informatiekaart nummer: 11
Stress bij de mens is letterlijk net zo oud als de mens is, omdat het onderdeel uitmaakt van het stofwisselingsproces. Het woord: stress, komt voor
het eerst in 1303 voor in de Engelse taal. Het betekende toen: druk, last,
tegenspoed en kracht. Pas in 1896 wordt het woord: stress, figuurlijk gebruikt om aan te geven dat er mentale druk op een persoon wordt uitgeoefend. De Canadees Hans Seyle (1907 – 1982) heeft in de jaren dertig van de
vorige eeuw het woord: stress, als een medische term geïntroduceerd.
Hierbij heeft Seyle steeds benadrukt dat stress geen ziekte was of een op
zichzelf staand proces.

Informatiekaart nummer: 12
Het positieve effect van stress is belangrijk omdat dit bijdraagt tot het doelgericht
functioneren en de mate van succesvolheid van een persoon. Het kan zinvol zijn
om de randvoorwaarden te bevorderen waardoor de persoon vaker met de positieve effecten te maken krijgt. De randvoorwaarden die kunnen worden bevorderd zijn onder andere: De lichamelijke gesteldheid: de gezondheid, de kwaliteit
en de belastbaarheid van het lichaam. Voeding: de kwaliteit, de kwantiteit, de
aard en de frequentie van etenswaar. Beweging: de kwaliteit en het oefenen van
het bewegingsapparaat. Gedrag: het ontwikkelen van constructieve gedragingen
en omgangsvormen.
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Informatiekaart nummer: 13
Stress kan niet worden opgelost, omdat het van essentieel belang is om te
kunnen functioneren. Als er geen stress meer is, is er ook geen leven meer.
100% van de mensen heeft te maken met stress. Ook heeft 100% van de
mensen meer dan eens te maken met de positieve en de negatieve effecten van stress.

Informatiekaart nummer: 14
Stress is persoongebonden en de manifestatievorm (de duur, de intensiteit, de uitdrukkingsvorm en de frequentie) is mede afhankelijk van de
kwaliteit van het lichaam. Als een persoon, bijvoorbeeld, over een lage
weerstand beschikt, zal hij/zij gevoeliger voor de negatieve effecten van
stress zijn dan een persoon die een hoge weerstand bezit. Dit betekent niet
dat iemand die lichamelijk en geestelijk gezond is minder vatbaar is voor
de effecten van stress. Het betekent wel dat iemand die gezond is, zich
sneller kan herstellen en de schade aan lichaam en geest (in de regel) beperkt blijft.

Informatiekaart nummer: 15
De ervaring van stress en de effecten van stress zijn ook persoonsgebonden
op basis van:
1. Eerdere opgedane ervaringen.
2. De gevolgen van negatieve en positieve effecten van stress door de jaren heen.
3. De educatie van hoe om te gaan met stress, stressoren en de effecten
van stress.
4. De persoonlijke waarde en de functie van de effecten van stress.
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Informatiekaart nummer: 16
Stress heeft een effect op het functioneren, ook dit is persoonsgebonden.
Door het al dan niet functioneren, kan de omgeving van de persoon merken dat de effecten van de stress actief zijn. Dit gedrag kan anderen gewenst of ongewenst beïnvloeden. Ook dit is persoongebonden.

Informatiekaart nummer: 17
Enkele gewenste effecten van stress:
 Het op een constructieve wijze functioneren.
 Het realiseren van doelen.
 Psychische stilte in plaats van psychisch lawaai.
 Minder gevoelig voor ziekten en een sneller herstel.
 Het kunnen genieten van behaalde successen.
 Het bevorderen van de creativiteit en de ontwikkeling van de persoonlijke groei.

Informatiekaart nummer: 18
Enkele gewenste effecten van stress:
 Het actief leren, waarbij geldt dat leren is: ‘Kennis verwerven en vervol-

gens ervaringen op doen met de kennis, om op basis hiervan veranderend of nieuw gedrag te ontwikkelen’.
 Het bevorderen van de nieuwsgierigheid en de leergierigheid.
 Het bevorderen van assertief handelen.
 Het bevorderen van de (des)kundigheid.
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Informatiekaart nummer: 19
Enkele gewenste effecten van stress:
 Het ontwikkelen van lef en moed om uitdagingen aan te gaan.
 Het sociale gedrag wordt bevorderd, waardoor de omgang met anderen ge-

makkelijker wordt.
 Een vermindering van het aantal interpersoonlijke conflicten, ruzies en

machtstrijden.
 Een toename van de eigenwaarde.
 Het kunnen bevredigen van de behoeften.

Informatiekaart nummer: 20
Er bestaat maar één vorm van stress. Echter om het werken aan de negatieve effecten van stress eenvoudiger te maken, zijn er diverse categorieën
gecreëerd. Opmerkelijk hierbij is dat (in de regel) de stressor telt als het
onderscheidende criterium, bijvoorbeeld: werkstress, relatiestress, vakantiestress, sociale stress, bewegingsstress, ziekenhuisstress, podiumstress en
emotionele stress. Stress kan zich wel op diverse manieren manifesteren,
bijvoorbeeld wat betreft duur, intensiteit, uitingsvormen, effecten en omvang.

Informatiekaart nummer: 21
Er bestaat ook een alternatieve wijze voor het onder verdelen van stress
met negatieve effecten. Hierbij wordt stress onderverdeeld op basis van de
ervaren druk, te weten:
1. Stress als situatie.
2. Stress als reactie.
3. Stress als relatie of wisselwerking.

Pagina 485

Informatiekaart nummer: 22
Stress als situatie: Een situatie heeft betrekking op de gegeven omstandigheden waarin een persoon verkeerd. Hierbij kun je denken aan: factoren,
gebeurtenissen, objecten en dergelijke die in het moment een (in-)directe
invloed hebben op een persoon. Bij stress als situatie ontstaat de druk in
de buitenwereld.

Informatiekaart nummer: 23
Stress als reactie: Wanneer je, als persoon, niet kunt functioneren zoals je
dit wilt, dan kan dit leiden tot extra energie die wordt ontladen in de vorm
van emoties, uitingen en (lichamelijke) reacties. Bij stress als reactie ontstaat de druk in de binnenwereld.

Informatiekaart nummer: 24
Stress als relatie of wisselwerking: In deze groep staat de relatie tussen personen en de invloed van de omgeving hierop centraal. De wijze van interactie kan onvoldoende bevredigend zijn, waardoor de persoon de gevolgen van stress kan ervaren. Bij stress als relatie of wisselwerking ontstaat
de druk zowel in de binnen- als in de buitenwereld.
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Informatiekaart nummer: 25
De mate van stress die een persoon ervaart en welke effecten dit heeft, zijn mede afhankelijk van diverse beïnvloeders,
te weten:
1. De soort bedreiging of uitdaging.

5. De voorspelbaarheid.

2. De duur en de intensiteit.

6. Gevoelens van competentie.

3. De frequentie.

7. Het kunnen delen met anderen.

4. De beheersbaarheid.

Informatiekaart nummer: 26
De positieve effecten van stress kunnen worden bevorderd door:
1. De onderzoeksdrift & experimenteervreugde te ontwikkelen.
2. Een constructieve en efficiënte dagstructuur na te leven.
3. Doelen en taken te stellen en vervolgens doelgericht te werken.
4. De wilskracht en de discipline te ontwikkelen en te sturen.
5. Een gezonde leefstijl erop na te houden.
6. Positieve stimulaties te introduceren in je leven.
7. De creativiteit te ontwikkelen.

Informatiekaart nummer: 27
Afhankelijk van de duur, de omvang, de intensiteit en de veroorzaakte lichamelijk en/of
mentale schade, kan het nodig zijn om eerst de psychosomatische of de somatische
klachten/ziekten aan te pakken. Een arts is hier de persoon die curatief dient op te treden. Indien de lichamelijk en/of mentale schade beperkt is en een arts niet curatief op
hoeft te treden, dan is het zaak om de negatieve effecten van de stress aan te pakken. Al
dan niet in combinatie met het versterken van de positieve effecten van de stress. De
volgende stap is het vergroten van de weerbaarheid van de persoon voor de gevolgen van
de negatieve effecten van de stress. Hierbij dienen ook de interne en externe stressoren
onderzocht te worden en indien nodig en mogelijk ook te worden aangepast.
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Informatiekaart nummer: 28
De term: burn out, is bedacht door de Amerikaan Herbert Freudenberger.
Oorspronkelijk was het: burned out, aldus Freudenberger in zijn boek:
burn out. Hij was op de term: burned out gekomen, nadat hij een uitgebrand gebouw had gezien en dit metaforisch koppelde aan het idee opgebrand te zijn. Freudenberger omschrijft burn out als: “Jezelf uit te putten
door zowel het lichaam als de geest te zwaar te belasten, waardoor het
steeds moeilijker wordt om je tijdig te herstellen. De reden om jezelf uit te
putten is om onrealistische verwachtingen van jezelf of de samenleving
waar proberen te maken”.

Informatiekaart nummer: 29
Burn out is volgens Freudenberger een groepsprobleem. Voor de duidelijkheid:
een groep bestaat uit twee of meer personen die proberen één of meerdere doelen te realiseren, dit kan een relatie, een gezin, een familie, een team, een organisatie, een samenleving enzovoorts zijn. Als de groep niet in staat is om de gestelde doelen te realiseren of als een groepslid een doel niet weet te realiseren waardoor de groep als geheel wordt beïnvloed, dan krijgt de zwakste schakel van de
groep te maken met: stressklachten, een gebrek aan enthousiasme, een te kort
aan energie om aan de slag te gaan, het niet aan willen gaan van uitdagingen en
geen veranderingen door willen zetten.

Pagina 488

Doel van het spel
1. Het doel van de vergadering is om tot tenminste 1 unaniem besluit te komen over het onderwerp: Wel of
niet investeren in een preventieve en curatieve aanpak van stress en burn out binnen de organisatie?
2. Het spel stopt pas op het moment dat er door een meerderheid van de vergadering een besluit is genomen met betrekking tot een eenduidig antwoord op de vergadervraag.

Extra opdrachten
De voorzitter mag opdrachten geven als pionnen op bepaalde vakjes op het spelbord terecht komen, maar
ook bij obstructie of het overtreden van de spelregels.
1. Lever, schriftelijk en in drievoud, een voorstel in dat betrekking heeft op de vergadervraag. Dit dient binnen drie beurten te gebeuren.
2. De voorzitter geeft een subgroep een extra opdrachtenkaart (zie bijlage).
3. Lever, schriftelijk en in drievoud, een lijstje in met tien aandachtspunten ten aanzien van hoe er vergadert dient te worden. Dit dient binnen drie beurten te gebeuren.
4. Lever, schriftelijk en in drievoud, een lijstje met (tenminste 6) aandachtspunten van orde in bij de voorzitter van de plenaire vergadering. Dit dient binnen drie beurten te gebeuren.
5. Lever, schriftelijk en in drievoud, een nieuw voorstel in dat niet rechtstreeks te maken heeft met de vergadervraag, maar wel met de vergadering zelf. Dit dient binnen drie beurten te gebeuren.

Extra informatie
De extra informatie kan tijdens het spel worden gegeven als de subgroepvoorzitters op ‘info’ terecht komen.
1. In Nederland heeft 25% van de bevolking te maken met psychische klachten.
2. 12% van de bezoeken aan een huisarts hebben te maken met de negatieve effecten van stress.
3. Per jaar worden ongeveer 10.000 personen in Nederland arbeidsongeschikt door de negatieve effecten
van stress en/of burn out.
4. 30% van de stressklachten bij werknemers wordt veroorzaakt door een arbeidsconflict.
5. 61% van de beroepsziekten heeft betrekking op de negatieve effecten van stress.
6. 22% van de beroepsziekten heeft betrekking op de negatieve effecten van burn out.
7. Totaal heeft 83% van de beroepsziekten te maken met de negatieve effecten van stress en/of burn out.
8. 75% van de bevolking heeft tenminste 1x per veertien dagen te maken met de negatieve effecten van
stress op een zodanige wijze dat hierdoor zijn/haar functioneren op een ongewenste wijze wordt beïnvloed.
9. In Japan sterven maar liefst 10.000 personen per jaar aan de negatieve effecten van werkstress. Deze
dodelijke vorm van stress heet: Karoshi.
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10. De wereldtop 3 van de aanpak van de negatieve gevolgen van stress is: [1] Het luisteren naar muziek, [2]
Televisie kijken, [3] Douche of bad nemen.
11. 33% van de personen met functioneringsproblemen naar aanleiding van de negatieve effecten van stress
en/of burn out, probeert dit aan te pakken met behulp van een partner en/of vrienden.
12. Slechts 3% van de personen met functioneringsproblemen naar aanleiding van de negatieve effecten van
stress en/of burn out, schakelt de hulp van een professionele hulpverlener in.
13. Huisdieren, met name honden, hebben een positief effect op het bestrijden van de negatieve effecten
van stress en/of burn out.
14. Het nemen van rust en het op vakantie gaan met als doel om de negatieve effecten van stress te bestrijden, werkt in de praktijk vaak averechts en genereert juist meer klachten (al dan niet tijdens of na de vakantieperiode).
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Algemeen
Naam van de oefening: Het conflictspel
Onderwerp van de oefening: Een spel wat gaat over het in conflict komen met jezelf
en/of anderen, conflicthantering en het conflicteren.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het achterhalen van de beheersingsproblemen
binnen de groep. [2] Het actualiseren van de beheersingsproblemen binnen de groep.
[3] Het vaststellen hoe afzonderlijke groepsleden zich binnen de groep profileren. [5]
Het vaststellen hoe een groepslid zich gedraagt als hij/zij in een conflictueuze situatie
terecht komt. [6] Het vaststellen welke rollen en posities de groepsleden binnen de
groep innemen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het op een actieve en speelse wijze uitvoeren van
het spel. [2] Het observeren en registreren hoe groepsleden zich gedragen gedurende
het spel. [3] Het doelgericht spelen van het spel om te winnen met je team.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 120 — 360 minuten
Benodigde middelen: Spelbord, spelregels, opdrachtenkaarten, boekje over conflicten,
conflictkaart, toelichting op de spelregels (zie bijlage), dobbelsteen, pionnen, pennen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het spelbord in kleur printen op A3-formaat en plastificeren. Opdrachtenkaarten in kleur printen en losknippen en tot slot ook de spelregels, de toelichting op de
spelregels en het boekje over conflicten (voor ieder groepslid) in kleur printen.
Stage en aankleding: Een tafel met daarop het spelbord, de dobbelsteen, de pionnen, de scorelijsten en de opdrachtkaarten.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden aan de tafel komen zitten.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider geeft de uit geprinte spelregels aan een willekeurig groepslid en vraagt of hij/
zij het spel wil uitleggen aan de hand van de spelregels.
2. Het spel wordt gespeeld.
Let op: de groepsleider heeft actief invloed op het spelverloop, zeker als groepsleden het spel te voorzichtig spelen en weinig actief met de opdrachten aan de slag willen gaan. Zoals bij de meeste
groepsdynamica spelen lijkt het op een gezelschapsspel en doet het een beroep op het wedstrijdelement (het winnen van het spel). Echter is de kans klein dat het spel ook daadwerkelijk wordt uitgespeeld, zelfs niet in 4 uur. Het doel hiervan is dat er zoveel mogelijk en zolang mogelijk groepsin-
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teracties zijn. Zeker naarmate het spel langer duurt, gaat frustratie en vermoeidheid
een belangrijk rol spelen: groepsleden laten veel sneller hun vormelijkheid varen en
gaan meer en meer oorspronkelijke reacties geven. Ook dit is een VIS-spel!
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden het spel willen opruimen en de stoelen
in een gesprekskring willen plaatsen.

Evaluatie
Opruimen: De tafel word aan de kant gezet.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte
termijn) doel- en taakstellingen.

Oftewel: Hoe ik steeds in de problemen terecht kom

Niet voor jou geschikt...
Het bijzondere van dit boekje vol eigenaardige uitspraken, is dat het
slechts voor een klein select gezelschap is geschreven. De kans dat jij tot
dit gezelschap behoort, is uitermate klein.
Echter bestaat er wel een kans dat jij iemand kent, die zichzelf meer
dan eens in de problemen brengt door in conflict met anderen te raken.
Overigens met de beste bedoelingen en niet intentioneel.
Misschien kun je dit boekje geven aan een persoon in je omgeving die er
wel wat aan heeft.
Uiteraard ben je van harte welkom om het boekje door te lezen, maar ik
waarschuw je alvast: de kans is reëel dat je er niet veel van begrijpt!
Hoe komt dat zo? Omdat jij niet tot de doelgroep behoort.
Als je de inhoud van het boekje wel begrijpt, wees dan gerust omdat dit
alleen maar iets zegt over je inlevingsvermogen in anderen en je mensenkennis. Het zegt niets over jou.

Als je dit boekje hebt gekregen...
Je hebt dit boekje gekregen van iemand die het beste met je voor heeft
en je wil wijzen op je vermogen om vaker jezelf en anderen in problemen
te brengen.

Het is een bijzondere vaardigheid: ‘het in problemen brengen’, waar je
veel tijd en energie in hebt gestoken. Misschien sta je er onvoldoende bij
stil dat het een vaardigheid is, die meestal gepaard gaat met onwenselijk gedrag en vervelende consequenties voor anderen (en misschien ook
wel voor jezelf).
Misschien denk je nu dat jij niet over een dergelijke vaardigheid beschikt. Vergeet niet: je hebt dit boekje niet voor niets van iemand gekregen, dus is er tenminste 1 persoon die het onwenselijke gedrag bij je
herkent of zelfs last heeft van de vervelende consequenties.
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Het ‘in problemen brengen’ kan bij jou gemakkelijk ontpoppen in een
conflict, een eindeloos herhalende discussie of zelfs een ruzie.

Met de beste bedoelingen...
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Over het conflict
Een conflict is het beginpunt van:
x Verandering,
x Leren,
x Onthechten,
x Loslaten.

Wil je niet veranderen, dan vermijd je conflicten!
Een conflict is het eindpunt van:
x Het hechtingsproces,
x Starheid,
x Conventies,
x Zogenaamde zekerheden.

Het doel van het conflict
Wat wil je bereiken met het conflict? ALTIJD een verandering in de sociale verhoudingen. Als je dit niet wilt, ga dan geen conflict aan!

Het machtenspel versus verandering
Als je je gelijk wilt hebben, ga dan niet een conflict aan, maar probeer een
discussie te voeren op basis van inhoudelijke argumenten.

Iemand die niet wil dat de sociale verhoudingen veranderen, zal ruzie
met je gaan zoeken. De persoon zal met machtsmiddelen proberen je duidelijk te maken wat je plaats is in de hiërarchielijn en hoe deze positie
zich in relatie tot hem/haar verhoudt. Het doel van een ruzie is om een
totale overwinning over de ander te realiseren.
Iemand die de sociale verhoudingen wil veranderen, zal een
confronterende dialoog met je zoeken. Het doel van het conflict is niet om
de ander tegen je in het harnas te jagen, zodat er wrok en onvrede kan
ontstaan. Het doel is om de sociale verhoudingen te veranderen in de hoop
dat daardoor de onderlinge samenwerking kan worden verbeterd.
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Als het je gaat om macht te krijgen en/of uit te oefenen op de ander, zoek
dan ruzie.

Met de beste bedoelingen...

Pagina 4

Het onderwerp van het conflict
Begrijp goed dat het doel van een conflict is om de sociale verhoudingen te
veranderen. Echter betekent dit dat er:
[1] een onderwerp moet zijn waarover jij en de andere persoon van mening verschillen, [2] een aanleiding moet zijn die het conflictonderwerp
actualiseert.
Het conflictonderwerp is op zichzelf van ondergeschikt belang. Het kan
werkelijk van alles zijn. Het conflictonderwerp dient slechts als een gespreksonderwerp om het spel te kunnen spelen. Het spel is het krachtenspel waardoor de sociale verhoudingen gaan veranderen.

1.

(On)macht.

2.

(On)gelijk hebben.

3.

(On)rechtvaardigheid.

4.

(On)eerlijkheid.

5.

(Dis)respect.

6.

Erkenning of ontkenning.

7.

Assertiviteit of wegcijferen.

8.

Verworvenheden of rechten.

9.

Plichten of dwingende verwachtingen.

10.

Succes of falen.

Emoties in een conflict
Het is van belang om binnen een conflict de emoties niet de vrije loop te
geven (anders gezegd: toe te geven aan de gevoelsbeleving), omdat hierdoor het conflict gemakkelijk kan ontaarden in een ruzie of een oneindige
discussie.
Als je je al laat verleiden om je emoties tot uitdrukking te brengen, doe dit
dan op een plezierige en liefdevolle manier, maar zeker niet door je geduld
te verliezen en kwaad te worden. Hierdoor loop je de kans om de controle
over jezelf te verliezen en door te schieten in een negatief conflict (oftewel:
een ruzie).
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De categorieën waaruit de meeste conflictonderwerpen afkomstig kunnen
zijn, zijn:

Met de beste bedoelingen...

Pagina 5

De stadia van een conflict
1. Latente aanwezigheid.
Er is sprake van een ontevredenheid over de wijze en de kwaliteit van
communiceren, samenwerken, het realiseren van doelen en/of de mate
van het bereikte succes. De ontevredenheid kan zich manifesteren in de
vorm van een frustratie, moeite hebben om gemotiveerd om aan de slag
te gaan en dergelijke.
2. Gewaarworden van het conflict.
Eén of meerdere personen begint het op te vallen dat de ontevredenheid een terugkerend karakter heeft en een ongewenst effect heeft op
de onderlinge samenwerking en de realisatie van gemeenschappelijke
doelen.
3. Emoties gaan opspelen.
Door het gewaarworden van de ontevredenheid en het terugkerende
karakter, neemt de frustratie toe als de persoon er niet in slaagt om de
ontevredenheid op te heffen. De ontevredenheid wordt een ‘hot spot’ die
voortdurend de aandacht trekt binnen de onderlinge samenwerking.
Het wordt duidelijk dat de ‘samenwerking’ eigenlijk een ‘tegenwerking’
is.
4. Manifestatie van het conflict.
Doordat de emoties steeds meer in de openbaarheid treden en niet langer kunnen worden ontkend, ontkomen de samenwerkende personen er
niet aan dat de ontevredenheid op de agenda komt te staan en besproken dient te worden. Het conflict openbaart zich en zal op één of andere
wijze aangepakt moeten worden.
5. Nasleep van het conflict.
Afhankelijk van de aanpak van het conflict, zijn er diverse vormen van
consequenties mogelijk, bijvoorbeeld:
x Als de sociale verhoudingen zijn veranderd, dan is er sprake van een

nieuwe machtsverhouding binnen de relatie, het team of de groep.
sprake van een ontwrichting van de relatie, het team of de groep. In
de regel wordt het conflictonderwerp ’in de ijskast’ gezet, maar de
ontevredenheid blijft bestaan (hautnah, zoals de Duitsers dit zeggen)
en kan steeds tot nieuwe emotionele uitbarstingen leiden.
x Als het conflict een ruzie is geworden, dan betekent dit dat er

machtsmiddelen zijn ingezet tegen één of meerdere personen om op
deze wijze een bepaalde houding of instelling af te dwingen. Of de
relatie of de groep is uit elkaar gegaan of een groepslid heeft het
team of de groep verlaten.
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x Als het conflict is uitgemond in een eindeloze discussie, dan is er

Met de beste bedoelingen...
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Als je uit een relatie of groep stapt
Als je niet verder wilt samenwerken en/of leven met een ander persoon,
dan is het een slecht idee om een conflict te beginnen. Omdat je namelijk
hierdoor de sociale verhoudingen probeert te veranderen en dus juist gaat
investeren in de interpersoonlijke relatie in plaats van de relatie te beëindigen.
Het is ook een verkeerd idee dat eerst ‘alles’ (dan wel veel) opgelost moet
zijn voordat je uit een relatie of een groep kunt stappen. Het beoogde doel
is vaak om ‘als vrienden of als goede collega’s’ uit elkaar te gaan. Wat echter vreemd is, omdat je niet verder wilt samenwerken en samen wilt
zijn… een kenmerk van goede vrienden is dat zij elkaar regelmatig ontmoeten en samen activiteiten verrichten. Hetzelfde geldt voor goede
collega’s, maar je wilt juist uit de relatie of groep omdat het niet ‘goed’ is
gegaan. De illusie dat het afscheid ‘goed’ was, is een drogbeeld waardoor
het mislukken van de relatie of de groepsdeelname ‘aangenamer’ oogt en
de hoop groeit dat het aantal negatieve consequenties beperkt zullen blijven.

Acceptatie en het conflict

Eensgezindheid is niet op alle punten noodzakelijk om samen te kunnen
werken en/of samen te kunnen leven. Verschillen bestaan en blijven
bestaan. Het draagvlak van de interpersoonlijke relatie zijn de overeenkomsten en niet de verschillen.
Als je blijft steken in non-acceptatie (’het niet kunnen laten rusten van
een onderwerp’), dan is dit een teken dat je je zin wilt doordrijven ten koste van de samenwerking. Met andere woorden: je plaatst je in een dominante (bovengestelde) positie ten opzichte van de ander. Pas als de ander
zich onderwerpt aan dat wat jij vindt, eist, verwacht enzovoorts, ben jij in
staat om verder te gaan met het realiseren van de gestelde groepsdoelen.
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Het leren accepteren dat niet iedere discussie leidt tot een gemeenschappelijk standpunt en dit ook niet nodig is om samen verder te kunnen.

Met de beste bedoelingen...
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De vier afspraken
Het naleven van de vier afspraken helpt bij het voorkomen van het
ongewenst verzeild raken in een conflict. Als ook bij het effectief anticiperen op de conflictsituatie zodat het geen ruzie of machtstrijd wordt.
De vier afspraken zijn:
1. Hou je aan je woord.
2. Maak geen veronderstellingen.
3. Maak niets persoonlijk.
4. Doe je best.

Wijsheid en conflict
Wijsheid = het vermogen om verstandig te handelen (Van Dale). Binnen
een conflict is het dus wijsheid om je doel te bepalen en vervolgens doelgericht te gaan werken zonder jezelf te verliezen in emoties.
Wijsheid binnen een conflict is niet proberen om slimme opmerkingen te
maken om hierdoor indruk te maken op de ander (deskundigheidsmacht).
Of door sluwe tactieken de ander van slag af te brengen. Niet dat deze
strategieën niet effectief kunnen zijn, maar het doel is niet langer de sociale verhoudingen te veranderen waardoor dat de relatie of de groep beter
gaat samenwerken. Het doel dat met deze strategieën wordt gediend is de
verbetering van de persoonlijke machtspositie ten koste van de ander.
Wijsheid binnen een conflict betekent de ander confronteren, zonder hem
opzettelijk belachelijk te maken of over de rooien te helpen. Wat niet wil
zeggen dat je dit kunt voorkomen, omdat je moeilijk kunt inschatten hoe
de persoon omgaat met kritiek, een confrontatie of een conflict.

Het leren aangaan of vermijden van een conflict is niet een vaardigheid
die je hebt geërfd. De vaardigheid is aangeleerd gedrag, waarvan het beginpunt ergens in je vroege jeugd terug te vinden is.
Door de jaren heen heb je de vaardigheid steeds verder ontwikkelt en bijgeschaafd, tot aan het punt dat je een soort specialist bent geworden. Anders gezegd: je beheerst de vaardigheid tot in je vingertoppen. Zo goed
zelfs dat je er niet meer over na hoeft te denken om het uit te voeren.
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De tijd zal het leren
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De tijd zal het leren (2)
Wat betekent dit? De wijze hoe jij een conflict aangaat of vermijdt, is gebaseerd op een oplossingswijze uit je jeugd. Je kunt dus in de vaardigheid
sporen terugvinden van hoe jij door de jaren heen met conflicten bent omgegaan.
Het is wellicht interessant om eens terug te denken hoe je op je tiende levensjaar om bent gegaan met conflicten in vergelijking met nu? Hetzelfde
kun je bijvoorbeeld doen voor je zestiende levensjaar en nu, maar ook je
vierentwintigste levensjaar en nu….enzovoorts.
Als de vaardigheid niet langer ten gunste van je werkt, is het nuttig om te
weten waar de wortels liggen. Omdat je dan begrijpt dat het enige tijd
duurt en vele experimenten kost om een dergelijke ingesleten vaardigheid
te veranderen.

Een belangrijk inzicht
Iedere verwarring, mindfuck, veronderstelling, overtuiging, psychisch
lawaai en conflict begint met één of meerdere conclusies.
Het doel van het concluderen is om controle te krijgen over de situatie, de
gegeven omstandigheden of het onderwerp dat centraal staat.
Het betreft hier een controle die de persoon heeft bedacht. Anders gezegd:
de persoon leeft in de overtuiging dat hij/zij de controle nodig heeft, omdat
hij/zij anders schade oploopt. Bij schade kun je onder andere denken aan:
fysieke schade, psychische schade, imago schade en gevoelsschade. Bijvoorbeeld in de vorm van pijn, afwijzing, lijden, verdriet en teleurstelling.

Het opmerkelijke is dat de persoon niet twijfelt aan de conclusies en de
rechtvaardigheid van de controle. Bovendien is de persoon niet goed meer
in staat om het denkproces voor de geest terug te halen dat heeft geleid
tot de conclusies. Met andere woorden: de persoon kan niet of slechts ten
dele de conclusies onderbouwen die tot het conflict hebben geleid.
Ook is het moeilijk voor de persoon om vast te stellen of de conclusies op
basis van feiten zijn gecheckt. Niet dat de persoon het belangrijk vindt om
op basis van geverifieerde conclusies te gaan handelen. Het conflict (of de
ruzie) bezit een ander doel dan overeenkomstig de feiten in actie te komen.
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De rechtvaardiging om te controleren (en dus ook om macht uit te oefenen) is gebaseerd op de conclusies die door de persoon zijn getrokken.
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Jezelf belachelijk maken
Het voordeel van een conflict is, in de regel, dat je dan het beste van jezelf
laat zien. Denk bijvoorbeeld aan het gemak dat er stoomwolken uit je oren
en neusgaten komen. Of dat je er als een soort diepvrieskip zogenaamd
onberoerd bij zit. Of dat je spontaan gaat hyperventileren en op een irrationele manier gaat raaskallen. Of dat je de controle over jezelf verliest en
als een hysterici te keer gaat. Of dat je ongegeneerd de ander emotioneel
gaat chanteren. Of dat je de ander gaat sanctioneren. Of dat je de ander in
een kwaad daglicht stelt. Of dat je jezelf neerzet als een slachtoffer, die
een groot onrecht is aangedaan. Of dat je je tegen de wereld keert omdat
niemand je echt begrijpt. Of dat je onredelijk boos wordt. Of dat je de ander gaat manipuleren. Of...of...of...
Allemaal eigenschappen die actief kunnen worden op het moment als de
dingen niet gaan zoals jij het wilt. Soms bekruipt je dan de gedachte: ‘Het
lijkt alsof ik mijzelf belachelijk maak’. Er is goed nieuws: in 9 van de 10
situaties is deze gedachte ook terecht!
Probeer te begrijpen dat het onwenselijke gedrag wat jij laat zien, niet
door de gegeven omstandigheden wordt gecreëerd, maar door jou zelf!
Neem de verantwoordelijkheid voor je gedrag en ga jezelf corrigeren. In
het geval van een conflict: laat jezelf NOOIT gaan!

1.

Het is verstandig jezelf te leren hoe je op stressvolle momenten, zoals
tijdens een conflict, kunt gaan ontspannen. Hierbij kun je onder andere denken aan: adem tellen (meditatie), autogene training en visualisatietechnieken.

2.

Leer jezelf om goed en actief te kunnen luisteren. Inclusief het checken of je begrepen hebt wat de ander heeft gezegd. Hierbij kun je onder andere gebruik maken van: communicatieoefeningen, het ABCmodel en het VIS-model.

3.

Leer jezelf om jezelf bloot te stellen aan kritiek, zonder dat je dit verpersoonlijkt en hiermee op de loop gaat. Dit kun je doen door geregeld
om stevige inhoudelijk kritiek te vragen op dat wat je doet, zegt,
denkt en handelt.

4.

Leer jezelf om je gevoelens te uiten, zonder dat je de ander verantwoordelijk maakt voor het ontstaan van de gevoelens. Begrijp dat het
jouw gevoelens zijn, die het gevolg zijn van jouw gedachten. Let op:
dit betekent niet dat het onbelangrijk is dat de ander weet wat je
voelt. Integendeel, het is belangrijk dat de ander weet wat jij voelt,
maar je bent er zelf voor verantwoordelijk.
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Wat is slim om te oefenen?
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5.

Leer jezelf om ‘overal’ een mening over te hebben. Zorg ervoor dat je
‘iets’ vindt. Je hoeft geen deskundige op het terrein van het onderwerp te zijn, om er iets over te vinden. Hierdoor wordt het gemakkelijker tijdens een conflict om een mening te vormen en uit te spreken.

6.

Leer om op een expressieve wijze te discussiëren, zonder ‘hyper’ of te
emotioneel te worden. Passie is gewenst!

7.

Leer jezelf om te blijven checken of de ander je begrijpt en of jij de ander nog begrijpt.

8.

Leer om jezelf af te stemmen op de ander, door de ander bijzonder te
maken. Hierdoor wordt het risico kleiner dat het conflict ontpopt in
een ruzie.

9.

Leer te begrijpen dat het krijgen van ruzie eenvoudig is en snel geregeld kan worden. Daar heb je niet zoveel ‘hulpmiddelen’ voor nodig.
Leer te begrijpen dat het doorvoeren van een conflict een vaardigheid
is, die je moet trainen.

10. Leer om op tijd los te laten. Je kunt er van overtuigd zijn dat het nodig, zinvol en van groot belang is om het conflict te continueren, maar
dan betekent dit nog niet dat het ook in werkelijkheid in het belang
van de ander of jou zelf is. Leer om de handdoek op tijd in de ring te
gooien.
11. Leer om op tijd te stoppen. Ga niet eindeloos standpunten herhalen,
dit levert in de praktijk doorgaans niets anders op dan een toename
in irritatie of zelfs boosheid.
12. Leer om je ongelijk toe te geven. Het zal in de praktijk niet zo vaak
voorkomen bij je, maar soms heb je het bij het verkeerde einde. In dat
zeldzame geval is het verstandig om zo snel mogelijk je ongelijk toe te
geven en je verontschuldigingen aan te bieden.
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Wat is slim om te oefenen? (2)

1.

Vorm bepalen waar binnen het probleem aan bod komt. Waar? Hoe?
Hoelang?

2.

Bepaal samen de spelregels hoe het gesprek dient te verlopen.

3.

Maak een probleemanalyse en destilleer hieruit een probleemstelling.
Check of de probleemstelling correct is. Beperk jezelf tijdens het gesprek tot deze probleemstelling. Maak van ieder probleem een aparte
probleemstelling (splitsen). Hou het gesprek zuiver,

4.

Communicatie richtlijnen voor tijdens het gesprek:
x Standpunten uiten en door de ander de standpunten laten herha-

len. Pas daarna geeft de ander een inhoudelijke reactie.
x De reactie wordt herhaalt en pas daarna wordt er een nieuwe reac-

tie geven.
x Ideeën, voorstellen, oplossingsmodellen vertellen. De ander gaat de

ideeën (et cetera) herhalen en geeft pas daarna een reactie of lanceert een nieuw voorstel.
x Besluiten formuleren en beiden herhalen de voorstellen.
x Besluiten nemen en beiden herhalen de besluiten.

6.

Betrek niet alleen de verbale communicatie bij het gesprek, maar ook
de paralanguage, de metataal en de lichaamstaal.

7.

Besef dat relaties dynamisch zijn en niet star. Hetzelfde geldt voor
wensen, gevoelens, gedachten, belevingen, rollen, posities etc.

8.

Onduidelijkheden (onder andere begripsverwarring) kunnen aanleiding
zijn tot misverstanden.

9.

Sta open voor de ander en luister naar de ander. Wees eerlijk. Onder
meer in je verwachtingen, verlangens, wensen, gevoelens, gedachten en
dergelijke.

10. Wees actief in woord en daad!
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1.

Wat is het onderwerp? Dit mag ook een probleem zijn of een object van
aandacht.

2.

Wat is de doelstelling? M.a.w.: is het doel het veranderen van de sociale verhoudingen?

3.

Wat is de directe aanleiding?

4.

Wie zijn erbij betrokken? M.a.w.: wie gaan er deelnemen aan het conflict?

5.

Hoe zijn de gegeven omstandigheden? (Vorm)

6.

Wat zijn de inhoudelijke feiten/argumenten? (Inhoud) M.a.w.: ben je
deskundig op het gebied van het conflict?

7.

Neem je een leidende rol t.o.v. de ander? (Spel)

8.

Heb je voldoende discipline om het conflict uit te spelen?

9.

Past het conflict binnen de ontwikkeling van de persoonlijke groei van
de ander en jou?

10. Welke conclusies trek je n.a.v. van de punten 1 tot en met 9? Welke beslissing neem je: wel of geen conflict?
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Leerzaam?
Wat kun je leren van een conflict? Wat wil je leren van een conflict?
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Help, een conflict
De persoon vindt een conflict zo snel mogelijk moet worden opgelost of op een
andere manier moet verdwijnen. Uiteraard kijkt de persoon het liefst op een
afstand toe hoe dat anderen het conflict overwinnen.
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Een conflict is negatief
De persoon vindt dat de meeste conflicten een negatief effect hebben op het per−
soonlijke functioneren en/of het samenwerken met anderen.
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Een conflict is positief
De persoon vindt dat de meeste conflicten een positief effect hebben op het per−
soonlijke functioneren en/of het samenwerken met anderen.
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Slachtoffer
De persoon is iemand die binnen een conflict meestal het slachtoffer is van de
ander(en). Doordat hij/zij gemakkelijk kan worden gemanipuleerd, emotioneel gechan−
teerd en onder druk gezet kan worden.
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Conflicteerder
De persoon is iemand die niet bang is voor conflicten en ook zelf conflicten schept.
Het is duidelijk dat de persoon een meerwaarde ziet in het aangaan van conflicten.
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Conflictvermijder
De persoon is bang om in conflict te raken met zichzelf en/of anderen. Aan de
hand van allerlei fictieve redenen kan de persoon uitleggen waarom het beter is om
een conflict te vermijden, dan het conflict aan te gaan.
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Conflict in termen van verandering
Een conflict is een verandering binnen de sociale verhoudingen binnen een groep
(dus ook een relatie), waardoor de groep beter kan functioneren en samenwerken.
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Conflict in termen van recht tegenover elkaar staan
Een conflict is het recht tegen over elkaar staan en elkaar vervolgens confronteren
met de beperkingen van de ander en de pluspunten van zichzelf. Het conflict heeft
veel te maken met het elkaar uitdagen en op basis daarvan een oplossing vinden.
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Conflict in termen van onenigheid
Een conflict is het oneens zijn met de ander ten aanzien van onoverbrugbare onder−
werpen, meningen, oordelen, handelingen en dergelijke. De onenigheid zorgt voor een
verwijdering tussen twee of meerdere partijen. Al dan niet van tijdelijke aard.
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Conflict in termen van het oneens zijn met de ander
Een conflict is het oneens zijn met de ander en dit ook ten opzichte van de ander
tot uitdrukking brengen. Hierdoor kunnen er meningsverschillen en onvrede ontstaan.
Het gevolg kan vervelende en onaangename situaties opleveren.
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Conflict in termen van een botsing in de interactie
Een conflict is een botsing in de interactie tussen twee of meerdere partijen.
Hierdoor ontstaan er misverstanden, irritaties en communicatieproblemen. Door het
goed communiceren kan het conflict worden opgelost.
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Conflict in termen van een innerlijk conflict
Een conflict is een innerlijk gevecht om te bepalen hoe je in situaties en gebeurte−
nissen staat. Als ook hoe je gaat handelen met betrekking tot de ander(en). Hierbij
speelt introspectie een essentiële rol in het overwinnen van het conflict.
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Conflict in termen van een hard spel
Een conflict is een hard spel tussen twee of meerdere partijen met als doel om
tot een compromis te komen, zodat er een werkbare situatie ontstaat. Hierbij speelt
het besef dat je van elkaar afhankelijk bent een belangrijke rol.
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Conflict in termen van een machtstrijd
Een conflict is een botsing tussen twee of meerdere partijen op basis van een
machtsstrijd, waarbij de mate van invloed en dominantie over de ander (of de
situatie) bepalend is voor het resultaat.
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Conflict in termen van een botsing
Een conflict is een botsing tussen twee of meerdere partijen op basis van verschil−
lende belangen. De personen kunnen niet tot overeenstemming komen over hoe te
handelen of het maken van afspraken of het formuleren van doelen en taken.
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Conflict in termen van een meningsverschil
Een conflict is een meningsverschil tussen twee of meerdere partijen op basis van
wederzijds respect en de wil om het meningsverschil te overbruggen. Het is belang−
rijk om een rechtstreekse en open dialoog met elkaar te hebben.
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Conflict in termen van strijd
Een conflict is een strijd tussen twee of meerdere partijen die op komen voor hun
belangen en hiervoor geen confrontatie, gevecht of ruzie uit de weg gaan. Strijd is
een legitiem middel om je te beschermen tegen aanvallen van buitenaf.

Doel van het spel
De subgroep die de meeste opdrachtenkaarten op het einde van het
spel in hun bezit heeft, heeft gewonnen.

Einde van het spel
Het spel is afgelopen als alle opdrachtenkaarten op zijn en ge−
wonnen zijn door een of meerdere subgroepen.

Begin van het spel
1. De groepsleden vormen (maximaal) 4 subgroepen. Iedere subgroep neemt
een pion en plaatst deze op het vakje START.
2. De subgroep met de hoogste gemiddelde leeftijd mag als eerste met de
dobbelsteen gooien. De pion van de subgroep wordt evenveel plaatsen
verzet als de ogen van de dobbelsteen aangeven. De pion
mag alleen horizontaal, verticaal of diagonaal worden ver−
plaatst.
3. Als de pion op een vakje terecht komt met een afbeel−
ding, dan zoek je de betekenis hiervan op in de toelich−
ting op het spelbord. De subgroep voert vervolgens de
opdracht uit die hoort bij de afbeelding op het spelbord.

4. Hierna gooit de volgende subgroep (met de een na hoogste
gemiddelde leeftijd) met de dobbelsteen en zet de pion zoveel
plaatsen vooruit als de ogen van de dobbelsteen aangeven.
5. Alle groepsleden tezamen bepalen of een opdracht goed is
uitgevoerd. Bij twijfel volgt er een stemming.

Belangrijkste spelregel
Daar waar de spelregels niet in hebben voorzien besluiten alle
groepsleden tezamen hoe te handelen.

Start
Het beginpunt van het spel. Hier worden de pionnen van de
subgroepen op geplaatst.

Dobbelsteen
De subgroep mag nog een keer met de dobbelsteen gooien.

Kopje koffie
De subgroep mag voor de eigen groepsleden een kopje koffie of
thee inschenken.

Masker huilt
De subgroep moet een opdrachtenkaart afstaan aan een andere
subgroep naar keuze.

Masker lacht
De subgroep moet een opdrachtenkaart van de stapel afnemen. De sub−
groep geeft antwoord op de vraag of vragen die op de opdrachtenkaart
staan vermeld.
Indien er geen vraag of vragen op de opdrachtenkaart staat vermeld, dan
gaat de subgroep een waargebeurde situatie inbrengen die te maken heeft
met het onderwerp van de opdrachtenkaart. Deze situatie wordt uitge−
speeld. Vervolgens denken alle groepsleden actief mee met betrekking tot
hoe een persoon op een effectieve manier binnen de uitgespeelde situatie
zou kunnen handelen. Indien het lukt om een oplossing te bedenken
waar minimaal 51% van de groepsleden het mee eens is, mag de sub−
groep de opdrachtenkaart houden. In het andere geval gaat de opdrach−
tenkaart terug op de stapel.

Klavertje vier
De subgroep mag een opdrachtenkaart opeisen van een sub−
groep naar keuze.
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Algemeen
Naam van de oefening: Het emospel
Onderwerp van de oefening: Een spel wat gaat over emotionele chantage en wat voor
een emotionele chanteur de afzonderlijke groepsleden zijn. Zie voor meer informatie
ook de presentaties op www.boekenhoek.info
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het verkennen van het onderwerp emotionele
chantage. [2] Het bespreekbaar maken door de afzonderlijke groepsleden van de wijze
hoe zij anderen emotioneel chanteren. [3] Het bespreekbaar maken van hoe de afzonderlijke groepsleden zich gedragen als zij emotioneel worden gechanteerd. [5] Het
durven confronteren van groepsleden.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het op een actieve en speelse wijze uitvoeren van
het spel. [2] Het observeren en registreren hoe groepsleden zich gedragen gedurende
het spel. [3] Het doornemen van de bijbehorende informatie over emotionele chantage.
[4] Het zonder al te veel censuur onthullen hoe een groepslid zich als chanteur en als
slachtoffer gedraagt.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 90 — 150 minuten
Benodigde middelen: Spelbord, spelregels, groene kaarten, rode kaarten, ’uitdagen’kaarten, ’beurt overslaan’-kaarten, vragenlijst voor chanteur en een vragenlijst voor
slachtoffer, toelichting op de typen en checklist (zie bijlage) pionnen, pennen en papier.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het spelbord in kleur printen op A3-formaat en plastificeren. De
kaarten in kleur printen en losknippen en tot slot ook de spelregels, de vragenlijsten, de checklist
en de toelichting (voor ieder groepslid) in kleur printen.
Stage en aankleding: Een tafel met daarop het spelbord, de pionnen en de overige benodigde
materialen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden aan de tafel komen zitten.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider geeft de uit geprinte spelregels aan een willekeurig groepslid en vraagt of hij/
zij het spel wil uitleggen aan de hand van de spelregels.
2. Het spel wordt gespeeld.
Let op: de groepsleider heeft actief invloed op het spelverloop, zeker als groepsleden het spel te voorzichtig spelen en weinig actief met de opdrachten aan de slag willen gaan. Zoals bij de meeste
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groepsdynamica spelen lijkt het op een gezelschapsspel en doet het een beroep op het
wedstrijdelement (het winnen van het spel). Echter is de kans dat het spel ook daadwerkelijk wordt uitgespeeld niet groot. Het doel hiervan is dat er zoveel mogelijk en
zolang mogelijk groepsinteracties zijn. Zeker naarmate het spel langer duurt, gaat
frustratie en vermoeidheid een belangrijk rol spelen: groepsleden laten veel sneller hun vormelijkheid varen en gaan meer en meer oorspronkelijke reacties geven. Ook dit is een VIS-spel!
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden het spel willen opruimen en de stoelen
in een gesprekskring willen plaatsen.

Evaluatie
Opruimen: De tafel word aan de kant gezet.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte
termijn) doel- en taakstellingen.
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Je hebt je zinnen op iets gezet. Het is belangrijk voor je om dit ook te krijgen (of te
realiseren). Echter weet je al op voorhand dat je partner (of vriend/vriendin/familielid/
collega/baas) hier niet mee akkoord zal gaan. Welke strategie ga je dan gebruiken? Als
dat niet werkt, hoe ga je dan de ander emotioneel chanteren. Geef een voorbeeld uit de
praktijk! Als het wordt goedgekeurd, mag je verder naar de volgende ronde.

Heb je in het verleden een partner (of vriend/vriendin/familielid/collega/baas) in gezelschap gekleineerd? Licht je antwoord toe! Hoe pak je dat het beste aan om toch je
zin te krijgen? Geef een voorbeeld uit de praktijk. Als het wordt goedgekeurd, mag je
verder naar de volgende ronde.

Agressie (van irritatie tot aan woestheid) is een bekende bondgenoot van je. Gebruik je
de agressie bewust? Of laat je jezelf gaan? Hoe ver ga je in het gebruik van agressie
ten opzichte van de ander? Geef voorbeelden uit de praktijk. Als het wordt goedgekeurd, mag je verder naar de volgende ronde.

Je bent goed om op chantage-momenten je kop in het zand te steken. Weinig interesseert je nog, behalve het krijgen van je zin. Hoe ver ga je in het drammer en chanteren? Geef hier eens een voorbeeld van. Als het wordt goedgekeurd, mag je verder naar
de volgende ronde.

Noem enkele ‘hot spots’ op, waarop je (bijna) altijd reageert en waar een chanteur
dankbaar gebruik van maakt. Kun je uitleggen waarom je zo gevoelig bent met betrekking tot deze onderwerpen? Als het wordt goedgekeurd, mag je verder naar de volgende
ronde.
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Wie chanteer je op het gebied van geld? Hoe chanteer je? Wat zijn doorgaans de resultaten? Licht je antwoorden toe met voorbeelden. Als het wordt goedgekeurd, mag je
verder naar de volgende ronde.

Wat voor een type slachtoffer ben je? Het actieve slachtoffer; het passieve slachtoffer;
het verantwoordelijke slachtoffer; de dader; het kind. Licht je antwoord toe met voorbeelden. Als het wordt goedgekeurd, mag je verder naar de volgende ronde.

Wie chanteer je op het gebied van werk? Hoe chanteer je? Wat zijn doorgaans de resultaten? Licht je antwoorden toe met voorbeelden. Als het wordt goedgekeurd, mag je
verder naar de volgende ronde.

Pas je als chanteur diverse technieken toe bij verschillende mensen? Of ben je trouw
aan 1 chanteurtype? Met andere woorden: ben je bijvoorbeeld bij iedereen een zelfbestraffer? Of ben je bij Hans een zelfbestraffer, maar bij Maria een actieve bestraffer.
Licht je antwoord toe! Als het wordt goedgekeurd, mag je verder naar de volgende ronde.

Wie chanteer je op het gebied van relatie/vriendschap? Hoe chanteer je? Wat zijn doorgaans de resultaten? Licht je antwoorden toe met voorbeelden. Als het wordt goedgekeurd, mag je verder naar de volgende ronde.
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Voor een chanteur (zeker een zelfbestraffer) is communicatie belangrijk. Je wilt namelijk dat het slachtoffer toegeeft. Daarom kan het succesvol zijn om ‘het mes op je eigen
keel’ te zetten en te dreigen, zodat het slachtoffer je wel moet redden. Geef hier een
voorbeeld van uit de praktijk. Als het wordt goedgekeurd, mag je verder naar de volgende ronde.

Wie chanteer je op het gebied van seks? Hoe chanteer je? Wat zijn doorgaans de resultaten? Licht je antwoorden toe met voorbeelden. Als het wordt goedgekeurd, mag je
verder naar de volgende ronde.

Van wie heb je het chanteurtype geleerd? Hoe heb je dit chanteurtype geleerd? Illustreer je antwoorden! Als het wordt goedgekeurd, mag je verder naar de volgende ronde.

Wat zijn effectieve manieren om jou te stoppen als je aan het chanteren bent? Licht je
antwoord toe! Als het wordt goedgekeurd, mag je verder naar de volgende ronde.

Voor welk chanteurtype ben je het meest gevoelig? De actieve bestraffer; de passieve
bestraffer; de zelfbestraffer; het slachtoffer of de verleider. Licht je antwoord toe met
voorbeelden. Als het wordt goedgekeurd, mag je verder naar de volgende ronde.
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Proficiat, je hebt je zin weer doorgedreven en je bent de
winnaar van het spel. Althans bijna… Heb je tijdens het spel
gebruik gemaakt van emotionele chantage (ook al was dit
slechts in milde vorm)? Licht je antwoord toe! Als het antwoord wordt goedgekeurd, heb je ook echt gewonnen! Je
krijgt dan de titel:

1.
Het doel van het spel: het als eerste bereiken van het laatste vakje CIA.

2.
Bepaal eerst welk chanteurtype het meest dominant aanwezig is. Je kunt hiervoor gebruik
maken van de bijgevoegde vragenlijsten.

3.
Iedere speler speelt het spel met een eigen pion. Plaats de pion op een van de volgende
vakjes: type 1, type 2, type 3, type 4 of type 5. Het vakje dient te corresponderen met
het meest dominante chanteurtype uit punt 2.

4.
De oudste speler mag als eerste de pion naar het eerst volgende vakje schuiven. Let op:
hierbij volg je de gekleurde pijl. Type 1 heeft bruine pijlen. Type 2 heeft groene pijlen.
Type 3 heeft blauwe pijlen. Type 4 heeft oranje pijlen. Type 5 heeft roze pijlen.

5.
Je mag per ronde slechts 1 vakje doorschuiven.
6.
Ieder vakje is een afbeelding. Bij iedere afbeelding hoort een opdracht. Deze opdracht tref
je aan op de toegevoegde symbolenverklaring. De opdracht wordt hardop voorgelezen en de
persoon die op het vakje terecht is gekomen, voert de opdracht uit.

7.
Een uitgevoerde opdracht wordt door de overige groepsleden beoordeelt. Hiertoe wordt de
volgende procedure gevolgd: [1] de uitvoerder geeft aan waarom hij/zij vindt dat hij/zij
de goedkeuring heeft verdient. [2] de overige groepsleden geven tenminste 3 redenen
waarom de uitvoerder de goedkeuring niet heeft verdient. [3] de uitvoerder krijgt de laatste kans om invloed op de stemming uit te oefenen. [4] de overige groepsleden pakken de
rode en groene stemkaart. Op een teken gaat tegelijkertijd per persoon 1 stemkaart in de
lucht. Als er een meerderheid van groene kaarten is, heeft de uitvoerder zijn goedkeuring
verworven. Als er een meerderheid van rode stemkaarten is, krijgt de uitvoerder de volgende ronde een herkansing om de opdracht opnieuw uit te voeren. Hij/zij schuift dan ook
niet door!

8.
Het spel is afgelopen op het moment als 1 groepslid op het CIA-symbool is terecht gekomen en de laatste opdracht heeft volbracht.

9.
Je mag tijdens het spel 1 keer het kaartje: beurt overslaan, gebruiken. Op het moment als
jij aan de beurt bent (en nog voordat je je pion hebt verschoven), overhandig je het kaartje aan een ander groepslid. Dit groepslid slaat de volgende beurt over.

10.
Je mag tijdens het spel 1 keer het kaartje: uitdagen, gebruiken. Op het moment dat je een
extra beurt wilt verdienen, verzin je een uitdaging die direct kan worden uitgevoerd. Je
vertelt wat je uitdaging is (bijvoorbeeld: 20 keer opdrukken) en wie je uitdaagt. Vervol-

gens wordt de uitdaging volledig uitgevoerd. De uitdager dient zelf dus bijvoorbeeld 20
keer correct op te drukken. Als de tegenstander faalt, dan verdient hij/zij een extra beurt.
Als de uitdager faalt of de opdracht onjuist uitvoert, dan slaat hij/zij een ronde over. Het
kaartje: uitdagen, mag alleen worden gebruikt nadat de opdracht van het nieuwe speelbordvakje is afgewerkt.

11.
Bij meningsverschillen, twijfel of vragen wordt het dispuut uiteindelijk beslecht door een
stemming. Een beslissing is pas geldig bij een meerderheidsbesluit.

12.
Bij stemmingen mag niet blanco worden gestemd. Alleen voor of tegen. Geen mening
wordt eveneens niet getolereerd.

13.
In alle omstandigheden waarin de spelregels niet hebben voorzien, beslissen alle deelnemers tezamen hoe er in deze situatie wordt gehandeld. Wanneer er geen overeenstemming
wordt bereikt, vindt er een stemming plaats.

Het spel heeft onder meer tot doel om:
[1] De praktische kennis van groepsleden te toetsen (wat betreft emotionele chantage).
[2] De groepsinteractie te activeren, te prikkelen en soms een tikkeltje te frustreren.
Daarom zijn de spelregels tot een minimum beperkt.
[3] Vergeet niet: dit is een Visoefening!
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Bepaal of je emotioneel wordt gechanteerd. Neem tijdens het beantwoorden van de vragen een persoon en een
typerende situatie in gedachten. Let op: je kunt uiteraard vaker de vragen beantwoorden met anderen personen in de hoofdrol! Wees eerlijk tegen jezelf. Ga niet de situatie mooier of erger maken dan deze in werkelijkheid was (of nog steeds is).

Naam:

Datum:
Checkvraag

Ja

1. Dreigt de ander je het leven zuur te maken als je niet doet wat hij/zij zegt dat
je moet doen (of verwacht dat je doet)?
2. Dreigt de ander met het beëindigen van de relatie? (Relatie in de breedste zin
van het woord, liefdesrelatie, vriendschap, werkrelatie et cetera)
3. Dreigt de ander je op een (in)directe manier met dat hij/zij psychisch of
lichamelijk letsel zal oplopen als je niet dat doet wat hij/zij van je verwacht?
4. Gaat de ander er automatisch vanuit dat je wel toe zult geven aan zijn/haar
wensen of verwachtingen?
5. Negeert de ander, bijna als vanzelfsprekend, jouw verlangens en gevoelens?
6. Doet de ander vaker grote beloften, die hij/zij vervolgens maar zelden nakomt?
7.Schildert de ander je af als slecht, onverschillig, egoïstisch of ongevoelig als je
niet aan de wensen of verwachtingen van hem/haar voldoet?
8. Krijg je veel waardering als je voldoet aan de wensen en/of verwachtingen van
de ander; en wordt die waardering direct ook weer ingetrokken als je stopt
met het bevredigen van de wensen en/of verwachtingen?
9. Gebruikt de ander geld (of andere materiële goederen) om zijn/haar zin door
te drijven?
Vragenlijst is gebaseerd op de teksten Susan Forward.
Heb je meer dan 1 vraag met ‘ja’ beantwoord, dan weet je dat je emotioneel wordt
gechanteerd.

Nee
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Achterhaal wat voor een chanteurtype je bent. Geef daarom eerlijk aan of je het eens of oneens bent met de
bewering. Volg, tot slot, de instructies op die onderaan de vragenlijst staan vermeld.

Vragen:

Eens

Oneens

Code

1. Ik kan erg charmant zijn als ik mijn zin wil doordrijven.

5

2. Als ik mijn zin niet krijg, heb ik de neiging om te vertellen dat mij van alles is aangedaan (in het verleden).

4

3. Als ik mijn zin niet krijg kan ik boos worden of zelfs
agressief (hoeft niet gewelddadig te zijn).

1

4. Als ik mijn zin niet krijg, heb ik de neiging om te gaan
zwijgen.

2

5. Als ik mijn zin niet krijg, dreig ik wel eens met dat wat
mij allemaal kan gebeuren. Bijvoorbeeld: wat voor zin
heeft mijn leven dan nog. Of: ik kan net zo goed mij
bezatten en hopen dat ik word opgepakt.

3

6. Ik weet dat ik mijn zin (meestal) krijg, als ik een
slachtofferrol speel.

3

7. Als ik mijn zin niet krijg, kan ik de ander kleineren in
gezelschappen.

1

8. Ik weet dat ik mijn zin krijg als ik beloften maak en
nieuwe vooruitzichten voor de ander creëer.

5

9. Als ik mijn zin niet krijg, dan word ik passief. Ik doe
dan niets meer. Hierdoor ervaart de ander hoe het is om
er alleen voor te staan. Meestal krijg ik dan alsnog mijn
zin.

2

10. Als ik niet mijn zin krijg, ben ik het slachtoffer van
de situatie en niet de ander!

3

11. Als ik niet mijn zin krijg, heb ik de neiging om zakelijke belangen van de ander te verpesten, te verzieken
of om deze af te nemen.

1
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Vragen:

Eens

Oneens

Code

12. Ik kan een verleider zijn als ik mijn wensen/
verwachtingen wil realiseren.

5

13. Als ik mijn zin niet krijg, zal ik dreigementen uiten
aan het adres van de ander.

1

14. Als ik mij ‘kwetsbaar’ opstel ten opzichte van de ander, dan heb ik een goede kans dat ik mijn zin krijg.

3

15. Als ik mijn zin niet krijg, kan ik mij ontpoppen als
een slachtoffer.

4

16. Ik weet dat als ik zwijg, de ander uiteindelijk wel toe
zal geven aan mijn wensen.

2

17. Als ik mijn zin niet krijg, heb ik de neiging om op de
ander in te praten en hem/haar duidelijk te maken
dat hij/zij niets goeds doet (of waardeloos is).

1

18. Ik weet dat ik mijn zin niet krijg als ik dreigementen
uit. Daarom geef aan hoe mooi het allemaal kan zijn,
als ik mijn zin krijg.

5

19. Als ik niet mijn zin krijg, dan dwingt de ander mij wel
in de hoek. Zoals je weet kan een kat in het nauw rare
sprongen maken, maar ik kan hiervoor dan niet de
verantwoordelijkheid nemen. Ik zou het ook liever anders zien.

3

20. Als ik niet mijn zin krijg, negeer ik de ander alsof hij/
zij niet bestaat.

2

21. Als ik niet mijn zin krijg, probeer ik schuldgevoelens
bij de ander op te roepen.

4

22. Ik weet dat ik mijn zin krijg, als ik een onweerstaanbare ‘wortel’ voor de neus van de ander laat bungelen.

5
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Vragen:

Eens

Oneens

Code

23. Als ik in de problemen kom omdat de ander niet mijn
zin geeft, dan maak ik de ander hiervoor verantwoordelijk.

4

24. Als ik niet mijn zin krijg, ben ik ontoegankelijk en
onbereikbaar voor de ander.

2

25. Als ik niet mijn zin krijg, dan voel ik mij gemakkelijk
in de steek gelaten, ongelukkig, te kort gedaan of

4

Instructies:
1.

Schrijf op een vel papier op hoe vaak je ‘eens’ was met een bewering.

2.

Schrijf op hoe vaak je een bepaalde code hebt gescoord. Bijvoorbeeld: 3 x code 4.

3.

Iedere code correspondeert met een specifiek chanteurtype. Zie hiervoor ook de volgende bladzijde.

4.

Heb je drie keer een bepaalde code gescoord, dan heb je een sterke neiging naar dit chanteurtype.

5.

Heb je vier of vijf keer een bepaalde code gescoord, dan is het chanteurtype op jou van toepassing.
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1.

De actieve bestraffer: dit type chanteur is rechtstreeks in het uiten van de dreigementen ten
opzichte van de ander. De uitdrukkingswijze is veelal agressief van aard. Het slachtoffer is
dan ook bang dat de chanteur zijn (fysieke) dreigementen waar maakt. Kenmerkend voor de
actieve bestraffer is de neiging om de ander te kleineren in gezelschappen, belangrijke zaken
afnemen of kapot maken van het slachtoffer, belangrijke contacten van het slachtoffer verzieken, inpraten op het slachtoffer dat hij/zij waardeloos is en niets goed doet.

2.

De passieve bestraffer: de chanteur bestraft de ander op een indirecte wijze voor het niet inwilligen van de eis. Een geliefd wapen van de passieve bestraffer is het zwijgen. Soms weken
lang niets zeggen, totdat het slachtoffer toegeeft. Een ander wapen is het ‘niets doen’. Het
doel is het slachtoffer te laten ervaren hoe het is om er volledig alleen voor te staan. Kenmerkend voor de passieve chanteur is een harde opstelling ten opzichte van het slachtoffer, het
negeren van het slachtoffer alsof hij/zij niet bestaat, het onbereikbaar en ontoegankelijk zijn
voor het slachtoffer, het slachtoffer verantwoordelijk maken voor zijn/haar gevoelens.

3.

De zelfbestraffer: de chanteur dreigt met zichzelf iets aan te doen, als de persoon niet zijn/
haar eis inwilligt. Het betreft hier doorgaans een destructieve dreiging van fysieke aard, bijvoorbeeld: “Wat voor zin heeft het leven nog, als we niet bij elkaar zijn”. Kenmerkend voor de
zelfbestraffer is dat hij/zij zich gedraagt als een slachtoffer. De chanteur wordt iets aangedaan, waardoor hij/zij wordt ‘gedwongen om op een bepaalde wijze te handelen die hij/zij zelf
ook liever niet wil’.

4.

Het slachtoffer: dit type dreigt niet met zichzelf iets aan te doen, maar vertelt zijn/haar
slachtoffer dat hem/haar al van alles is aangedaan. Door wie? Door het slachtoffer, uiteraard.
De chanteur voelt zich in de steek gelaten, ziek, ongelukkig, eenzaam, te kort gedaan et cetera en dat was allemaal niet gebeurt als… (vul maar in!) Kenmerkend voor dit type is dat de
ander verantwoordelijk wordt gemaakt voor de persoonlijke ellende van de chanteur. Hierdoor
probeert de chanteur vooral schuldgevoelens bij zijn/haar slachtoffer op te roepen.

5.

De verleider: een bijzondere chanteur is de verleider. Hij/zij probeert zijn/haar zin niet door
te drijven door middel van dreigementen, maar met prachtige beloften en nieuwe vooruitzichten voor het slachtoffer. Kenmerkend voor dit type is dan ook dat hij/zij het slachtoffer een
wortel voor de neus houdt, die te aanlokkelijk is om te weerstaan.
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Achterhaal wat voor een slachtoffertype je bent. Geef daarom eerlijk aan of je het eens of oneens bent met
de bewering. Volg, tot slot, de instructies op die onderaan de vragenlijst staan vermeld.

Vragen:

Eens

Oneens

Code

1. Ik ben meestal vastbesloten om niet toe te geven aan de
chanteur.

2

2. Ik ga meestal twijfelen of de chanteur feitelijk niet gelijk heeft, dat het contact kan worden verbeterd.

4

3. Ik weet dat ik het nooit goed kan doen. Als ik toegeef
dan krijg ik last van mijn geweten. Als ik niet toegeef
dan krijg ik te maken met de agressie van de chanteur.

1

4. Ik trap er iedere keer weer in. Ik ben te goedgelovig!

5

5. Ik geef vaker toe, omdat ik mij verantwoordelijk voel
voor de chanteur.

3

6. Ik wil niet toegeven aan de chanteur en ik realiseer me
dat ik hierdoor hyperactief of juist passief word.

2

7. Als ik niet toegeef aan de chanteur, gaat mijn geweten
knagen. Misschien heeft hij/zij toch wel gelijk.

4

8. Ik wil niet toegeven aan de chanteur, maar ik ben wel
bang voor zijn/haar boosheid.

1

9. Ik vertrouw de chanteur keer op keer op zijn/haar woord
en word telkens weer teleurgesteld.

5

10. Ik geef vaker toe omdat ik mij zorgen maak over het
welzijn van de chanteur.

3
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Instructies:
1.

Schrijf op een vel papier op hoe vaak je ‘eens’ was met een bewering.

2.

Schrijf op hoe vaak je een bepaalde code hebt gescoord. Bijvoorbeeld: 3 x code 4.

3.

Iedere code correspondeert met een specifiek slachtoffertype.

4.

Heb je een keer een bepaalde code gescoord, dan heb je een sterke neiging naar dit slachtoffertype.

5.

Heb je twee keer een bepaalde code gescoord, dan is het slachtoffertype op jou van toepassing.

De codes:
1.

Het actieve slachtoffer: je hoort bij het chanteurtype de actieve bestraffer. Kenmerkend van het
slachtoffer is dat hij/zij het nooit goed doet. Als hij/zij toegeeft aan de chanteur, dan krijgt hij/zij te
maken met gewetenswroeging. Als hij/zij zich verzet, krijgt hij/zij te maken met de agressie van de
chanteur.

2.

Het passieve slachtoffer: je hoort bij het chanteurtype de passieve bestraffer. Kenmerkend voor het
slachtoffer is een vastbeslotenheid om niet toe te geven aan de chanteur, wat uitmondt in hyperactief
of uitermate passief gedrag.

3.

Het verantwoordelijke slachtoffer: je hoort bij het chanteurtype de zelfbestraffer. Kenmerkend voor
het slachtoffer is dat de persoon zich verantwoordelijk voelt voor het welzijn van de ander.

4.

De dader: je hoort bij het chanteurtype het slachtoffer. Kenmerkend voor het slachtoffer is het twijfelen aan zichzelf en het overtuigen van zichzelf dat het contact met de chanteur inderdaad wel verbeterd kan worden. Het geweten gaat knagen!

5.

Het kind: je hoort bij het chanteurtype de verleider. Kenmerkend voor het slachtoffer is de goedgelovigheid waarmee de chanteur iedere keer weer wordt geloofd.
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Algemeen
Naam van de oefening: Conflict!?
Onderwerp van de oefening: Een conflict is voor nogal wat groepsleden iets wat zij
graag willen vermijden. Een conflict wordt jammer genoeg maar al te vaak gezien als
een vorm van ruzie maken. Een conflict is negatief en onwenselijk, terwijl een conflict
juist positief is omdat hierdoor de sociale verhoudingen binnen een taakgerichte
groep veranderen. Met andere woorden: het conflict zorgt dat de dynamiek binnen een
taakgerichte groep blijft. Voor meer informatie over conflicten, kun je terecht op:
www.boekenhoek.info
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief meedoen met de oefening. [2] Het inzicht krijgen in de persoonlijke opvattingen van andere groepsleden en die van het
groepslid zelf. [3] Het verwerven van inzicht in een constructieve wijze van het doorvoeren van een conflict. [4] Het geven en ontvangen van feedback en feed forward. [5]
Het leren samenwerken.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het introspectie plegen. [3] Het feedback en feed forward geven en ontvangen.
[4] Het actief luisteren. [5] Zonder al te veel censuur de dialoog aangaan met de overige groepsleden.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de beheersingfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 150 — 180 minuten
Benodigde middelen: De vragenlijst + de instructies (zie bijlage), papier en pennen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek) en groepsgesprek
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om voor ieder groepslid een vragenlijst en de instructies uit te printen.
Stage en aankleding: De stage dient de mogelijkheid te bieden dat de groepsleden de vragenlijst aan een tafel kunnen beantwoorden.

De uitvoering
I
nleiding op de oefening:
De groepsleider vraagt of de groepsleden plaats willen nemen en deelt de instructies en de vragenlijst uit. Vervolgens krijgen de groepsleden 20 minuten de tijd om de instructies te lezen en de
vragenlijst te beantwoorden.
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Het doorvoeren van de oefening:
Deel 1
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden drie subgroepen willen vormen.
2. Groepsleider: “Iedere subgroep neemt de antwoorden van de groepsleden door.
Bovendien wordt er geïnventariseerd of er conflicten zijn binnen de groep tussen twee en/of
meer groepsleden. Indien dit het geval bepalen de groepsleden welk conflict het verdient om
tijdens de bijeenkomst te worden aangepakt. Vervolgens wordt er een probleemanalyse gemaakt waaruit een probleemstelling wordt gedestilleerd”. (45 minuten)
Deel 2
1. De groepsleider vraagt of de subgroepen plaats willen nemen in de plenaire gesprekskring.
2. Namens de subgroepen vertelt een groepslid welk conflict zij hebben gekozen, als ook wat de
probleemstelling is.
3. Vervolgens proberen de subgroepen uit de drie conflicten er één te kiezen die zal worden uitgewerkt. (10 minuten)
4. De probleemstelling wordt op een flip-over geschreven, als ook wie bij het conflict zijn betrokken.
Deel 3
1. De groepsleider vraagt aan de betrokken groepsleden om, voor de groep, tegenover elkaar te
gaan zitten.
2. De groepsleider vraagt wie het gesprek tussen de conflicterende groepsleden wil gaan leiden
zoals dit in de instructies staat aangegeven. De overige groepsleden observeren.
Let op! Als de tijd het toestaat kan er nog een conflict worden uitgewerkt.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt de oefening doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en voor
de groep?

Lees alle vragen zorgvuldig door en probeer zo eerlijk en volledig mogelijk antwoord te
geven. Veel succes!

Naam:
[1] Beschouw je jezelf als een persoon die regelmatig conflicten veroorzaakt? Licht je
antwoord toe!

[2] Beschouw je jezelf als een persoon die gewoonlijk conflicten vermijd? Licht je antwoord toe!

[3] Wat vind je moeilijk en vervelend aan een conflict waar jij deel van uitmaakt? Licht
je antwoord toe!

[4] Welk gevoel voert doorgaans de boventoon bij jou tijdens een conflict? Kruis één of
meerdere antwoorden aan!
Boosheid

Agressie

Verdriet

Verlegenheid

Irritatie

Schaamte

Medeleven

Medelijden

Tevredenheid

Angst

……

……

……

……

[5] Licht je antwoord van vraag 4 toe!

[6] Over welk onderwerp raak jij vaker met iemand in conflict? Licht je antwoord toe!

[7] Durf je tijdens een conflict toe te geven als je een fout hebt gemaakt? En doe je dit
dan ook? Licht je antwoord toe!

[8] Ben je bang voor de gevolgen die een conflict kan hebben voor je relatie met de ander(en)? Licht je antwoord toe!

Binnen een taakgerichte groep is het gemakkelijk om met
één of meerdere groepsleden in conflict te komen,
voorbeelden:
x

Het niet accepteren van de rol die een persoon binnen
de groep vervuld.

x

Het niet uit de voeten kunnen met de geldende
groepswaarden en normen.

x

Het niet bij machte zijn om een groepslid deelgenoot te
maken van je gedachten en gevoelens.

x

Het niet kunnen voldoen aan het groepsbeeld.

x

Het in twijfel trekken van de deskundigheid van één of
meerdere groepsleden.

x

Het in twijfel trekken van de persoonlijke
deskundigheid.

x

Het niet durven uiten binnen de groep.

x

Bang zijn voor wat andere groepsleden van jou vinden.

x

Het naast elkaar heen praten tijdens een gesprek.

x

Het wantrouwen van één of meerdere groepsleden.

x

Het ontbreken van concrete doelen om aan te werken.

x

Tegenstrijdige behoeften en verlangens van groepsleden.

x

Het werken onder tijdsdruk.
Enzovoorts!

Over het conflict
Hoe pak je een conflict binnen een taakgerichte groep
aan?
1. Bepaal de vorm waar binnen het conflict zal worden
uitgewerkt, bijvoorbeeld een vergadering, een kringgesprek of een gesprek tussen de betrokken groepsleden.
2. Spreek af hoelang het werken aan het conflict maximaal mag duren.
3. Inventariseer waarover het conflict gaat en destilleer
hieruit een probleemstelling.
4. Indien het conflict uit meerdere problemen bestaat,
maak dan van ieder probleem een afzonderlijke probleemstelling. Bepaal welke probleemstelling als eerste dient te worden aangepakt.
5. Check de probleemstelling bij de betrokken groepsleden. Indien nodig pas je de probleemstelling aan. De
betrokken groepsleden dienen het eens te worden over
de probleemstelling.
6. Spreek met elkaar af dat tijdens het gesprek ALLEEN
over de probleemstelling wordt gesproken. Ongeacht
hoe verleidelijk het ook is om er van alles en nog wat
bij te halen, is het belangrijk om het gespreksonderwerp af te bakenen.

7. Bij conflicten spelen heftige gevoelens een prominente
rol. Het is niet verstandig om deze gevoelens te ontkennen of te verdringen. Iedereen moet de kans krijgen om zijn/haar gevoelens tot uitdrukking te brengen
ZONDER dat een ander voor die gevoelens verantwoordelijk wordt gemaakt. Met andere woorden: jij bent
verantwoordelijk voor je eigen gevoelens, meningen en
opvattingen. De ander kan hoogstens de aanleiding
zijn van de heftige gevoelens, maar nooit de oorzaak!
8. Let op: het uiten van gevoelens is iets anders dan de
ander uitmaken voor rotte vis!
9. Probeer te voorkomen dat het gesprek verandert in
een touwtrekwedstrijd tussen twee of meerdere
groepsleden. Hierdoor is er geen oplossend gesprek
mogelijk, maar is er slechts sprake van een hanengevecht. De groepsleden pronken dan alleen maar met
hun gelijk, motieven en onderbouwingen, zonder dat
ze werkelijk meedenken over een eventuele oplossing.
Dit is tegenwerken in plaats van samenwerken.
10. Geef herhaaldelijk, in de vorm van een samenvatting,
de stand van zaken weer.
11. Probeer het gesprek niet vast te laten lopen of dood te
laten bloeden. Een onbevredigend einde van het gesprek versterkt alleen maar de tegenstellingen. Indien
het gesprek vast dreigt te lopen, zorg dan dat het
spanningsveld wordt doorbroken, bijvoorbeeld door

een looppauze in te lassen of even koffie drinken.
12. Tijdens het gesprek dienen alle betrokkenen actief verbaal te participeren, door de dialoog te zoeken.
13. Hou de betrokkenen steeds voor ogen dat het doel is
om een werkzame oplossing te bedenken voor de probleemstelling.

Het rationeel-inhoudelijk oplossen
van interpersoonlijke conflicten
betreft altijd het zoeken naar
een oorzaak, dan wel een schuldige. Deze manier van het oplossen van conflicten werkt
stagnerend en bevestigend.
Het emotioneel-subjectief oplossen van interpersoonlijke conflicten betreft het afronden van
de emotionele betrokkenheid,
zodat er weer vooruitgang en
samenwerking mogelijk is. Deze
manier van het oplossen van
conflicten werkt verlichtend en
vernieuwend.
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Algemeen
Naam van de oefening: Deelnemen aan groepen
Onderwerp van de oefening: De meeste groepsleden staan er niet bij stil dat zij deelnemen aan tientallen taakgerichte groepen. Laat staan dat de groepsleden een beeld
hebben hoe zij zich gedragen binnen de diverse taakgerichte groepen. De oefening
probeert dit besef over de deelname aan groepen te vergroten. Voor meer informatie
over de taakgerichte groep die relevant is voor deze oefening vind je in het e-boek: De
beginnende groepsleider op: www.boekenhoek.info
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief meedoen met de oefening. [2] Het inzicht krijgen in de deelname aan taakgerichte groepen. [3] Het geven en ontvangen
van feedback en feed forward. [4] Het leren samenwerken.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het introspectie plegen. [3] Het feedback en feed forward geven en ontvangen.
[4] Het actief luisteren. [5] Zonder al te veel censuur de dialoog aangaan met de overige groepsleden.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de beheersingfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 150 — 180 minuten
Benodigde middelen: Vragenlijst 1 + vragenlijst 2 (zie bijlage), papier en pennen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek) en groepsgesprek
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om voor ieder groepslid de twee vragenlijsten uit
te printen.
Stage en aankleding: De stage dient de mogelijkheid te bieden dat de groepsleden de vragenlijst aan een tafel kunnen beantwoorden.

De uitvoering
Inleiding op de oefening:
De groepsleider vraagt of de groepsleden plaats willen nemen en deelt de vragenlijsten 1 + 2 uit.
Vervolgens krijgen de groepsleden 25 minuten de tijd om de vragenlijsten te beantwoorden.
Het doorvoeren van de oefening:
Deel 1
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden drie subgroepen willen vormen.
2. Groepsleider: “Iedere subgroep neemt de antwoorden van vragenlijst 1 met de groepsleden
door”. (25 minuten)
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Deel 2
1. De groepsleider vraagt of de subgroepen plaats willen nemen in de plenaire gesprekskring.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden om beurten hun Participatie Schets willen vertellen (vragenlijst 2). De andere groepsleden krijgen de kans om hierover vragen te stellen, opmerkingen te maken en/of te discussiëren. Het doel hiervan is om te toetsen of het idee
wat het groepslid heeft hoe hij/zij deelneemt aan de groep ook klopt met hoe andere groepsleden
dit ervaren. Als er verschillen zijn: Welke? Welke zijn reëel en feitelijk vast te stellen? Welke zijn
irreëel en zijn veronderstellingen? Hoe zijn deze veronderstellingen ontstaan en met welk doel?
Deel 3
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden naar aanleiding van de discussie over hun Participatie Schets actiepunten willen gaan formuleren. Zo concreet mogelijk! Bovendien geven zij aan
wat de Top 5 is van de actiepunten.
2. De groepsleden nemen weer plaats in de subgroep uit het eerste deel en bespreken de Top 5
van hun actiepunten. Bovendien maken zij afspraken over het realiseren van de Top 5 actiepunten binnen een nader vast te stellen termijn. Let op: in de komende periode spreken de subgroepleden elkaar aan als een groepslid zich niet aan de afspraken houdt. Als ook spreken zij
een datum af waarin wordt geëvalueerd of dat de actiepunten zijn gerealiseerd. Dit dient bij
voorkeur te gebeuren tijdens een groepsbijeenkomst.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt de oefening doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en voor
de groep?

Lees alle vragen zorgvuldig door en probeer zo eerlijk en volledig mogelijk antwoord te
geven. Veel succes!

Naam:
[1] Van welke groepen maak jij deel uit? Kruis meerdere antwoorden aan!
Familie

Wajongers

Gepensioneerden

Gezin

MBO-ers

Vereniging

Stichting

HBO-ers

Club

Vrienden

Academici

Werkgroep

Werkteam

Fietsers

Vergadering

Sportteam

Klanten

Werkgevers

Liefdesrelatie

Verkopers

Werknemers

Ouders

Christenen

ZZP-ers

Belangengroep

Moslims

Coaches

Vleeseters

Boeddhisten

Hulpverleners

Mannen

Joden

Minderheid

Vrouwen

Hindoes

Huisvrouwen

Ouderen

Twintigers

Huismannen

Vissers

Dertigers

Automobilisten

Homoseksuelen

Veertigers

Alleenstaanden

Heteroseksuelen

Studenten

Belastingbetalers

Werklozen

Managers

Lezers

Gehuwden

Werkenden

Televisiekijkers

Dansers

Muzikanten

Levensgenieters

Zangers

Schilders

Kunstenaars

Toneelspelers

Vegetariërs

Humanisten

Gamers

Politici

Vakantiegangers

Voetbalfans

Radiofans

Carnavalisten

Artiesten

Componisten

Slachtoffers

Hockeyfans

Fotografen

Daders

Puzzelaars

Filmers

Gelovigen

Activisten

Schrijvers

Passagiers

Filmfans

Kookliefhebbers

Motorrijders

Handhavers

Koks

Jubilarissen

...

...

...

...

...

...

[2] Van welke groepen maak jij intentioneel en bewust deel vanuit? Kruis meerdere antwoorden aan!

[3] De groepen die je in vraag 1 hebt aangekruist zijn niet allemaal taakgerichte groepen. Wat is een taakgerichte groep? Licht je antwoord toe!

[4] Welke groepen, die je in vraag 1 hebt aangekruist, bieden je zekerheid?

[5] Welke groepen, die je in vraag 1 hebt aangekruist, bieden je vriendschap?

[6] Welke groepen, die je in vraag 1 hebt aangekruist, bieden je macht?

[7] In welke groepen, die je in vraag 1 hebt aangekruist, kun je leren?

[8] Welke groepen, die je in vraag 1 hebt aangekruist, bieden je een identiteit?

Lees alle vragen zorgvuldig door en probeer zo eerlijk en volledig mogelijk antwoord te
geven. Veel succes!

Naam:
[1] Hoe probeer je over te komen binnen deze groep? Licht je antwoord toe!

[2] Wat heb je de groep te bieden? Licht je antwoord toe!

[3] Wat hoop te je halen uit je deelname aan deze groep? Licht je antwoord toe!

[4] Wat is kenmerkend gedrag van jou binnen deze groep? Licht je antwoord toe!

[5] Hoe zou je jezelf in één kernachtige zin willen typeren als een groepslid van deze
groep?

[6] Wat kun je beter anders doen binnen deze groep? Licht je antwoord toe!

[7] Wat zijn aandachtspunten voor jou binnen deze groep? Licht je antwoord toe!

[8] Hoe vind je jezelf functioneren als een groepslid van deze groep? Licht je antwoord
toe!
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Algemeen
Naam van de oefening: De confrontatie
Onderwerp van de oefening: Een oefening waarin de groepsleden zelf aan de slag moeten met elkaar om vorm te geven aan de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het achterhalen van de beheersingsproblemen
binnen de groep. [2] Het actualiseren van de beheersingsproblemen binnen de groep.
[3] Het vaststellen hoe afzonderlijke groepsleden zich binnen de groep profileren. [5]
Het vaststellen hoe een groepslid zich gedraagt als hij/zij in een conflictueuze situatie
terecht komt. [6] Het vaststellen welke rollen en posities de groepsleden binnen de
groep innemen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het op een actieve en speelse wijze uitvoeren van
het spel. [2] Het observeren en registreren hoe groepsleden zich gedragen gedurende
het spel. [3] Het doelgericht spelen van het spel om te winnen met je team.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: 120 — 180 minuten
Benodigde middelen: Niets nodig.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), actualiserend sociodrama (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Er zijn geen voorbereidende activiteiten nodig.
Stage en aankleding: De werkruimte hoeft niet op een bepaalde manier te worden ingericht.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vertelt het volgende: “Afgelopen dagen heb ik geen
tijd gehad om de bijeenkomst van vandaag voor te bereiden en eerlijk gezegd heb ik ook niet zoveel zin in deze bijeenkomst. Ik vind dat jullie zelf maar iets moeten verzinnen om te gaan doen,
anders kunnen we naar huis gaan”.
Let op: het is de bedoeling om de knuppel in het hoenderhok te gooien en de groepsleden uit te dagen om zelf aan de slag te gaan. De groepsleider houdt zich verder afzijdig van de groepsactiviteit,
tenzij er een gevaarlijke situatie mocht ontstaan. Niet de groep gaan redden!
Het doorvoeren van de oefening:
De groepsleden gaan met elkaar in dialoog of proberen elkaar juist zoveel mogelijk te vermijden,
of worden boos et cetera.
Let op: de groepsleden kunnen van alles gaan doen, maar omdat de groepsleider aan heeft gegeven
niet in de groep te hebben geïnvesteerd, is de kans op weerstand en weerbarstigheid groot. Zeker
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naarmate de oefening langer duurt, gaat frustratie en vermoeidheid een belangrijk rol
spelen: groepsleden laten veel sneller hun vormelijkheid varen en gaan meer en meer
oorspronkelijke reacties geven. Ook dit is een VIS-oefening! Het kan zelfs zijn dat de
groepsleden vertrekken, ook dit is prima, omdat deze reactie ook iets zegt over de
macht en de onmacht die de groep ervaart. Als ook hoe de groepsleden omgaan met hun macht.
Ter uitgeleide: De groepsleider roept na (minimaal) 90 minuten: “Stop maar! Dit was de oefening voor vandaag! Hoe hebben jullie deze bijeenkomst ervaren? Heb je je juist machtig gevoeld
of juist onmachtig? Hoe voel je je nu? Hoe was het om de vrijheid te krijgen om vorm te geven aan
de bijeenkomst?”
Let op: de ter uitgeleide gaat meteen over in de evaluatie!

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte
termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Landje pik
Onderwerp van de oefening: Een oefening waarin de groepsleden aan de slag gaan met
het territoriumgedrag t.o.v. elkaar binnen de groep. Bekijk ook de bijbehorende presentatie op: www.boekenhoek.info
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het achterhalen van de beheersingsproblemen
binnen de groep. [2] Het actualiseren van de beheersingsproblemen binnen de groep.
[3] Het vaststellen hoe afzonderlijke groepsleden zich binnen de groep profileren. [5]
Het vaststellen hoe een groepslid zich gedraagt als hij/zij in een conflictueuze situatie
terecht komt. [6] Het vaststellen welke rollen en posities de groepsleden binnen de
groep innemen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het op een actieve en speelse wijze uitvoeren van
het spel. [2] Het observeren en registreren hoe groepsleden zich gedragen gedurende
het spel. [3] Het doelgericht spelen van het spel om te winnen.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 150 minuten
Benodigde middelen: Muziek, tape voor lijnen op de vloer te plaatsen, grote dobbelsteen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Op de werkvloer worden met tape diverse aaneensluitende gebieden aangegeven. Uiteraard zijn er meerdere kleine gebieden, enkele redelijk formaat gebieden en
één groot gebied. Er dienen net zoveel landen te worden gemaakt als er groepsleden zijn. De
groepsleider doet mee met de oefening.
Stage en aankleding: De verlichting dient op het speelveld gericht te zijn, de afgetapte gebieden. Er mogen geen stoelen of andere zitmogelijkheden zijn in het speelveld.

De uitvoering
Inleiding op de oefening:
1. Groepsleider: “Landje pik is een oud spel waarbij wordt geprobeerd om stukken land van een
tegenspeler af te pakken. Hiervoor wordt een mes in het land van de tegenspeler gegooid en
een rechte verbindingslijn getrokken met het eigen land. Vandaag gaan wij een aangepaste
versie van dit spel spelen. Het zal je niet verbazen dat het thema van de bijeenkomst is: grenzen”.
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2. Groepsleider: “De landen worden verdeeld onder de spelers door met een dobbelsteen te gooien. Degene die ‘6’ gooit, mag als eerste een land kiezen. Blijf gooien
met de dobbelsteen totdat alle landen zijn verdeeld”.
3. Groepsleider: “Om beurten gaat een speler met één van zijn/haar aangrenzende buren een gesprek aan. Hierin geeft hijzij aan waarom hij/zij meent recht te hebben op een stuk land van
de medespeler. Bovendien geeft de speler aan hoeveel land hij/zij wil hebben. De buurman of
buurvrouw mag vragen stellen en neemt tot slot een besluit of de speler het gevraagde stuk
land krijgt. Als de buurman of buurvrouw instemt, wordt de grens verlegd. De grenscorrectie
is doorgevoerd als de tape op de grond is aangepast. Als de buurman of buurvrouw niet instemt met de grenscorrectie, gaat de beurt door naar een andere speler”.
4.

Groepsleider: “De spelers mogen hun land tijdens het spel niet verlaten. Ook mogen zij geen
grenzen overschrijden met handen, voeten of andere lichaamsdelen. De spelers mogen de
grenzen niet opheffen. Het spel duurt 2 uur. Hierna volgt er een evaluatie. Daar waar de spelregels niet in hebben voorzien, bepalen de groepsleden tezamen hoe er gehandeld dient te worden”.

Het doorvoeren van de oefening:
De groepsleider geeft de grote dobbelsteen aan het jongste groepslid en het spel kan beginnen.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af en vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekkring.

Evaluatie
Opruimen: De tape wordt van de werkvloer gehaald.
Evaluatie: Aandachtspunten voor de nabespreking:

x Het is een keuze om de ander deel uit te laten maken van je leefwereld. Misschien is het aandeel van de ander in je leefwereld wel te
groot of juist te klein?
x Wees kwetsbaar t.o.v. de ander en jezelf als je een interpersoonlijke
relatie met de ander wilt opbouwen. Ga niet met een ‘harnas’ aan op
pad, dit maakt een vijandige indruk.
x Vergeet niet: je geeft om te ontvangen en je ontvangt om te geven.
x Als je land afstaat, krijg je er ook weer iets voor terug.
x Probeer niet grenzen op te geven of te versmelten met de ander. Je
bent en blijft een zelfstandig individu, die bepaalt in hoeverre de ander mag participeren in jouw leefwereld.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen.

Pagina 573

Algemeen
Naam van de oefening: De persoonlijkheidsbeoordeling
Onderwerp van de oefening: Een oefening waarin de groepsleden op het verkeerde
been worden gezet door in te spelen op vooroordelen, percepties en veronderstellingen. Gebaseerd op een oefening van de Duitse groepsdynamicus Klaus Antons, maar
uitgebreid en gemoderniseerd.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het illustreren van belangrijke gestalte principes
(zie hiervoor ook de presentatie over zintuiglijke illusies op www.boekenhoek.info).
[2] Het demonstreren hoe deskundigheidsmacht werkt. [3] Een wake-up call om niet
alles voor waar aan te nemen wat deskundigen vertellen en dat het belangrijk is om
alert en kritisch te zijn. [4] Het ontdekken hoe een groepslid zich laat leiden door veronderstellingen i.p.v. feitelijkheden.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het op een actieve wijze uitvoeren van de oefening. [2] Het introspectie plegen. [3] Het eerlijk antwoord geven tijdens de oefening.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 60 minuten
Benodigde middelen: De persoonlijkheidsbeoordeling voor ieder groepslid, enveloppen, stempel, naametiketten, pennen en papier.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), actualiserend sociodrama (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Voor ieder groepslid dient er een persoonlijkheidsbeoordeling in
kleur te worden geprint. Deze dienen vervolgens door iemand die de groepsleden niet kent, willekeurig te worden ingevuld. Tot slot worden de gevraagd personalia opgeschreven. Iedere persoonlijkheidsbeoordeling wordt in een aparte enveloppe gestopt, met aan de voorkant de voor– en achternaam van het groepslid. De enveloppe wordt dichtgeplakt en er wordt een naametiket over de
sluiting geplakt, zodat het duidelijk is dat de enveloppe niet is open geweest. Tot slot wordt het
etiket met een stempel bedrukt, bijvoorbeeld afzender naam en adres of het woord: vertrouwelijk.
Het is belangrijk dat de groepsleider de enveloppen NIET ergens onbewaakt neerlegt, maar hier
zorgvuldig mee over weg gaat alsof het waardevolle documenten zijn met privacy gevoelige informatie.
Stage en aankleding: De werkruimte hoeft niet op een bepaalde manier te worden ingericht.
Liever geen formele opstelling!

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vertelt het volgende: “Afgelopen bijeenkomsten heb
ik een ieder van jullie nauwgezet geobserveerd en vastgelegd in rapportages. Op basis daarvan
heb ik voor ieder van jullie een persoonlijkheidsbeoordeling gemaakt. Deze persoonlijkheidsbe-
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oordelingen zitten in deze enveloppen, die ik zo dadelijk ga uitdelen. Maar voor ik dit
ga doen, wil ik je erop wijzen dat de informatie die in de persoonlijkheidsbeoordeling
staat vermeld strikt persoonlijk is en het dus niet de bedoeling is dat je deze met andere groepsleden gaat doornemen. Dit kun je op een later tijdstip eventueel wel doen
als jij en een ander hiervoor kiezen. Maar voor nu is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt
om zijn/haar persoonlijkheidsbeoordeling alleen door te nemen en kan lezen wat erin staat vermeld. Hou er rekening mee dat de persoonlijkheidsbeoordeling alleen betrekking heeft op hoe jij
tijdens de bijeenkomsten hebt gefunctioneerd. Het kan dus best zijn dat je op andere plaatsen
ander gedrag vertoond. Tot slot wil ik wat meer vertellen over de persoonlijkheidsbeoordeling.
Het bestaat uit maar liefst 26 onderzoeksgebieden. Bij ieder onderzoeksgebied staat een beoordeling aangegeven. Achter elke beoordeling kun je aangeven of je het eens bent met de beoordeling
(+ teken), het oneens bent (- teken) of dat je het niet weet (cijfer 0). Belangrijk om te weten is dat
als je meer dan 5 keer oneens hebt ingevuld, er dus sprake is van een grote discrepantie tussen
hoe ik je heb geobserveerd en hoe jij over je eigen functioneren denkt. In dat geval maken wij een
afspraak om hier in een gesprek verder over door te praten. Indien je vragen mocht hebben tijdens het doornemen van de persoonlijkheidsbeoordeling dan kun je mij aanspreken. Is het tot
zover duidelijk? Ja? Zoek dan een plek in de ruimte uit waar je alleen en ongestoord kunt zitten.
Zorg ervoor dat je een pen bij de hand hebt en dan kom ik de enveloppe met de persoonlijkheidsbeoordeling brengen. Je krijgt 20 minuten de tijd om de persoonlijkheidsbeoordeling door te nemen”.
Let op: ook dit is een VIS-oefening!
Het doorvoeren van de oefening:
De groepsleider deelt de enveloppen uit en geeft aan dat hij rond blijft lopen voor het geval er
vragen zijn. De groepsleider legt uit wat de onderzoeksgebied in grove lijnen betekent, maar voor
hem/haar is het ook een verrassing om te zien waar het kruisje staat...dit betekent dat de groepsleider zal moeten improviseren en suggereren (oftewel: aan de oppervlakte blijven).
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden het aantal ‘oneens’-antwoorden willen
optellen. Vervolgens vraagt de groepsleider of de groepsleden in een gesprekskring willen plaatsnemen.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie:
1. De groepsleider vraagt wie er meer dan 5 ‘oneens’-antwoorden heeft gegeven, want die personen krijgen een apart gesprek om te praten over de discrepantie tussen de waarneming van de
groepsleider en die van het groepslid. Let op: het komt zelden voor dat er iemand meer dan 5
‘oneens’-antwoorden heeft. Waarom? Omdat het groepslid niet wil afwijken, maar juist bij de
meerderheid wil horen. Hierdoor zal hij/zij corrigerend gedrag gaan vertonen door voor zichzelf te verklaren dat hij/zij binnen de groep het gedrag heeft laten zien wat in de persoonlijkheidsbeoordeling staat.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden het prettig vinden om deze persoonlijkheidsbeoordeling te krijgen omdat zij hierdoor weten hoe zij functioneren in de groep.
3. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen weten hoe het maken van een persoonlijkheidsbeoordeling in zijn werk gaat. De groepsleider vertelt: “Het is eigenlijk vrij eenvoudig.
Iemand die jullie niet kent, heeft kruisjes geplaatst en vervolgens is willekeurig op een formulier iemand zijn/haar naam geschreven”. Let op: het kan even duren voordat de groepsleden
begrijpen wat er is gebeurd. Zeg maar het Bananasplit moment.
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4. De groepsleider gaat vervolgens de volgende aandachtspunten bespreken: [1] De
gevoeligheid voor de deskundigheidsmacht en hierdoor niet meer oplettend en kritisch zijn t.o.v. dat wat er wordt beweerd of van je wordt verwacht. [2] De gestalte
principes: De mens neigt ernaar om naar sluiting te streven; De mens zal de gestalte aan zijn/haar eigen behoeften aanpassen; Het gedrag van mensen kan alleen binnen de
context worden begrepen; De mens ervaart de binnen– en buitenwereld volgens de principes
van figuur en grond; Het gedrag van een mens is een geheel en geen optelsom van de afzonderlijke (onder)delen. [3] Bang om buiten de boot te vallen en het zwarte schaap te worden
binnen de groep. [4] Bang om gesanctioneerd te worden (associatie met lagere school of middelbare school). [5] De onderzoeksgebieden zijn slechts termen, zonder enige verdere toelichting en zeggen dus niet zoveel. [6] De waardering door middel van het plaatsen van een kruisje zegt ook niets omdat er o.a. niet wordt uitgelegd wat de betekenis is van (bijvoorbeeld) ‘zeer
hoog’. [7] Wat hebben jullie geleerd n.a.v. de oefening? [ 8] De groepsleden krijgen de kans om
hun gedachten en gevoelens tot uiting te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte
termijn) doel- en taakstellingen.

Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:

Persoonlijkheidsdimensies

Zeer

(eigenschappen en capaciteiten)

hoog

Interesse voor anderen
Beïnvloedbaarheid
Gevoelsdiepte
Fijngevoeligheid
Zelfverzekerdheid
Evenwichtigheid
Zelfbeheersing
Zelfbewustzijn
Zelfvertrouwen
Bereidheid tot contact
Solidariteit
Wilskracht
Initiatief
Draagkracht

Hoog

Middelmatig

Gering

Zeer
gering

Eigen
standpunt
(+ / - / 0)

Persoonlijkheidsdimensies

Zeer

(eigenschappen en capaciteiten)

hoog

Hoog

Middelmatig

Gering

Zeer
gering

Eigen
standpunt
(+ / - / 0)

Consequent zijn
Eigengereidheid
Inzettingsvermogen
Angstigheid
Handigheid
Planmatig handelen
Zakelijke interesse
Uithoudingsvermogen
Weetgierigheid
Grondigheid
Doortastendheid
Flexibiliteit

Rapporteur:

Datum::

Handtekening Rapporteur:

Periode:

Eens

Oneens

Onbekend

Handtekening groepslid:
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Hoofdstuk 5: Genegenheidfase
Wanneer de posities en rollen binnen de groep zijn verdeeld, en de problemen rond de
beheersing van de groep grotendeels zijn opgelost, komen de genegenheidproblemen
centraal te staan. De groep is op zoek naar een emotionele eenheid.
De leden van de groep worden vaak geteisterd door positieve gevoelens jegens elkaar,
door jaloezie gevoelens; door vijandige gevoelens, en door 'groepjes'- vorming binnen
de groep als geheel.
Het is in deze fase wenselijk dat met name techniek onderwerpen aan bod komen binnen de groep. De interne ‘groepshuishouding’ is geregeld en de groepsleden zijn meer
naar buitengericht. Hierdoor is het mogelijk om in een relatief korte tijd technieken,
vaardigheden en competenties te leren. Als ook dat de beheersing van de technieken,
de vaardigheden en de competenties effectiever kunnen worden in getraind. Hierdoor
is het gemakkelijker om de gestelde doelen te realiseren.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressie opwarmer
Onderwerp van de oefening: Het letterlijk in beweging komen en daardoor ook een
‘fris’ hoofd krijgen om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen gaat’ tijdens
de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het losmaken van het lichaam. [2] Het expressief
uiten door middel van beweging. [3] Het loslaten van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [4] Het aanraken van andere groepsleden. [5]
Het tonen van affectie.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider voor wat betreft het bewegen van lichaamsdelen. [2] Het laten zien en horen wat
een groepslid ervaart tijdens het in beweging zijn en het losmaken van het lichaam. [3]
De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen om alleen bezig te zijn met
het uitvoeren van de bewegingen. [4] Het actief participeren aan de aanraak– en affectieoefeningen.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de genegenheidfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 40 minuten
Benodigde middelen: Muziek
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek) en bewegingsexpressie
en luisteren (werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die activeert en uitdaagt
om te gaan dansen (95 tot 120 Beats Per Minute/BPM). Met name muziek met percussie erin is
hier uitermate geschikt voor. Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet
muziek die op dit moment populair is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek
gaat in plaats van naar het bewegen van het lichaam.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben. Indien mogelijk is het gebruik van discolampen een speels element op
het moment als de groepsleden gaan dansen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden in de werkruimte willen
gaan staan en ervoor willen zorgen dat zij voldoende ruimte hebben om te gaan bewegen zonder
meteen tegen een ander aan de botsen of te slaan.
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Het doorvoeren van de oefening:

1. De groepsleider vraagt of de groepsleden in de basishouding willen gaan staan. De
voeten staan hierbij recht onder de schouders. De armen hangen langs het lichaam en met zo min mogelijk spanning in de nek en de schouders. Het hoofd
recht op de romp en iets door de knieën buigen (‘de knieën los maken’/de spanning eraf).
2. De groepsleider zet de muziek aan (vooral niet te zacht en zorg dat de muziek goed klinkt. Als
je bijvoorbeeld een versterker hebt van 2x 20 watt, dan verdwijnt het geluid in een gemiddelde
werkruimte en vervormd).
3. De groepsleider vraagt of de groepsleden de ogen willen sluiten.
4. De groepsleider vraagt of de groepsleden iets door hun knieën willen zakken. Door deze houding worden verschillende beenspieren aangespannen. Het gevolg is een ‘trilling’ in de benen.
5. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen mee schudden met het trillen van de beenspieren. Eerst door te veren op de benen en langzaam aan de rest van het lichaam er bij te gebruiken. Tot het hele lichaam schudt. (10 minuten)
6. De groepsleden worden gevraagd om vrij te bewegen/dansen. (5 minuten)
7. De groepsleden wordt gevraagd om te gaan zitten of liggen en te luisteren naar muziek. (3 minuten)
8. De groepsleden luisteren naar stilte. (2 minuten)
9. Zoek een plek in de ruimte waar je met je buik op de grond kunt liggen. Doe dit zonder erbij te
praten.
10.Richt je hoofd naar het midden van de ruimte en sluit je ogen.
11.Zo dadelijk krijg je drie minuten de tijd om je te concentreren. Als je het gevoel hebt dat de drie
minuten voorbij zijn, begin je langzaam en voorzichtig naar het midden van de ruimte te kruipen. In
het midden van de ruimte kom je andere leden van de groep tegen. Hou steeds je ogen dicht!
Samen, met de anderen, vorm je een kluwen. Zogezegd het middelpunt van de ruimte. Zorg
ervoor dat je een ander niet verpletterd! Zorg er tevens voor dat je wel zoveel mogelijk mensen
voelt. Zowel onder je, als boven je, als naast je. De kluwen bevriest en blijft ongeveer twee
minuten stil liggen. Als jij het gevoel hebt dat de twee minuten verstreken zijn, dan kruip je verder
in de tegenovergestelde richting als waar je vandaan komt. Ga weer op de grond liggen en
concentreer je op het gevoel.
12.Ga in een kring op de grond zitten. Tijdens de oefening wordt niet gesproken.
13.Een groepslid krijgt een blinddoek voor en wordt een aantal keer rond zijn/haar as gedraaid. Zodat
hij/zij hierdoor gedesorienteerd raakt.
14.Het geblinddoekte groepslid gaat in het midden van de kring zitten.
15.Ieder groepslid deelt nu, op non verbale wijze, de 'blinde' zijn/haar liefde en genegenheid mee. De
overige groepsleden kijken nauwgezet toe.
16.Wanneer alle groepsleden hun affectie hebben getoond, verwijderd de 'blinde' het doek van zijn/
haar hoofd.
17.Hij/zij geeft vervolgens aan van welk groepslid hij/zij de meeste liefde (dan wel affectie) heeft
ontvangen. Daarna geeft hij/zij de blinddoek door aan een ander groepslid. Het spel begint dan
weer opnieuw.
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleider informeert kort hoe de groepsleden de oefeningen hebben ervaren.
Volharding: Niet van toepassing
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Algemeen
Naam van de oefening: Ontspanningsopwarmer
Onderwerp van de oefening: Het actief ontspannen en daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen
om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het actief leren visualiseren en symboliseren.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider voor wat betreft het ontspannen. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’situatie en proberen om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de oefeningen. [3]
Het actief visualiseren en nadien duiden van de gebruikte symbolen.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de genegenheidfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 40 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, yogamatten of campingmatjes
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek) en relaxatie en visualiseren (werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben. Indien mogelijk het licht dimmen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden in de werkruimte op een
yogamatje op de rug willen gaan liggen. De groepsleider zet de muziek aan (vooral niet te zacht
en zorg dat de muziek goed klinkt. Als je bijvoorbeeld een versterker hebt van 2x 20 watt, dan
verdwijnt het geluid in een gemiddelde werkruimte en vervormd).
Het doorvoeren van de oefening:
1. Leg bij voorkeur geen kussen of samengevouwen kleren onder je hoofd of nek.
2. Spreid je benen iets ten opzichte van elkaar. Laat je voeten naar 'buiten vallen'.
3. Je armen liggen iets van het lichaam af. Leg je handpalmen 'open' naar boven toe.
4. Sluit je ogen. Haal diep adem en concentreer je volledig op de ademhaling. Probeer in te ademen via de neus en uit te ademen door de mond. Adem in via de neus, en uit door de mond.
(Blijven herhalen. Deze oefening duurt ongeveer 5 minuten)
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5. Haal diep adem. In via de neus. Hou de adem vast. (Ongeveer vijf seconden) Adem
uit door de mond. Haal diep adem. In via de neus. Hou de adem vast. Adem uit
door de mond. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt ongeveer 2 minuten)
6. Adem in via de neus. Hou de adem vast. Adem heel langzaam uit door de mond.
Adem in via de neus. Hou de adem vast. Adem heel langzaam uit door de mond. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt ongeveer 2 minuten)
7. Tijdens het uit ademen vorm je het woord: OM. Adem in via de neus. Adem vasthouden. Adem
uit door de mond, onderwijl je OMMMMMMMMMMMM uitspreekt. Adem in via de neus.
Adem vasthouden. Adem uit door de mond, onderwijl je OMMMMMMMMMMMM uitspreekt.Hou het geluid vast! Adem in via de neus. Adem vasthouden. Adem uit door de mond, onderwijl je OMMMMMMMMMMMM uitspreekt. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt ongeveer
10 minuten)
8. Concentreer je alleen op de ademhaling. Je maakt geen geluid meer tijdens het uit ademen.
Adem diep in via de neus. Adem uit door de mond. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt ongeveer 3 minuten)
9. Ga in een kring staan. Sluit je ogen. Haal diep adem. Adem in via de neus en adem uit door de
mond. Stel je zelf voor dat je geen kleren draagt. Welk deel van je lichaam zou je dan het liefste voor de overige groepsleden willen verbergen? Verberg dit lichaamsdeel door er een hand
op te leggen. Open je ogen. Vertel om beurten wat je gevoelens zijn ten aanzien van dat lichaamsdeel.
10.De wijze man: Ga in de ruimte zitten. Sluit je ogen. Haal diep adem en probeer je te ontspannen. Adem in via de neus en adem uit door de mond. Stel je zelf voor, dat je aan de rand van
een grasveld staat. Aan de andere kant van het grasveld zit een wijze man. Stel je zelf voor
dat je, over het grasveld, naar de wijze man toeloopt. Je stelt aan de wijze man iedere vraag
die je wilt stellen. Luister aandachtig naar het antwoord dat hij geeft. Achter de wijze man
hangt een kalender aan een boom. Welke datum geeft het aan? Waarom is die datum zo
belangrijk? Open je ogen en vertel om beurten over je fantasiebeelden, je vragen en de verkregen antwoorden.
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleider bespreekt hoe de groepsleden de oefeningen hebben ervaren en wat
zij (in het bijzonder) van de wijze man hebben geleerd.
Volharding: Niet van toepassing
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Algemeen
Naam van de oefening: Ontspanningsopwarmer
Onderwerp van de oefening: Het actief ontspannen en daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen
om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het bewust ademen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider voor wat betreft het ontspannen. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’situatie en proberen om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de oefeningen. [3]
Het bewust ademhalen.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de genegenheidfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 40 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, yogamatten of campingmatjes
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek) en relaxatie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben. Indien mogelijk het licht dimmen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden in de werkruimte op een
yogamatje op de rug willen gaan liggen. De groepsleider zet de muziek aan (vooral niet te zacht
en zorg dat de muziek goed klinkt. Als je bijvoorbeeld een versterker hebt van 2x 20 watt, dan
verdwijnt het geluid in een gemiddelde werkruimte en vervormd).
Het doorvoeren van de oefening:
1. Leg bij voorkeur geen kussen of samengevouwen kleren onder je hoofd of nek.
2. Spreid je benen iets ten opzichte van elkaar. Laat je voeten naar 'buiten vallen'.
3. Je armen liggen iets van het lichaam af. Leg je handpalmen 'open' naar boven toe.
4. Sluit je ogen.
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5. Haal diep adem en concentreer je volledig op de ademhaling. Probeer in te ademen via de neus en uit te ademen door de mond. Adem in via de neus, en uit door
de mond. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt ongeveer 5 minuten)
6. Haal diep adem. In via de neus. Hou de adem vast. (Ongeveer vijf seconden) Adem
uit door de mond. Haal diep adem. In via de neus. Hou de adem vast. Adem uit door de mond.
(Blijven herhalen. Deze oefening duurt ongeveer 2 minuten)
7. Adem in via de neus. Hou de adem vast. Adem heel langzaam uit door de mond. Adem in via
de neus. Hou de adem vast. Adem heel langzaam uit door de mond. (Blijven herhalen. Deze
oefening duurt ongeveer 2 minuten)
8. Adem in via de neus. Adem langzaam uit via de mond en maak een geluid. Onverschillig wat
voor een geluid! Adem in via de neus. Adem langzaam uit via de mond en maak een geluid.
Onverschillig wat voor een geluid! (Blijven herhalen. Deze oefening duurt ongeveer 2 minuten)
9. Adem in via de neus. Adem langzaam uit door de mond. En maak gelijktijdig een geluid. Adem
in via de neus. Adem langzaam uit door de mond. En maak een geluid. Ga tijdens deze oefening langzaam staan en houd je ogen gesloten. Adem in via de neus. Adem langzaam uit door
de mond. En maak een geluid. Adem in via de neus. Adem langzaam uit door de mond. En
maak een geluid. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt ongeveer 3 minuten)
10.Adem in via de neus. Adem uit door de mond en maak een geluid. Varieer het geluid in volume en toonhoogte. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt ongeveer 3 minuten)
11.Adem in via de neus. Adem uit door de mond en maak daarbij een geluid. Volg het geluid door
de ruimte heen. (Deze oefening duurt ongeveer 3 minuten)
12.Wees stil en concentreer je volledig op de ademhaling. Adem in via de neus. Adem uit door de
mond. (Deze oefening duurt ongeveer 1 minuut)
13.Adem in via de neus. Adem uit door de mond en maak daarbij een geluid. Laat het geluid je
bewegingen bepalen. Probeer niet te denken of je het goed of slecht doet, maar concentreer je
volledig op het geluid en de bewegingen. (Deze oefening duurt ongeveer 7 minuten)
14.Allemaal stil zijn! Blijf op je plaats stil staan en concentreer je volledig op je ademhaling.
Adem in via de neus. Adem uit door de mond. (Deze oefening duurt ongeveer 1 minuut)
15.Sluit je ogen en stel jezelf de volgende vraag: Hoe voel ik mij zelf? Adem in via de neus. Adem
uit door de mond. (Deze oefening duurt ongeveer 5 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleider bespreekt hoe de groepsleden de oefeningen hebben ervaren.
Volharding: Niet van toepassing
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Algemeen
Naam van de oefening: Ontspanningsopwarmer
Onderwerp van de oefening: Het actief ontspannen en daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen
om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het bewust ademen en ontladen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider voor wat betreft het ontspannen. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’situatie en proberen om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de oefeningen. [3]
Het bewust ademhalen en door slagbeweging te maken ontladen.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de genegenheidfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 40 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, yogamatten of campingmatjes,
kussens
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek) en relaxatie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben. Indien mogelijk het licht dimmen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden in de werkruimte op een
yogamatje op de rug willen gaan liggen. Bovendien leggen de groepsleden een kussen dichtbij om
deze tijdens de oefening snel te kunnen pakken om te gebruiken. De groepsleider zet de muziek
aan (vooral niet te zacht en zorg dat de muziek goed klinkt. Als je bijvoorbeeld een versterker
hebt van 2x 20 watt, dan verdwijnt het geluid in een gemiddelde werkruimte en vervormd).
Het doorvoeren van de oefening:
1. Leg bij voorkeur geen kussen of samengevouwen kleren onder je hoofd of nek.
2. Spreid je benen iets ten opzichte van elkaar. Laat je voeten naar 'buiten vallen'.
3. Je armen liggen iets van het lichaam af. Leg je handpalmen 'open' naar boven toe.
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4. Sluit je ogen.
5. Haal diep adem en concentreer je volledig op de ademhaling. Probeer in te ademen via de neus en uit te ademen door de mond. Adem in via de neus, en uit door
de mond. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt ongeveer 5 minuten)
6. Haal diep adem. In via de neus. Hou de adem vast. (Ongeveer vijf seconden) Adem uit door de
mond. Haal diep adem. In via de neus. Hou de adem vast. Adem uit door de mond. (Blijven
herhalen. Deze oefening duurt ongeveer 2 minuten)
7. Adem in via de neus. Hou de adem vast. Adem heel langzaam uit door de mond. Adem in via
de neus. Hou de adem vast. Adem heel langzaam uit door de mond. (Blijven herhalen. Deze
oefening duurt ongeveer 2 minuten)
8. Adem in via de neus. Adem langzaam uit via de mond en maak een geluid. Onverschillig wat
voor een geluid! Adem in via de neus. Adem langzaam uit via de mond en maak een geluid.
Onverschillig wat voor een geluid! (Blijven herhalen. Deze oefening duurt ongeveer 2 minuten)
9. Adem in via de neus. Adem langzaam uit door de mond. En maak gelijktijdig een geluid. Adem
in via de neus. Adem langzaam uit door de mond. En maak een geluid. Ga tijdens deze oefening langzaam staan en houd je ogen gesloten. Adem in via de neus. Adem langzaam uit door
de mond. En maak een geluid. Adem in via de neus. Adem langzaam uit door de mond. En
maak een geluid. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt ongeveer 3 minuten)
10.Blijf je concentreren op je ademhaling. Adem diep in via de neus. Adem uit door de mond.
Adem diep in via de neus. Adem uit door de mond. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt ongeveer 1 minuut)
11.Adem in via de neus. Adem langzaam uit via de mond en maak een geluid. Onverschillig wat
voor een geluid! Adem in via de neus. Adem langzaam uit via de mond en maak een geluid.
Onverschillig wat voor een geluid! (Blijven herhalen. Deze oefening duurt ongeveer 2 minuten)
12.Open je ogen en pak de kussen en leg dit voor je neer. Zo dadelijk maak je bij iedere uitademing twee vuisten en laat je de armen neergaan door op het kussen te slaan. Adem in via de
neus. Adem vasthouden. Maak twee vuisten. Adem uit, en sla met je armen op het kussen.
Adem in via de neus. Adem vasthouden. Maak twee vuisten. Adem uit, en sla met je armen op
het kussen. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt ongeveer 5 minuten)
13.Sluit je ogen. Adem diep in via de neus. Adem uit door de mond. Blijf je concentreren op je
ademhaling. Adem in via de neus. Adem uit door de mond. (Blijven herhalen. Deze oefening
duurt ongeveer 3 minuten)
14.Stel jezelf de volgende vraag: Hoe voel ik mij zelf? Adem in via de neus. Adem uit door de
mond. (Deze oefening duurt ongeveer 5 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleider bespreekt hoe de groepsleden de oefeningen hebben ervaren.
Volharding: Niet van toepassing
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressie opwarmer
Onderwerp van de oefening: Het actief ontspannen en daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen
om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het bewust handelen, waarbij de aandacht volledig op de handeling is gericht.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider voor wat betreft het ontspannen. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’situatie en proberen om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de oefening.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de genegenheidfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 100 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes, klei,
ondergrond om op de vloer te kunnen kleien, bekertjes met water, handdoeken
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek) en kleien (werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben om hun eigen stage in te richten. Ieder groepslid legt een ondergrond neer op
de vloer en legt hierop een stuk kleibrood. Het groepslid plaatst er een bekertjes met water bij en
neemt zelf plaats op een meditatiekussen of bankje.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden hun ogen willen sluiten.
(muziek of natuurgeluiden aan) “Adem diep in via de neus. Adem uit door de mond. Blijf je concentreren op je ademhaling. Adem in via de neus. Adem uit door de mond”. (Blijven herhalen.
Deze oefening duurt ongeveer 5 minuten)
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleden zitten nog steeds in de meditatiehouding met de ogen dicht. De groepsleider
vraagt of de groepsleden achtzaam willen zijn. Alles wat zij kunnen horen, voelen, denken,
ervaren registreren zonder er op in te gaan...probeer geen geluiden te herkennen, hoor ze en
ga er niet dieper op in….Ga niet analyseren, alleen registreren….wees achtzaam (ongeveer 5
minuten).
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2. Zo dadelijk vraag ik of je je ogen wilt openen en het stuk klei met beiden handen
wilt gaan vastpakken. Ga niet praten en beweeg rustig. Richt je aandacht op de
klei. Hoe voelt de klei? Warm? Koud? Hoe voelt de structuur? Je mag je ogen
open en het stuk klei vastpakken.
3. Ga het stuk klei zacht en kneedbaar maken met je handen. Blijf je aandacht richten op je
handen die het klei kneden.
4. Ga vanuit achtzaamheid kleien. Niet figuratief of prestatiegericht, maar laat de handen de
vorm bepalen. Er is geen goede vorm of een slechte vorm. Het gaat niet om het eindproduct en
het hoeft niets voor te stellen. Het is belangrijker om met de klei te spelen, te voelen en de
klei zelf de vorm te laten bepalen. Ga niet bedenken, maar laat je handen werken. Hou je
aandacht steeds bij het kleien. (60 minuten)
5. Na het verstrijken van de tijd bekijken de groepsleden de werkstukken van elkaar. De groepsleider vraagt naar de beleving van de groepsleden. Aandachtspunten hierbij zijn: hebben de
groepsleden zich geïdentificeerd met het werkstuk? Is er toch sprake van een prestatiegerichtheid geweest? Hebben de groepsleden het goed willen doen? Hebben de groepsleden vanuit achtzaamheid gehandeld en dit ook als zodanig ervaren?
6. De groepsleider vraagt aan de groepsleden om het kleistuk te vernietigen, door het weer toe
te voegen aan het kleibrood (in stilte en daarna weer in meditatiehouding te gaan zitten en de
ogen te sluiten).
7. De groepsleider: “Adem diep in via de neus. Adem uit door de mond. Blijf je concentreren op je
ademhaling. Adem in via de neus. Adem uit door de mond”. (Blijven herhalen. Deze oefening
duurt ongeveer 3 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek en/of de natuurgeluiden uit.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleider informeert kort hoe de groepsleden de oefening hebben ervaren.
Volharding: Niet van toepassing
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Algemeen
Naam van de oefening: Ontspanningsopwarmer + visualisatie
Onderwerp van de oefening: Het actief ontspannen en daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen
om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het bewust ademen. [4] Het leren gebruiken van symbolen als een instrument voor introspectie. [5] Het leren om op afstand te kijken naar je persoonlijk groeiproces. [6] Creatieve
ontwikkeling.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider voor wat betreft het ontspannen. [2] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’situatie en proberen om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de oefeningen. [3]
Het bewust ademhalen. [4] Het zo levendig mogelijk visualiseren van de instructies. [5]
Het openstellen voor associatieve gedachten zonder hierop censuur te plegen.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de genegenheidfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 40 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, yogamatten of campingmatjes
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek) en relaxatie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben. Indien mogelijk het licht dimmen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden in de werkruimte op een
yogamatje op de rug willen gaan liggen. De groepsleider zet de muziek aan (vooral niet te zacht
en zorg dat de muziek goed klinkt. Als je bijvoorbeeld een versterker hebt van 2x 20 watt, dan
verdwijnt het geluid in een gemiddelde werkruimte en vervormd).
Het doorvoeren van de oefening:
1. Leg bij voorkeur geen kussen of samengevouwen kleren onder je hoofd of nek.
2. Spreid je benen iets ten opzichte van elkaar. Laat je voeten naar 'buiten vallen'.
3. Je armen liggen iets van het lichaam af. Leg je handpalmen 'open' naar boven toe.
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4. Sluit je ogen.
5. Haal diep adem en concentreer je volledig op de ademhaling. Probeer in te ademen via de neus en uit te ademen door de mond. Adem in via de neus, en uit door
de mond. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt ongeveer 5 minuten)
6. Haal diep adem. In via de neus. Hou de adem vast. (Ongeveer vijf seconden) Adem uit door de
mond. Haal diep adem. In via de neus. Hou de adem vast. Adem uit door de mond. (Blijven
herhalen. Deze oefening duurt ongeveer 2 minuten)
7. Adem in via de neus. Hou de adem vast. Adem heel langzaam uit door de mond. Adem in via
de neus. Hou de adem vast. Adem heel langzaam uit door de mond. (Blijven herhalen. Deze
oefening duurt ongeveer 2 minuten)
8. Blijf je concentreren op je ademhaling. Adem diep in via de neus. Adem uit door de mond.
Adem diep in via de neus. Adem uit door de mond. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt ongeveer 1 minuut)
9. De groepsleider vraagt of de groepsleden aandachtig willen luisteren en proberen om de volgende situatie zo echt mogelijk voor te stellen: Je staat op een brandend heet strand. De zon
schijnt genadeloos. Voor je, kun je het rustige zeewater zien. Als je je omdraait kun je zien dat
er een enorme berg achter je ligt. ....... (leespauze)........Wanneer je goed kijkt kun je bovenop
de berg een soort tempel zien staan. Het is de tempel van een beroemd orakel............
(leespauze)..........Klim omhoog naar het orakel en let hierbij goed op dat je jezelf niet bezeerd.
Het zal een zware klim worden omdat de berg verraderlijk is en de zon enorm fel
schijnt............. (leespauze)..........Als je boven op de berg komt en het orakel kunt zien liggen,
blijf je nog even staan om op adem te komen.............. (leespauze)............Zo dadelijk ga ik vragen of je naar het orakel wilt gaan en het orakel een vraag wilt stellen. Slechts weinigen is het
toegestaan om aan het orakel een vraag te stellen. Het is dus van belang dat je een goede
vraag stelt. Denk over de vraag na............... (leespauze).............Loop naar het orakel en stel de
vraag aan het orakel. Hou er rekening mee dat het orakel soms in raadselen antwoord en om
een prijs kan vragen. Wil je niet het risico lopen om een prijs te betalen of om een raadsel te
krijgen, blijf dan op deze plek zitten. Ben je bereid om het risico wel te lopen, loop dan naar
het orakel en stel je vraag...............(leespauze)........... Onthoud het antwoord van het orakel
goed en ga terug naar het strand..........................(leespauze)...........Als je weer op het strand
bent, ga dan in het zand zitten en denk na over het antwoord van het orakel..............
(leespauze)............Open je ogen’.
10.De groepsleider vraagt of de groepsleden in tweetallen de oefening willen doorspreken en willen achterhalen wat het orakel nu precies heeft gezegd. Let op: laat je niet misleiden door de
vraag. Dit is een vorm, inhoud en spel oefening. De moraal is: sta open voor jezelf en het onbewuste. Blijf niet in denkcategorieën hangen of in een denkstraat zitten. Iedere vraag is goed.
Ieder antwoord is goed. De kracht in jezelf is altijd op te roepen en niet alleen binnen oefeningen of onder begeleiding. Alles komt uit jezelf voort. Stop met zoeken, omdat het al voorhanden
is in jezelf. Als een oefening je een goed gevoel geeft, dan is dat jouw gevoel. Het komt uit jou,
het is een deel van jou. Maak hier gebruik van!
11.De groepsleider vraagt welke inzichten de groepsleden hebben verworven naar aanleiding van
de opdrachten.
Ter uitgeleide: De groepsleider zet muziek op en vraagt of de groepsleden willen gaan dansen.
(Ongeveer 6 tot 10 minuten) De ruimte dient zoveel mogelijk donker te zijn. De muziek niet te
snel maar wel verbeeldend.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen en
verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Niet van toepassing
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Algemeen
Naam van de oefening: Focussen (gebaseerd op de techniek focussen van
Gendlin)
Onderwerp van de oefening: Het verleggen van de focus van het denken, waardoor er
ruimte kan ontstaan voor ontdekkingen en andere gedachten, die normaliter worden
verdrongen, onderdrukt of gecorrigeerd.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het verleggen van de focus van het bedenken
naar het denken; [2] Het introspectie plegen zonder hierbij al te veel censuur te plegen; [3] Het (her)ontdekken van onderdrukte, verdrongen of gecorrigeerde gedachten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het verleggen van het denken naar een specifieke
plek in het lichaam, door de aandacht te richten op een spanningsplek in het lichaam;
[2] Het misleiden van het denken door te suggereren dat het gevoel ‘iets te vertellen
heeft.’; [3] Het durven denken van gedachten of denkbeelden die gewoonlijk taboe zijn
voor de persoon, dit zijn veelal schaduwinhouden.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code.
Tijdsduur van de oefening: ± 75 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussen of bankjes, pen en
papier.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek), meditatie (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Muziek/geluiden die uitermate geschikt zijn: environments 2, van Irving S. Teibel of Liquid Mind
(http://www.liquidmindmusic.com)
Stage en aankleding: De groepsleden nemen plaats op een meditatiekussen of bankje verdeeld
door de werkruimte heen. Het licht dient te worden gedimd. Indien groepsleden moeite hebben
om te zitten op een meditatiekussen of bankje, mogen zij ook plaatsnemen op een stoel.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: Groepsleider: “Ga in de meditatiehouding zitten. Zorg ervoor dat je
een rechte rug hebt. Je schouders niet optrekken en laat je handen op je benen rusten”.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Sluit je ogen en concentreer je op de ademhaling. Adem in via de neus en uit door de mond.
Probeer steeds rustiger en langzamer in en uit te ademen. (3 minuten)
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2. Scan je lichaam, door op zoek te gaan naar die plekken waar je spanning, stress,
druk, opgeblazenheid, et cetera kunt voelen. Het dienen dus gevoelens te zijn met
een fysieke neerslag.
3. Concentreer je op de plek waar de grootste fysieke neerslag van de emotie voelbaar is. Stel jezelf open voor de beleving. Ga de emotie niet benoemen, analyseren of beredeneren. Probeer de emotie alleen te ervaren. Let op: de instructies 4 t/m 10 worden in 15 minuten
gegeven!
4. Blijf je focussen op de emotie. Het kan zijn dat de emotie van plek verandert. Volg de emotie
dan door je lichaam heen.
5. Blijf je focussen op de emotie. Het kan zijn dat de emotie van intensiteit verandert. Als de intensiteit minder wordt, scan dan opnieuw het lichaam. Als de intensiteit meer wordt, registreer dit dan alleen.
6. Blijf je focussen op de emotie. Ga de emotie niet beredeneren.
7. Zo dadelijk komt er vanuit de emotie een woord, een idee, een beeld of een associatie omhoog
die de emotie typeert. Heb geduld. Ga dit niet bedenken of beredeneren. Blijf je focussen op de
emotie. Meestal is het eerste woord (et cetera) een standaardwoord voor jou. Niet over nadenken, maar gefocust blijven. Wellicht komen er nog meer woorden (et cetera) vanuit de emotie
omhoog.
8. Ga nu de emotie groter maken. Probeer te ervaren hoe de emotie een uitstraling heeft naar
andere lichaamsdelen. De intensiteit van de emotie wordt groter.
9. Blijf je focussen op de emotie. Ga niet bedenken of verklaren.
10.Stel jezelf nu één keer hardop de volgende vraag: "Wat heeft dit gevoel mij te vertellen?"
11.Focus je weer volledig op de emotie. Ga niet nadenken over een antwoord op de vraag. Het
antwoord komt vanzelf omhoog. Misschien niet direct en misschien niet vandaag.
12.Blijf je focussen op de emotie. Niet bedenken of beredeneren. Als er een antwoord omhoog
komt uit de emotie, dan hoeft dit geen logisch antwoord te zijn. Het is belangrijk dat je antwoord accepteert zoals het komt. Hoe weet je of het een 'goed' antwoord is? Je voelt het aan de
intensiteit van de emotie: deze zal minder hevig worden. Bij een 'verkeerd' antwoord zal de
intensiteit groter worden.
13.Blijf je focussen op de emotie. Misschien komen er nog meer antwoorden. Ga de antwoorden
niet bedenken.
14.Als de intensiteit van de emotie minder hevig wordt of zelfs verdwijnt, dan mag je je ogen
open. Maak een aantekening van de ervaringen.
15.Wat heeft het antwoord je te vertellen? Wat is de diepere betekenis van het antwoord? Denk
hierover na en/of bespreek het met anderen.
16.Let op: een focus sessie duurt gemiddeld één uur (de feitelijk uitvoering).
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de focusmeditatie af.

Evaluatie
Opruimen: De groepsleden gaan in een gesprekscirkel zitten.
Evaluatie: De groepsleider vraagt naar de ervaringen van de groepsleden. Welke antwoorden
hebben zij ontvangen en wat denken zij dat de antwoorden hebben te vertellen.
Volharding: Ga thuis ook focussen. De frequentie is in de eerste week drie keer per week en
daarna één per week (maximaal 10 weken).
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Algemeen
Naam van de oefening: Achtzaamheid meditatie: ‘Wie onderzoekt?’
Onderwerp van de oefening: Het leren mediteren, als ook het actief ontspannen en
daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen
gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het leren uitvoeren van de achtzaamheid meditatie.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider voor wat betreft de meditatie. [2] Het plegen van introspectie.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de genegenheidfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 85 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes, of
(Japanse) stoelen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Ritualiseren (techniek) en meditatie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben om in meditatiehouding te zitten.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: Groepsleider: “Ga in de meditatiehouding zitten. Zorg ervoor dat je
een rechte rug hebt. Je schouders niet optrekken en laat je handen op je benen rusten”.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden hun ogen willen sluiten. (muziek of natuurgeluiden
aan) “Adem diep in via de neus. Adem uit door de mond. Blijf je concentreren op je ademhaling. Adem in via de neus. Adem uit door de mond”. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt
ongeveer 5 minuten)
2. De groepsleden zitten nog steeds in de meditatiehouding met de ogen dicht. De groepsleider
vraagt of de groepsleden achtzaam willen zijn. Alles wat zij kunnen horen, voelen, denken,
ervaren registreren zonder er op in te gaan...probeer geen geluiden te herkennen, hoor ze en
ga er niet dieper op in….Ga niet analyseren, alleen registreren….wees achtzaam (ongeveer 10
minuten).
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3. Groepsleider: “Richt je aandacht op je ademhaling. Adem in door de neus en uit
door de mond. Maak tijdens het uit ademen een ‘ommmmmm’- geluid of een
‘zoemmmmmmm’-geluid”. (10 minuten)
4. Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Als je jeuk krijgt of last
van spierpijnen, ga er dan niet op in. Alleen vaststellen en loslaten. Niets mee doen. Laat je
niet afleiden door geluiden of gedachten. Alleen registreren”. (15 minuten).
5. Groepsleider: “Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je gewaar worden
als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
6. Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Stel jezelf een keer de vraag: ‘Wie is er
aan het onderzoeken?’ Ga niet dieper op de vraag in en probeer vooral geen antwoord af te
dwingen. Blijf registreren en stel vast of en welk antwoord omhoog komt. Indien er geen antwoord omhoog komt, is dit ook oké”. (15 minuten)
7. Groepsleider: “Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je gewaar worden
als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
8 Groepsleider: “Richt je aandacht op je ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond.
Maak tijdens het uit ademen een ‘ommmmmm’- geluid of een ‘zoemmmmmmm’-geluid”. (10
minuten)
9 Groepsleider: “Richt je aandacht op de muziek en luister…”. (5 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek en/of de natuurgeluiden uit.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleider informeert kort hoe de
groepsleden de oefening hebben ervaren.
Volharding: Niet van toepassing
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Algemeen
Naam van de oefening: Achtzaamheid meditatie: ‘Wie ervaart?’ (Dit is de
vervolgoefening op de achtzaamheid meditatie: Wie onderzoekt?)
Onderwerp van de oefening: Het leren mediteren, als ook het actief ontspannen en
daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen
gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het leren uitvoeren van de achtzaamheid meditatie.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider voor wat betreft de meditatie. [2] Het plegen van introspectie.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de genegenheidfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 85 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes, of
(Japanse) stoelen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Ritualiseren (techniek) en meditatie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben om in meditatiehouding te zitten.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: Groepsleider: “Ga in de meditatiehouding zitten. Zorg ervoor dat je
een rechte rug hebt. Je schouders niet optrekken en laat je handen op je benen rusten”.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden hun ogen willen sluiten. (muziek of natuurgeluiden
aan) “Adem diep in via de neus. Adem uit door de mond. Blijf je concentreren op je ademhaling. Adem in via de neus. Adem uit door de mond”. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt
ongeveer 5 minuten)
2. De groepsleden zitten nog steeds in de meditatiehouding met de ogen dicht. De groepsleider
vraagt of de groepsleden achtzaam willen zijn. Alles wat zij kunnen horen, voelen, denken,
ervaren registreren zonder er op in te gaan...probeer geen geluiden te herkennen, hoor ze en
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3.
4.
5.
6.

7.
8
9

ga er niet dieper op in….Ga niet analyseren, alleen registreren….wees achtzaam”.
(ongeveer 10 minuten).
Groepsleider: “Richt je aandacht op je ademhaling. Adem in door de neus en uit
door de mond. Maak tijdens het uit ademen een ‘ommmmmm’- geluid of een
‘zoemmmmmmm’-geluid”. (10 minuten)
Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Als je jeuk krijgt of last van spierpijnen, ga er dan niet op in. Alleen vaststellen en loslaten. Niets mee doen. Laat je niet afleiden
door geluiden of gedachten. Alleen registreren”. (15 minuten).
Groepsleider: “Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je gewaar worden
als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Stel jezelf een keer de vraag: ‘Wie
heeft al deze ervaringen en gewaarwordingen?’ Ga niet dieper op de vraag in en probeer vooral geen antwoord af te dwingen. Blijf registreren en stel vast of en welk antwoord omhoog
komt. Indien er geen antwoord omhoog komt, is dit ook oké”. (15 minuten)
Groepsleider: “Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je gewaar worden
als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
Groepsleider: “Richt je aandacht op je ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond.
Maak tijdens het uit ademen een ‘ommmmmm’- geluid of een ‘zoemmmmmmm’-geluid”. (10
minuten)
Groepsleider: “Richt je aandacht op de muziek en luister…” (5 minuten)

Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek en/of de natuurgeluiden uit.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleider informeert kort hoe de groepsleden de oefening hebben ervaren.
Volharding: Niet van toepassing
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Algemeen
Naam van de oefening: Achtzaamheid meditatie: ‘Wie ben ik?’ (Dit is de vervolgoefening op de achtzaamheid meditaties: Wie onderzoekt? + Wie ervaart?)
Onderwerp van de oefening: Het leren mediteren, als ook het actief ontspannen en
daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen
gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het leren uitvoeren van de achtzaamheid meditatie.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider voor wat betreft de meditatie. [2] Het plegen van introspectie.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de genegenheidfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 85 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes, of
(Japanse) stoelen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Ritualiseren (techniek) en meditatie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben om in meditatiehouding te zitten.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: Groepsleider: “Ga in de meditatiehouding zitten. Zorg ervoor dat je
een rechte rug hebt. Je schouders niet optrekken en laat je handen op je benen rusten”.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden hun ogen willen sluiten. (muziek of natuurgeluiden
aan) “Adem diep in via de neus. Adem uit door de mond. Blijf je concentreren op je ademhaling. Adem in via de neus. Adem uit door de mond”. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt
ongeveer 5 minuten)
2. De groepsleden zitten nog steeds in de meditatiehouding met de ogen dicht. De groepsleider
vraagt of dat de groepsleden achtzaam willen zijn. Alles wat zij kunnen horen, voelen, denken,
ervaren registreren zonder er op in te gaan...probeer geen geluiden te herkennen, hoor ze en
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3.
4.
5.
6.

7.
8
9

ga er niet dieper op in….Ga niet analyseren, alleen registreren….wees achtzaam”.
(ongeveer 10 minuten).
Groepsleider: “Richt je aandacht op je ademhaling. Adem in door de neus en uit
door de mond. Maak tijdens het uit ademen een ‘ommmmmm’- geluid of een
‘zoemmmmmmm’-geluid”. (10 minuten)
Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Als je jeuk krijgt of last van spierpijnen, ga er dan niet op in. Alleen vaststellen en loslaten. Niets mee doen. Laat je niet afleiden
door geluiden of gedachten. Alleen registreren”. (15 minuten).
Groepsleider: “Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je gewaar worden
als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Stel jezelf een keer de vraag: ‘Wie ben
ik?’ Ga niet dieper op de vraag in en probeer vooral geen antwoord af te dwingen. Blijf registreren en stel vast of en welk antwoord omhoog komt. Indien er geen antwoord omhoog komt,
is dit ook oké”. (15 minuten)
Groepsleider: “Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je gewaar worden
als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
Groepsleider: “Richt je aandacht op je ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond.
Maak tijdens het uit ademen een ‘ommmmmm’- geluid of een ‘zoemmmmmmm’-geluid”. (10
minuten)
Groepsleider: “Richt je aandacht op de muziek en luister…”. (5 minuten)

Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek en/of de natuurgeluiden uit.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleider informeert kort hoe de groepsleden de oefening hebben ervaren.
Volharding: Niet van toepassing
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Algemeen
Naam van de oefening: Achtzaamheid meditatie: ‘Wie?’ (Dit is de vervolgoefening op de achtzaamheid meditaties: Wie onderzoekt? + Wie ervaart? +
Wie ben ik?)
Onderwerp van de oefening: Het leren mediteren, als ook het actief ontspannen en
daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen
gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het leren uitvoeren van de achtzaamheid meditatie.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider voor wat betreft de meditatie. [2] Het plegen van introspectie.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de genegenheidfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 90 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes, of
(Japanse) stoelen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Ritualiseren (techniek) en meditatie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben om in meditatiehouding te zitten.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: Groepsleider: “Ga in de meditatiehouding zitten. Zorg ervoor dat je
een rechte rug hebt. Je schouders niet optrekken en laat je handen op je benen rusten”.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden hun ogen willen sluiten. (muziek of natuurgeluiden
aan) “Adem diep in via de neus. Adem uit door de mond. Blijf je concentreren op je ademhaling. Adem in via de neus. Adem uit door de mond”. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt
ongeveer 5 minuten)
2. De groepsleden zitten nog steeds in de meditatiehouding met de ogen dicht. De groepsleider
vraagt of de groepsleden achtzaam willen zijn. Alles wat zij kunnen horen, voelen, denken,
ervaren registreren zonder er op in te gaan...probeer geen geluiden te herkennen, hoor ze en
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ga er niet dieper op in….Ga niet analyseren, alleen registreren….wees achtzaam”.
(ongeveer 10 minuten).
3. Groepsleider: “Richt je aandacht op je ademhaling. Adem in door de neus en uit
door de mond. Maak tijdens het uit ademen een ‘ommmmmm’- geluid of een
‘zoemmmmmmm’-geluid”. (10 minuten)
4. Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Als je jeuk krijgt of last van spierpijnen, ga er dan niet op in. Alleen vaststellen en loslaten. Niets mee doen. Laat je niet afleiden
door geluiden of gedachten. Alleen registreren”. (10 minuten).
5. Groepsleider: “Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je gewaar worden
als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
6. Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Stel jezelf een keer de vraag: ‘Wie ben
ik?’ Ga niet dieper op de vraag in en probeer vooral geen antwoord af te dwingen. Blijf registreren en stel vast of en welk antwoord omhoog komt. Indien er geen antwoord omhoog komt,
is dit ook oké”. (7 minuten)
7. Groepsleider: “Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je gewaar worden
als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
8. Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Stel jezelf een keer de vraag: ‘Wie is er
aan het onderzoeken?’ Ga niet dieper op de vraag in en probeer vooral geen antwoord af te
dwingen. Blijf registreren en stel vast of en welk antwoord omhoog komt. Indien er geen antwoord omhoog komt, is dit ook oké”. (7 minuten)
9. Groepsleider: “Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je gewaar worden
als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
10.Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Stel jezelf een keer de vraag: ‘Wie heeft
al deze ervaringen en gewaarwordingen?’ Ga niet dieper op de vraag in en probeer vooral geen
antwoord af te dwingen. Blijf registreren en stel vast of en welk antwoord omhoog komt. Indien er geen antwoord omhoog komt, is dit ook oké”. (7 minuten)
11.Groepsleider: “Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je gewaar worden
als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
12 Groepsleider: “Richt je aandacht op de muziek en luister…”. (5 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek en/of de natuurgeluiden uit.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleider informeert kort hoe
de groepsleden de oefening hebben ervaren.
Volharding: Niet van toepassing
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Algemeen
Naam van de oefening: Achtzaamheid meditatie: ‘Wat zie ik?’ (Dit is de
tweede reeks vervolgoefeningen op de achtzaamheid meditaties: Wie?)
Onderwerp van de oefening: Het leren mediteren, als ook het actief ontspannen en
daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen
gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het leren uitvoeren van de achtzaamheid meditatie.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider voor wat betreft de meditatie. [2] Het plegen van introspectie.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de genegenheidfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 80 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes, of
(Japanse) stoelen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Ritualiseren (techniek) en meditatie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben om in meditatiehouding te zitten.

De uitvoering

Inleiding op de oefening: Groepsleider: “Ga in de meditatiehouding zitten. Zorg ervoor dat je
een rechte rug hebt. Je schouders niet optrekken en laat je handen op je benen rusten”.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden hun ogen willen sluiten. (muziek of natuurgeluiden
aan) “Adem diep in via de neus. Adem uit door de mond. Blijf je concentreren op je ademhaling. Adem in via de neus. Adem uit door de mond”. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt
ongeveer 5 minuten)
2. De groepsleden zitten nog steeds in de meditatiehouding met de ogen dicht. De groepsleider
vraagt of de groepsleden achtzaam willen zijn. Alles wat zij kunnen horen, voelen, denken,
ervaren registreren zonder er op in te gaan...probeer geen geluiden te herkennen, hoor ze en
ga er niet dieper op in….Ga niet analyseren, alleen registreren….wees achtzaam (ongeveer 10
minuten).
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3. Groepsleider: “Richt je aandacht op je ademhaling. Adem in door de neus en uit
door de mond. Maak tijdens het uit ademen een ‘ommmmmm’- geluid of een
‘zoemmmmmmm’-geluid”. (10 minuten)
4. Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Als je jeuk krijgt of last
van spierpijnen, ga er dan niet op in. Alleen vaststellen en loslaten. Niets mee doen. Laat je
niet afleiden door geluiden of gedachten. Alleen registreren”. (10 minuten).
5. Groepsleider: “Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je gewaar worden
als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
6. Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Open je ogen en stel jezelf een keer de
vraag: ‘Wat zie ik?’ Blijf registreren en stel vast wat je ziet. Met andere woorden: probeer niet
objecten in de kamer te herkennen, maar ervaar de objecten. Probeer geen waardeoordeel te
geven over de objecten die je ziet. Alleen maar registreren”. (10 minuten)
7. Groepsleider: “Sluit je ogen. Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je
gewaar worden als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
8. Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Stel jezelf een keer de vraag: ‘Wie heeft
al deze ervaringen en gewaarwordingen?’ Ga niet dieper op de vraag in en probeer vooral geen
antwoord af te dwingen. Blijf registreren en stel vast of en welk antwoord omhoog komt. Indien er geen antwoord omhoog komt, is dit ook oké”. (10 minuten)
9 Groepsleider: “Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je gewaar worden
als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
10 Groepsleider: “Richt je aandacht op de muziek en luister…”. (5 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek en/of de natuurgeluiden uit.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleider informeert kort hoe de groepsleden de oefening hebben ervaren.
Volharding: Niet van toepassing
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Algemeen
Naam van de oefening: Achtzaamheid meditatie: ‘Wat ruik ik?’ (Dit is de
tweede reeks vervolgoefeningen op de achtzaamheid meditaties: Wie?)
Onderwerp van de oefening: Het leren mediteren, als ook het actief ontspannen en
daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen
gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het leren uitvoeren van de achtzaamheid meditatie.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider voor wat betreft de meditatie. [2] Het plegen van introspectie.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de genegenheidfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 80 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes, of
(Japanse) stoelen, geurende bloemen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Ritualiseren (techniek) en meditatie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben om in meditatiehouding te zitten.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: Groepsleider: “Ga in de meditatiehouding zitten. Zorg ervoor dat je
een rechte rug hebt. Je schouders niet optrekken en laat je handen op je benen rusten”.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden hun ogen willen sluiten. (muziek of natuurgeluiden
aan) “Adem diep in via de neus. Adem uit door de mond. Blijf je concentreren op je ademhaling. Adem in via de neus. Adem uit door de mond”. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt
ongeveer 5 minuten)
2. De groepsleden zitten nog steeds in de meditatiehouding met de ogen dicht. De groepsleider
vraagt of de groepsleden achtzaam willen zijn. Alles wat zij kunnen horen, voelen, denken,
ervaren registreren zonder er op in te gaan...probeer geen geluiden te herkennen, hoor ze en

Pagina 607

ga er niet dieper op in….Ga niet analyseren, alleen registreren….wees achtzaam
(ongeveer 10 minuten).
3. Groepsleider: “Richt je aandacht op je ademhaling. Adem in door de neus en uit
door de mond. Maak tijdens het uit ademen een ‘ommmmmm’- geluid of een
‘zoemmmmmmm’-geluid”. (10 minuten)
4. Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Als je jeuk krijgt of last van spierpijnen, ga er dan niet op in. Alleen vaststellen en loslaten. Niets mee doen. Laat je niet afleiden
door geluiden of gedachten. Alleen registreren”. (10 minuten).
5. Groepsleider: “Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je gewaar worden
als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
6. Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Open je ogen en stel jezelf een keer de
vraag: ‘Wat ruik ik?’ Ga niet dieper op de vraag in. Blijf registreren en stel vast wat je ruikt.
Met andere woorden: probeer niet de geuren in de kamer te herkennen, maar ervaar de geuren. Probeer geen waardeoordeel te geven over de geuren die je ruikt. Alleen maar registreren”. (10 minuten)
7. Groepsleider: “Sluit je ogen. Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je
gewaar worden als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
8. Groepsleider: “Pak de bloem in je handen en hou deze ter hoogte van je neus en bevries in je
houding. Stel jezelf een keer de vraag: ‘Wat ruik ik?’ Ga niet dieper op de vraag in. Blijf registreren en stel vast wat je ruikt. Met andere woorden: probeer niet de geur van de bloem te
herkennen, maar ervaar de geur. Probeer geen waardeoordeel te geven over de geur die je
ruikt. Alleen maar registreren”. (10 minuten)
9. Groepsleider: “Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je gewaar worden
als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
10 Groepsleider: “Richt je aandacht op de muziek en luister…”. (5 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek en/of de natuurgeluiden uit.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleider informeert kort hoe de groepsleden de oefening hebben ervaren.
Volharding: Niet van toepassing
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Algemeen
Naam van de oefening: Achtzaamheid meditatie: ‘Wat hoor ik?’ (Dit is de
tweede reeks vervolgoefeningen op de achtzaamheid meditaties: Wie?)
Onderwerp van de oefening: Het leren mediteren, als ook het actief ontspannen en
daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen
gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het leren uitvoeren van de achtzaamheid meditatie.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider voor wat betreft de meditatie. [2] Het plegen van introspectie.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de genegenheidfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 80 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes, of
(Japanse) stoelen, geurende bloemen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Ritualiseren (techniek) en meditatie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben om in meditatiehouding te zitten.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: Groepsleider: “Ga in de meditatiehouding zitten. Zorg ervoor dat je
een rechte rug hebt. Je schouders niet optrekken en laat je handen op je benen rusten”.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden hun ogen willen sluiten. (muziek of natuurgeluiden
aan) “Adem diep in via de neus. Adem uit door de mond. Blijf je concentreren op je ademhaling. Adem in via de neus. Adem uit door de mond”. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt
ongeveer 5 minuten)
2. De groepsleden zitten nog steeds in de meditatiehouding met de ogen dicht. De groepsleider
vraagt of de groepsleden achtzaam willen zijn. Alles wat zij kunnen horen, voelen, denken,
ervaren registreren zonder er op in te gaan...probeer geen geluiden te herkennen, hoor ze en
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

ga er niet dieper op in….Ga niet analyseren, alleen registreren….wees achtzaam
(ongeveer 10 minuten).
Groepsleider: “Richt je aandacht op je ademhaling. Adem in door de neus en uit
door de mond. Maak tijdens het uit ademen een ‘ommmmmm’- geluid of een
‘zoemmmmmmm’-geluid”. (10 minuten)
Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Als je jeuk krijgt of last van spierpijnen, ga er dan niet op in. Alleen vaststellen en loslaten. Niets mee doen. Laat je niet afleiden
door geluiden of gedachten. Alleen registreren”. (10 minuten).
Groepsleider: “Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je gewaar worden
als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Open je ogen en stel jezelf een keer de
vraag: ‘Wat hoor ik?’ Ga niet dieper op de vraag in. Blijf registreren en stel vast wat je hoort.
Met andere woorden: probeer niet het geluid te herkennen, maar ervaar de geluiden. Probeer
geen waardeoordeel te geven over de geluiden die je hoort. Alleen maar registreren”. (10 minuten)
Groepsleider: “Sluit je ogen. Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je
gewaar worden als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Open je ogen en stel jezelf een keer de
vraag: ‘Wat hoor ik?’ (de groepsleider zet klassieke muziek op of een soundtrack). Ga niet dieper op de vraag in. Blijf registreren en stel vast wat je hoort. Met andere woorden: probeer
niet het geluid te herkennen, maar ervaar de geluiden. Probeer geen waardeoordeel te geven
over de geluiden die je hoort. Alleen maar registreren”. (15 minuten)
Groepsleider: “Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je gewaar worden
als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)

Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek en/of de natuurgeluiden uit.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleider informeert kort hoe de groepsleden de oefening
hebben ervaren.
Volharding: Niet van toepassing
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Algemeen
Naam van de oefening: Meditatie + totemdier vinden
Onderwerp van de oefening: Het leren mediteren, als ook het actief ontspannen en
daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen
gaat’ tijdens de bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het leren uitvoeren van de achtzaamheid meditatie. [4] Het gewaarworden van de lichamelijke en geestelijke activiteiten. [5] Het geestelijke begeleidingsdier vinden (ook te gebruiken voor toekomstige geleide fantasie oefeningen).
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider voor wat betreft de meditatie. [2] Het plegen van introspectie. [3] Het doelgericht
visualiseren.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de genegenheidfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 100 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes, of
(Japanse) stoelen, tekenmateriaal, papier, pen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Ritualiseren (techniek), visualiseren en meditatie (werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben om in meditatiehouding te zitten.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden een persoonlijke meditatiezin willen formuleren. Voorbeeld: ‘Al het eindigde is slechts een middel’ (meester Eckhardt) of ‘Ik
heb verstand maar ben mijn verstand niet’. De zelf gemaakte meditatiezin wordt opgeschreven
op een flip-over, zodat de groepsleden het kunnen teruglezen als zij de meditatiezin vergeten tijdens de oefening.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden in de meditatiehouding willen plaatsnemen in de
werkruimte.
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2. Ga met een rechte rug zitten. Geen kleermakerszit! Zorg ervoor dat de benen voor
elkaar liggen. Wanneer je de halve of hele lotushouding kunt innemen (zonder
moeite of pijn) dan is dit beter maar niet noodzakelijk. Forceer niets!
3. De ruggengraat dient bij het middel iets naar voren te buigen. Hierdoor gaat de
buik naar voren. Je achterste moet naar achteren steken. Zorg ervoor dat je stevig zit, waarbij
het kussen je achterste een extra steun geeft. Als je in deze houding zit merk je dat je schouders gelijk staan aan de heupen en dat de oren gelijk staan aan de schouders. Je kin is ingetrokken en je hoofd is licht naar voren gebogen.
4. Zorg ervoor dat een buikriem of andere klemmende kledingstukken zijn verwijderd!
5. Sluit je ogen helemaal of driekwart. In het laatste geval richt je je blik op een onzichtbaar
punt ongeveer 90 centimeter voor je uit.
6. Concentreer je op de ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond.
7. Wieg van voren naar achteren, van links naar rechts, van achter naar voren, van rechts naar
links. Doe dit verschillende keren achter elkaar, waarbij de bewegingen steeds kleiner worden
en eindigen in stil zitten.
8. Richt je aandacht op je ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond. Maak tijdens
het uit ademen een ‘ommmmmm’- geluid of een ‘zoemmmmmmm’-geluid. (10 minuten)
9. Ga nu je meditatiezin herhalen. Doe dit fluisterend. Probeer al je aandacht op het uitspreken
van de meditatiezin te richten. Probeer aan niets anders te denken. Wanneer je de zin kwijtraakt, of wanneer je afdwaalt, begin dan gerust opnieuw met de zin te vertellen. (5 minuten)
10.Een bel gaat. Ga nu nadenken over de betekenissen van de meditatiezin. Probeer de zin te
doorgronden. (3 minuten)
11.Een bel gaat. Ga de meditatiezin herhalen. Doe dit fluisterend. (5 minuten)
12.Na vijf minuten gaat er een bel. Je begint weer van voren naar achteren te wiegen, van links
naar rechts, van achter naar voren en van rechts naar links. Van een kleine beweging naar
een grotere beweging.
Oefening: Het totemdier vinden. Bij de indianen nemen (nog steeds) totemdieren een belangrijke plaats in hun dagelijks en spirituele leven. Zij gaan er vanuit dat iedere persoon een persoonlijke begeleider heeft. Een beschermer in de vorm van een dier.
1. Zoek een ander plekje in de ruimte waar je kunt zitten of liggen. Zorg er voor dat je papier en
tekenmateriaal bij de hand hebt.
2. Sluit je ogen en concentreer je op de ademhaling.
3. Probeer jezelf voor te stellen als een landschap. Wat voor een soort innerlijk landschap zou je
dan zijn? Een jungle, een woestijn, een weiland, een berglandschap.
4. Neem het innerlijke landschap goed in jezelf op. Wat valt je op aan het landschap?
5. Wanneer je het landschap goed in jezelf hebt opgenomen, mag je je ogen open en het landschap gaan tekenen.
6. Als de tekening af is, wil ik je weer verzoeken om je ogen weer te sluiten. Probeer het innerlijke landschap weer voor de geest te halen.
7. Ik wil je vragen om het landschap te gaan verkennen. Doe dit heel rustig en let op of je een
dier tegenkomt. Het eerste dier dat je ziet is je totemdier.
8. Als je het dier ziet neem het dan goed in jezelf op. Hoe ziet het er uit? Wat valt je op? Wat zijn
typische uiterlijke kenmerken van het dier?
9. Als je het dier goed hebt waargenomen, mag je proberen om er mee in contact te komen door
het te voeren (als dat mogelijk is) en te strelen. Neem hiervoor de tijd.
10.Open je ogen en teken het totemdier.
11.Kies een partner uit en vertel aan elkaar over je innerlijk landschap en je totemdier.
12.Bepaal vervolgens wie persoon ‘A’ is en wie persoon ‘B’ is.
13.Persoon ‘A’ probeert het innerlijke landschap en het totemdier weer voorstellen. Persoon ‘B’

Pagina 612

begeleidt de visualisatie. Persoon ‘A’ probeert met het totemdier contact te maken
en vervolgens te gaan praten. Wat heeft het dier je te vertellen? Welke eigenschappen en/of kenmerken symboliseert het dier? Hoe kan het dier jouw bescherming geven?
14.Persoon ‘A’ gaat vervolgens het katathyme panorama samen met het totemdier verkennen.
Persoon ‘B’ begeleidt het verkennen en maakt ondertussen aantekeningen. Het dier dient als
gids.
15.Het is belangrijk dat persoon ‘B’ niet de verkenning van het katathyme panorama te veel gaat
sturen of beïnvloeden. Algemene en open vragen zijn toegestaan.
16.Persoon ‘A’ opent de ogen en bespreekt de ervaringen en belevingen door, mede aan de hand
van de aantekeningen die de persoon ‘B’ heeft gemaakt.
17.De rollen worden omgedraaid. Persoon ‘B’ neemt een gemakkelijke houding aan en sluit de
ogen. Voor het verdere verloop zie hier boven.
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden de tekenspullen willen opruimen en
vervolgens plaats willen nemen in een gesprekskring.
Evaluatie
Opruimen: Het opruimen van de tekenspullen.
Evaluatie: De groepsleider informeert kort hoe de groepsleden de oefening hebben ervaren.
Volharding: De groepsleden wordt gevraagd om het totemdier in een of andere tastbare vorm
mee te brengen naar de volgende bijeenkomst. Bijvoorbeeld in de vorm van een amulet, een pluche dier, een beeldje, enzovoorts. Het is belangrijk dat het groepslid het bij zich kan houden.
Let op: Het oproepen van het dier (ook thuis of tijdens het werk) kan geen kwaad. Het dier symboliseert het ‘goede’ in jou. Het kan je kracht en steun geven. Het dier is een beschermdier. Het symboliseert een deel van jezelf waarop je soms moeilijk een beroep kunt doen in situaties die lastig zijn.
Maak er gebruik van!
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Algemeen
Naam van de oefening: Achtzaamheid meditatie: Loopmeditatie + visualiseren
Onderwerp van de oefening: Het leren mediteren, als ook het actief ontspannen en
daardoor een ‘fris’ hoofd krijgen om de aandacht te kunnen richten op ‘dat wat komen
gaat’ tijdens de bijeenkomst. Als ook het trainen van het doelgericht visualiseren.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontspannen van het lichaam. [2] Het loslaten
van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het leren uitvoeren van de loopmeditatie.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider voor wat betreft de meditatie en de visualiseeroefeningen. [2] Het doelgericht inzetten van de creativiteit en het beeld-denken.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de genegenheidfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 90 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes, of
(Japanse) stoelen, een pak koekjes.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Ritualiseren (techniek) en meditatie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben om in meditatiehouding te zitten.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: Groepsleider: “Ga in de meditatiehouding zitten. Zorg ervoor dat je
een rechte rug hebt. Je schouders niet optrekken en laat je handen op je benen rusten”.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden hun ogen willen sluiten. (muziek of natuurgeluiden
aan) “Adem diep in via de neus. Adem uit door de mond. Blijf je concentreren op je ademhaling. Adem in via de neus. Adem uit door de mond”. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt
ongeveer 5 minuten)
2. Groepsleider: “Richt je aandacht op je ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond.
Maak tijdens het uit ademen een ‘ommmmmm’- geluid of een ‘zoemmmmmmm’-geluid”. (10
minuten)
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3. Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Als je jeuk krijgt of last
van spierpijnen, ga er dan niet op in. Alleen vaststellen en loslaten. Niets mee
doen. Laat je niet afleiden door geluiden of gedachten. Alleen registreren”. (10
minuten).
4. Groepsleider: “Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je gewaar worden
als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
5. Groepsleider: “Ga langzaam staan. Blijf je aandacht op je ademhaling richten. Ga in de basishouding staan. Zak iets door je knieën. Hou je rug recht. Laat je armen langs je lichaam hangen. Hou je hoofd recht. Je kin naar achteren”.
6. Groepsleider: “Ga nu heel langzaam lopen. Til je rechterbeen op en zet de hak als eerste op de
grond neer. Rol de voet verder af. Maak niet een te grote stap. Zorg dat het gewicht op het
rechterbeen terecht komt. Til dan het linkerbeen op en zet de hak als eerste op de grond neer.
Rol de voet verder af. Zorg dat het gewicht op het linkerbeen terecht komt”. (Zen-lopen)
7. Groepsleider: “Loop door de ruimte en probeer je aandacht op het lopen te richten”. (5 minuten)
8. Een bel gaat. Groepsleider: “Loop nu rustig terug naar je meditatiekussen. Ga zitten in de
meditatiehouding en wees achtzaam: registreer alles, maar ga er niet op in”. (5 minuten)
9. Een bel gaat. Groepsleider: “Ga staan en loop door de ruimte”. (Zen-lopen) (5 minuten)
10. Een bel gaat. Groepsleider: “Loop nu rustig naar je meditatiekussen. Ga in de meditatiehouding zitten en wees achtzaam: registreer alles, maar ga er niet op in”. (5 minuten)
11. Een bel gaat. Groepsleider: “Loop door de ruimte”. (Zen-lopen) (5 minuten)
12. Een bel gaat. Groepsleider: “Loop terug naar je meditatiekussen en ga zitten. Wees achtzaam:
registreer alles, maar ga er niet op in”. (5 minuten)
13. Groepsleider: “Je begint weer van voren naar achteren te wiegen, van links naar rechts, van
achter naar voren en van rechts naar links. Van een kleine beweging naar een grotere beweging”.

Oefening: Het zijn binnen het hier-en-nu ervaren:
1. Groepsleider: “Ga staan. Zorg ervoor dat je over voldoende bewegingsruimte beschikt”.
2. Groepsleider: “Ik ga je zo vragen om een koekje met veel aandacht en niet te snel op te eten.
Let hierbij op hoe je het koekje eet. Hoe het koekje smaakt. Hoe je een stuk uit het koekje bijt.
Hoe je het koekje vasthoudt. Het doel hiervan is om je te leren concentreren op steeds kleinere
handelingen”. De groepsleden krijgen een koekje en gaan dit opeten. (2 minuten)
3. Groepsleider: “Ik ga je nu vragen of je nog eenzelfde koekje wilt gaan opeten. Alleen nu krijg je
geen tastbaar koekje. Eet dus een denkbeeldig koekje op dezelfde manier op als zo juist het
tastbare koekje. Probeer zo gedetailleerde bewegingen te maken. Proef het koekje. Voel hoe je
het koekje vast hebt. Ruik het koekje. Maal het koekje met je tanden fijn”. (2 minuten)
4. De groepsleider gaat kort informeren of en hoe de oefening is doorlopen. Vervolgens wordt aan
de groepsleden gevraagd of zij een denkbeeldige sappige perzik willen eten; een denkbeeldig
likeurtje willen drinken; willen ruiken aan een denkbeeldige (jasmijn)bloem; het gezicht van
een ander denkbeeldig willen aanraken.
5. De groepsleider vraagt of de groepsleden een hand willen strekken. De groepsleider vraagt of
de groepsleden een beweging met de hand willen maken. De beweging bevriezen en gewaar
proberen te worden welk gevoel de beweging op roept. Let op: de groepsleden moeten niet proberen om eerst een gevoel op te roepen en dan een beweging erbij maken. Eerst een beweging en
pas dan een gevoel. De bewegingen moeten langzaam en gedetailleerd zijn. Kleine bewegingen!
Wat voor een gevoel roepen deze bewegingen op?
6. Vervolgens wordt de oefening uitgebreid met twee handen. (2 minuten)
7. Hierna volgen de volgende stappen: de schouders, de armen en de handen, de stand van het
hoofd (geen mimiek), alleen de mimiek, het bovenlijf.
8. Hierna vraagt de groepsleider of de groepsleden stil willen staan. Niet bewegen en dan
(zonder hierbij verder na te denken) een willekeurige beweging met het lichaam willen maken.
Meteen weer de houding bevriezen en gewaarworden wat voor een gevoel dit oproept. Weer
een beweging, bevriezen en gewaarworden. (3 minuten)
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9. Kies een partner uit. Bepaal wie persoon ‘A’ en wie persoon ‘B’ is. Ga tegenover
elkaar zitten. Persoon ‘A’ pakt de hand van persoon ‘B’ vast en begint de vingerkootjes, de hele vingers, de hand, de pols te bewegen. Persoon ’B’ kijkt alleen hoe
de ‘A’ zijn/haar hand beweegt. Let op: beweeg langzaam, beheerst en gedetailleerd.
Hierna wordt er gewisseld.
10.Variaties op het bewegen zijn: de armen, de benen, de voeten, het bovenlichaam.
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek en/of de natuurgeluiden uit en vraagt of de
groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen en
verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heeft een ieder van deze oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte)termijn doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Beperkingen tekenen
Onderwerp van de oefening: Het niet identificeren met perceptiebeelden.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het verwerven van inzicht in denken, voelen,
waarnemen en handelen. [2] Het ervaren van een innerlijk evenwicht. [3] Het kunnen
disidentificeren.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Door deel te nemen aan het de geritualiseerde oefening kan het groepslid ontdekken hoe de vier elementen van het functioneren los
van elkaar staan, maar wel invloed hebben op elkaar. [2] Het ervaren dat de persoon
zelf in staat is om een innerlijk evenwicht (kan zowel een negatief, als een positief
evenwicht zijn) te realiseren door dit te bedenken. [3] Door het niet te gaan verpersoonlijken van de perceptiebeelden.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 90 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, stiften, kleurpotloden, waskrijt, ‘spirituele’ of
new age muziek, attributen: steen, beker, kaarsen, veer of boek (per groepslid), meditatiekussens of meditatiebankje.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Ritualiseren (techniek), expressie (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Ieder groepslid neemt de attributen, het tekenmateriaal en kussen
(bankje) mee naar een plekje in de ruimte.
Let op: de oefening suggereert tot aan de climax van de stuwingslijn, steeds iets anders dan waar
het in werkelijkheid bij deze oefening omdraait. De oefening stimuleert groepsleden juist te gaan
verpersoonlijken in een ‘spirituele sfeer’, terwijl bij de climax juist afstand wordt gedaan van de
identificaties!
Stage en aankleding: De groepsleden richten hun werkplek in. Hierbij geldt dat de attributen
worden geplaatst in een denkbeeldige cirkel om de persoon heen. Naar het Oosten toe wordt de
veer of het boek neergelegd. Naar het Zuiden toe wordt de kaars neergezet. Naar het westen toe
wordt de beker met water neergezet. Naar het Noorden toe wordt de steen neergelegd. Verder
legt ieder groepslid bij ieder attribuut een leeg vel papier neer. Het groepslid zit nu in het midden
van de denkbeeldige cirkel. Ook naast hem/haar wordt een leeg vel papier gelegd. Deze tekening
blijft in het midden van de cirkel liggen. Het dient allemaal in rust en stilte te worden gedaan,
zonder erbij te praten.
Let op: een goede opwarmer voor deze oefening is een meditatie, zodat de groepsleden in dezelfde
sfeer door kunnen gaan met deze oefening.
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De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of ieder groepslid wil gaan verzitten zodat het gezicht naar het oosten toe wijst. De groepsleden gaan in een meditatiehouding zitten en de groepsleider vraagt of de groepsleden hun ogen willen sluiten en zich volledig te concentreren op de ademhaling.
Groepsleider: "Adem in door de neus. Adem kort vasthouden. Adem langzaam uit door de mond.
Bij iedere ademhaling gaat je buik vooruit. Bij iedere uit ademing gaat je buik terug in uitgangspositie". (5 minuten)
Het doorvoeren van de oefening:
Groepsleider: "Hou je ogen gesloten. Ik ga je zo dadelijk vragen om in gedachten voor te stellen
waar het denken in jouw lichaam is gehuisvest. Stel jezelf de plaats voor waar het denken in
jouw lichaam zit…..(leespauze).....Probeer je een beeld te vormen hoe het denken eruit ziet.....
(leespauze).....Wanneer het beeld duidelijk is, mag je je ogen openen en het beeld van 'het denken'
teken op het papier dat naast de veer of het boek ligt. Geef ook aan waar het denken in je lichaam is gehuisvest". (Tijd om te tekenen)
Groepsleider: "Draai een kwartslag. Nu zit je met je gezicht naar het noorden. Sluit je ogen. Concentreer je op de ademhaling.....(3 minuten).....Ik ga je zo dadelijk vragen om in gedachten voor te
stellen waar de primaire behoeften in je lichaam zijn gehuisvest. Stel je plaats(en) voor waar de
primaire behoeften zijn gehuisvest.....(leespauze)..... Probeer je een beeld te vormen hoe de primaire behoeften er uit zien.....(leespauze).....Wanneer het beeld duidelijk is, mag je je ogen openen en het beeld van de 'primaire behoeften' tekenen op het vel dat langs de steen ligt. Geef ook
aan waar in het lichaam de primaire behoeften zijn gehuisvest". (Tijd om te tekenen)
Groepsleider: "Draai een kwartslag. Nu zit je met je gezicht naar het westen. Sluit je ogen. Concentreer je op de ademhaling.....(3 minuten).....Ik ga je zo dadelijk vragen om je in gedachten voor
te stellen waar je gevoelens in je lichaam zijn gehuisvest. Stel je de plaats voor waar de gevoelens
zijn gehuisvest…..(leespauze)…..Probeer een beeld te vormen hoe je gevoelens er uit zien.....
(leespauze).....Wanneer het beeld duidelijk is, mag je je ogen openen en het beeld van de gevoelens tekenen op het vel dat naast de beker ligt. Geef ook aan waar de gevoelens in je lichaam zijn
gehuisvest". (Tijd om te tekenen)
Groepsleider: "Draai een kwartslag. Nu zit je met je gezicht naar het zuiden. Concentreer je op de
ademhaling.....(3 minuten).....Ik ga je zo dadelijk vragen om in je gedachten voor te stellen waar
het Ik in je lichaam is gehuisvest. Stel je de plaats voor waar het Ik is gehuisvest.....
(leespauze).....Probeer je een beeld te vormen hoe het Ik er uit ziet.....(leespauze)…..Wanneer het
beeld duidelijk is, mag je je ogen openen en het beeld van het Ik tekenen op het vel dat naast de
kaars ligt. Geef ook aan waar het Ik is gehuisvest". (Tijd om te tekenen)
Groepsleider: "Ga in de meditatiehouding zitten en sluit je ogen. Concentreer je op de ademhaling.....(drie minuten).....Haal in gedachten het beeld van je gedachten voor je ogen.....
(leespauze).....Haal in gedachten het beeld van je primaire behoeften voor ogen.....
(leespauze).....Haal in gedachten het beeld van je gevoelens voor ogen.....(leespauze).....Haal in
gedachten het beeld van het Ik voor ogen.....(leespauze).....Stel jezelf een tekening van je lichaam
voor en probeer je voor te stellen waar in het lichaam je gedachten; je primaire behoeften; je gevoelens; het Ik is gehuisvest.....(leespauze).....Je mag je ogen openen wanneer je je lichaam, samen met de huisvestingsplaatsen hebt gevisualiseerd. Teken het beeld op het vel papier dat
naast je op de grond ligt". (Tijd om te tekenen)
Groepsleider: "Kijk naar de laatste tekening. Probeer je voor te stellen welke verbanden er bestaan tussen de gedachten, de gevoelens, de primaire behoeften en het Ik.....(leespauze).....Zijn er
lichaamsdelen waar geen van de basiselementen zijn gehuisvest? Wat is het verband tussen de
lichaamsdelen waar geen basiselementen zijn gehuisvest en die lichaamsdelen waar wel basiselementen zijn gehuisvest? Stel je die verbanden in gedachten voor…..(leespauze)…..Laat de gedachten opkomen en probeer ze niet langer vast te houden. Concentreer je op de ademhaling…..
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(leespauze)…..Draai met je gezicht naar het oosten. Pak de tekening vast en spreek
uit: 'Ik heb gedachten, maar ik ben mijn gedachten niet’. Scheur de tekening kapot…..(leespauze)…..Draai een kwartslag. Je gezicht is nu naar het noorden gericht.
Pak de tekening vast en spreek uit: 'Ik heb primaire behoeften, maar ik ben die primaire behoeften niet'. Scheur de tekening kapot.....(leespauze).....Draai een kwartslag. Je gezicht
is nu naar het westen gericht. Pak de tekening vast en spreek uit: 'Ik heb gevoelens, maar ik ben
die gevoelens niet'. Scheur de tekening kapot…..(leespauze)….. Draai een kwartslag. Je gezicht is
nu naar het zuiden gericht. Pak de tekening vast en spreek uit: 'Ik heb een beeld van mijzelf,
maar ik ben niet dat beeld'. Scheur de tekening kapot.....(leespauze).....Pak tot slot de laatste
tekening in je handen en spreek uit: 'Ik heb beelden van mijzelf, maar ik ben die beelden niet. De
beelden beperken de ontwikkeling van de persoonlijke groei'. Scheur de tekening kapot…..
(leespauze)…..Sluit je ogen en concentreer je op de ademhaling”. (3 minuten)
Ter uitgeleide: Groepsleider: "Je mag je ogen openen en gaan staan. Stap uit de cirkel van elementen".

Evaluatie
Opruimen: De groepsleden ruimen hun eigen stage op en nemen vervolgens plaats in een gesprekskring.
Evaluatie: Ieder groepslid krijgt de gelegenheid om zijn/haar gedachten, gevoelens, belevingen,
verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: De groepsleider wijst op de disidentificatie oefening van Roberto Assagioli, die
helpt bij het niet langer verpersoonlijken van perceptiebeelden.
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Algemeen
Naam van de oefening: Beeldend denken
Onderwerp van de oefening: Het (opnieuw) leren beeldend te denken door gebruik te
maken van verbeeldingskracht en creativiteit. De oefening is gebaseerd op een oefening van Jean Huston.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het (opnieuw) leren om doelgericht beeldend te
denken. [2] Het doelgericht inzetten van de verbeeldingskracht en de creativiteit. [3]
Het oproepen van sensaties door er slechts aan te denken en het ervaren hoe krachtig
dit is.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Door de instructies van de oefening zorgvuldig
uit te voeren. [2] Door jezelf toestemming te geven om te gaan fantaseren, associëren,
symboliseren en te reconstrueren. [3] Door introspectie te plegen.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code.
Tijdsduur van de oefening: ± 100 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of geluidseffecten, pen en papier, meditatiekussens of
bankjes of (Japanse) stoelen, eventueel blinddoeken of brillen, yoga of campingmatjes.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek), beeldend denken
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleden krijgen pen en papier uitgereikt en er wordt gevraagd of zij tijdens de oefening op meditatiekussen, bankje of een stoel willen zitten. Ook wordt
gevraagd of de groepsleden gebruik willen maken van blinddoeken of ondoorzichtige brillen omdat zij een langere tijd met de ogen gesloten zitten en het niet de bedoeling is om ook maar heel
even te kijken. Muziek en/of geluiden kunnen naar wens worden ingezet. Geschikt hiervoor zijn
met name de voorstelling van de prairie en de wereld achter de kast.
Stage en aankleding: De werkruimte dient zo leeg mogelijk te zijn en de lichten gedimd.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: Groepsleider: “Zoek een partner uit en ga tegenover elkaar zitten.
Bepaal wie persoon A is en wie persoon B. Sluit je ogen. Begin samen gelijktijdig in en uit te
ademen. (pauze) Stem je af op elkaar. Wees je bewust van de aanwezigheid van de ander”.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Groepsleider: “Zo dadelijk ga ik aan je vragen om in gedachten een aantal dingen voor te stellen. Hou je ogen gesloten. Daar gaan we: [1] Stel je eigen slaapkamer in gedachten voor... [2]
Stel voor dat je naar een zonsondergang kijkt... [3] Stel voor dat je naar een treurwilg kijkt...
[4] Stel voor dat je naar je eigen schaduw kijkt voor je op de grond…”
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2. Groepsleider: “Dank je wel. Jullie gaan nu elkaar uitdagen met het voorstellen van
beelden. Zorg ervoor, dat je de ander genoeg tijd geeft om ieder beeld ook in gedachten te kunnen voorstellen. Persoon A begint door te vragen aan persoon B of hij/zij
’iets’ in gedachten wil voorstellen, bijvoorbeeld een roos, een Rolls Royce, het logo
van Albert Heijn. Hierna wisselen jullie elkaar steeds af”.
3. Groepsleider: “Ik ga nu vragen of je beelden in gedachten wilt voorstellen die je kunt horen:
[1] Stel je een operazangeres voor die uit volle borst aan het zingen is... [2] Stel je voor dat
iemand de motor van een raceauto start... [3] Stel je voor dat je een paar koeien in een alpenwei ziet en hoort hoe een koebel geluid maakt... (pauze) Oké, geef nu aan elkaar en om beurten beelden, die met geluiden te maken hebben. Persoon B begint”.
4. Groepsleider: “Ik ga nu vragen of je beelden in gedachten wilt voorstellen die je kunt proeven.
[1] Stel je voor dat je ijs met aardbeiensmaak proeft... [2] Stel je voor dat je in een sappige
peer bijt... [3] Stel je voor dat je een fantastisch lekker gebakje vol met chocolademousse en
een dot slagroom proeft… (pauze) Nu gaan jullie aan elkaar en om beurten, beelden geven
die met smaak te maken hebben. Persoon A begint”.
5. Groepsleider: “Ik ga nu vragen of je beelden in gedachten wilt voorstellen die je kunt voelen
(de tast). [1] Stel je voor dat je de huid van een baby aanraakt... [2] Stel je voor dat je met een
hand over de schors van een boom strijkt... [3] Stel je voor hoe het is als je na een erg hete
douche, een ijskoude douche neemt... [4] Stel je voor dat je met je blote vingers in de steenachtige grond naar een verborgen schat graaft... (pauze) Nu gaan jullie aan elkaar en om
beurten, beelden geven die met de tast te maken hebben. Persoon B begint”.
6. Groepsleider: “Ik ga nu vragen of je beelden in gedachten wilt voorstellen die je kunt ruiken.
[1] Stel je voor dat je een net gemaaid gazon ruikt... [2] Stel je de geur van net gebakken
brood voor... [3] Stel je voor dat je nu een koeienstal ruikt… (pauze) Nu gaan jullie aan elkaar
en om beurten, beelden geven die met geuren te maken hebben. Persoon A begint”.
7. Groepsleider: “Ik ga nu vragen of je bewegende beelden wilt gaan voorstellen. [1] Stel je voor
dat je nu langs het strand loopt en toevallig kijk je op en zie je een doorzichtige kubus, die uit
de lucht voor je voeten op de grond neervalt en doorrolt het water in... [2] Stel je voor dat je
nu bij een spoorwegrails staat en er komt een trein met vele wagons langs... [3] Stel je voor
dat je naar een bowlingbal kijkt, terwijl deze over de baan rolt en alle kegels omver werpt…
(pauze) Nu gaan jullie aan elkaar en om beurten, bewegende beelden geven om voor te stellen. Persoon B begint”.
8. Groepsleider: “Nu ga ik complexe beelden geven die je in gedachten kunt gaan verkennen: [1]
Stel voor dat jij en je partner ergens op een prairie met hoog gras zijn. De wind waait. [2] Op
de prairie graast een kudde bizons. [3] Op een steile rotswand die boven de prairie uitsteekt,
bevinden zich een aantal dappere indianen met pijl en boog, die aandachtig naar de bizons
kijken. [4] De Indianen klimmen beheerst en geconcentreerd naar beneden. [5] De indianen
worden afgeleid door een baars, die in het water van een nabij gelegen beekje opspringt”.
9. Groepsleider: “Hou de ogen gesloten en vertel aan elkaar hoe het panorama van de prairie er
uitziet (op elkaar afstemmen) en wat jullie hier kunnen gaan doen. Terwijl jullie dat aan elkaar vertellen, stel je het meteen voor dat jullie dit nu ook echt doen. Neem hiervoor de tijd
en maak er een avontuur van”. (15 minuten)
10. Groepsleider: “Dank je wel. Hou de ogen gesloten en stop met praten. Word je gewaar van
dat wat je ervaart”.
11. Groepsleider: “Open je ogen en deel je ervaringen met je partner”.
12. Groepsleider: “Ga samen met je partner op de grond liggen, niet naast elkaar maar met de
hoofden dichtbij elkaar (kruinen bijna tegen elkaar aan). Praat een paar minuten over een
plek waar je graag naar toe zou willen gaan om kennis en wijsheid te vergaren of waar je allerlei andere dingen zou willen ontdekken…(pauze) Sluit je ogen”.
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13. Groepsleider: “Ik ga vragen of je wilt voorstellen dat je voor een oud huis staat. Je
loopt samen met je partner naar binnen. Hier gaan jullie op zoek naar een kelder...
In de kelder staat een kast... Open de kast en ontdek dat deze groot genoeg is om er
samen in te gaan staan. Duw de kleren opzij en ontdek dat er een deur achter in de
kast is... Jullie maken de deur open en merken dat het toegang geeft tot een erg oude stenen
wenteltrap. Het is niet duidelijk waar de trap naar toe gaat. Het is schemerig en jullie gaan
voorzichtig de wenteltrap af, een trede tegelijk. Pas op dat jullie niet van de trap afvallen...
Jullie dalen steeds dieper en dieper de aarde in... Jullie bereiken het onderste gedeelte van
de trap en bemerken dat jullie aan de oever van een donkere rivier staan. Er komt een kleine
zeilboot uit de duisternis gevaren. In de boot staat een gestalte, die jullie vraagt om in de
boot te stappen... Jullie stappen in de boot en krijgen vreemde kleren te dragen, waar vele
verschillende symbolen op zijn geborduurd... De boot zeilt door een smalle tunnel, waar maar
geen einde aan lijkt te komen... De vreemde figuur gaat met zijn handen naar de wanden van
de tunnel en trekt een paddenstoel los en geeft een deel aan jou en het andere deel aan je
partner. De gestalte maakt duidelijk dat jullie deze paddenstoel moeten eten... Nadat jullie
van de paddenstoel hebben gegeten, valt het op dat jullie zintuigen veel alerter zijn geworden
en dat jullie op een eigenaardige manier blij worden... Aan het einde van de tunnel is er een
fel wit licht…”.
14. Groepsleider: “Hou de ogen gesloten en vertel elkaar hoe het panorama van de boot en de
tunnel er uitziet en wat jullie hier kunnen gaan doen. Terwijl jullie dat aan elkaar vertellen,
stel je het meteen voor dat jullie dit nu ook echt doen. Neem hiervoor de tijd en maak er een
avontuur van”. (30 minuten)
15.Groepsleider: “Dank je wel. Hou de ogen gesloten en stop met praten. Word je gewaar van
dat wat je ervaart”.
16. Groepsleider: “Open je ogen en deel je ervaringen met je partner”.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af door te vragen of de groepsleden in beweging willen komen, om de gebruikte spullen op te ruimen en plaats te nemen in een gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: Het opruimen van de gebruikte spullen.
Evaluatie: Ieder groepslid krijgt de gelegenheid om zijn/haar gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
De groepsleider vraagt of de groepsleden tijdens de oefeningen hebben
ervaren hoeveel sensaties het denken oproept, zowel wat betreft
smaak, geur, tast, geluiden en wat je kunt zien in gedachten. Wat betekent dit voor het dagelijkse leven? Wat is de invloed dan van het beeldend denken?
Volharding: Het beeldend denken kunnen de groepsleden ook thuis
oefenen en is goed voor het stimuleren van de creativiteit.
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Algemeen
Naam van de oefening: Paradoxale meditatie
Onderwerp van de oefening: Percepties en beeldend denken kunnen veel indruk maken op een persoon. Enerzijds is het wenselijk en noodzakelijk om innovatief en creatief te kunnen zijn, om te kunnen plannen en structuren aan te brengen. Anderzijds is
het misleidend omdat het onduidelijk is wat een realiteit is en wat pure fictie. Het is
belangrijk om de twee kanten van de medaille te kennen, zodat je er niet in verstrikt
raakt en onnodig gaat mindfucken (oftewel: steeds opnieuw ganzen in flessen stoppen).
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontdekken dat het soms verleidelijk is om van
alles en nog wat in gedachten voor te stellen, zodat de grens tussen dat wat feitelijk
aantoonbaar is en dat wat is bedacht, komt te vervallen. [2] Het activeren van het beeldend denken, waardoor ook creativiteit wordt gestimuleerd. [3] Het aangaan van een
innerlijke dialoog.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] De instructies van de oefening nauwgezet opvolgen. [2] Het openstaan voor denkbeelden die extern worden aangedragen en overgenomen door de persoon. [3] Het doorvoeren van een split in de vorm van een innerlijke
dialoog tussen het Ik en het spiegelbeeld.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code.
Tijdsduur van de oefening: ± 60 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of (natuur)geluiden, meditatiekussen of bankjes, of
(Japanse) stoelen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek), visualiseren en meditatie (werkvormen).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het klaarzetten van de meditatiekussens of bankjes, of (Japanse)
stoelen. Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die actief helpt bij het
ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair is. Je loopt dan
kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben. Indien mogelijk het licht dimmen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden een meditatiekussen of
bankje willen pakken en plaats willen nemen in de werkruimte (niet te dicht op elkaar).
Groepsleden die niet op een meditatiekussen of bankje kunnen (of willen) zitten, nemen een
(Japanse) stoel.

Pagina 624

Het doorvoeren van de oefening:
1. Zorg ervoor dat een buikriem of andere beklemmende kledingstukken zijn verwijderd.
2. Ga met een rechte rug op een meditatiekussen of bankje zitten.
3. Zorg ervoor dat je benen vóór elkaar liggen (geen kleermakerszit!) of dat de benen langs het
kussen liggen.
4. De ruggengraat dient bij je middel iets naar voren te buigen. Hierdoor gaat de buik naar voren. Je achterste moet naar achteren steken. Zorg ervoor dat je stevig zit, waarbij het kussen
je achterste een extra steun geeft.
5. Sluit je ogen helemaal of driekwart.
6. Wieg naar voren en achteren, van links naar rechts, van achter naar voren, van rechts naar
links. Doe dit verschillende keren achter elkaar, waarbij de bewegingen steeds kleiner worden
en eindigen in stil zitten.
7. Concentreer je op de ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond. Je buik dient bij
iedere ademhaling naar voren te gaan.
8. Tel vervolgens je ademhaling: 1 tot en met 10. Ademhalen is 1, uitademen is 2, inademen is 3,
uitademen is 4, inademen is 5, uitademen is 6, enzovoorts. Na ‘10’ begin je weer opnieuw te
tellen: inademen is 1.
9. Probeer al je aandacht op dit tellen van de ademhaling te richten. Probeer aan niets anders te
denken. Wanneer je de tel kwijtraakt of wanneer je met je gedachten afdwaalt, begin dan opnieuw met tellen. Forceer niets! Blijf je concentreren op het tellen van de ademhaling.
10.Na 5 minuten stop je met het tellen van de ademhaling. Registreer nu alles wat zich aandient:
emoties, gedachten, ervaringen en belevingen. Wees achtzaam en laat je niet verleiden om
dieper op emoties of gedachten in te gaan. Alleen registreren en er verder niets mee doen.
11.Bevries in je houding en blijf achtzaam. Als je jeuk krijgt of last van spierpijnen, ga er dan
niet op in. Alleen vaststellen en loslaten. Niets mee doen. Laat je niet afleiden door geluiden of
gedachten. Alleen registreren (10 minuten).
12.Begin nu tijdens het uitademen een OMMMM, AUMMMMMM, of ZOEMMMMMM geluid te
maken. Het gaat hierbij om met resonantie die door de M-klank in je lichaam wordt opgeroepen. (10 minuten)
13.Concentreer je op de ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond. Je buik dient bij
iedere ademhaling naar voren te gaan.
14.Stel je voor dat je in een kamer komt waar een spiegel hangt. Je bekijkt jezelf in de spiegel en
begint een dialoog met de spiegelpersoon over dat wat allemaal slecht is of slecht gaat in jouw
leven. (3 minuten)
15.Word je gewaar van wat je voelt en ga hier niet op in. Alleen maar registreren.
16.Ga opnieuw in dialoog met de spiegelpersoon, maar nu over alles dat goed is of goed gaat in je
leven. (3 minuten)
17.Word je gewaar van wat je voelt en ga hier niet op in. Alleen maar registreren.
18.Ga met de spiegelpersoon in dialoog over dat wat je wilt en waarvan je weet dat het nu niet
gerealiseerd kan worden. (3 minuten)
19.Word je gewaar van wat je voelt en ga hier niet op in. Alleen maar registreren.
20.Ga met de spiegelpersoon in dialoog over dat wat je wenst, hoopt, verlangt of droomt, maar
wat niet is.
21.Word je gewaar van wat je voelt en ga hier niet op in. Alleen maar registreren.
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22.Ga met de spiegelpersoon in dialoog over alles wat werkelijk is zonder het mooier
te maken of lelijker te maken. Wees zo eerlijk mogelijk tegen jezelf. (3 minuten)
23.Word je gewaar van wat je voelt en ga hier niet op in. Alleen maar registreren.
24.Ga met de spiegelpersoon in dialoog en vraag hem/haar om advies. (3 minuten)
25.Word je gewaar van wat je voelt en ga hier niet op in. Alleen maar registreren.
26.Ga met de spiegelpersoon in dialoog en je ontvangt een cadeau van de spiegelpersoon dat bestaat uit liefde, vertrouwen en erkenning voor wie jij bent. (3 minuten)
27.Word je gewaar van wat je voelt. Laat de emoties die je ervaart groter worden en je overspoelen.
28.Ga met de spiegelpersoon in dialoog. Geef het cadeau terug omdat het te groot en te veel is en
je dit niet verdient. (3 minuten)
29.Word je gewaar van wat je voelt en ga hier niet op in. Alleen maar registreren.
30.Ga een laatste dialoog aan met de spiegelpersoon. (3 minuten)
31.Neem afscheid van de spiegelpersoon en verlaat de kamer waarin de spiegel hangt.
32.Richt je aandacht op de muziek die je gaat horen.
33.Word je gewaar van wat je voelt, ga hier niet op in. Alleen maar registreren.
Ter uitgeleide: Groepsleider: “Open je ogen en kom langzaam in beweging. Neem plaats in een
gesprekskring”.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: Aandachtspunten voor de evaluatie: Hoe bedot je jezelf? Hoe doe je jezelf te kort? Hoe
reken je je rijk? Wat ga je doen? Ondermijn je je eigen geluk? Je bent de schepper van de percepties. Het slachtoffer en de dader van alles dat je creëert. Je kunt je percepties niet
overstijgen!
Let op: het spiegelbeeld is het symbool van het paradoxale in deze oefening. Jezelf in spiegelbeeld
zien, geeft altijd een vertekening en tegengestelde standpunten.
Volharding: De groepsleden krijgen tijd om eventuele volhardingspunten of ontdekkingen op te
schrijven.
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Algemeen
Naam van de oefening: Achtzaamheid meditatie: De levenskern (sociale meditatie)
Onderwerp van de oefening: Het toepassen van het trechtermodel (NPM) met als doel
om tot de kern te komen van de afzonderlijke groepsleden m.b.t. wat het leven zinvol
maakt.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het uitvoeren van de loopmeditatie. [2] Het loslaten van de spanningen en de overpeinzingen van de voorafgaande activiteiten. [3] Het
achterhalen waaruit de zingeving van groepsleden bestaat.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider voor wat betreft de meditatie en de oefeningen. [2] Het doelgericht inzetten van de
creativiteit en het beeld-denken.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de genegenheidfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 100 minuten
Benodigde middelen: Muziek en/of natuurgeluiden, meditatiekussens of bankjes, of
(Japanse) stoelen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Ritualiseren (techniek), visualiseren en meditatie (werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek en/of natuurgeluiden uit te kiezen die
actief helpt bij het ontspannen van het lichaam (minder dan 70 Beats Per Minute/BPM). Het gebruiken van onbekender muziek geniet de voorkeur, dus niet muziek die op dat moment populair
is. Je loopt dan kans dat de aandacht teveel naar de muziek gaat in plaats van naar de oefening.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende ruimte hebben om in meditatiehouding te zitten.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: Inleiding op de oefening: Groepsleider: “Ga in de meditatiehouding zitten. Zorg ervoor dat je een rechte rug hebt. Je schouders niet optrekken en laat je handen
op je benen rusten”.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden hun ogen willen sluiten. (muziek of natuurgeluiden
aan) “Adem diep in via de neus. Adem uit door de mond. Blijf je concentreren op je ademhaling. Adem in via de neus. Adem uit door de mond”. (Blijven herhalen. Deze oefening duurt
ongeveer 5 minuten)
2. Groepsleider: “Richt je aandacht op je ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond.
Maak tijdens het uit ademen een ‘ommmmmm’- geluid of een ‘zoemmmmmmm’-geluid”. (10
minuten)
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3. Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Als je jeuk krijgt of last
van spierpijnen, ga er dan niet op in. Alleen vaststellen en loslaten. Niets mee
doen. Laat je niet afleiden door geluiden of gedachten. Alleen registreren”. (10
minuten).
4. Groepsleider: “Kom weer langzaam in beweging en blijf achtzaam. Wat kun je gewaar worden
als je lichaam weer gaat bewegen? Alleen registreren”. (3 minuten)
5. Groepsleider: “Ga langzaam staan. Blijf je aandacht op je ademhaling richten. Ga in de basishouding staan. Zak iets door je knieën. Hou je rug recht. Laat je armen langs je lichaam hangen. Hou je hoofd recht. Je kin naar achteren”.
6. Groepsleider: “Ga nu heel langzaam lopen. Til je rechterbeen op en zet de hak als eerste op de
grond neer. Rol de voet verder af. Maak niet een te grote stap. Zorg dat het gewicht op het
rechterbeen terecht komt. Til dan het linkerbeen op en zet de hak als eerste op de grond neer.
Rol de voet verder af. Zorg dat het gewicht op het linkerbeen terecht komt”. (Zen-lopen)
7. Groepsleider: “Loop door de ruimte en probeer je aandacht op het lopen te richten”. (5 minuten)
8. Een bel gaat. Groepsleider: “Loop nu rustig terug naar je meditatiekussen. Ga zitten in de
meditatiehouding en wees achtzaam: registreer alles, maar ga er niet op in”. (5 minuten)
9. Een bel gaat. Groepsleider: “Ga staan en loop door de ruimte”. (Zen-lopen) (5 minuten)
10. Een bel gaat. Groepsleider: “Loop nu rustig naar je meditatiekussen. Ga in de meditatiehouding zitten en wees achtzaam: registreer alles, maar ga er niet op in”. (Vijf minuten)
11. Groepsleider: “Je begint weer van voren naar achteren te wiegen, van links naar rechts, van
achter naar voren en van rechts naar links. Van een kleine beweging naar een grotere beweging”.
12. De groepsleden vormen tweetallen en bepalen wie persoon 'A' en wie persoon 'B' is.
13. Persoon A begint zijn/haar levensverhaal tegen persoon B te vertellen. Hiervoor krijgt hij/zij 3
minuten.
14. Persoon B begint zijn/haar levensverhaal tegen persoon A te vertellen. Hiervoor krijgt hij/zij
drie minuten.
15. De partners wisselen met andere groepsleden zodat er nieuwe paren ontstaan. Wederom bepalen zij wie persoon A en wie persoon B is.
16. Persoon A begint zijn/haar levensverhaal te vertellen tegen persoon B. Hiervoor krijgt hij/zij
drie minuten.
17. Persoon B begint zijn/haar levensverhaal in drie minuten tegen persoon A te vertellen.
18. De partners wisselen zodat er nieuwe paren ontstaan. De procedure herhaalt zich net zolang
totdat alle groepsleden tegen elkaar hun levensverhalen hebben vertelt.
19. Stop! De groepsleden zoeken in stilte een plekje op waar zij in de meditatiehouding gaan zitten en de ogen sluiten. De groepsleden worden zich gewaar wat er gebeurt. Welke beleving er
nu leeft. Welke gedachten er door hem heen gaan. Welke emoties hij voelt. Welke sensaties
hij/zij registreert. (2 minuten)
20. De groepsleden focussen zich nu op het verloop van de oefening tot zover. Wat is hem/haar
opgevallen aan het verhaal? Veranderde het verhaal? Bij wie veranderde het? Heeft hij/zij
weerstand (VVO’s) ervaren? Hoe is hij/zij ermee om gegaan? (1 minuut)
21. De groepsleden proberen het thema van het levensverhaal te achterhalen. Wat is de kern in
één zin! (2 minuten)
22. De groepsleden zoeken weer een persoon en praten ieder 2 minuten over het thema/de kern
van hun levensverhaal.
23. De groepsleden zoeken een nieuwe persoon en praten ieder 2 minuten over het thema/de kern
van hun levensverhaal.
24. De procedure wordt nog tenminste twee keer herhaalt.
25. De groepsleden gaan terug naar hun meditatieplek en richten de aandacht op de ademhaling.
(2 minuten)
26. De groepsleden focussen zich op de volgende vraag: Wat is het kernbegrip dat jouw leven
(jouw Zijn) omvat? (3 minuten)
27. De groepsleden zoeken een persoon op en leggen aan de ander uit wat het kernbegrip is en
wat het voor hem/haar inhoudt. Hiervoor krijgt ieder persoon 1 minuut de tijd.
28. Wisselen.
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29. De groepsleden bespreken met de laatste persoon wat het verband is tussen het
kernwoord en het levensverhaal.
30. De groepsleden gaan terug naar hun meditatieplek en gaan zich concentreren op
de ademhaling. In door de neus en uit door de mond. (3 minuten)
31. Tijdens het uitademen maken ze een 'zoem'-geluid of een 'aum'-geluid of een 'mmm'-klank. (5
minuten)
32. De groepsleden gaan over naar 'jabbertalk' oftewel: jibberish (brabbelen in een fantasietaal).
(10 minuten)
33. Wees achtzaam. (2 minuten)
34. De groepsleden gaan over tot de 'vrije associatie' op basis van het kernbegrip (oftewel: de levenskern). Dit is een korte ronde van ongeveer 7 minuten.
35. Korte gewaarwording: wat heb je ontdekt tijdens de eerste ronde van de vrije associatie. Wanneer je te maken hebt gehad met weerstand om hardop te praten, probeer te achterhalen hoe
dit komt en hoe je de weerstand het beste kunt overwinnen. (3 minuten)
36. De groepsleden gaan over naar de lange ronde van de vrije associatie (15 minuten).
37. Stop! De groepsleden blijven in de meditatiehouding zitten en zijn achtzaam: alles registreren
zonder erop in te gaan. ( 5 minuten)
38. Stilte. (5 minuten)
39. De groepsleden zoeken een persoon op en bespreken de ervaringen van de oefening. (5 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek en/of de natuurgeluiden uit en vraagt of de
groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen en
verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heeft een ieder van deze oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte)termijn doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: God en de duivel
Onderwerp van de oefening: Een sociodrama om te bepalen waar je staat in het leven,
wat de zin is van jouw leven en wat je nog wilt doen met je leven.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het vaststellen hoe de verhouding ligt tussen de
persoonlijke zingeving en de maatschappelijke (sociale) verwachtingen. [2] Het vaststellen hoe tolerant de groepsleden ten opzichte van elkaar zijn met betrekking tot het
formuleren van een gemeenschappelijke zingeving op basis van waarden en normen.
[3] Het vaststellen of de afzonderlijke groepsleden durven op te komen voor hun eigen
mening.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het op een actieve en speelse wijze uitvoeren van
het sociodrama. [2] Het observeren en registreren hoe groepsleden zich gedragen gedurende het sociodrama. [3] Het bepalen van waarden van de persoonlijke zingeving
en hiervoor ook gaan staan.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 240 — 420 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, muziek en/of geluiden (sfx), flip over, viltstiften,
theater schmink, kaarsen, een uitdrukkingsloos masker voor `God', diverse witte kleden of doeken, diverse witte vellen papier (A0-formaat), theaterspots met filters; zilverpapier, klei, verf, tekenpapier, fototoestel, bevestigingsmateriaal. De groepsleden
dienen oude en kapotte kleren mee te nemen die ook vies mogen worden.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), sociodrama
(werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: In de primaire werkruimte worden attributen klaar gelegd. In de
secundaire werkruimte de muziek en/of geluiden (sfx) aanzetten. Let op: de muziek en/of geluiden in de secundaire werkruimte dient of Gregoriaanse gezangen te horen zijn, of SFX-geluiden
van een grot met vallende druppels water (een combinatie mag ook).
Opmerking: Let op dat de auxiliary ego's voldoende geïnstrueerd zijn ten aanzien van: 1. het onderwerp dat aan bod komt; 2. de aspecten van het element dat hij/zij vertegenwoordigt; 3. het verloop van de oefening.

Stage en aankleding: Voor dit psychodrama zijn er drie afzonderlijke ruimten nodig. Ruimte
1: Instructiekamer; ruimte 2: Wachtkamer; ruimte 3: Godsgericht. Om het sociodrama effectiever
te maken, dient ruimte 1 schemerig te zijn verlicht.
Ruimte 2 dient slechts door een donkerblauwe spot te zijn verlicht en dus nagenoeg donker te
zijn. De muziek en/of geluiden in deze ruimte dient Gregoriaanse gezangen te zijn of SFXgeluiden van een grot met vallende druppels water (een combinatie mag ook).
Ruimte 3 dient in DE EERSTE HELFT slechts verlicht te worden door twee kaarsen. In DE
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TWEEDE HELFT daarentegen dient de ruimte hel verlicht te zijn. Dit effect kan
vergroot worden door bijvoorbeeld zilverpapier in de ruimte op te hangen en hier
lichtspots op te schijnen. Maak voor God een troon die hoog boven de grond uittorent.
Voordat het sociodrama van start gaat, wordt de groep verdeeld in twee subgroepen. Hiervan
gaat één subgroep ruimte 3 inrichten en aankleden en gaat de andere subgroep ruimte 1 + 2
klaar maken. Let op: ruimte 1 dient ook als make-up ruimte.

De uitvoering
Inleiding op de oefening:

1. Ieder groepslid pakt twee lege vellen papier. Op het eerste vel schrijft het groepslid bovenaan
de bladzijde: 'God'; op het tweede vel schrijft hij/zij bovenaan de bladzijde: 'Duivel'. Indien gewenst kun je ook gebruikmaken van de bijlage.
2. Het groepslid schrijft op het vel met 'God' erop geschreven, allemaal redenen die zin geven aan
het leven. Het groepslid schrijft op het vel met 'Duivel' erop geschreven, allemaal redenen
waarom het leven soms zo zinloos lijkt of is.
3. De groepsleider vraagt of het groepslid op beide vellen papier zijn/haar naam wil schrijven.
Vervolgens leveren de groepsleden de vellen papier in bij de groepsleider.
4. De groepsleider kiest een groepslid uit die voor God speelt en een groepslid die voor de Duivel
speelt. God en de Duivel nemen plaats voor het gerecht.
5. De groepsleider kiest een Petrus.
6. De Duivel krijgt alle vellen papier met erop het woord 'Duivel' bovenaan de bladzijde geschreven. Petrus krijgt alle vellen papier waarop bovenaan het woord 'God' staat geschreven. De
groepsleider legt aan God, de Duivel en Petrus het verdere verloop van het sociodrama uit. De
overige groepsleden gaan naar de make-up ruimte en trekken hun oude kapotte kleren aan. Ze
dienen geschminkt te worden alsof ze een zwaar verkeersongeluk hebben gehad.
7. Petrus maakt voor zijn verdediging van een bepaald groepslid gebruik van diens argumenten
die het leven zinvol hebben gemaakt. De Duivel hanteert de argumenten die de persoon heeft
opgegeven die het leven soms zo nutteloos of zinloos maken. Let op! Van alle groepsleden mogen slechts drie tot de hemel worden toegelaten. God dient dus alle argumenten (voor en tegen)
te horen en in zijn overweging mee te nemen. Een besluit over wie in de hemel komt wordt pas
in de tweede helft van het psychodrama beslist.
8. God kan tijdens DE EERSTE HELFT niet verbaal of schriftelijk communiceren. Hij kan wel
gebaren.
9. De groepsleden nemen plaats in de instructiekamer.
10.De groepsleider legt de spelsituatie aan de groepsleden uit: "De bus waarmee jullie op vakantie zijn gegaan, heeft een ongeluk gehad. De bus is een ravijn in gereden. Jullie zijn allemaal
dood en wachten in het voorportaal van de hemel of de hel. Om tot de hemel te worden toegelaten moet een ieder van jullie aangeven dat jouw leven zin heeft gehad en niet nutteloos is
geweest. Petrus is je advocaat, terwijl de Duivel alles in het werk zal stellen om je zwart af te
schilderen, zodat je de toegang tot de hemel wordt geweigerd. Het gevolg is dat je dan naar de
hel moet. Zowel Petrus als de Duivel mogen je ondervragen. God spreekt niet. Hij luistert alleen. Je mag zowel de argumenten van de Duivel als die van Petrus aanvallen of ondersteunen. Probeer zo goed mogelijk voor de dag te komen, want maximaal drie van jullie kunnen de
hemel betreden".
Het doorvoeren van de oefening:
DE EERSTE HELFT:
1. Er is muziek + geluiden in de instructiekamer te horen. De groepsleden proberen zich in te
leven in de situatie dat ze zojuist een busongeluk met fatale afloop hebben meegemaakt.
2. Petrus betreedt de instructiekamer en heet de groepsleden welkom in het voorportaal van de
hemel. Hij nodigt de groepsleden uit om mee te lopen naar ruimte 3: het Godsgericht.
3. Petrus stelt God en de Duivel aan de groepsleden voor.
4. De groepsleden nemen minimaal 3 meter voor het Godsgericht plaats.
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5. Petrus roept de eerste overledene naar voren. Hem/haar wordt gevraagd of hij/zij
weet wat er op het spel staat. Wanneer hij/zij dit niet weet, worden de spelregels
nog een keer uitgelegd. Dan begint Petrus een betoog te houden op basis van de
argumenten zoals die door de persoon zijn geformuleerd. Het betoog heeft tot doel
om God te overtuigen dat deze persoon het verdient om in de hemel terecht te komen.
6. De Duivel begint aan een kruisverhoor en probeert door list en bedrog de overledene in een
kwaad daglicht te stellen. (Provocerend!)
7. Tot slot mag de overledene zelf zeggen waarom hij/zij recht heeft om een plekje in de hemel.
8. God houdt de tijd secuur in de gaten. Ieder persoon krijgt maximaal 5 minuten -inclusief eigen
betoog, verdediging en aanval. Na 5 minuten wordt de persoon de ruimte uitgestuurd om in de
wachtkamer het oordeel van de God af te wachten.
9. Petrus of de Duivel roepen de volgende overledene naar voren. Verder wordt dezelfde procedure gevolgd tot ieder groepslid in de wachtkamer verblijft. Opmerking: De groepsleden krijgen
de volgende vragen voorgelegd om over na te denken: "Wat had je in je leven anders willen
doen? Hoe had je dit willen veranderen?'' De eventuele antwoorden kunnen worden gebruikt
voor de tweede ronde.
10.Sommige groepsleden worden terug geroepen (in willekeurige volgorde) naar het godsgericht
om antwoord te geven op de vragen. En ze worden weer terug gestuurd om hier verder over na
te denken. Het kan ook zijn dat Petrus of de duivel nieuwe vragen meegeeft om over na te denken.
11.Wanneer alle groepsleden in de wachtkamer zitten, verbouwen de groepsleider, Petrus, de
Duivel en God het Godsgericht om tot een hemel. Dit doen ze door de ruimte te bedekken met
witte kleden, witte vellen papier, zilverpapier en de felle witte spots aan te zetten. Omdat de
groepsleden in het schermer in stilte aan het wachten zijn, moet het vele licht van het godsgericht verblindend zijn.
DE TWEEDE HELFT:
1. Petrus roept een overledene binnen en vraagt hem/haar op de knieën plaats te nemen voor
God.
2. God stelt hem/haar de vraag: "Wat zou je in je leven graag anders hebben gedaan? Hoe denk je
dit te realiseren?''
3. Wanneer de overledene hierop antwoord geeft dat bevredigend is, stuurt God de overledene
weg met de woorden: "Jouw tijd is nog niet gekomen. Keer terug naar de aarde en verander je
leven zoals je dit in gedachten hebt''.
4. Petrus neemt de persoon mee naar buiten. In de buitenlucht krijgt de persoon de opdracht om
symbolisch de verandering in zijn/haar leven weer te geven. Hiervoor kan hij/zij klei, papier,
verf, viltstiften gebruiken. Wanneer het niet mogelijk is om dit in de buitenlucht te doen, dan
dient dit te gebeuren in de instructiekamer.
5. Wanneer de overledene op de vraag van de God geen antwoord weet, mag hij/zij aan de zijde
van God plaatsnemen. Dit heet wanneer de overledene tevreden is over zijn/haar gevoerde
leven en geen verdere veranderingen of doelen meer heeft na te streven. Wanneer God niet
tevreden is gesteld, mag hij de overledene terug sturen naar de wachtkamer om verder na te
denken. Opmerking: Niemand van de groep gaat naar de hel! Probeer wel de illusie hoog te
houden, dat iemand wel naar de hel KAN worden gestuurd.
6. Petrus haalt een ander groepslid uit de wachtkamer. Het groepslid wordt gevraagd om voor
God op zijn knieën plaats te nemen. Voor het verder verloop, zie hierboven.
Ter uitgeleide:
1. Wanneer ieder groepslid of naar de hemel is gegaan of terug naar de aarde, stopt het psychodrama.
2. Iedereen wordt gevraagd om in een kring te gaan staan.
3. De groepsleider vraagt of iedereen (tegelijkertijd) zijn gevoelens wil uiten en tonen.
4. Na maximaal vier minuten roept de groepsleider: "STOP!''
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Evaluatie
Opruimen: Het opruimen van de stage.
Evaluatie: Iedereen neemt plaats in een gesprekskring en krijgt gelegenheid om zijn/haar gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte
termijn) doel- en taakstellingen.

Naam:

Naam:
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Algemeen
Naam van de oefening: De dood
Onderwerp van de oefening: De dood heeft niet alleen betrekking op het feitelijk komen te overlijden, maar het bezit ook een symbolische betekenis van het afsluiten van
een levensperiode om vervolgens aan een nieuwe start te beginnen. In deze oefening
komen beiden aspecten aan bod: Hoe kijk je naar je eigen dood? + Wat wil je nog gaan
doen met je leven? De oefening bestaat uit twee delen en afhankelijk van het verloop
van de oefening kan het tweede deel worden verplaatst naar de volgende bijeenkomst.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het leren gebruiken van symbolen als een instrument voor introspectie. [2] Het leren om op afstand naar het persoonlijke proces te kijken. [3] Het onder ogen komen van de eigen sterfelijkheid. [4] Het beseffen dat het leven nog niet voorbij is en dit mogelijkheden bied om veranderingen door te voeren. [5]
Het bespreekbaar maken van een moeilijk onderwerp (dat voor vele personen taboe
is).
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het op een actieve wijze uitvoeren van de oefening en het psychodrama. [2] Het observeren en registreren hoe groepsleden zich gedragen gedurende de oefening en het psychodrama. [3] Het bepalen van de waarden
van de persoonlijke zingeving en hiervoor ook gaan staan. [4] Het communiceren over
de dood en de wijze hoe je wil worden begraven of gecremeerd.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Emotionele code
Tijdsduur van de oefening: 240 — 420 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, muziek en/of geluiden (sfx), theater schmink,
kaarsen + kandelaars, theaterspots met filters, doeken, wierook, meditatiekussens of
bankjes. De groepsleden dienen kleren mee te nemen waarin zij begraven of gecremeerd willen worden.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), psychodrama
(werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleden dienen vooraf hun begrafenis of crematie voor te
bereiden (zie hiervoor ook de speciale presentatie in www.boekenhoek.info). Dit betekent dat zij
een rouwadvertentie maken, uitprinten en meebrengen naar de bijeenkomst; muziekstukken uitkiezen die tijdens de plechtigheid gedraaid moeten worden (neem 3 muziekstukken mee van
maximaal 15 minuten); aan drie familieleden, partner of goede vrienden wordt gevraagd om een
tekst te schrijven die tijdens de plechtigheid uitgesproken zou worden. Deze mag het groepslid
zelf niet lezen en worden in enveloppen gestopt met de naam erop van wie de tekst is; het groepslid gaat een draaiboek maken voor de begrafenis of de crematie; ook maakt het groepslid een herdenkingsprentje met een afscheidstekst erin; tot slot bepaald het groepslid welke kleren hij/zij
wil dragen en sierraden en/of make-up. Let op: de dag van de begrafenis of crematie is de dag van
de bijeenkomst! Dus hiermee rekening houden met de data!
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Stage en aankleding: Voor het eerste deel dient de werkruimte stemmingsvol

uitgelicht te zijn, zodat er een stemmige sfeer ontstaat. Als ook dat de gesprekskring
duidelijk wordt gemarkeerd door het licht. Het licht dient een wit/geel accent te hebben, met oranje/rood tinten.

De uitvoering
Inleiding op de oefening:

1. De groepsleider vraagt of de groepsleden de huiswerkspullen erbij willen pakken, dus: de
rouwadvertentie, het herdenkingskaartje, het draaiboek, de muziek en de afscheidteksten in
de enveloppen.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden de kleding aan willen doen waarin zij begraven of
gecremeerd willen worden.
3. De groepsleider vraagt of de groepsleden plaats willen nemen in de speciale gesprekskring.

Het doorvoeren van de oefening:

DE EERSTE HELFT:
De groepsleider bespreekt per groepslid de volgende punten:

Hoe stel je je voor dat je dood gaat? Door een ziekte? Een ongeluk? Een misdrijf?

Wat gebeurd er volgens jou op het moment dat je dood gaat?

Is er iets na de dood?

Ik wil je vragen om de rouwadvertentie voor te lezen en vervolgens door te geven.

Ik wil je vragen om het herdenkingskaartje door een ander groepslid voor te laten lezen en
vervolgens door te geven.

Ik wil vragen of je het draaiboek van je begrafenis of crematie met ons wilt doornemen. Let
op: de muziek draaien op het juiste moment zoals het in het draaiboek staat vermeld. Als
ook door andere groepsleden de afscheidsteksten van familieleden, partner en/of goede
vrienden laten voorlezen.

Hoe is het voor je om dit met ons te delen?
Het is belangrijk om de tijd te nemen voor het doornemen van de begrafenissen en/of crematies.
Neem een korte pauze (3 minuten) tussen de groepsleden. Hou de sfeer stemmig en plechtig. Ga
NIET jagen omdat je eventueel met de tijd in de knoei komt, rond de oefening in dat geval af en ga
tijdens de volgende bijeenkomst verder.
DE TWEEDE HELFT:
1. Eén groepslid wordt uitgekozen om de protagonist te zijn van het psychodrama. Bij voorkeur
is dit een persoon die moeite heeft met het implementeren van nieuw gedrag, acceptatieproblemen door anderen of een groepslid dat een nieuw begin wil maken met zijn/haar leven.
2. De ruimte wordt omgebouwd tot een kamer in een mortuarium met een tafel in het midden
(hier doeken over heen) en uitgelicht met vooral blauw tinten en zeer gedempt licht.
3. De regisseur vraagt om het draaiboek, de afscheidsteksten en de muziek van de protagonist
omdat deze worden gebruikt tijdens het psychodrama.
4. De groepsleden verlaten de werkruimte en gaan in een andere ruimte wachten om naar het
mortuarium te gaan. Er wordt gevraagd of zij zich willen voorstellen dat het groepslid is overleden en een ieder zo dadelijk de kans krijgt om afscheid van hem/haar te nemen. Let op: in de
wachtkamer dient er stemmig licht te zijn en een plechtige sfeer. Het licht dient meer te zijn
dan in de werkruimte, zodat de groepsleden bij binnenkomst moeten wennen aan het weinige
licht. De groepsleden mogen niet met elkaar praten.
5. Ondertussen wordt de protagonist geschminkt. Vervolgens gaat de protagonist op de versierde
tafel liggen en speelt voor de dode. De muziek wordt gedraaid. De overige groepsleden komen
om beurten binnen en nemen apart afscheid van de dode. Het groepslid verlaat de ruimte
weer. Hierna gaan alle groepsleden naar binnen en nemen tezamen afscheid en er volgt een
slotwoord.
6. Als het afscheid compleet is gaan de groepsleden weg en laten de dode alleen achter. (twee
minuten stilte)
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Ter uitgeleide: De regisseur stopt het spel en vraagt of de groepsleden vijf minuten stil willen zijn.

Evaluatie
Opruimen: Het opruimen van de stage.
Evaluatie: Het psychodrama wordt doorgesproken. Welke ontdekkingen heeft de protagonist
gedaan? Wat is hij/zij gewaargeworden? Hoe hebben de groepsleden het ervaren? Wat verandert
dit voor je dagelijks leven? Wat wil je nog verder gaan doen met je leven?
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte
termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Transformatiemomenten tekenen
Onderwerp van de oefening: Het stilstaan en symboliseren van de transformatiemomenten in je leven en plaatsen op de levensbalk.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het (h)erkennen van transformatiemomenten in
je leven. [2] Het symboliseren van de transformatiemomenten in de vorm van tekeningen. [3] Het kunnen plaatsen van de transformatiemomenten op de levensbalk.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Door deel te nemen aan de geritualiseerde oefening kan het groepslid een innerlijke voorstelling maken van de diverse transformatiemomenten. [2] Het visualiseren van de transformatiemomenten en deze visualisaties tekenen. [3] De tekeningen op de levensbalk plaatsen.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Contemplatieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 90 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, stiften, kleurpotloden, waskrijt, muziek en/of
geluiden, meditatiekussens of meditatiebankje, of (Japanse) stoelen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek), expressie (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Ieder groepslid neemt (minimaal) zes vellen papier en tekenspullen mee naar een plek in de werkruimte, waar hij/zij voldoende ruimte heeft om te tekenen en om
in de meditatiehouding te kunnen zitten.
Stage en aankleding: De groepsleden creëren hun eigen werkplek om te mediteren en te tekenen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening:

1. Groepsleider: “Ga in de meditatiehouding zitten. Zorg ervoor dat je een rechte rug hebt. Je
schouders niet optrekken en laat je handen op je benen rusten”.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden hun ogen willen sluiten. (muziek of natuurgeluiden
aan) “Adem diep in via de neus. Adem uit door de mond. Blijf je concentreren op je ademhaling. Adem in via de neus. Adem uit door de mond”. (Blijven herhalen). (5 minuten)
3. Groepsleider: “Richt je aandacht op je ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond.
Maak tijdens het uit ademen een ‘ommmmmm’- geluid of een ‘zoemmmmmmm’-geluid. (10
minuten)
4. Groepsleider: “Bevries in je houding en blijf achtzaam. Als je jeuk krijgt of last van spierpijnen, ga er dan niet op in. Alleen vaststellen en loslaten. Niets mee doen. Laat je niet afleiden
door geluiden of gedachten. Alleen registreren”. (10 minuten).

Pagina 639

Het doorvoeren van de oefening:
1. Groepsleider: “Probeer het moment van jouw schepping/creatie in gedachten voor
te stellen. Wanneer je hier een beeld van hebt gevisualiseerd, mag je je ogen openen en het beeld gaan tekenen. Vergeet niet om de tekening nummer 1 te geven”.
(4 minuten)
2. Groepsleider: “Probeer het moment van je geboorte voor te stellen. Wanneer je hier een beeld
van hebt gevisualiseerd, mag je je ogen openen en het beeld gaan tekenen. Vergeet niet om de
tekening nummer 2 te geven”. (4 minuten)
3. Groepsleider: “Probeer het moment van je ontgroening voor te stellen. Wanneer je hier een
beeld van hebt gevisualiseerd, mag je je ogen openen en het beeld gaan tekenen. Vergeet niet
om de tekening nummer 3 te geven”. (4 minuten)
4. Groepsleider: “Probeer het moment van het zelfstandig worden/uit-huis-gaan voor te stellen.
Wanneer je hier een beeld van hebt gevisualiseerd, mag je je ogen openen en het beeld gaan
tekenen. Vergeet niet om de tekening nummer 4 te geven”. (4 minuten)
5. Groepsleider: “Probeer het moment van overgang van volwassene naar oudere voor te stellen.
Wanneer je hier een beeld van hebt gevisualiseerd, mag je je ogen openen en het beeld gaan
tekenen. Vergeet niet om de tekening nummer 5 te geven”. (4 minuten)
6. Groepsleider: “Probeer het moment van overlijden voor te stellen. Wanneer je hier een beeld
van hebt gevisualiseerd, mag je je ogen openen en het beeld gaan tekenen. Vergeet niet om de
tekening nummer 6 te geven”. (4 minuten)
7. Groepsleider: “Plak de tekeningen 1 tot en met 6 in een chronologische volgorde op een groot
vel papier. Teken onder de tekeningen een levensbalk dat begint met de datum van je geboorte
en eindigt met de fictieve datum van je overlijden. De tekeningen representeren de zes wezenlijkste transformatiemomenten in je leven. Hierbij valt tekening 1 in feite iets buiten de boot,
omdat hier niet echt sprake is van een transformatiemoment, maar veel meer van het scheppingsmoment. Geef op de levensbalk de leeftijden en/of jaartallen aan waarop de transformatiemomenten zich hebben gemanifesteerd of wanneer jij denkt dat ze zich zullen gaan manifesteren”.
8. Groepsleider: “De perioden tussen de transformatiemomenten worden gekenschetst door kleinere piekervaringen en/of transformatiemomenten en/of gemiste transformatiemomenten.
Geef deze ervaringen en momenten ook weer op de levensbalk. Je kunt dit doen door voor iedere ervaring of transformatiemoment een symbool te kiezen en dit te teken. Zo kan een getekend boek symbool staan voor school en een vrachtwagen symbool voor een verhuizing. Geef
tevens de leeftijd en/of het jaartal aan”.
Ter uitgeleide: Groepsleider: "In de tussenperioden werk je toe naar het volgende grote transformatiemoment. Hiervoor dien je kennis en ervaringen op te doen en deze om te zetten in nieuw
gedrag. Dit nieuwe gedrag is noodzakelijk om een of meerdere vormen van onvermogen te overwinnen. Bekijk de levensbalk vanuit dit perspectief. Met andere woorden: bezie de ervaringen,
gebeurtenissen en omstandigheden eens als de kralen van een ketting die noodzakelijk zijn om
samen een sieraad te kunnen vormen. Probeer de rode draad in je leven te ontdekken”.

Evaluatie
Opruimen: De groepsleden ruimen hun eigen stage op en nemen vervolgens plaats in een gesprekskring.
Evaluatie: De verschillende levensbalken worden besproken. Aandachtspunten hierbij kunnen
zijn: Wat symboliseren de tekeningen van de transformatiemomenten?; Wat voelt het groepslid
bij de tekeningen en de levensbalk?; Wat is de zin van crisissen in je leven?; Wat is de zin van het
al dan niet maatschappelijk succesvol zijn?; Wat is de zin van jouw leven? Wat is de rode draad
door jouw leven heen?
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventuele (korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Groepslevensbalk
Onderwerp van de oefening: Het samenvoegen van de persoonlijke levensbalken van
de groepsleden tot één groepslevensbalk.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het verwerven van inzicht in de eigen levensgeschiedenis. [2] Het scheppen van een beeld van de toekomst op basis van het verleden
en het heden. [3] Het zien van verschillen tussen de verschillende levenslopen van de
groepsleden. [4] Het gewaarworden van transformatiemomenten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdracht om een levensbalk
te maken. [2] Het samenvoegen van de persoonlijke levensbalken op één (minimaal)
vijf meter lange levensbalk. [3] De tekeningen op de groepslevensbalk plaatsen. [4] Het
bevragen naar ervaringen uit het leven van andere groepsleden en parallellen ontdekken.
Stap van de fase van het groepsproces: Genegenheid van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: 120 — 240 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, stiften, kleurpotloden, waskrijt, rol bruin inpakpapier, muziek en/of geluiden, meditatiekussens of meditatiebankje, of (Japanse) stoelen, twee dobbelstenen (groot), badeenden.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek), expressie (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Ieder groepslid neemt de levensbalk mee die hij/zij tijdens de oefening: transformatiemomenten tekenen, heeft gemaakt.
Stage en aankleding: De werkruimte dient zoveel mogelijk leeg te zijn.

De uitvoering
Inleiding op de oefening:

1. Groepsleider: “Pak een rol bruin inpakpapier van minimaal vijf meter lengte. Leg deze uitgerold in de ruimte”.
2. Groepsleider: “Teken, in de lengte, een balk op het papier. Geef op de balk 101 verticale
streepjes aan. Ieder streepje staat voor een levensjaar. Nummer alle streepjes. Het eerste
streepje wordt genummerd met ‘0’”.
3. Groepsleider: “Ieder groepslid pakt een viltstift. Zorg ervoor dat ieder groepslid een andere
kleur viltstift heeft”.
4. Groepsleider: “Ieder groepslid geeft door middel van symbolen (tekeningen) op de levensbalk
de hoogte- en dieptepunten weer, die hij/zij in zijn/haar verleden heeft meegemaakt. Tot het
verleden wordt alles gerekend tot aan het huidige kalenderjaar”.
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5. Groepsleider: “Ieder groepslid geeft door middel van symbolen (tekeningen) op de
levensbalk de hoogte- en dieptepunten weer, die hij/zij dit kalenderjaar heeft meegemaakt”.
6. Groepsleider: “Ieder groepslid geeft door middel van symbolen (tekeningen) op de
levensbalk de hoogte- en dieptepunten weer, die hij/zij verwacht in zijn/haar toekomst mee te
maken. Deze hoogte- en dieptepunten kunnen beproevingen zijn, opdrachten, uitdagingen,
transformatiemomenten, testen, enzovoorts”.
7. Groepsleider: “Ieder groepslid geeft zijn/haar leeftijd van overlijden aan. Bovendien geeft hij/
zij symbolisch weer hoe hij/zij graag herinnert wil worden”.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Groepsleider: “Ieder groepslid neemt een pion (bijvoorbeeld een gezichtsmasker van de persoon zelf of een dierbaar voorwerp of een badeend) en zet die op het eerste streepje, de nul”.
Let op: de transformatie tekeningen van de persoonlijke levensbalken kunnen ook op de groepslevensbalk worden geplaatst. In dat geval is de tekening van de conceptie, de plek waar de pion
komt te staan!
2. Groepsleider: “Om beurten gooit ieder groepslid met twee dobbelstenen. Zet de pion zoveel
plaatsen vooruit als de dobbelstenen te samen aangeven. Wanneer een persoon '12' gooit mag
hij/zij nog een keer gooien. Wanneer een persoon '9' gooit moet hij twintig plaatsen terug”.
3. Groepsleider: “Wanneer de pion zoveel plaatsen is gezet, in overeenstemming met het aantal
ogen van de dobbelstenen, staat het bij een bepaald levensjaar. Wanneer er bij dit levensjaar
een symbool staat getekend, vertelt de persoon wiens tekening het is, voor welk hoogte- of
dieptepunt de tekening symbool staat. Staan er bij dit levensjaar meerdere symbolen, dan vertellen meerdere personen hun ervaringen of verwachtingen. Staat er bij het levensjaar geen
symbool dan vertelt de persoon, die met de dobbelstenen heeft gegooid, een ervaring of verwachting die hij/zij associeert met het levensjaar waarop hij/zij terecht is gekomen”.
4. Groepsleider: “Wanneer gedurende het spel meerdere personen op eenzelfde levensjaar terecht
komen, waar een symbool staat getekend, vertelt de persoon die het symbool heeft getekend
steeds een nieuw aspect van zijn/haar associatie met die leeftijd en/of de ervaring en/of de verwachting”.
5. Groepsleider: “Groepsleden mogen elkaar ook vragen stellen, wanneer dit helpt om ervaringen
of verwachtingen te formuleren en te vertellen”.
Ter uitgeleide: Groepsleider: “Tot slot formuleert ieder groepslid tenminste drie realistische
doel- en taakstellingen waarmee hij/zij aan de slag wil gaan. Uiteraard naar aanleiding van de
oefeningen en de gesprekken over de ervaringen, herinneringen en verwachtingen”.

Evaluatie
Opruimen: De groepsleden ruimen hun eigen stage op en nemen vervolgens plaats in een gesprekskring.
Evaluatie: Iedereen neemt plaats in een gesprekskring en krijgt gelegenheid om zijn/haar gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventuele (korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Taal en beleving
Onderwerp van de oefening: Taal is het middel bij uitstek om je gedachten en emoties
over te brengen naar een andere persoon. Woorden bezitten dan ook veel kracht die
jezelf en ook de ander kunnen treffen of juist vleugels geven. De beleving van taal is
belangrijker dan dit in eerste instantie lijkt.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het achterhalen wat taal enerzijds doet met je gevoelsbeleving en anderzijds het bewust worden wat je feitelijk zegt. [2] Het leren vertalen van je eigen vocabulaire. [3] Het doelbewust ervaren van het gesproken woord.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het actief uitvoeren van de opdracht. [2] Het plegen van introspectie. [3] Het actief gewaarworden van de lichaamsensaties die het
groepslid tijdens de oefening ervaart.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, tekstfragment over taal (zie bijlage), pionnen,
spelbord + spelregels (zie bijlage) en een muntstuk.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek), expressie (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het in kleur printen van het tekstfragment over taal, het spelbord
(op A3 formaat) en de spelregels.
Stage en aankleding: De stoelen worden in een gesprekskring geplaatst.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden in de gesprekskring willen
komen zitten.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider deelt de bijlage uit over taal en de symbolische betekenis van taal. De groepsleider vraagt of de groepsleden de bijlage willen lezen en de bijbehorende opdracht willen maken. Hierbij mogen de groepsleden de hulp van elkaar inroepen.
2. De groepsleden krijgen 30 minuten de tijd om aan de opdracht te werken. De opdracht is veel
meer bedoelt om een aanzet tot denken te geven over het taalgebruik van de persoon dan precies alle tekens en symbolen binnen het taalgebruik van de persoon te achterhalen.
3. De uitkomst van de opdracht wordt in de groep besproken. (25 minuten)
4. De groepsleider deelt het ‘taalspel’ uit. (Zie hiervoor de bijlage)
5. Het spel wordt gespeeld.
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Ter uitgeleide: De groepsleider rond het spel af.

Evaluatie
Opruimen: De groepsleden ruimen hun eigen stage op en nemen vervolgens plaats in een gesprekskring.
Evaluatie: Iedereen neemt plaats in een gesprekskring en krijgt gelegenheid om zijn/haar gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventuele (korte termijn) doel- en taakstellingen.

Taal is volgens het van Dale woordenboek: ‘het systeem van spraakklanken door middel waarvan mensen met elkaar communiceren en de
schriftelijke vastlegging hiervan’. Dit wil zeggen dat bepaalde klanken
en/of tekens een (symbolische) betekenis bezitten die alleen bekend is
voor personen die de taal kunnen verstaan en/of lezen.
Taal is een middel om de communicatie tussen de binnenwereld en de
buitenwereld van een persoon tot stand te brengen. Een persoon kan
zich van verschillende vormen van taal bedienen, bijvoorbeeld:

Standaardtaal: een taal die als normatief is erkend (van Dale).

Paralanguage: eigenschapen van de stem, als lachen, geeuwen,

grommen en dergelijke.

Metataal: een taal die betekenissen verwoordt zonder dat die woor-

den of gevoelens zelf worden uitgesproken of geschreven, als: melodie, ritme, volume, toonhoogte.

Kunsttaal: een kunstmatig samengestelde taal (van Dale)

Stamtaal: een taal waaruit andere talen zijn ontstaan. (van Dale)

Mengtaal: een taal dat is ontstaan uit vermenging van andere talen.

(van Dale)

Moedertaal: een taal die men van zijn opvoeders leert.

Jargon: een taal die gerelateerd is aan een specifieke groep met als

doel om de groep te beschermen tegen personen die niet tot de
groep behoren, als ook om herkenbaar te zijn voor mensen die wel
tot dezelfde groep behoren.

Tekens
Taal is opgebouwd uit tekens. Het verschil tussen een teken en een symbool is dat een teken (bijvoorbeeld het woord: boom) slechts betrekking
heeft op:
[a] De (woord-)vorm,
[b] De algemeen geldende betekenis die aan de (woord-)vorm wordt toegedicht.

Terwijl een symbool betrekking heeft op:
[a] De (woord-)vorm,
[b] De algemeen geldende betekenis die aan de (woord-)vorm wordt toegedicht,
[c] De interpretatie, associatie en waardeschatting van degene die het
symbool waarneemt.

Opmerking: In ons taalsysteem is ooit afgesproken dat de vier letters: B,
O, O, M, te samen het woord: BOOM vormen = de woordvorm. Dit woord

refereert aan een hoog houtig gewas met stam = de algemeen geldende
betekenis van de woordvorm. Alleen iedere keer als Kees het woord:
'boom' leest, lopen de koude rillingen over zijn rug. Hij interpreteert
BOOM als de boom waar hij twee jaar geleden met een enorme rotvaart
tegenaan is gereden. De associatie is: de angst om dood te gaan. De waarde die hij aan het woord toedicht is er een van groot ontzag, omdat hij de
herinnering van het ongeluk niet kan loslaten en beseft dat hij heel veel
geluk heeft om nog in leven te zijn = interpretatie, associatie en waardeschatting van degene die het symbool waarneemt. Anders gezegd: Bij elkaar horende tekens vormen te samen een systeem. Of een teken tot een
bepaald systeem gerekend kan worden, hangt af of de vorm en de betekenis van de vorm correspondeert met de overige tekens van dat systeem. Een symbool is een teken door de ogen van een persoon beschouwd, waardoor het teken een meerwaarde krijgt omdat het teken
(binnen het referentiekader van de persoon) wordt geïnterpreteerd, geassocieerd en vervolgens op waarde geschat.

Wat wil ik hiermee zeggen?
Dat een taal alleen 'objectief' op vorm en betekenis wordt beschouwd,
maar ook 'subjectief' geïnterpreteerd, geassocieerd en gewaardeerd.

Symbolen
Een symbool is een zintuiglijk waargenomen beeld (met in begrip van de
daaraan toegekende betekenis) dat op iets wijst wat verder reikt dan het
waargenomen beeld zelf. Zonder het waarnemen van het symbool zou de
waarnemer geen weet hebben van de betekenis die door het beeld wordt
gesymboliseerd. Ieder symbool heeft een eigen betekenis, die alleen door
het betreffende symbool kan worden opgeroepen. De vorm van het symbool is onbelangrijk. De herkenbaarheid van het symbool is daarentegen

zeer belangrijk. Symbolen vormen, in wezen, het directe contact met het
Zelf. Het is daarom ook belangrijk om te weten wat welke symbolen voor
jou betekenen. Dit wil zeggen dat wanneer je iets meer van de aard van
jouw symbolen weet, je ook iets meer over jezelf weet.

Vertaling
Het zal je inmiddels duidelijk geworden zijn dat jouw persoonlijk taalgebruik niet enkel bestaat uit het gebruik van tekens vanwege de woordvorm of de algemeen geldende betekenis van het woord.
Binnen je eigen taal bezitten sommige tekens een symbolische betekenis.
Het teken vertelt dus meer dan alleen maar de algemeen geldende
woordvorm. Het geeft ook iets weer van de beleving (= een combinatie
van voelen en denken). Zo kan een zin als: ‘Ik voel me leeg’, betekenen:

‘Ik voel me uitgeput en gebruikt door jou’.

Of: ‘Ik wil alleen zijn’, kan betekenen: ‘Ik voel me eenzaam en in de

steek gelaten’.

Of: ‘Ik ben sterk’, kan betekenen: ‘Zie je wel dat ik het weer allemaal al-

leen moet zien klaar te spelen’.

Of: ‘Ik wil iets leuks gaan doen’, kan betekenen: ’Ik verveel me’.
Sommige van die tekens komen steeds weer terug, bijvoorbeeld in de
vorm van ‘een remmer’. Een zin die je tegenhoudt om tot actie over te
gaan. Aan de andere kant geeft het gebruik van dit soort tekens je eigen
taal een bepaalde kleur en sfeer. Zo kan het zijn dat je een heel bloemig
taalgebruik bezit of juist een heel zakelijk taalgebruik. Misschien verandert, in emotioneel pijnlijke omstandigheden, je taal wel in een taal met
een dramatische klank. Bijvoorbeeld met als doel om de pijn te camoufleren of om je ‘Lot’ te accentueren of om je rol te onderstrepen of om
jezelf groter en sterker te maken. Zo herinner ik mij dat mijn eerste
partner tegen mij vertelde (kort nadat de relatie was uitgegaan): ‘Je
kunt altijd bij mij terecht’, in plaats van: ’Het doet pijn om je te laten

gaan’.

Opdracht
1. Schrijf een aantal woorden, begrippen en/of zinnen op die je met een
grote regelmaat gebruikt. Anders gezegd: schrijf woorden en zinnen
op die je tot je vaste vocabulaire mag rekenen.
2. Welke betekenis dicht je toe aan de woorden, begrippen en zinnen uit
(1). Verschilt deze van de algemeen geldende betekenis van het woord,
het begrip of de uitspraak?
3. Kun je voor jezelf achterhalen in welke omstandigheden je veel gebruik maakt van de woorden, de begrippen en/of de zinnen uit (1).
4. Kun je een vertaling (bijvoorbeeld in de vorm van een synoniem of een
definitie) geven van de woorden, de begrippen en/of de zinnen uit (1).
5. In hoeverre ben je je bewust van je taalgebruik en wat je feitelijk zegt
of wilt zeggen maar het niet rechtstreeks doet? Heb je inzicht in de onderliggende redenen of motieven waarom je niet rechtstreeks in je
taal bent?
6. Bespreek de uitkomsten met andere groepsleden.

Benodigdheden:
1. Spelbord,
2. Pionnen,
3. Een geldmunt.

Doel van het spel:
Het bewust worden van het persoonlijk taalgebruik en
de onderliggende (gevoels)beleving, aan de hand van
bepaalde omstandigheden.

Spelregels:
1. Iedere speler zet op één vak met daarin een woord geschreven een pion. Het maakt niet uit welk vak de speler daarvoor
kiest.
2. De jongste speler begint met het spel door de munt omhoog te
gooien. Komt de munt op ‘de kop’ dan mag hij/zij de pion twee
plaatsen vooruit zetten. Komt de munt op ‘de munt’ dan gaat
hij/zij drie plaatsen achteruit.
3. Komt de speler op een vak terecht met een tekstblok dan
dient hij/zij tenminste drie woorden, begrippen of zinnen op
te noemen die tot zijn/haar persoonlijke taal horen en die een
symbolische betekenis hebben. De woorden, begrippen of zinnen dienen wel iets te hebben uit staan met de categorie waar
de pion op staat.
4. Er bestaan totaal vijf categorieën, te weten:

Verrassing; wat zeg je als je aangenaam of onaangenaam

wordt verrast of in een niet geplande situatie terecht
komt?

Denken; wat denk je als je bijvoorbeeld in een mindfuck

zit? Of als je de ‘smarty pants’ uithangt?


Zwetsen; wat zeg je als je gaat overdrijven of jezelf be-

langrijker gaat maken?

Liefde; wat zeg je om je gevoelens te omschrijven bijvoor-

beeld het gevoel van liefde?

Ramp; wat zeg je als dingen in het honderd lopen?

5. Komt de speler bij een volgende beurt op een vierkant met een
nummer erop, dan dient hij/zij evenveel voorbeelden te geven
als het nummer in het vak aangeeft. De voorbeelden dienen te
maken te hebben met de woorden, begrippen of zinnen die de
persoon genoemd heeft toen hij/zij in het laatste vak met een
tekstblok stond.
6. Het spel is afgelopen wanneer een speler vier keer op hetzelfde tekstblok terecht komt.
7. De spelers mogen hun aantekeningen naar aanleiding van de
eerder gemaakte opdracht tijdens het spel raadplegen.
8. Daar waar de spelregels niet in hebben voorzien bepalen de
groepsleden te samen hoe er gehandeld dient te worden.
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Algemeen
Naam van de oefening: Uit de knoop komen
Onderwerp van de oefening: Het is gewoonlijk moeilijk voor een groepslid om zich
voor te stellen hoe het voelt om niet langer met jezelf in de knoop te zitten.
Doelstelling(en) van de oefening: Door het letterlijk uit de knoop komen, bezit dit een
bevrijdende ervaring die als symbool dient voor de mentale vrijheid die de persoon
kan ervaren na het overwinnen van een vorm van onvermogen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het nauwgezet uitvoeren van de oefening. [2] Het
symboliseren van knoop en het uit de knoop komen met een vorm van onvermogen. [3]
Het openstaan voor de gevoelsbeleving en het tot uitdrukking brengen hiervan d.m.v.
expressie.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 90 minuten
Benodigde middelen: Muziek en geluiden (SFX), yoga- of campingmatjes, meditatiekussens of bankjes, of Japanse stoelen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek), expressie (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om twee verschillende muzieksoorten klaar te
hebben staan. Voor het eerste deel (‘in de knoop zijn’) is geschikt om Liquid Mind van Chuck
Wild te gebruiken (dan wel vergelijkbare muziek) in combinatie met geluiden uit de baarmoeder.
Voor het tweede deel (’uit de knoop zijn’) is muziek die opbouwt van traag naar snel en dansbaar
is belangrijk. Hierbij het liefst de nadruk op percussie. Gabriele Roth is o.a. muzikant met diverse tracks die hiervoor in aanmerking komen.
Stage en aankleding: De werkruimte dient zoveel mogelijk leeg te zijn.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden een plek in de werkruimte
willen uitzoeken en daar een meditatiekussens (of bankje) + matje willen neerleggen.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Groepsleider: “Ga in de meditatiehouding zitten. Zorg ervoor dat je een rechte rug hebt. Je
schouders niet optrekken en laat je handen op je benen rusten”.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden hun ogen willen sluiten. (geen muziek of natuurgeluiden) “Adem diep in via de neus. Adem uit door de mond. Blijf je concentreren op je ademhaling. Adem in via de neus. Adem uit door de mond”. (Blijven herhalen). (ongeveer 5 minuten)
3. De groepsleden zitten nog steeds in de meditatiehouding met de ogen dicht. De groepsleider
vraagt of de groepsleden achtzaam willen zijn. Alles wat zij kunnen horen, voelen, denken,
ervaren registreren zonder er op in te gaan...probeer geen geluiden te herkennen, hoor ze en
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ga er niet dieper op in….Ga niet analyseren, alleen registreren….wees achtzaam.
(ongeveer 10 minuten).
4. Groepsleider: “Richt je aandacht op je ademhaling. Adem in door de neus en uit
door de mond. Maak tijdens het uit ademen een ‘ommmmmm’- geluid of een
‘zoemmmmmmm’-geluid. (10 minuten)
5. Groepsleider: “Ik wil je vragen of je je wilt voorstellen dat je in de knoop met jezelf zit. Je bent
gevangen en je zit opgesloten. Probeer je dit letterlijk en figuurlijk voor te stellen zowel in gedachten als in houding en/of bewegingen”. (Pauze 2 minuten)
6. Groepsleider: “Voel de beperktheid en het onvermogen om te kunnen handelen”. (Pauze 2 minuten)
7. Groepsleider: “Visualiseer je een vorm van onvermogen waarmee je te maken hebt”. (Pauze 2
minuten)
8. Groepsleider: “Ga weer in de meditatiehouding zitten en word je gewaar wat er in je lichaam
gebeurd”. (2 minuten)
9. Groepsleider: “Concentreer je op de ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond.
Maak tijdens het uitademen een ommmmmm of een zoemgeluid”. (3 minuten)
10.Groepsleider: “Visualiseer dat je een oplossing vindt voor de ervaren vorm van onvermogen.
Het maakt niet uit welke oplossing. Alleen het concept van een oplossing in de vorm van het
abstracte van de woordvorm: ‘oplossing’, is al voldoende”. (2 minuten)
11.Groepsleider: “Word je gewaar wat je voelt en denkt”. (2 minuten)
12.Groepsleider: “Concentreer je op de ademhaling. Adem in door de neus en uit door de mond.
Maak tijdens het uitademen een ommmmmm– of een zoemgeluid”. (3 minuten)
13.Groepsleider: “Neem weer de opgesloten/gevangenhouding aan”. (Pauze 4 minuten)
14.Groepsleider: “Visualiseer je oplossing en kom heel, heel langzaam in beweging. Hou de bewegingen klein en maak iedere beweging zo intensief mogelijk”. (2 minuten)
15.Groepsleider: “Heel langzaam raak je steeds verder uit de knoop en blijf je groeien tot dat je
staat”. (5 minuten)
16.Groepsleider: “Blijf bewegen op de muziek en laat de beweging langzaam overgaan in dans.
Hou je ogen gesloten en ervaar de vrijheid in jezelf en buiten jezelf”. (5 tot 10 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: De gebruikte attributen dienen te worden opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Aandachtspunten:
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen?
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Algemeen
Naam van de oefening: Emoties ervaren
Onderwerp van de oefening: Het ervaren van emoties, zonder hiermee op de loop te
gaan, is voor nogal wat groepsleden een lastige aangelegenheid. Het lijkt alsof de emoties (zeker de wat intensere) dicteren en de persoon hiermee aan de slag moet gaan.
Hierdoor is het moeilijk om de emoties te ervaren zoals zij zich aandienen.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ervaren van emoties die tijdens de oefening
worden opgeroepen, zonder hiermee op de loop te gaan. [2] Het symboliseren van de
gevoelservaring door het groepslid. [3] Het letterlijk visualiseren van de symbolisering
van de gevoelservaring.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het nauwgezet uitvoeren van de oefening. [2] Het
symboliseren van de gevoelservaring. [3] Het tekenen van het in gedachten voorgestelde symbool.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 90 minuten
Benodigde middelen: Muziek, meditatiekussens of bankjes, of Japanse stoelen, tekenpapier, stiften, kleurpotloden.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek), expressie
(werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om verschillende muzieksoorten klaar te hebben
staan. Voor het eerste deel is er ritmische muziek nodig (niet te snel, maar verleidelijk om op te
bewegen/dansen). Hierbij kun je o.a. denken aan de muziek van Gabriele Roth. Voor het tweede
deel is bijvoorbeeld Liquid Mind van Chuck Wild geschikt om te gebruiken.
Stage en aankleding: De werkruimte dient zoveel mogelijk leeg te zijn.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden een plek in de werkruimte
willen uitzoeken en daar in de basishouding willen gaan staan.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Sluit je ogen en concentreer je op de ademhaling. Adem in door de neus. Hou de adem kort
vast. Adem uit door de mond. (5 minuten)
2. Beweeg je lichaam, op de muziek, van achter naar voren en terug. Laat je armen zijwaarts
zwaaien. (3 minuten)
3. Blijf in beweging. Als je wilt mag je ook het hoofd mee laten gaan in de beweging. (2 minuten)
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4. Geef je armen en je hoofd de ruimte om licht te bewegen. (2 minuten)
5. Sta stil en concentreer je op je gevoel. Wat word je gewaar? (1 minuut)
6. Laat het gevoel dat je gewaar wordt door middel van een beweging tot uitdrukking komen. Dit kan door middel van kleine bewegingen of juist grote bewegingen. Door te
lopen of stil te staan. Enzovoorts. (5 minuten)
7. Sta stil en concentreer je op andere gevoelens die je vandaag hebt gevoeld. Laat ook enkele
van deze gevoelens door middel van beweging tot uitdrukking komen. (3 minuten)
8. Sta stil en concentreer je op je gevoelens. Wat voor een geluiden horen bij deze gevoelens?
Maak geluiden tijdens je bewegingen bij de gevoelens die je tot uitdrukking wilt brengen. Bijvoorbeeld: lachen, zingen, schreeuwen, kreunen. (5 minuten)
9. Sta stil en concentreer je op negatieve gevoelens die je hebt. Breng deze negatieve gevoelens
door middel van beweging en geluid tot uitdrukking. (2 minuten)
10.Maak de bewegingen steeds groter en de geluiden steeds harder. Overdrijf. (2 minuten)
11.Schud de negatieve gevoelens door middel van bewegingen en geluiden uit je lichaam. (2 minuten)
12.Sta stil en concentreer je op positieve gevoelens die je hebt. Breng deze positieve gevoelens
door middel van beweging en geluid tot uitdrukking. (5 minuten)
13.Maak de bewegingen steeds groter en de geluiden steeds harder. Overdrijf. (2 minuten)
14.Schud de positieve gevoelens door middel van bewegingen en geluiden uit je lichaam. (2 minuten)
15.Sta stil en wees achtzaam. (5 minuten)
16.Open je ogen en neem plaats op een meditatiebankje, meditatiekussens of een stoel. Ga in de
meditatiehouding zitten en sluit je ogen.
17.Zit stil en concentreer je op wat je allemaal voelt. (2 minuten)
18.Zo dadelijk ga ik je vragen of je een beeld wilt voorstellen, dat betrekking heeft op de gevoelens die je momenteel ervaart. Misschien zegt het beeld je weinig tot niets, maar probeer er
open voor te staan. (2 minuten)
19.Alles wat je je voorstelt, heeft je iets te vertellen. Luister daarom goed naar datgene wat het
beeld je te vertellen heeft. Laat het tegen je praten. Denk er om dat in je verbeelding alles mogelijk is en dat alles kan praten...... (2 minuten)
20.Je kunt ook in dialoog treden met het beeld. Probeer het maar eens. (3 minuten)
21.Open je ogen en maak een tekening van het beeld wat je je zojuist hebt voorgesteld. Schrijf bij
de tekening datgene op wat het beeld of het symbool je heeft verteld. (5 minuten)
22.Sluit je ogen en stel het beeld opnieuw voor en ga hiermee in dialoog over de gevoelens die je
ervaart. Wat willen die gevoelens van je? Dat je gelukkiger wordt? Dat je ze niet langer ontkent? Dat je boos wordt? (3 minuten)
23.Neem afscheid van het beeld. (1 minuut)
24.Open je ogen en maak een aantekening bij de tekening die je eerder hebt gemaakt. (3 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden tot slot de ogen willen sluiten en concentreren op de ademhaling (3 minuten).
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Evaluatie
Opruimen: De gebruikte attributen dienen te worden opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Aandachtspunten:
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen?
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Algemeen
Naam van de oefening: Handelen vanuit eigen waardigheid (centreren)
Onderwerp van de oefening: Op momenten dat het spannend of angstig wordt, is het
gewoonlijk moeilijk om standvastig te zijn (letterlijk en figuurlijk). De techniek het
centreren (van de aandacht) brengt hier verandering in, tenminste als je regelmatig
oefent en gaat volharden.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het leren centreren. [2] Het letterlijk en figuurlijk
standvastig zijn. [3] Het kunnen handelen vanuit waardigheid en niet vanuit angst of
te veel spanning (negatieve effecten van stress).
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het nauwgezet trainen van de techniek. [2] Het
volharden in het beoefenen van de techniek. [3] Het leren gecentreerd zijn.
Stap van de fase van het groepsproces: beheersing van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 60 minuten
Benodigde middelen: Muziek
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Ritualiseren (techniek), meditatie (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het meest geschikt is minimal music, bijvoorbeeld: music for 18
musicians van Steve Reich. Of het nummer: Façades van Philip Glass (dit nummer duurt ± 7 minuten, afhankelijk van de versie en kan op ‘repeat’ worden gezet).
Stage en aankleding: De werkruimte dient zoveel mogelijk leeg te zijn.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen gaan staan. Zorg
hierbij voor voldoende ruimte om je heen, zodat je niemand raakt tijdens het bewegen. De groepsleider vraagt vooraf om toestemming aan ieder groepslid afzonderlijk of hij/zij tijdens de oefening
de persoon op het borstbeen (zo hoog mogelijk) en/of midden tussen de schouderbladen mag aanraken om te kijken hoe stabiel hij/zij staat (eventueel kort demonstreren waar je precies wilt aanraken bij een groepslid of co-trainer die hier geen moeite mee heeft).
Het doorvoeren van de oefening:
1. Groepsleider: “Sluit je ogen en concentreer je op de ademhaling. Adem in door de neus. Hou de
adem kort vast. Adem uit door de mond”. (5 minuten)
2. Groepsleider: “Blijf je aandacht richten op je ademhaling en hou je ogen gesloten. Ik ga zo dadelijk jullie om beurten een duwtje geven om vast te stellen hoe stabiel jullie staan”. De
groepsleider probeert zo min mogelijk de aandacht op hem/haar te richten terwijl hij/zij tussen de groepsleden loopt en hier en daar een duwtje geeft. Let op: de enige groepsleden die
(waarschijnlijk) stabiel staan, hebben een vechtsport of topsport beoefend. Of zijn actieve dansers.
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3. Groepsleider: “Open je ogen maar. Ik ga vragen of je in de basishouding wilt gaan
staan. Een natuurlijk rechte rug, buik iets naar voren, voeten recht onder de
schouders, iets door de knieën zakken en het hoofd recht. Leg je handen op je navel en sluit je ogen. Concentreer je op de ademhaling. Adem in door de neus. Hou
de adem kort vast. Adem uit door de mond”. (2 minuten)
4. Groepsleider: “Breng je aandacht van je ademhaling naar de navel…..Voel je navel (leespauze)
Hou je aandacht en concentratie bij de navel”.
5. Groepsleider: “Blijf je aandacht richten op je navel en hou je ogen gesloten. Ik ga zo dadelijk
jullie om beurten een duwtje geven om vast te stellen hoe stabiel jullie staan”. De groepsleider
probeert zo min mogelijk de aandacht op hem/haar te richten terwijl hij/zij tussen de groepsleden loopt en hier en daar een duwtje geeft. (5 minuten)
6. Groepsleider: “Open je ogen maar. Heb je een verschil ervaren tussen de eerste keer en deze
keer?” Let op: De groepsleider legt uit dat als het is gelukt om de aandacht bij de navel te houden, het groepslid gecentreerd was en stabiel stond. Het lukt dan niet om hem/haar om ver te
duwen. Dit is de basis van de techniek: centreren.
7. Groepsleider: “Je mag weer in de basishouding gaan staan en je ogen sluiten. Adem rustig en
gelijkmatig in door de neus en uit door de mond. Richt je aandacht op je navel”. (2 minuten)
8. Groepsleider: “Als je voelt dat je gecentreerd bent, mag je je ogen openen. Richt je blik op 1
punt recht vooruit op een muur. Als je merkt dat je niet langer gecentreerd bent, sluit je je
ogen. Richt je aandacht dan opnieuw op de navel en open je ogen weer als je gecentreerd
bent”.
9. Groepsleider: “Blijf je aandacht richten op je navel. Ik ga zo dadelijk jullie om beurten een
duwtje geven om vast te stellen hoe stabiel jullie staan”.
10.Groepsleider: “Oké, je mag weer in beweging komen. Hoe was het om met de ogen open te
staan en toch gecentreerd te zijn?”(Hou het kort, maximaal 1 minuut)
11.Groepsleider: “Ga weer in de basishouding staan. Sluit je ogen en richt je aandacht op je navel. Als je gecentreerd bent open je je ogen…(pauze)...Loop in rechte lijnen door de ruimte.
Blijf ondertussen gecentreerd. Als het niet mocht lukken om gecentreerd te lopen blijf dan stil
staan en sluit je ogen. Richt je aandacht op de navel en zodra je gecentreerd bent open je je
ogen en ga je opnieuw in rechte lijnen door de ruimte lopen…(pauze)...Ik ga zo dadelijk kijken
of je gecentreerd loopt”. (5 minuten)
12.Groepsleider: “Oké, je mag weer in beweging komen. Hoe was het om gecentreerd door de
ruimte te lopen?”(Hou het kort, maximaal 1 minuut)
13.Groepsleider: “Ga weer in de basishouding staan. Sluit je ogen en richt je aandacht op je navel. Als je gecentreerd bent open je je ogen…(pauze)...Loop in rechte lijnen door de ruimte.
Blijf ondertussen gecentreerd”. (3 minuten)
14.Groepsleider: “Oké, je mag weer in beweging komen. Ging het nu beter dan de vorige ronde?”(Hou het kort, maximaal 1 minuut)
15.Groepsleider: “Ga weer in de basishouding staan. Sluit je ogen en richt je aandacht op je navel. Als je gecentreerd bent open je je ogen…(pauze)...Loop door de ruimte. Blijf gecentreerd.
Als het niet mocht lukken om gecentreerd te lopen, blijf dan stil staan en sluit je ogen. Richt je
aandacht op de navel en zodra je gecentreerd bent open je je ogen en ga je opnieuw in door de
ruimte lopen”. (2 minuten)
16.Groepsleider: “Blijf gecentreerd lopen. Zo dadelijk loop je op een ander groepslid af. Ga op ongeveer 20 centimeter afstand van hem/haar staan. Blijf gecentreerd. Zodra je merkt dat je
moet gaan lachen of zenuwachtig wordt, dan weet je dat je niet langer gecentreerd bent. Draai
je dan af en sluit je ogen. Breng je aandacht naar de navel en zodra je weer gecentreerd bent,
open je je ogen en loop je op een ander groepslid af”. Let op: de verleiding om te gaan praten is
groot, maar dit is niet de bedoeling. (5 minuten)
17.Groepsleider: “Oké, je mag weer in beweging komen. Hoe was het om gecentreerd zo dichtbij
anderen te staan? Wat is je opgevallen?”(Hou het kort, maximaal 1 minuut)
18.Groepsleider: “Ga weer in de basishouding staan. Sluit je ogen en richt je aandacht op je navel. Als je gecentreerd bent open je je ogen…(pauze)...Loop door de ruimte. Blijf gecentreerd.
Als het niet mocht lukken om gecentreerd te lopen, blijf dan stil staan en sluit je ogen. Richt je
aandacht op de navel en zodra je gecentreerd bent open je je ogen en ga je opnieuw in door de
ruimte lopen”. (2 minuten)
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19.Groepsleider: “Blijf gecentreerd lopen. Zo dadelijk loop je op een ander groepslid
af. Ga op ongeveer 20 centimeter afstand van hem/haar staan. Blijf gecentreerd.
Begin nu met de ander te praten. Zodra je merkt dat je moet gaan lachen of zenuwachtig wordt, dan weet je dat je niet langer gecentreerd bent. Draai je dan af
en sluit je ogen. Breng je aandacht naar de navel en zodra je weer gecentreerd bent, open je je
ogen en loop je op een ander groepslid af en gaat een gesprek met hem/haar aan”. (5 minuten)
20.Groepsleider: “Oké, je mag weer in beweging komen. Hoe was het om gecentreerd met andere
groepsleden te praten? Wat is je opgevallen?”. (Hou het kort, maximaal 1 minuut)
21.Groepsleider: “Ga weer in de basishouding staan. Sluit je ogen en richt je aandacht op je navel. Ik wil je vragen of je zo dadelijk iets wezenlijks (iets essentieels) tegen twee groepsleden
van je keuze wilt vertellen…(pauze)...Als je gecentreerd bent open je je ogen. Loop door de
ruimte naar het eerste groepslid wat je iets wezenlijks wilt gaan vertellen. Blijf gecentreerd.
Ga daarna naar het tweede groepslid om iets wezenlijks te vertellen. Als het niet mocht lukken om gecentreerd te lopen en te praten, blijf dan stil staan en sluit je ogen. Richt je aandacht op je navel en zodra je weer gecentreerd bent, open je je ogen en ga je opnieuw daar de
ruimte lopen”. (5 minuten)
22.Groepsleider: “Oké, je mag weer in beweging komen. Wat ging er mis? Waarom lukte de laatste opdracht om iets wezenlijks te zeggen niet? Let op: het lukt niet omdat de aandacht automatisch van de navel wordt verplaatst naar het denken en hierdoor lukt het niet om gecentreerd te blijven. Dit lukt alleen als een persoon volhardt is in het toepassen van de techniek
centreren”.
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden tot slot de ogen willen sluiten en willen
gaan centreren. (3 minuten)

Evaluatie
Opruimen: De gebruikte attributen dienen te worden opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Aandachtspunten:
Volharding: Zoveel mogelijk oefenen met het centreren. Dit kan overal: op het werk, in de supermarkt, in de trein, tijdens een receptie enzovoorts!
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Algemeen
Naam van de oefening: Afwijzing
Onderwerp van de oefening: Het niet of onvoldoende waardering en erkenning krijgen, is voor de meeste groepsleden meer dan vervelend. Het kan zelfs een negatief effect hebben op het functioneren binnen de groep. Helemaal als een groepslid
wordt afgewezen of er heilig van overtuigd is dat hij/zij door andere groepsleden
wordt afgewezen (alleen is het nog niet hardop uitgesproken).
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het leren conflicteren als een techniek. [2] Het
leren uiten van negatief gewaardeerde gevoelens en gedachten, zodat er ruimte ontstaat voor dialoog. [3] Het kunnen toepassen van het VIS-model.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het nauwgezet uitvoeren van de oefening. [2] Het
jezelf niet laten gaan in angst of boosheid, maar juist negatief gewaardeerde gevoelens
tot uitdrukking brengen op een wijze die opluchting brengt i.p.v. schade veroorzaakt.
[3] De parate kennis over het VIS-model in de praktijk brengen.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier en muziek.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), expressie (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om opzwepende (film)muziek te hebben die het
vergemakkelijkt om negatief gewaardeerde gevoelens en gedachten tot uitdrukking te brengen.
Als ook (klassieke) muziek die sereen is.
Stage en aankleding: De werkruimte dient zoveel mogelijk leeg te zijn.

De uitvoering
Inleiding op de oefening:

Groepsleider: “De meeste mensen hebben de neiging om de vorm als een gegeven te accepteren en
direct op de inhoud te gaan zitten, dit heeft te maken met het verdedigen van zichzelf en/of de
eigen mening, opvattingen, ideeën en dergelijke. Hierdoor wordt automatisch de vorm uit het oog
verloren. De oorzaak hiervoor kan worden teruggevonden in enerzijds de angst om afgewezen te
worden (bijvoorbeeld door niet serieus genomen te worden) en anderzijds in de perceptie beelden.
Het principe wat hieraan ten grondslag ligt is eenvoudig: Ieder mens wil genegenheid, dat wil
zeggen: erkenning, waardering, bevestiging, liefde, positieve aandacht, respect (etc.), maar door
ervaringen binnen de opvoeding (onder andere de ideaal metabeelden en de afwijzingen door
speelgenootjes) ga je je verdedigen uit angst dat je gesanctioneerd wordt. Dit sanctioneren kan
bijvoorbeeld doordat genegenheid je wordt onthouden of dat je zelfs wordt genegeerd. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat binnen onze samenleving ‘het harmoniemodel’ de voorkeur krijgt boven het ‘conflictmodel’. De kans op afwijzing en het niet ontvangen van genegenheid binnen het

Pagina 660

conflictmodel, laat veel mensen eieren kiezen voor hun geld. Maar wat gebeurt er nu
allemaal met je wanneer je je afgewezen of niet gewaardeerd voelt? Daar gaat de volgende oefening over”.
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden een plek in de ruimte willen zoeken waar zij kunnen
zitten of staan zonder hierbij gehinderd te worden door andere groepsleden.
2. Groepsleider: “Sluit je ogen en concentreer je op een recente situatie of gebeurtenis, waarbij je
je afgewezen of niet gewaardeerd hebt ervaren”.
3. Groepsleider: “Stel je de situatie of de gebeurtenis in gedachten voor. Stap voor stap. Probeer
je gewaar te worden van dat wat je voelt. Bij iedere gedachte hoort een bepaalt gevoel. Bij een
gevoel hoort een houding van het lichaam of een bepaalde gedraging. Laat deze houding of het
gedrag zien. Maak het zichtbaar”.
4. Groepsleider: “Versterk de houding en/of het gedrag, terwijl je aan de situatie of gebeurtenissen blijft denken…(pauze)...Maak de houding en/of het gedrag nog groter. Overdrijf. Pas je
bewegingen of houding aan naarmate je gevoel verandert….(pauze)...Probeer bewegingen te
maken die overeenstemmen met je houding en je gevoelens en je gedachten. Bijvoorbeeld door
jezelf heel klein te maken of een slagbeweging te maken”.
5. Groepsleider: “Stop! Concentreer je op je gevoelens en je gedachten. Wat word je je gewaar?”
6. Groepsleider: “Kies een partner. Persoon ‘A’ speelt telkens opnieuw de beweging (de houding
en de handeling). Hij/zij blijft de bewegingen herhalen en probeert zich gewaar te worden wat
er met hem/haar gebeurd. Als een soort film die steeds wordt herhaald. Persoon ‘B’ observeert.
(5 minuten) Na vijf minuten vraagt de groepsleider of persoon ‘A’ er ook geluid bij wil maken”.
7. Groepsleider: “Korte nabespreking: Wat gebeurt er met je? Wat gaat er door je heen? Wat is de
observator opgevallen?”
8. Groepsleider: “Wisselen”.
9. De oefening zoals hierboven beschreven wordt herhaald.
Het tweede deel:
1. De groepsleider vraagt of groepsleden zichzelf tijdens één van de voorafgaande bijeenkomsten
afgewezen of niet gewaardeerd hebben gevoeld door één of meerdere groepsleden.
2. De groepsleider vraagt of een gegriefd groepslid een partner wil uitkiezen door wie hij/zij
meerdere malen is afgewezen of onvoldoende is gewaardeerd.
3. De groepsleider vraagt of de twee groepsleden tegenover elkaar willen gaan staan en met
kracht willen uitroepen naar elkaar wat ze dwars zit en/of welke gevoelens hierbij horen. Pas
je houding en bewegingen aan. Let op: je mag niet gaan vechten of flink partijtje gaan schelden!!!
4. De groepsleider vraagt of de groepsleden nu om beurten drie minuten hun irritaties, ongenoegens en inhoudelijke argumenten tegen de ander willen vertellen. Persoon ‘B’ herhaalt na
twee minuten wat er volgens hem/haar is gezegd. Persoon ‘A’ mag corrigeren. Hierna krijgt
hij/zij twee minuten de kans om zijn/haar ongenoegens te bespreken. Hierna volgen er een
tweede en een derde ronde van twee minuten per persoon.
5. De groepsleden krijgen om beurten de tijd om hun verwachtingen ten opzichte van elkaar tot
uitdrukking te brengen. De ander herhaalt de verwachtingen zo getrouw mogelijk op eenzelfde
wijze als bij het uitspreken van de irritaties.
6. Vervolgens wordt er over de verwachtingen gesproken en worden beslissingen genomen hoe de
groepsleden zich ten opzichte van elkaar gaan gedragen.
7. Spreek enkele data af om te kijken of er ook daadwerkelijk sprake is van een veranderende
houding tegenover elkaar.
8. Wissel. Twee andere groepsleden die irritaties of gevoelens van ongenoegen ten opzichte van
elkaar koesteren.
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Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een
gesprekskring.

Evaluatie
Opruimen: De groepsleden ruimen de stage op en nemen vervolgens plaats in een gesprekskring.
Evaluatie: Iedereen neemt plaats in een gesprekskring en krijgt gelegenheid om zijn of haar gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventuele (korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Het verantwoordelijkheidspel
Onderwerp van de oefening: Het nemen van de verantwoordelijkheid klinkt redelijk
eenvoudig, maar bijzonder lastig om het in praktijk te brengen. Wat is verantwoordelijkheid? En op welke momenten wil je juist wel of geen verantwoordelijkheid nemen?
Bekijk ook de speciale presentatie over verantwoordelijkheid in
www.boekenhoek.info
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het achterhalen wat verantwoordelijkheid is. [2]
Het achterhalen hoe en wanneer een groepslid zichzelf verantwoordelijk maakt of
juist geen verantwoordelijkheid wil nemen. [3] Het vaststellen wat de gevolgen zijn
van de verantwoordelijkheid nemen (in algemene termen).
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het op een actieve en speelse wijze uitvoeren van
het spel. [2] Het observeren en registreren hoe groepsleden zich gedragen gedurende
het spel. [3] Het doelgericht spelen van het spel om te winnen.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 120 — 360 minuten
Benodigde middelen: Spelbord, spelregels, sorry-kaartjes, succeskaartjes, opdrachtenkaartjes, rondelijsten (zie bijlage), dobbelsteen, fiches, pionnen, bonbons, pennen, koffie en/of thee.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het spelbord in kleur printen op A3-formaat en plastificeren. De
opdrachtenkaartjes en de sorry– en succeskaartjes in kleur printen en losknippen en tot slot ook
de spelregels en de rondelijsten in kleur printen.
Stage en aankleding: Een tafel met daarop het spelbord, de dobbelsteen, de fiches, de pionnen,
de rondelijsten en de sorry– en succeskaarten.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden aan de tafel komen zitten.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider geeft de uit geprinte spelregels aan een willekeurig groepslid en vraagt of hij/
zij het spel wil uitleggen aan de hand van de spelregels.
2. Het spel wordt gespeeld.
Let op: de groepsleider heeft actief invloed op het spelverloop, zeker als groepsleden het spel te voorzichtig spelen en weinig actief met de opdrachten aan de slag willen gaan. Zoals bij de meeste
groepsdynamica spelen lijkt het op een gezelschapsspel en doet het een beroep op het wedstrijdele-
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ment (het winnen van het spel). Echter is de kans klein dat het spel ook daadwerkelijk
wordt uitgespeeld, zelfs niet in 4 uur. Het doel hiervan is dat er zoveel mogelijk en zolang mogelijk groepsinteracties zijn. Zeker naarmate het spel langer duurt, gaat frustratie en vermoeidheid een belangrijk rol spelen: groepsleden laten veel sneller hun
vormelijkheid varen en gaan meer en meer oorspronkelijke reacties geven. Ook dit is een VIS-spel!
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden het spel willen opruimen en de stoelen
in een gesprekskring willen plaatsen.

Evaluatie
Opruimen: De tafel word aan de kant gezet.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte
termijn) doel- en taakstellingen.

1. Het doel van het spel is om na drie ronden als eerste
op het vakje: start, terecht te komen. De speler die dit
als eerste doet, heeft het spel gewonnen.
2. Benodigdheden: spelbord, pionnen, succeskaartjes, sorry-kaartjes, rondelijsten, dobbelsteen, fiches, bonbons,
koffie en thee.
3. Begin van het spel: plaats de pionnen op het vakje:
start. Alle spelers gooien met 1 dobbelsteen. De speler
die de hoogste ogen gooit, mag beginnen met het spel.
Deze speler gooit nog een keer met de dobbelsteen en
verplaatst zijn/haar pion evenveel vakjes als het aantal
ogen op de dobbelsteen. Als de beurt voorbij is gaat de
linkerbuurman/linkerbuurvrouw verder met spelen.
4. Als de pion op het vakje: sorry of succes komt, dan
dient de speler een overeenkomstig kaartje te pakken
vanuit het midden van het spelbord.
5. Als de pion op een ander vakje terecht komt, dan dient
de betekenis van het vakje opgezocht te worden in een
van de rondelijsten. In de eerste ronde zoek je bijvoorbeeld de betekenis op van het vakje: geloven, in rondelijst 1.

6. De speler dient de vraag (of vragen) te beantwoorden
die in de rondelijst staat vermeld. Uiteraard geldt hetzelfde als er een opdracht wordt gegeven, de speler
wordt dan geacht om de opdracht uit te voeren.
7. De medespelers bepalen of zij vinden dat de vraag
naar behoren is beantwoordt of dat de opdracht naar
behoren is uitgevoerd. Vervolgens geeft iedere medespeler 1 fiche aan de speler als hij/zij vindt dat het gegeven antwoord bevredigend was of een opdracht naar
behoren was uitgevoerd. Een medespeler die niet tevreden is geeft geen fiche.
8. De speler kan bij de volgende beurt verder spelen als
deze over voldoende fiches beschikt. Bij 5 spelers zijn
dit 4 fiches. Bij 6 spelers, 5 fiches. 7 Spelers, 6 fiches.
8 spelers, 6 fiches. 9 spelers, 7 fiches. 10 spelers, 8 fiches.
9. Indien de speler niet voldoende fiches heeft, dan dient
hij/zij bij de volgende beurt nogmaals dezelfde vraag
te beantwoorden of opdracht uit te voeren. Net zolang
tot dat hij/zij over voldoende fiches beschikt.

Daar waar de spelregels
niet in hebben voorzien
bepalen de spelers hoe
verder te handelen!

Stel aan 1 medespeler een vraag
over verantwoordelijkheid!

Stel aan 1 medespeler een vraag
over verantwoordelijkheid!

Neem een lekkere
bonbon. Je hebt
hem verdiend!

Neem een lekkere
bonbon. Je hebt
hem verdiend!

Je krijgt een extra beurt. De
vraag of opdracht die hoort
bij het vakje waar je op terecht komt, mag je doorgeven aan je
linkerbuurman of
linkerbuur-

Je krijgt een extra beurt. De
vraag of opdracht die hoort
bij het vakje waar je op terecht komt, mag je doorgeven aan je
linkerbuurman of
linkerbuurvrouw.

Vertel een anekdote waarin je veel
succes hebt gehad!

Vertel een anekdote waarin je veel
succes hebt gehad!

Wat maakt
jou succesvol?

Wat zijn positieve eigenschappen van jou?

Neem een lekkere
bonbon. Je hebt
hem verdiend!

Je mag een medespeler een sorrykaart geven!

Welke technieken gebruik je als je je wilt
drukken van je verantwoordelijkheid?

Ga voor iedereen
een kopje koffie of
thee halen!

Wie verdient jouw excuses
omdat je je in de afgelopen
weken herhaaldelijk niet aan
de afspraken hebt gehouden?
Maak afspraken met de medespelers over hoe en wanneer
je dit alsnog gaat doen!

Je krijgt twee extra
beurten en wel nu
meteen! Pak de
dobbelsteen!

Sla 1 beurt
over!

Vertel aan je medespelers wat je, inmiddels,
al hebt geleerd van
het spelen van dit
spel!

Op welke gebieden trek
je je niets aan van wat
anderen vinden? Zelfs
niet als je ter verantwoording wordt geroepen?

Vraag aan je medespelers wat zij van jou vinden…uiteraard m.b.t.
verantwoordelijkheid!

Ga vijf
plaatsen
achteruit!

Ga voor iedere
medespeler een
kopje koffie of
thee halen!

Vertel een anekdote
waarin je het wel heel
erg bont hebt gemaakt
toen je verantwoordelijk
werd gehouden!

Vertel een anekdote
waarin je het wel heel
erg bont hebt gemaakt
toen je verantwoordelijk
werd gehouden!

Vakje

Omschrijving:

Twijfel

Twijfel je veel voordat je een keuze maakt?
Waarover twijfel je dan voornamelijk?

Kiezen

Maak je gemakkelijke keuzes? Waarom wel of niet? Besef je ook dat je kiest voor de
gevolgen van je gemaakte keuzes?

Dilemma

Op welk gebied ervaar jij de meeste dilemma’s? Op liefdesgebied? Of in je werk? Of
met familieleden?

Geloven

Ben je overtuigt van de keuzes die je maakt? Leg eens uit!

Uitvoering

Als je een keuze hebt gemaakt, is de uitvoering van deze keuze dan ook een erezaak
voor je?

Sorry

Neem een sorry-kaart!

Resultaat

Hoe is de verhouding (in procenten) tussen succesvolle resultaten en slechte resultaten n.a.v. de uitvoering van de gemaakte keuzes?

Gevolgen

Door wie word je in de regel aangesproken op je slechte resultaten? Ben je hier blij
mee of juist niet? Waarom?

Rekenschap?

Hoe ervaar jij het als je rekenschap (oftewel: verantwoording) moet afleggen? Is het
vervelend? Leerzaam? Beschamend? Waarom?

Gelijk?

Vind je het moeilijk om de consequenties te aanvaarden als je rekenschap niet wordt
geaccepteerd? Waarom?

Correctie?

Herstel je je fouten nadat je hierover rekenschap hebt afgelegd? Of is het dan een
afgehandelde zaak? Leg uit!

Wat nu?

Kom je gemakkelijk in conflict met anderen? Leg uit!

Pech?

Ga 7 plaatsen achteruit!

Succes

Neem een succeskaart!

Het is al goed!

Ben je een verantwoordelijk persoon? Zo ja, op welke gebieden?
Zo nee, waarom niet?

Eerlijk

Ben je eerlijk en open in het geven van rekenschap?
Of pas je verzachtende omstandigheden toe?

Start

Neem een succeskaart!

Vakje

Omschrijving:

Twijfel

Is je twijfel gebaseerd op eerdere ervaringen? Waar ben je bang voor?

Kiezen

Besef je dat als je kiest, je ook kiest voor de gevolgen van je gemaakte keuze?

Dilemma

Bij een dilemma is het meestal al duidelijk welke keuze je wilt maken, maar durf je
niet voor de consequenties te kiezen. Ga twee plaatsen terug!

Geloven

Geloof je in jezelf? Waarom is het dan zo moeilijk om verantwoordelijkheid te dragen? Licht je antwoord toe!

Uitvoering

Wat maakt het voor jou moeilijk om je keuzes om te zetten in daden?

Sorry

Neem een sorry-kaart!

Resultaat

Kun je genieten van je successen?

Gevolgen

Spreek je jezelf ook aan op de slechte resultaten n.a.v. de uitvoering van de gemaakte keuzes? Hoe dan? Wat is het effect hiervan?

Rekenschap?

Vind je dat iemand het recht heeft om je verantwoording af te laten leggen? Leg uit!

Gelijk?

Wil je toch proberen om gelijk te krijgen, terwijl je weet dat je fout zit? Waarom?

Correctie?

Roep je gemakkelijk hulp in van een andere persoon als je niet weet hoe je corrigerend kunt optreden? Of ga je zelf aan de slag? Vertel!

Wat nu?

Beschouw jij jezelf als betrouwbaar? Hoezo dan?

Pech?

Ga vier plaatsen vooruit!

Succes

Neem een succeskaart!

Het is al goed!

Ben je een hypocriet in de zin dat je zegt dat verantwoordelijkheid belangrijk is,
maar je jezelf eraan onttrekt?

Eerlijk

Verwacht je dat een ander eerlijk en open is in zijn/haar rekenschap afleggen? Leg
eens uit!

Start

Neem een sorry-kaart!

Vakje

Omschrijving:

Twijfel

Twijfel je meer over de opties waartussen je kunt kiezen of laat je je meer leiden
door de eventuele consequenties die aan de keuzes vastzitten?

Kiezen

Ben je iemand die gemakkelijk een herbeslissing maakt? Leg uit! Hoe maak je een
dergelijke herbeslissing? Wat zijn hiervan de gevolgen?

Dilemma

Je mag een medespeler 10 plaatsen terugplaatsen. Wie en waarom?

Geloven

Wie is het meest geloofwaardig en wie is het minst geloofwaardig van je medespelers? Waarom?

Uitvoering

Ben en blijf je consequent in de uitvoering van je gemaakte keuzes? Leg uit!

Sorry

Neem een sorry-kaart!

Resultaat

Hoe serieus neem je de slechte resultaten die je scoort n.a.v. de uitvoering van je
gemaakte keuzes?

Gevolgen

Spreek je anderen aan op de slechte resultaten die zij hebben behaald n.a.v. de gemaakte keuzes? Wat is hiervan gewoonlijk het effect?

Rekenschap?

Begrijp je dat je na de rekenschap pas te maken krijgt met de consequenties?
Verantwoording afleggen is slechts stap 1. Leg uit!

Gelijk?

Ga je gemakkelijk een machtstrijd met een ander aan? Waarom?

Correctie?

Hoe ervaar je het als iemand anders correcties aanbrengt, die jij vervolgens moet
gaan uitvoeren?

Wat nu?

Hoeveel afspraken ben je in de afgelopen week niet nagekomen? Waarom? Hoe heb
je het opgelost?

Pech?

Ga 7 plaatsen achteruit!

Succes

Neem een succeskaart!

Het is al goed!

Ben je betrouwbaar? Leg uit waar dat uit blijkt!

Eerlijk

Wanneer ben je oneerlijk in het afleggen van verantwoordelijkheid? Leg uit!

Start

EINDE VAN HET SPEL!

1.

Welke consequenties werken wel of niet bij jou?

2. Hangt het er vanaf wie de consequenties oplegt of de consequenties werken of niet?

Welke van de volgende consequenties werken goed bij jou?
1.

Genegeerd worden.

2.

In een groep of het openbaar aangesproken worden.

3.

Ontmaskerd worden.

4.

Op heter daad betrapt worden.

5.

Opdraaien voor de (financiële) schade.

6.

Het herstellen van de schade.

7.

…………………..

Welke van de volgende consequenties werken goed bij jou?
1.

Slechte pers krijgen.

2.

Op je donder krijgen van een gezagspersoon.

3.

Een gevangenisstraf.

4.

Een geldboete.

5.

Ontslag krijgen of overgeplaatst worden.

6.

Dat je wordt beperkt in je doen en laten, tot je de gemaakte fouten hebt hersteld.

Welke van de volgende consequenties werken goed bij jou?
1.

Het buitengesloten worden.

2.

Je er niet op aan spreken en je in je sop laten gaarkoken.

3.

Aanspreken op je eergevoel en trots.

4.

Je belachelijk maken.

5.

Samen met je het proces doornemen en ontdekken waar je steken hebt laten vallen en hoe je dit in de
toekomst anders kunt doen.

6.

………………………………...

1.

Hoe vaak wordt jij ter verantwoording geroepen (bijvoorbeeld in een week of
een maand)?

2.

Hoe vaak krijg je te maken met consequenties n.a.v. rekenschap geven over
de wijze hoe je hebt gehandeld?

3.

Welke conclusies kun je uit de bovenstaande antwoorden trekken?

1.

Ben je trots op jezelf als je vaker aan de consequenties weet te
ontkomen n.a.v. het verantwoording afleggen?

2.

Leer je hier iets van? Leg uit!

1.

Waarom zijn consequenties belangrijk als je je niet aan afspraken
hebt gehouden?

2.

Hou je hier ook rekening mee als je iemand anders ter verantwoor-

1.

Wat voor consequenties leg jij anderen op als zij geen rekenschap
kunnen geven?

2.

Ben je ook consequent in het uitvoeren van de consequenties t.o.v.

Wie ben jij om een ander ter verantwoording te roepen?
Laat staan ook nog consequenties op te leggen, als blijkt
dat de ander geen rekenschap kan afleggen.

1.

Ben je het met de volgende stelling eens? Naarmate je meer macht hebt
over de ander, hoe zwaardere consequenties je de ander op kunt leggen.

2.

Waarom ben je het met de bovenstaande stelling een of oneens?

1.

Ben je het met de volgende stelling eens? Hoe minder macht/
aanzien/status je beschikt, hoe lichter de consequenties zijn die je
de ander kunt opleggen.

2.

Waarom ben je het met de bovenstaande stelling eens of oneens?

Waarom sta jij het toe dat een ander jou ter verantwoording roept en consequenties verbindt aan je handelen?
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Algemeen
Naam van de oefening: Interpersoonlijke macht ervaren
Onderwerp van de oefening: Het ervaren van emoties, zonder hiermee op de loop te
gaan, is voor nogal wat groepsleden een lastige aangelegenheid. Het lijkt alsof de emoties (zeker de wat intensere) dicteren zodat de persoon hiermee aan de slag moet gaan.
Hierdoor is het moeilijk om de emoties te ervaren zoals zij zich aandienen. Al helemaal
als een ander ook nog eens macht gebruikt (of misbruikt) om iets gedaan te krijgen.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ervaren van emoties die tijdens de oefening
worden opgeroepen, zonder hiermee op de loop te gaan. [2] Het (h)erkennen hoe het
groepslid reageert op macht en/of machtmisbruik. [3] Het zoeken van een dialoog met
andere groepsleden over wat macht en/of machtsmisbruik oproept en hoe hier mee om
te gaan.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het nauwgezet uitvoeren van de oefening. [2] Het
openstaan voor de gevoelservaring. [3] Het actief participeren in de encounter.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: 120—240 minuten
Benodigde middelen: Meditatiekussens of bankjes, of Japanse stoelen, kannen water
en bekers.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), encounter (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Kannen water en bekers klaarzetten voor de encounter.
Stage en aankleding: De werkruimte dient zoveel mogelijk leeg te zijn.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden tweetallen willen vormen
en tegenover elkaar willen gaan zitten (op meditatiekussens of bankjes).
Het doorvoeren van de oefening:
1. Groepsleider: “Bepaal wie persoon ‘A’ en wie persoon ‘B’ is. Persoon ‘A’ begint met de voornaam van de partner te noemen. Het doel is om echt contact met de ander te maken. Als dit
niet lukt, geeft ‘B’ dit non-verbaal aan. ‘A’ probeert opnieuw. Let op: niet te snel achter elkaar
herhalen. Probeer geen grapjes te maken. Probeer je open te stellen om door de ander te worden aangesproken. Korte bespreking en vervolgens wisselen”. (5 minuten)
2. ‘Ik wil…’: de tweetallen blijven bestaan. Persoon ‘B’ geeft nu aan waar hij/zij behoefte aan
heeft (“Ik heb behoefte aan…”). Persoon ‘A’ luistert alleen. (3 minuten) Hierna geeft persoon
‘B’ aan wat hij/zij nodig heeft (“Ik heb nodig…). Persoon ‘A’ luistert alleen. (3 minuten). Wisselen. Tot slot worden de ervaringen doorgesproken.
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3. ‘Ik verwacht…’: de tweetallen blijven bestaan. Persoon ‘B’ geeft aan wat hij/zij van
persoon ‘A’ verwacht (“Ik verwacht van jou…”). Persoon ‘A’ luistert alleen. (3 minuten) Hierna geeft persoon ‘B’ aan wat hij/zij wil (“Ik wil van jou…”). (3 minuten)
Wisselen. Tot slot worden de ervaringen doorgesproken.
4. ‘Ik eis…’: de tweetallen blijven bestaan. Persoon ‘B’ geeft aan wat hij/zij van persoon ‘A’ eist
(“ik eis van jou dat…”). Persoon ‘A’ wijst de ander direct af door bitsige antwoorden. (3 minuten). Wisselen. De tweetallen bedanken elkaar voor het samenwerken.
5. De oefeningen worden centraal nabesproken (encounter). Let op: wat gebeurde er met de
machtsverhoudingen tijdens de oefeningen? Wat gebeurde er met jou tijdens de oefeningen?
Waar ben je gevoelig voor? Wat heeft je geraakt en waarom?
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de encounter af.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen?
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Algemeen
Naam van de oefening: Elkaar beoordelen
Onderwerp van de oefening: Het hardop beoordelen van elkaar is gewoonlijk een gevoelige aangelegenheid binnen een groep. Dit wil niet zeggen dat de groepsleden elkaar niet beoordelen. In tegendeel, alleen blijft de beoordeling privé of verdwijnt in
het roddelcircuit. Let op: een beoordeling is fundamenteel iets anders dan een veroordeling!
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief meedoen met de oefening. [2] Het inzicht krijgen in de persoonlijke beoordelingen van andere groepsleden en die van het
groepslid zelf. [3] Het verwerven van inzicht in onderwerpen waarop het groepslid beoordeelt. [4] Het geven en ontvangen van feedback en feed forward. [5] Het leren samenwerken.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het introspectie plegen. [3] Het feedback en feed forward geven en ontvangen.
[4] Het actief onthullen van persoonlijke oordelen. [5] Zonder al te veel censuur de dialoog aangaan met de overige groepsleden.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de genegenheidfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 150 — 210 minuten
Benodigde middelen: De vragenlijst, papier en pennen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek) en groepsgesprek
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om voor ieder groepslid een vragenlijst en de instructies uit te printen.
Stage en aankleding: De stage dient de mogelijkheid te bieden dat de groepsleden de vragenlijst aan een tafel kunnen beantwoorden.

De uitvoering
Inleiding op de oefening:
De groepsleider vraagt of de groepsleden plaats willen nemen en deelt de vragenlijst uit. Vervolgens krijgen de groepsleden 40 minuten de tijd om de vragenlijst te beantwoorden.
Het doorvoeren van de oefening:
Deel 1
De groepsleider vraagt of de groepsleden een partner willen kiezen om de antwoorden van de vragenlijst (kort) door te spreken. (20 minuten)
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Deel 2
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in de gesprekskring.
2. De groepsleider wijst een groepslid aan en vraagt wie er een beoordeling over dit
groepslid heeft geschreven. Om beurten worden de beoordelingen voorgelezen. Let
op: het beoordelen gebeurt op de wijze zoals dit in de vragenlijst staat aangegeven! Hou er rekening mee dat dit onderdeel veel tijd kost!
Pauze
Deel 3
1. De groepsleden blijven in de gesprekskring zitten.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden om beurten hun persoonlijke beoordeling willen voorlezen. De andere groepsleden mogen hier op reageren en om verduidelijking vragen of bediscussiëren.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Aandachtspunten: de gevoelsbeleving, onuitgesproken
irritaties, onduidelijkheden, vragen die niet zijn beantwoord en hoe confronterend de oefening is
geweest.
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en voor
de groep?

Lees alle vragen zorgvuldig door en probeer zo eerlijk en volledig mogelijk antwoord te
geven. Veel succes!

Naam:
[1] Geef een definitie van wat jij onder het begrip: beoordelen verstaat.

[2] Wat kunnen doelen zijn van het beoordelen van andere personen?

[3] Welke ervaringen heb je met het beoordelen en het beoordeelt worden? Licht je antwoord toe!

[4] Hoe heb je het ervaren om beoordeelt te worden? Wat zijn de belangrijkste gevolgen
hiervan geweest?

[5] Hoe vind je het om andere personen te beoordelen? Wat zijn de belangrijkste gevolgen daarvan geweest?

[6] Is het beoordelen van andere personen belangrijk voor je of zelfs onvermijdelijk?
Licht je antwoord toe!

[7] Heb je behoefte aan één of andere vorm van beoordeling binnen deze groep? Licht je
antwoord toe!

[8] Op welke punten zou jij andere groepsleden willen beoordelen? Kruis één of meerdere antwoorden aan!
Uiterlijk

Kwetsbaarheid

Kleding

Kapsel

Eerlijkheid

Geaardheid

Geslacht

Functioneren

Participatie

Afspraken

Inzet

Motivatie

Openheid

Pro-activiteit

Inzichten

Prestaties

Ervaringen

Passiviteit

Samenwerken

Rolgedrag

Koppigheid

Tegenwerken

Presentatie

Betrokkenheid

...

...

...

...

...

...

...

...

...

[9] Hoe zou jij het liefste binnen de groep jezelf en andere groepsleden willen beoordelen? Licht je antwoord toe!

[10] Probeer voor jezelf criteria te formuleren waaraan je groepsleden wilt gaan beoordelen.

[11] Maak een beoordeling van een groepslid aan de hand van je criteria. Vergeet niet
om aan te geven, waarom je juist voor dit groepslid hebt gekozen.

[12] Maak een beoordeling van jezelf aan de hand van je criteria.
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Algemeen
Naam van de oefening: Visualiseren
Onderwerp van de oefening: Het intentioneel en doelbewust visualiseren helpt met het
ontdekken hoe visualiseren werkt, als ook dat de kwaliteit van visualiseren kan worden verbeterd.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het leren intentioneel en doelbewust leren visualiseren. [2] Het inzicht verwerven in de wijze hoe visualiseren werkt. [3] Het kwalitatief optimaliseren van het visualiseren. [4] Het vergroten van het creatief vermogen
van de groepsleden. [5] Het ontdekken wat je effecten zijn van intentioneel en doelbewust visualiseren, bijvoorbeeld ontdekken waarom een mindfuck een persoon zo van
slag kan maken.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het introspectie plegen. [3] Het feedback en feed forward geven en ontvangen.
[4] Het openstaan voor de beleving zonder deze te willen aanpassen. [5] Zonder al te
veel censuur de dialoog aangaan met de overige groepsleden.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de genegenheidfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: 180 — 240 minuten Let op: het is ook mogelijk om deze reeks
oefeningen over meerdere groepsbijeenkomsten uit te smeren!
Benodigde middelen: Muziek, geluidseffecten (SFX), papier en pennen, meditatiekussens of bankjes, Japanse stoelen, inktpotje, portretfoto’s van onbekende personen
(voor de groepsleden), drie geurbakjes, zes smaakbakjes, bal.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek) en visualiseren
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om de muziek en de geluidseffecten zorgvuldig
uit te kiezen voor elke oefening, anders bestaat er een kans dat het intentioneel en doelbewust
visualiseren moeizamer gaat. Ook alle benodigdheden dienen in de werkruimte op een aparte
tafel te worden klaargezet, zodat de groepsleider hier gemakkelijk gebruik van kan maken. Natuurlijk met als doel dat het tempo hoog blijft en de oefeningen door lopen.
Stage en aankleding: De stage dient de mogelijkheid te bieden dat de groepsleden de vragenlijst aan een tafel kunnen beantwoorden.

De uitvoering
Inleiding op de oefening:
De groepsleider vraagt of de groepsleden pen en papier willen pakken en hierna een plek in de
werkruimte willen kiezen waar zij kunnen zitten zonder direct in contact te komen met andere
groepsleden.
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Het doorvoeren van de oefening:
Deel 1: Geluiden
1. Groepsleider: “Zo dadelijk laat ik je vijf geluiden horen. Probeer ieder geluid te
herkennen en schrijf dit op”.
2. De groepsleider laat de vijf geluiden horen. Let op: het tweede en het vijfde geluid dienen moeilijk te herkennen zijn. De geluiden dienen bij voorkeur alledaags te zijn. In het bijzonder zijn de
SFX geschikt van de BBC. Maar ook via internet vind je gemakkelijk geluidsfragmenten.
3. Nadat de groepsleden het laatste geluid hebben opgeschreven, laat de groepsleider de geluiden
nog een keer horen. Alleen vraagt hij/zij wat het geluid is en vertelt hierna of dit klopt of niet.
Deel 2: Het associëren op geluiden
1. Groepsleider: “Zo dadelijk laat ik je vijf muziekfragmenten horen. Het is de bedoeling dat je
probeert te herkennen uit welk land deze muziek afkomstig is. Schrijf dit op”.
2. De groepsleider laat de vijf muziekfragmenten horen, bijvoorbeeld: Tiroolse muziek, de klompendans, kabuki muziek, tango.
3. Nadat de groepsleden het laatste muziekfragment hebben opgeschreven, laat de groepsleider
de muziekfragmenten nog een keer horen. Alleen vraagt hij/zij uit welk land het muziekfragment afkomstig is en vertelt hierna of dit klopt of niet.
Deel 3: Het inleven in geluiden
1. Groepsleider: “Je hebt voor de volgende oefening geen pen en papier nodig. Sluit je ogen. Je
krijgt zo een geluidsdecor te horen. Probeer je in gedachten voor te stellen wat je hoort”.
2. De groepsleider laat een geluidsdecor horen (minimaal 1 minuut), bijvoorbeeld een weg waarop een auto ongeluk gebeurd, een schip wat de haven uitvaart en in een storm terecht komt,
een bombardement of een jungle.
3. Groepsleider: “Wat heb je je voorgesteld?”
4. Eventueel nog een geluidsdecor laten horen.
Pauze
Deel 4: Het herkennen van beeldfragmenten
1. Groepsleider: “Neem een velletje papier en vouw dat dubbel. Leg het velletje opengeslagen op
tafel neer. Neem een druppel inkt en laat die precies op de middenlijn (de vouw) vallen. Vouw
het velletje papier opnieuw. Nu verspreid de inktvlek zich aan weerszijden van het papier.
Open het velletje papier”.
2. Groepsleider: “Je ziet nu dat de druppel inkt, in spiegelbeeld, een vlek heeft gevormd. Kijk
goed naar deze inktvlek. Wat voor vormen, voorwerpen, dieren, planten of personen kun je er
in herkennen?”
3. Groepsleider: “Geef je inktvlek door aan een groepslid en ontvang zijn/haar inktvlek. Kijk goed
naar de inktvlek. Wat voor vormen, voorwerpen, dieren, planten of personen kun je er in herkennen?”
4. Groepsleider: “Bespreek de oefening met het groepslid die jouw inktvlek heeft bekeken”.
Deel 5: Het associëren op beeldfragmenten
1. Groepsleider: “Je krijgt zo een foto te zien van iemand die je niet kent. Bekijk de foto met aandacht en probeer een karakterschets te maken van de persoon. Als ook de persoon een naam te
geven”. (10 minuten)
2. Groepsleider: “Stel om beurten de persoon van de foto voor aan de rest van de groep”. Let op:
het is leuk als de groepsleider WEL de personen op de foto kent en kan inschatten of de karakterisering van de groepsleden kloppen met de echte persoon!
3. Groepsleider: “Wat vond je moeilijk aan de oefening?”
Deel 6: Het verbeelden
1. Groepsleider: “Vorm een tweetal. Het liefst met een groepslid dat je minder goed kent of weinig contact mee hebt”.
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2. Groepsleider: “Ga tegenover elkaar op stoelen zitten, met de knieën tegen elkaar
aan. Bekijk je partner nauwgezet en stel je voor hoe hij/zij handelt in de volgende
situatie: Je partner is smoorverliefd!
3. Groepsleider: “Bepaal wie persoon A en wie persoon B is. Persoon A begint persoon B na te spelen in een situatie waarin hij/zij smoorverliefd is”.
4. Groepsleider: “Kort nabespreken: heeft persoon B zich herkent? Ja, wat dan? Nee, hoe gedraag
je je dan als je smoorverliefd bent? Laat maar zien!”
5. Groepsleider: “Persoon A + B gaan weer tegenover elkaar zitten met de knieën tegen elkaar
aan. Nu gaan jullie je voorstellen hoe je partner handelt als hij/zij erg kwaad is”.
6. Groepsleider: “Persoon B gaat persoon A naspelen in een situatie waarin hij/zij erg kwaad is”.
7. Groepsleider: “Kort nabespreken: heeft persoon A zich herkent? Ja, wat dan? Nee, hoe gedraag
je je dan als je erg kwaad bent? Laat maar zien!”
Pauze
Deel 7: Herkennen van geuren
1. De groepsleider zet de afgesloten plastic bakjes op tafel neer.
2. De groepsleden worden geblinddoekt bijvoorbeeld door een theedoek of een sjaal.
3. De groepsleider laat de groepsleden om beurten ruiken aan een plastic bakje. Het groepslid
probeert de geur te herkennen en onthoud dit. DUS NIET EROVER PRATEN!
4. Na het ruiken aan drie geurbakjes, vraagt de groepsleider of de groepsleden alle geuren hebben herkent. Vervolgens vertelt hij/zij wat de drie geuren waren en laat de geuren opnieuw
ruiken.
Deel 8: Het inleven van geuren
1. Groepsleider: “Ga op een stoel of een meditatiekussen/bankje zitten. Sluit je ogen en stel je in
gedachten de volgende situatie voor, zodat je de bijbehorende geuren kunt ruiken!”
2. Groepsleider: “Het is een grauwe morgen. Het grasveld wordt bedekt met een dikke laag
dauwdruppels. Een gure wind schuurt langs je gezicht. Met een pijnlijk vertrokken gezicht
fiets je over het grasveld heen. Het gras geurt tintelend fris…”.
3. Groepsleider: “Je fietst stevig door. Het enige wat je voelt is het pijnlijk steken van een kies.
Gisteravond tijdens het eten is je vulling eruit gevallen. Je hebt nog net een afspraak voor
vandaag met de tandarts kunnen maken. Je fietst de Rode Kruislaan in. Overal op de trottoirs
staan vuilniszakken. Met je tong kun je het gat in je kies voelen. Op één of andere manier
zoekt je tong steeds opnieuw het gat in je kies op. Het lijkt wel alsof je iedere keer hoopt dat
het gat ineens is verdwenen. Je fietst langs een vuilniswagen en je ruikt de sterke geur van
afval…”.
4. Groepsleider: “Huisnummer 34, huisnummer 36, huisnummer 38, ongemakkelijk bekijk je de
huisnummers die je voorbij fietst. Huisnummer 42, huisnummer 44, huisnummer
46….huisnummer 48! Twijfelend knijp je in de handremmen. Het is nog niet te laat….je kunt
nog steeds doorrijden. De fiets komt tot stilstand. Je stapt af en doet de fiets op slot. De kies
begint te kloppen. Het is alsof hij weet wat hem te wachten staat. De voordeur is open. Voorzichtig loop je het halletje van de tandartspraktijk binnen. Uit de keuken komt je de geur van
pas gezette koffie tegemoet…”.
5. Groepsleider: “Een bordje op de muur wijst naar de behandelkamer. Zenuwachtig loop je de
trap op naar de eerste verdieping. Je meld je bij de assistente. Vriendelijk word je verzocht om
plaats te nemen in de wachtkamer. Je bent de eerste patiënt. Hopelijk motiveert dat de tandarts niet om meer te doen dan wat strikt noodzakelijk is. Plots is een tweede kies voelbaar. Je
tong gaat paniekerig op zoek naar die tweede boosdoener. De assistente zet bitterzoete achtergrondmuziek op. De tong heeft de tweede kies gevonden. De praktijkkamer geuren dringen
door tot in de wachtkamer. Je wordt je steeds bewuster van die typische geur…”.
6. Groepsleider: “Het bloed trekt uit je gezicht. Met angstige ogen en een lijkbleek gezicht lig je
in de behandelstoel. Op de achtergrond hoor je nog steeds de bitterzoete muziek weerklinken.
De tandarts vraagt vriendelijk of je je mond wilt opendoen. Traag doe je wat hij van je vraagt.
Je ziet hoe een boor in je mond verdwijnt. De boor springt aan en de tandarts begint aan zijn
werk. Wat ruik je allemaal?”
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7. Groepsleider: “Het leed is weer geleden. Je mond is wat dikker, maar wat zou het!
Het karwei is geklaard. Je bent zo blij dat nu alles achter de rug is. Als je buiten
weer bij je fiets staat, haal je diep adem. Alles lijkt zo heerlijk te ruiken……….
Zelfs de autodampen!
8. Groepsleider: “Je mag je ogen openen en de oefening na bespreken met je buurman of buurvrouw”.
Pauze
Deel 9: Het herkennen van smaak
1. De groepsleider zet de afgesloten plastic bakjes op tafel neer.
2. De groepsleden worden geblinddoekt bijvoorbeeld door een theedoek of een sjaal.
3. De groepsleider laat de groepsleden om beurten proeven wat er in drie plastic bakjes zit. Het
groepslid probeert de smaak te herkennen en onthoud dit. DUS NIET EROVER PRATEN!
4. Na het proeven van de inhoud van drie bakjes, vraagt de groepsleider of de groepsleden alle
smaken hebben herkent. Vervolgens vertelt hij/zij wat de drie smaken waren.
5. De groepsleider pakt drie nieuwe smaakbakjes en de groepsleden worden opnieuw geblinddoekt. De oefening wordt herhaalt.
6. Groepsleider: “Je mag je ogen openen en de oefening na bespreken met je buurman of buurvrouw”.
Deel 10: Het associëren van smaken
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen gaan staan en een kring willen vormen.
2. De groepsleider heeft een bal in zijn handen. Hij gooit die naar een groepslid en roept tegelijkertijd iets eetbaars, bijvoorbeeld: friet of een tomaat, of een ei, of een schnitzel.
3. Het groepslid die de bal vangt roept als eerste wat hem te binnenschiet op het eetbare, bijvoorbeeld: vies, lekker, te vet eten, kleutertijd, voetbalwedstrijd.
4. Vervolgens gooit het groepslid de bal naar een ander groepslid en roept op zijn/haar beurt
weer iets eetbaars. Let op! Je mag de bal niet langer dan drie seconden vasthouden.
Deel 11: Het verbeelden van smaak
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden allemaal voor een denkbeeldige ruit willen gaan
staan. De ruit is onverwoestbaar.
2. Groepsleider: “Speel de volgende situatie: Je hebt al dagen niets meer gegeten en maar minimaal iets gedronken. Achter de ruit zie je een rijk gevulde tafel staan met daarop de heerlijkste gerechten. Aan tafel zitten drie personen onbeschoft veel te eten. Het vet druipt langs hun
lippen en de wijn komt op hun hemden terecht. Je wilt mee eten, maar de ruit maakt het onmogelijk om dichterbij te komen. Al dat eten lonkt. Door de honger sta je daar mee te
eten…..je begint zelfs te kwijlen…”.
3. De groepsleider rond het spel af en vraagt hoe de groepsleden het hebben ervaren.
Pauze
Deel 12: Het herkennen op de tast
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden een blinddoek voor willen doen.
2. De groepsleider zet de muziek aan en nodigt de groepsleden uit om voorzichtig door de werkruimte te gaan lopen.
3. Zodra de muziek stopt zoekt iedereen een partner. Pak de partner goed vast en probeer hem/
haar te herkennen door alleen gebruik te maken van je handen.
4. Op het moment dat de muziek weer begint, laat je je partner los en loop je verder door de
werkruimte.
5. Zodra de muziek stopt zoekt iedereen een partner. Pak de partner goed vast en probeer hem/
haar te herkennen door alleen gebruik te maken van je handen. Enzovoorts!
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Deel 13: Het associëren op de tast (1)
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaats nemen in een gesprekskring.
2. De groepsleider begint en noemt een stoffelijk ‘ding’ op, bijvoorbeeld een bol wol.
Het groepslid rechts van de groepsleider begint te beschrijven hoe een bol wol aanvoelt en wel
op een zodanige wijze dat de overige groepsleden zich hier een voorstelling van kunnen maken. Let op: het is gemakkelijker om de oefening te doen met de ogen dicht als een groepslid beschrijft hoe het aanvoelt.
3. Vervolgens noemt dit groepslid zelf een stoffelijk ding voor zijn/haar rechter buurman/vrouw.
Die op zijn/haar beurt weer een beschrijving geeft hoe het stoffelijke ding aanvoelt. Enzovoorts.
4. De groepsleider houdt een korte nabespreking: was het moeilijk om een voorstelling te maken
van de voorwerpen? Wat maakte het lastig?
Deel 14: Het associëren op de tast (2)
1. De groepsleden vormen paren. Bepaal wie persoon A en wie persoon B is.
2. De groepsleden gaan met hun ruggen tegen elkaar aan in een gesprekskring zitten, waarbij
persoon A naar het midden van de kring kijkt en persoon B buiten de kring kijkt.
3. De groepsleider gaat in het midden van de kring zitten, samen met een doos vol met voorwerpen.
4. De groepsleider pakt uit de doos meerdere voorwerpen en geeft dit aan de personen A. Vervolgens gaan de personen A dit voorwerp beschrijven aan hun partner door te vertellen hoe het
aanvoelt en hoe de vorm is. Echter mogen de personen A niet zeggen wat het voor een voorwerp is of wat de functie van het voorwerp is.
5. Wisselen. De personen B krijgen een voorwerp van de groepsleider en gaan dit omschrijven
aan hun partner.
6. De oefening wordt kort nagesproken: Was het makkelijker om een echt voorwerp in handen te
hebben om te beschrijven hoe het aanvoelde of was het juist gemakkelijker door het voorwerp
in gedachten voor te stellen? Waarom was het gemakkelijk of moeilijk om een voorwerp te herkennen?
Deel 15: Het inleven en uitbeelden van de tast
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden een plek in de werkruimte willen zoeken, waar zij
voldoende bewegingsruimte hebben.
2. Groepsleider: “Ik vertel zo dadelijk een verhaaltje en wil jullie verzoeken om het verhaal direct
te gaan spelen. Ieder voor zich”.
3. Groepsleider: “Je zit opgesloten in een doos van 50 bij 50 bij 50 centimeter…(pauze)... Je probeert jezelf te bevrijden…(pauze)...en het lukt je om uit de doos te klimmen”.
4. Groepsleider: “Je ziet dat je op de brug van een schip staat. Er is een flinke storm op komst…
(pauze)….Het schip maakt een flinke golfslag en het wordt alsmaar erger…(pauze)…
Plotsklaps sla je overboord!”
5. Groepsleider: “Na de schipbreuk spoel je aan op een onbewoond eiland….(pauze)….Je denkt
dat je een boom bent geworden en je begint langzaam te groeien….(pauze)...en je blijft maar
groeien….(pauze)….steeds hoger en hoger”.
6. Groepsleider: “Langzaam sterft de boom weer af…(pauze)...tot er helemaal niets achterblijft
op het strand”.
7. Groepsleider: “Je wordt wakker en staat op….(pauze)...Je bent naakt en je loopt op de zuidpool. Het is ijzig koud”.
8. Groepsleider: “Je ziet een doos staan en je klimt erin. De doos is niet groter dan 50 bij 50 bij 50
centimeter…(pauze)...Je sluit voorzichtig de doos”.
9. Groepsleider: “Je zit in de doos en probeert er weer uit te komen, maar dat lukt niet…
(pauze)...De doos geeft absoluut niet mee, hoe zeer je ook je best doet!”
10.Groepsleider: “Je maakt je enorm kwaad en ineens klapt de doos open….(pauze)… Je kijkt
verbaasd om je heen, maar je kunt niets herkennen. Je weet niet waar je bent”.
11.Groepsleider: “Ineens zie je dat je in een isoleercel bent terecht gekomen. Je raakt in paniek
en probeert de ruimte te ontvluchten, maar dat lukt uiteraard niet”.

Pagina 698

12.Groepsleider: “Je kruipt bang terug in de doos en sluit de doos”.
13.Korte nabespreking: Is het je gelukt om je in te leven in de diverse situaties? Wat
heb je ervaren tijdens de oefening? Was het een gemakkelijke of een moeilijke oefening voor je?
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en voor
de groep?
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Algemeen
Naam van de oefening: Gelijkwaardigheid
Onderwerp van de oefening: Het gelijkwaardig zijn aan elkaar is een onderwerp wat
door veel groepsleden als lastig wordt ervaren, omdat er sprake is van een dilemma:
aan de ene kant is iedereen gelijk aan elkaar en van de andere kant ben ik ook uniek,
want er is er maar één van mij. Wat echter gewoonlijk wordt vergeten, is te kijken
naar de gegeven omstandigheden waarbinnen de persoon zegt: iedereen is gelijkwaardig. In de regel is er dan sprake van een ongelijke machtsverhouding, waarbij de persoon van mening is dat hij/zij te weinig macht bezit in verhouding tot de ander. Het
beroepen op de uniciteit gebeurd gewoonlijk als de persoon een uitzonderingspositie
wil innemen.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ervaren van de paradox: gelijkwaardigheid <> uniciteit. [2] Het (h)erkennen hoe het groepslid reageert op macht en/of machtmisbruik. [3] Het zoeken van een dialoog met andere groepsleden over wat gelijkwaardigheid nu betekent binnen de groep.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de oefening. [2] Het openstaan
voor de argumenten van groepsleden en de groepsleider. [3] Het actief participeren in
de discussie.
Stap van de fase van het groepsproces: Transformatie van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 150 minuten
Benodigde middelen: Kannen water en bekers, pennen en papier, muziek, viltstiften,
verf, waskrijt, kleurpotloden, klei, opdracht (zie bijlage).
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), discussie (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Kannen water met bekers klaarzetten voor de discussie, als ook
voor ieder groepslid de opdracht uit de bijlage printen.
Stage en aankleding: De stoelen dienen in een gesprekskring te worden opgesteld.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider deelt de opdracht uit en vraagt of een groepslid de
opdracht wil voorlezen. Vervolgens krijgen de groepsleden 45 minuten de tijd om de opdracht uit
te gaan voeren.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden in een theateropstelling willen plaatsnemen, dus met
het gezicht in de richting van de stage waar de presentaties worden gehouden.
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2. De groepsleden krijgen drie minuten de tijd om afzonderlijk hun presentatie te
laten zien. Op het einde van de presentatie mogen de andere groepsleden hun op–
en/of aanmerkingen geven.
3. Nadat de laatste presentatie is geweest, gaat de groepsleider naar voren toe en zegt op een
provocerende wijze: “Ik ben NIET gelijk aan jullie. Ik ben uniek! Ik pas mij soms aan. Ik cijfer
mij soms weg ten gunste van jullie. Ik voel mij soms verantwoordelijk voor een ieder van jullie,
maar ik ben UNIEK en niet gelijk aan jullie”. De groepsleden wordt gevraagd om hierop te reageren. Let op: in de meeste groepen zal de bewering van de groepsleider het effect hebben van
een knuppel in het hoenderhok. Dit is natuurlijk ook de bedoeling, omdat door deze uitspraak
(zeker na alle presentaties) de paradox ineens zichtbaar wordt gemaakt. In sommige groepen
wordt hierdoor duidelijk hoe zij omgaan met afwijkend gedrag van een groepslid, terwijl in andere groepen juist de paradox wordt opgelost. De uitspraak van de groepsleider dient als begin
voor de discussie.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de discussie af.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleider vraagt of de groepsleden terug willen denken aan hun argumenten,
emoties, gedragingen en hun opstelling tijdens de oefening. De groepsleider stelt de vraag:
“Passen deze uitspraken, argumenten, emoties en gedragingen in de gedachte dat iedereen gelijk
is aan elkaar?” Bovendien krijgen de groepsleden de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens,
belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heeft een ieder van de oefening geleerd? Hoe gaat de persoon hier de komende
tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen?

Ieder mens is uniek.
Ieder mens heeft zijn eigen lichaam.
Ieder mens heeft zijn eigen persoonlijkheid.
Ieder mens heeft zijn eigen karaktertrekken.
Ieder mens heeft zijn eigen kenmerken.
Ieder mens heeft zijn eigen (on-)mogelijkheden.
Desondanks heeft ieder mens het streven om gelijk te zijn aan een andere mens. Denk bijvoorbeeld aan het gelijk zijn voor de wet. Maar wat
betekent gelijk zijn aan de ander voor jou?
Je krijgt 45 minuten om dit te verwoorden of te
verbeelden (tekenen, kleien, dans, toneel, pantomime of zang). Deze verbeelding ga je hierna
presenteren voor de groep (drie minuten).
Probeer de opdracht zo zorgvuldig mogelijk te
volbrengen!
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Hoofdstuk 6: Afscheidsfase
Tijdens deze fase ondergaat de groep het afscheid nemen op een tegengestelde wijze
als het hiervoor beschreven groepsproces. Dus eerst afscheid nemen vanuit de genegenheid, dan vanuit de beheersing en tot slot vanuit de inclusie.
Let op: deze fase duurt relatief kort en hierin kunnen oefeningen uit de genegenheidfase
en de inclusiefase goed worden ingezet. Echter is het niet raadzaam om oefeningen uit
de beheersingsfase uit te gaan voeren, omdat het risico te groot is dat er hierdoor onrust ontstaat en het afscheidsproces wordt verstoord.
Het is in deze fase wenselijk dat met name ‘beschouwende onderwerpen’ aan bod komen. Anders gezegd: het steeds meer op afstand kijken naar een onderwerp. Hierdoor
gaat het groepslid steeds meer de wens ontwikkelen om niet langer meer deel te willen zijn van de groep. Bij een groep die uit meer dan 20 bijeenkomsten bestaat, zullen
groepsleden in de vierde fase ook steeds vaker afspraken niet nakomen en ook wel
eens afwezig zijn. De oriëntatie wordt verlegd van de groep naar één of meerdere activiteiten die buiten de groep plaatsvinden. De groepsleden dienen opgelucht te zijn dat
de groep stopt.
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Algemeen
Naam van de oefening: Afscheid nemen
Onderwerp van de oefening: De laatste bijeenkomst van de groep en de tijd van afscheid nemen is aangebroken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het letterlijk en figuurlijk afscheid nemen van de
groep en de groepsleden. [2] Het afronden van het groepsproces.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het voorbereiden van de laatste groepsbijeenkomst. [2] Het actief participeren in de oefeningen.
Stap van de fase van het groepsproces: Afscheid nemen van de afscheidfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: 90 — 150 minuten
Benodigde middelen: Muziek, koffie, thee, gebak, feestelijke attributen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Ritualiseren (techniek), feest (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleden wordt vooraf aan de groepsbijeenkomst gevraagd
of zij voor ieder groepslid een (zelfgemaakt) cadeautje willen maken. Het doel hiervan is om aan
te geven hoe de relatie tussen beiden is geweest en wat het groepslid de ander nog mee wil geven
voor de toekomst. Let op: de groepsleider doet mee met het afscheid nemen, dus ook in het maken
van cadeautjes. Bovendien is het belangrijk om de groepsleden erop te wijzen dat het niet de bedoeling is dat het dure cadeautjes worden. Als ook dat alleen een tekstje schrijven op een kaart niet
voldoende is en het groepslid een vervelend gevoel zal geven als hij/zij tijdens het afscheid wel cadeautjes krijgt waar veel aandacht en tijd in is gaan zitten.
Stage en aankleding: De werkruimte dient een feestelijke sfeer uit te stralen (‘graduation day’).

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider ontvangt de groepsleden met koffie/thee en gebak.
De sfeer dient ontspannen te zijn. Hierna vraagt de groepsleider of de groepsleden voor een laatste keer willen plaatsnemen in de gesprekskring.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt welk groepslid wil beginnen met het geven van een cadeautje aan een
ander groepslid en (indien gewenst) hierbij iets te vertellen.
2. Het groepslid die als laatste een cadeautje heeft gehad, geeft nu zelf een cadeautje weg.
3. Deze procedure blijven herhalen tot alle cadeautjes zijn gegeven.
4. De groepsleider vraagt of de stage kan worden opgeruimd, met name het cadeaupapier in zakken doen zodat er niemand over uitglijdt.
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Ter uitgeleide:
1. De groepsleider zet toepasselijke afscheidsmuziek op.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen gaan staan en de ogen willen sluiten.
3. Groepsleider: “Concentreer je op de ademhaling. In door de neus en uit door de mond”. (3 minuten).
4. Groepsleider: “Probeer iedereen die aan de groep heeft deelgenomen in gedachten voor te stellen….(pauze)….Ga voor jezelf na hoe je van hem/haar het liefste afscheid wilt nemen….
(pauze)….Open je ogen. Je hebt nu precies 10 minuten de tijd om van iedereen afscheid te nemen, zoals je je dit hebt voorgesteld”. (15 minuten)
5. Groepsleider: “De tijd zit erop en het is tijd om te vertrekken. Ik wil vragen om je spullen te
pakken en in stilte weg te gaan”.
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Voor nu...
Het oefeningenboek is omvangrijk geworden en hopelijk kun je de oefeningen tijdens
je trainingen, cursussen, workshops en/of lessen op een methodische wijze inzetten.
Vergeet niet dat er op papier geen succesvolle oefeningen voor de toekomst bestaan.
Of de oefeningen weer net zo succesvol zijn als in het verleden, hangt van jou af.
Misschien vraag je je af of dit alle oefeningen zijn die ik in de loop van de jaren heb
ontwikkelt of heb aangepast. Nee, er zijn nog veel meer oefeningen en praktische tools
voorhanden om als trainer te gebruiken. Het voornemen is om in de komende maanden nog meer materiaal te bundelen en digitaal te publiceren.
Indien je vragen hebt over het oefeningenboek dan kun je die aan mij voorleggen. Als
je uit eerste hand wil leren hoe de oefeningen in praktijk te brengen, dan kun je deelnemen aan één of meerdere groepsdynamica trainingen bij PsychoWerk.
Hartelijk dank voor je interesse voor het oefeningenboek.
Gert van Veen
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Inleiding
Welkom in het tweede deel van het oefeningenboek. Ook hierin tref je oefeningen aan
die klaar zijn voor gebruik.
Oefeningen zijn belangrijke instrumenten voor trainers, groepswerkers, teambuilders
en teamworkers als zij educatieve doeleinden nastreven binnen de taakgerichte groep.
Ongeacht of de na te streven doelen te maken hebben met het bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijke en/of beroepsmatige groei van groepsleden, het persoonlijke en/of beroepsmatig functioneren, het leren van vaardigheden en/of technieken, het vergroten van de groepscohesie, het beperken van de groupthink of het
leren samenwerken in plaats van tegenwerken door groepsleden.
Door een oefening wordt er binnen de groep een laboratoriumsetting gecreëerd, waarbinnen de groepsleden aan de slag gaan met het realiseren van één of meerdere doelen van de oefening. Als de doelen zijn gerealiseerd hebben de groepsleden inzichten
en kennis verkregen, als ook hiermee ervaringen opgedaan en dit leidt tot veranderend of nieuw gedrag. Tijdens de volharding dienen de groepsleden, buiten de groepsbijeenkomsten om, het veranderende of nieuwe gedrag te bestendigen door te blijven
oefenen met de verworven kennis en inzichten.
In dit boek tref je vele oefeningen aan die met name tot doel hebben om het persoonlijk functioneren te verbeteren, de ontwikkeling van de persoonlijke groei positief te
beïnvloeden en de samenwerken te bevorderen. Er zijn geen beroepsspecifieke oefeningen opgenomen, bijvoorbeeld hoe een klant te woord staan. De oefeningen kunnen
wel een effect hebben op de beroepshouding van groepsleden en kunnen ook worden
gebruikt bij het leren van beroepsspecifieke attituden.
Een oefeningenboek is geen receptenboek waarin je gaat grasduinen om een oefening
te vinden die je aanspreekt om deze vervolgens met een groep te gaan uitvoeren. In
het bijzonder onervaren groepsleiders, teamworkers en teambuilders zullen op deze
wijze te werk gaan. Dit is vergelijkbaar met het eten in een restaurant en dan vragen
om een glas wijn van maakt-niet-uit-wat-er-nog-openstaat. In plaats van een wijn te
kiezen die past bij het gerecht waardoor de smaken van het eten nog beter tot hun
recht komen.
Het bepalen welke oefening past bij de stap van de fase van het groepsproces (het
Zwitsers uurwerk) is niet alleen iets wat je moet leren maar het is ook belangrijk om
effectief en succesvol te kunnen zijn. De oefeningen in het boek zijn dan ook onderverdeeld conform de structuur van het Zwitsers uurwerk. Hierdoor heb je meer kans om
de juiste wijn bij het voorgerecht, het hoofdgerecht en het dessert te kiezen.
Een ander aspect is dat een oefening zelden of nooit op zichzelf staat maar onderdeel
uitmaakt van een programma (oftewel: een groepsbijeenkomst). Zo kan een groepsbijeenkomst van drie uur bijvoorbeeld vier oefeningen beslaan. De oefeningen dienen
aan te sluiten bij het Zwitsers uurwerk en bij elkaar, zodat de effecten van de oefeningen elkaar versterken en niet elkaar gaan ondermijnen. De oefeningen dienen in het
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programmaboek gerangschikt te worden volgens de stuwingslijn, waarbij er wordt toegewerkt naar een climax tijdens de groepsbijeenkomst. Het maken van een programmaboek
komt niet aanbod in het oefeningenboek. Indien je daar meer over wilt weten en leren kun je
gebruik maken van het boek Doorpakken, wat is verschenen bij uitgeverij Van Gorcum. Of
door deel te nemen aan de beroepscursus groepswerk bij PsychoWerk.
Opmerking: Als je bijvoorbeeld met een groep 10 bijeenkomsten gaat werken, dan dienen
de oefeningen niet alleen per bijeenkomst op elkaar afgestemd te zijn, maar ook op het
verloop van het groepsproces over de periode van deze 10 bijeenkomsten.
In de loop van de jaren heb ik honderden oefeningen ontwikkelt en klassieke oefeningen geupdated. Hiervan tref je een bonte selectie aan in dit oefeningenboek. Ga met zorg om met
de oefeningen zodat zij hun doel kunnen bereiken. Onderschat het effect niet die sommige
oefeningen kunnen hebben, hoe eenvoudig zij op papier ook lijken te zijn. Het is daarom belangrijk om eerst te gaan oefenen met de oefeningen, voordat je de oefeningen bij je doelgroep gaat inzetten. Als je niet goed uit de voeten kunt met een oefening of de effecten die
een oefening veroorzaakt, neem dan contact op met een ervaren groepsleider, trainer, teambuilder, teamworker of met mij.
De oefeningen uit dit boek zijn geschikt voor taakgerichte groepen waarin het persoonlijk
functioneren (oftewel: de ontwikkeling van de persoonlijke groei) centraal staat en niet groter
zijn dan 18 personen. De tijdsindicering bij de oefeningen is gebaseerd op een groep van 5 tot
8 personen.
Het methodisch werken met oefeningen is niet een vaardigheid waarmee je wordt geboren,
maar die moet je leren. Durf fouten te maken en maak fouten! Alleen daarvan leer je hoe je
in de groepsrealiteit een oefening effectief neer kunt zetten. Heb lef om aan de slag te gaan,
maar wees niet te overmoedig of te bescheiden. Wees een realist met idealen.

Gert van Veen
20 mei 2012/2017

P.S.: Als je besluit om oefeningen uit het oefeningenboek te gebruiken, verzoek ik je vriendelijk om erbij te vermelden waar de oefening uit vandaan komt en wie de oefening heeft gemaakt.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Gert van Veen © 2012/2017 en PsychoWerk te Utrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, prints, opnamen, of enige
andere manier zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de auteur.
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Introductie
Voordat je kunt gaan grasduinen in de oefeningen, is het belangrijk dat je weet hoe iedere
oefening is samengesteld en beschreven. Hierdoor weet je niet alleen het verloop van een
oefening, maar onder andere ook de doelen, de tijdsduur, de werkvorm en de
‘kleur’ (oftewel: de sfeercode) van een oefening.
Mijn advies is als je een beginnende groepswerker of trainer bent, om je te houden aan de
beschrijving van de oefening en niet te gaan improviseren. Anders gezegd: eerst leren fietsen voordat je fietsacrobatiek kunt laten zien.
Misschien ben je bevreesd dat je als groepswerker of trainer onvoldoende je ‘eigen inbreng’
hebt door oefeningen strikt uit te gaan voeren, maar die vrees is onterecht. In de instructies van een oefening staat hoe de oefening het beste uit de verf komt binnen de stap van
de fase van het groepsproces. Echter blijf jij de persoon die vorm gaat geven aan de oefening binnen de groep en dit doe je altijd op jouw eigen wijze. Stel voor dat je een oefening
vrolijk en luchtig dient te houden, dan is jouw manier van het vrolijk en luchtig houden
een andere als de mijne of van een andere trainer. De wijze hoe je de oefening vrolijk en
luchtig houdt, bepaal jij. Echter geven de instructies van de oefening aan wat het beoogde
effect is, in dit geval: vrolijk en luchtig houden.
Mocht je naar aanleiding van een oefening behoefte hebben aan een toelichting of verdieping, onderneem dan actie om aan de benodigde informatie te komen. Sla geen oefening
over omdat je de instructies niet goed begrijpt, maar zorg dat je achterhaalt hoe je de oefening moet lezen en doorgronden.
Vergeet niet dat het oefeningenboek een werkboek is. Er kan veel meer worden gezegd en
geschreven over de onderwerpen van bepaalde oefeningen. Echter ontbreekt deze achtergrondinformatie in dit boek om voor de hand liggende redenen.
Voordat je een keuze maakt voor een oefening, zorg dat je vooraf weet:
1.

In welke stap van de fase van het groepsproces de groep verkeerd.

2.

Het thema en het hoofddoel van de groepsbijeenkomst.

3.

Wat de beschikbare tijd is.

4.

Welke middelen je tot je beschikking hebt.

5.

Hoeveel groepsleden er aan de bijeenkomst meedoen.

6.

Met welke beperkende factoren je rekening dient te houden, bijvoorbeeld: lichamelijk en/of psychische beperkingen van één of meerdere groepsleden, en de gehorigheid van de werkruimte.
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1.1 De structuur van een oefening
Hieronder staat een ‘lege’ oefening waardoor de structuur (oftewel: het skelet) van de
oefening zichtbaar wordt. In de volgende paragrafen zullen de afzonderlijke onderdelen van de structuur worden toegelicht.

Algemeen
Naam van de oefening:
Onderwerp van de oefening:
Doelstelling(en) van de oefening:
Taakstellingen t.b.v. de oefening:
Stap van de fase van het groepsproces:
Niveau van de oefening:
Code van de oefening:
Tijdsduur van de oefening:
Benodigde middelen:
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm:

Voorbereiding
Preparerende activiteiten:
Stage en aankleding:

De uitvoering
Inleiding op de oefening:
Het doorvoeren van de oefening:
Ter uitgeleide:

Evaluatie
Opruimen:
Evaluatie:
Volharding:
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1.2 Algemeen
Het eerste deel van de oefeningstructuur bestaat uit relevante informatie over de oefening, zonder dat het directe instructies bevat met
betrekking tot het verloop van de oefening.
1.

De naam van de oefening: een oefening is herkenbaar aan de
naam. Soms zal de naam bovenaan de oefeningstructuur worden vermeld en soms onder het kopje algemeen. Een goede
naam voor een oefening spreekt tot de verbeelding en/of duidt
op een essentieel onderdeel van de oefening, bijvoorbeeld: De hete stoel.

2.

Onderwerp van de oefening: een oefening wil de groepsleden ‘iets’ leren
(= kennis verwerven en hiermee ervaringen opdoen om zo veranderend of
nieuw gedrag te ontwikkelen). Het onderwerp van de oefening heeft betrekking op één of meerdere leerdoelen en geeft de context aan waarbinnen de
leerdoelen vallen. Zo kan een leerdoel zijn: ‘nee leren zeggen’. Het onderwerp
zou dan kunnen zijn: assertief handelen.

3.

Doelstelling(en) van de oefening: een doel is een gedefinieerde waarde (in de
vorm van een wens, een hoop, een verlangen, een verwachting, een behoefte
of een beeld) van een persoon en/of een groep, die nog niet is gerealiseerd.
Een doel heeft altijd betrekking op een groeiproces en kan alleen worden gerealiseerd door corresponderende taken te gaan uitvoeren.

4.

Taakstelling(en) t.b.v. de oefening: een taak is een opdracht die een persoon
en/of een groep zichzelf heeft gesteld of is opgedragen. De opdracht heeft altijd betrekking op het verrichten van handelingen die nodig zijn om het corresponderende doel (gedeeltelijk of totaal) te kunnen realiseren. Let op: ieder
doel heeft zijn eigen taken!

5.

Stap van de fase van het groepsproces: hier komt in de oefeningbeschrijving te
staan in welke stap van een fase van het groepsproces, de oefening optimaal
kan worden ingezet. Het uitgangspunt hierbij is het Zwitsers uurwerk.

6.

Niveau van de oefening: de moeilijkheidsgraad van de oefening wordt hier
aangegeven door middel van sterren: 1 ster geeft aan dat het een eenvoudige
oefening is. 2 sterren geeft aan dat de oefening eenvoudig is maar moeilijker
dan het laagste niveau. 3 sterren geeft aan dat het een oefening is die niet
eenvoudig is en ook niet te zwaar of te moeilijk is voor de groepsleden (een
middenmoter). 4 sterren geeft aan dat de oefening bovengemiddeld zwaar is
maar nog niet tot het zwaarste niveau behoort. 5 sterren geeft aan dat het
een zware en/of moeilijke oefening betreft die (waarschijnlijk) een grote impact heeft op de groepsleden.

7.

Code van de oefening: elke oefening dient de juiste sfeer uit te ademen en de
gepaste toon aan te slaan. Welke sfeer en toonzetting er wordt gehanteerd is
mede afhankelijk van de doelstellingen, de keuze van het onderwerp en het
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niveau van de oefening; als ook van de gegeven
omstandigheden, de middelen en de persoonlijkheid van de
groepswerker/trainer. Aan een presentatie kunnen vijf codes
ten grondslag liggen, te weten:

De strengheidscode

De sfeer en toonzetting dient gedisciplineerd van aard te
zijn en heeft soms tot doel om te straffen. Denk bijvoorbeeld
aan 'het stellen van een voorbeeld' binnen militaire dienst.
De emotionele code
De sfeer en toonzetting hebben tot doel om als een
uitlaatklep van het onbewuste te dienen. Hierdoor krijgen emoties de vrije
hand. Denk bijvoorbeeld aan een afscheidsrede bij een begrafenis.
De contemplatieve code
De sfeer en toonzetting hebben tot doel om bespiegelend of beschouwend te
werken. Denk bijvoorbeeld aan een filosofische verhandeling of een gebed.
De intellectuele of analytische code
De sfeer en toonzetting hebben tot doel om een analyse of een intellectuele
wijze van benadering van het onderwerp mogelijk te maken. Denk
bijvoorbeeld aan een scriptiebespreking.
De instinctieve code
De sfeer en toonzetting worden niet gestuurd en vinden spontaan en
intuïtief plaats. Denk bijvoorbeeld aan het onvoorbereid presenteren van
jezelf binnen een groep.
8. Tijdsduur van de oefening: hier staat een indicatie van hoeveel tijd de oefening
onder ideale omstandigheden in beslag neemt. Hou er rekening mee dat dit in
de praktijk anders kan uitpakken.
9. Benodigde middelen: hier staan alle middelen vermeld die nodig zijn om de oefening te kunnen uitvoeren tijdens een groepsbijeenkomst.
10. Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: hier staan de techniek(en) genoemd, die
voor de oefening nodig is om de doelstellingen te kunnen realiseren. Ook kan
de werkvorm hier vermeld staan om aan te geven waaronder de oefening valt
(en dus gebruik maakt van de technieken die bij deze werkvorm horen).
De tien onderdelen van het eerste deel van een oefening vormen tezamen de randvoorwaarden om met de oefening aan de slag te gaan. Als ook om te bepalen of de oefening geschikt is voor de groep(sbijeenkomst) die jij voor ogen hebt.
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1.3 De voorbereiding
Een oefening bestaat uit twee opeenvolgende elementen:
1. Preparerende activiteiten, dit zijn voorbereidende handelingen die
voorafgaande aan de groepsbijeenkomst moeten worden uitgevoerd. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het bespreken van
de werkruimte en de bijbehorende apparatuur, het aanschaffen of
huren van eventuele benodigdheden, het maken van werkafspraken, materialen kopiëren en/of gebruiksklaar maken.
2. Stage en aankleding, dit zijn voorbereidende handelingen die tijdens de groepsbijeenkomst moeten worden uitgevoerd. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het
aantal benodigde stoelen op de juiste plaats in de werkruimte opstellen of het
klaarzetten van een beamer.

1.4 De uitvoering
De uitvoering heeft betrekking op het ten uitvoer brengen van de oefening tijdens de
groepsbijeenkomst. Dit onderdeel van de structuur van een oefening is een draaiboek
voor de groepswerker/trainer van hoe in chronologische volgorde te handelen tijdens
de oefening.
1. Inleiding op de presentatie: de groepswerker/trainer introduceert de oefening
door het onderwerp van de oefening toe te lichten en/of door instructies te geven, met als doel dat de groepsleden weten wat de oefening inhoudt (= doel) en
wat er van hen wordt verwacht tijdens het verloop van oefening (= taken). In
feite vormt dit het startschot van de oefening.
2. Het doorvoeren van de presentatie: hier staan de opeenvolgende stappen van de
oefening genoemd t.b.v. de groepswerker/trainer. Soms betreft het hier instructies, soms beschrijvingen en soms woordletterlijke opdrachten voor groepsleden.
3. Ter uitgeleide: hier staat vermeld hoe en wanneer de oefening dient te worden
afgerond.
De uitvoering heeft betrekking op de feitelijke uitvoering van de oefening.
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1.5 Evaluatie
Het nabespreken van de oefening vindt plaats tijdens de evaluatie. De
belangrijkste aandachtspunten voor een evaluatie zijn:
Zijn de gestelde doelen gerealiseerd?
Hoe is het realiseren van de taken verlopen door de afzonderlijke groepsleden?
Hoe is de samenwerking tussen de groepsleden verlopen?
Wat is er opgevallen aan het procesmatige verloop van de oefening?

De evaluatie bestaat uit drie onderdelen, te weten:
1. Opruimen: de stage van de oefening wordt opgeruimd, zodat ook visueel duidelijk wordt aangegeven dat de oefening is afgelopen. Bovendien wordt er een
nieuwe stage gemaakt voor de evaluatie, bijvoorbeeld een kring met stoelen.
Soms is het niet nodig om de stage van de oefening op te ruimen omdat er bijvoorbeeld geen extra materialen zijn gebruikt, dan is bijvoorbeeld het plaats
nemen in een gesprekskring, voldoende om het begin van de evaluatie te markeren.
2. Evaluatie: hier staat de wijze beschreven hoe de oefening stapsgewijs kan worden geëvalueerd. Ook dit onderdeel bezit de functie van een draaiboek.
3. Volharding: hier staat aangegeven hoe de groepsleden ook na de bijeenkomst
verder kunnen werken aan het: [a] verdiepen op het onderwerp van de oefening, [b] zelf verder ervaring kunnen opdoen met de pas verworven kennis.
Soms zal dit zijn in de vorm van huiswerkopdrachten en soms in de vorm van
tips en adviezen.
Met de evaluatie wordt de oefening afgerond en de groepswerker/trainer kan verder
gaan naar een andere oefening of een ander onderdeel van de bijeenkomst.
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Inclusiefase
De inclusiefase is de eerste fase van het groepsproces. In deze fase wordt de taakgerichte groep samengesteld. In deze fase bepaalt ieder persoon afzonderlijk of hij/zij
deelneemt aan de groep. Verder worden in deze fase de ontstaansredenen genoemd en
de bestaansredenen geformuleerd. Op basis daarvan worden er doelen met de bijbehorende taken geformuleerd. De inclusiefase bestaat uit vier opeenvolgende stappen, te
weten: stap inclusie, stap beheersing, stap genegenheid en de stap transformatie.
Opmerking: Voor meer informatie over het groepsproces, de fasen en de bijbehorende
stappen, verwijs ik je naar het boek: Doorpakken.
In dit hoofdstuk komen alleen oefeningen aan bod die in het bijzonder geschikt zijn
voor de stappen van de inclusiefase van het groepsproces.
Let op: De oefeningen uit de inclusiefase kunnen ook in de andere fasen worden gebruikt. Het grootste risico hierbij is dat sommige oefeningen wellicht te ‘licht’ zijn,
maar dit hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Het is echter niet adviseerbaar om oefeningen uit latere fasen in eerdere fasen te gebruiken. Hierdoor loop je het risico dat je
groepsleden te zwaar gaat belasten en het verloop van het groepsproces op een onwenselijke wijze gaat verstoren. Gevolgen hiervan kunnen o.a. zijn: het afhaken van groepsleden, het blijven steken in het groepsproces, niet intentionele conflicten die ook buiten de
groepsbijeenkomsten om blijven opspelen, tegenwerking in plaats van samenwerking
en/of het in opstand komen tegen de groepsleider.

Pagina 18

Algemeen
Naam van de oefening: Een goede start!
Onderwerp van de oefening: Het begin van een nieuwe taakgerichte groep
is spannend (en hopelijk een gezonde energiegevende spanning) voor groepsleden en
de groepsleider. Buiten alle formele groepsafspraken, omgangsregels en groepsdoelen,
is het belangrijk dat de groepsleden hun persoonlijke doelen formuleren en delen met
de andere groepsleden. Hierdoor spreekt het individuele groepslid zijn/haar commitment uit om aan de groep deel te gaan nemen en zich ook in te zetten ten behoeve van
de groep. Een groepslid kan immers alleen de persoonlijke doelen realiseren als de
groep de groepsdoelen kan verwezenlijken. Voor meer informatie hierover kun je in de
boekenhoek het boek lezen: De beginnende groepsleider.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het helder en duidelijk verwoorden van de motivatie om aan de groep deel te nemen. [2] Het helder en duidelijk verwoorden van de
verwachtingen die de groepsleden hebben van hun deelname aan de groep. [3] Het helder en duidelijk verwoorden van de leerdoelen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdracht zoals die door de
groepsleider wordt gegeven. [2] Het plegen van introspectie. [3] Het bespreken van de
motivaties, de verwachtingen en de leerdoelen zonder deze met al te veel censuur te
corrigeren. [4] Het in gesprek gaan met andere groepsleden over hun motivaties, verwachtingen en leerdoelen.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap inclusie van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, vragenlijst over motivaties, verwachtingen en
leerdoelen, flip-over met viltstiften.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek), introspectie plegen,
gesprekskring (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider print (in kleur) voor ieder groepslid de vragenlijst
uit.
Stage en aankleding: De stage dient zodanig te zijn dat ieder groepslid apart de vragenlijsten
kan invullen. Let op: het is ook mogelijk om de groepsleden ‘thuis’ de vragenlijst te laten beantwoorden. In dat geval kun je bij de uitvoering direct door gaan naar het tweede deel. Voor de stage
betekent dit dat de tafels en stoelen in een hoefijzervorm worden opgesteld.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider deelt de vragenlijst over motivaties, verwachtingen
en leerdoelen uit en vraagt of de groepsleden in de werkruimte plaats willen nemen. Niet bij elkaar zitten, maar voldoende afstand om zelfstandig te kunnen werken.
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Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider geeft een korte introductie op de vragenlijst.
2. De groepsleider geeft aan dat de groepsleden voor het beantwoorden van de vragenlijst 45 minuten krijgen. De groepsleider zal aangeven wanneer de tijd is verstreken.
Het tweede deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden tweetallen willen vormen en met elkaar willen bespreken hoe het was om de vragen te beantwoorden en wat hen aan zichzelf is opgevallen. (15
minuten)
2. De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is.
Het derde deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in de gesprekskring.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden om beurten willen aangeven wat hun belangrijkste
motivatie, verwachting en leerdoelen zijn. Let op: de leerdoelen worden op de flip-over geschreven (met er achter voor welke groepsleden deze gelden). Indien er meerdere groepsleden
dezelfde leerdoelen hebben, is het mogelijk om deze als een groepsdoel om te gaan zetten. Aandachtspunten: [1] Motivaties zijn beweegredenen om tot handelen te komen en te blijven op
momenten dat het groepslid het moeilijker krijgt binnen de groep. Het is dus belangrijk om
één of twee stuwende motivaties te bezitten (niet meer!!!). [2] Verwachtingen zijn veronderstellingen en geven veelal de ‘beren op de weg’ aan voor het groepslid. Het is belangrijk dat het
groepslid begrijpt dat verwachtingen geen realiteit is en dat een verwachting stimulerend kan
werken (bijvoorbeeld: ‘weten waarvoor je het allemaal doet’, ‘het na te streven eindresultaat’).
[3] Bij leerdoelen moet duidelijk zijn wat het eindresultaat is, waar het groepslid naar streeft
om te gaan realiseren. Het eindresultaat dient realistisch te zijn en tegelijkertijd niet nu feitelijk te zijn. Anders gezegd: het is iets waarvoor het groepslid inspanningen moet leveren en
hierbij over zijn/haar grenzen van het huidige kunnen gaan. Bekijk voor meer informatie diverse boeken en presentaties op www.boekenhoek.info
3. De groepsleider vraagt hoe de groepsleden in de gaten gaan houden of zij hun persoonlijke
doelen realiseren of op de goede weg zitten om deze te gaan verwezenlijken. Let op: de groepsleider gaat een tijdsplanning en tussentijdse evaluaties introduceren. Als ook vaststellen met
wie de afzonderlijke groepsleden hun tussentijdse evaluaties gaan doornemen en overleggen of
en welke aanpassingen nodig zijn van de persoonlijke doelen.
4. De groepsleider geeft de groepsleden de kans om vragen en/of opmerkingen aan elkaar te
stellen naar aanleiding van de uitgesproken motivaties, verwachtingen en leerdoelen.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

wellicht bepaalde verwachtingen. de groep gaat
geven aan met welke instelling jij aan
deelnemen. Schrijf je verwachtingen op.

zien van de
Welke verwachtingen heb je ten aannad
enkt, koester je
ep
gro
groep? Wanneer je over de
Deze verwachtingen

2. Verwachtingen

dat in het antwoord de motivatie, om is de stuwende
deel te nemen, schuil gaat. Motivatie (blijven) komen
kracht om naar de bijeenkomsten tevoeren. Schrijf je
en oefeningen en opdrachten uit te
motivatie(s) op.

n om aan de
Wat zijn voor jou de belangrijkste redisene
belangrijk omgroep deel te nemen? Deze vraag aan
de groep

1. Motivatie

Vragenlijst
doelen die jij wilt realiseren bin t.
Schrijf op welke leerdoelen je heb

ert aan de
Wat wil je leren? De vraag refere
nen de groep.

3. Leerdoelen
leer-

Percepties zijn de denkbeelden die ieder persoon bezit
over zichzelf, anderen, groepen, teams,
organisaties, samenlevingen, onderwerpen, voorwerpen en de wereld om hem/haar heen.
Een perceptie is een (re)constructie in de hersenen van alles wat niet rechtstreeks door de hersenen kan
worden gekend. Zo weten de hersenen dankzij de zintuiglijk waarneming hoe de wereld buiten het lichaam eruit ziet. De informatie over de buitenwereld die via de zintuigen is verzameld, worden in de
hersenen gereconstrueert. Het betreft hier echter niet een 1 op 1 kopie van dat wat zintuiglijk is waargenomen. Zo wordt meer dan 80% wat de ogen waarnemen uitgefilterd. Het wordt wel waargenomen
maar wordt niet door het innerlijke oog gezien. Ook worden er elementen aan de reconstructie toegevoegd, die niet zintuiglijk zijn waargenomen maar die de persoon wel associeert met het object van de
reconstructie.
De hersenen weten wat er in het lichaam gebeurd (de binnenwereld) dankzij de innerlijke waarneming
(oftewel: introspectie). Op basis van de informatie die tot de hersenen komt via o.a. de zenuwen, wordt
er een reconstructie gemaakt. Bijvoorbeeld het visualiseren van een gevoel in een denkbeeld. Dit kan
een woord zijn of een beeld, maar kan ook een smaak of een geur oproepen.
De binnen– en de buitenwereld van een persoon kan alleen worden gekend door percepties. Hoewel percepties nooit een correcte weergave zijn van de binnen– en de buitenwereld, vormen ze wel de basis van
ons wereldbeeld en de wijze hoe wij hier binnen willen functioneren. Als echter de discrepantie tussen
de percepties en de gebeurende werkelijkheid te groot wordt, zal dit zorgen voor functioneringsproblemen, psychisch lawaai en een vertekend wereldbeeld. Het is daarom ook wenselijk om zo goed mogelijke percepties te creëren, die ten gunste van de persoon werken.

Pagina 22

Algemeen
Naam van de oefening: Percepties (1): (ideaal) zelfbeelden
Onderwerp van de oefening: De eerste kennismaking met de wondere wereld van de percepties. In opeenvolgende oefeningen zullen diverse aspecten en gevolgen van percepties worden besproken. In deze oefening staat het bewust worden van
zelfbeelden en de ideaal zelfbeelden centraal.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het uitspreken van (ideaal) zelfbeelden. [2] Het
herkennen van (ideaal) zelfbeelden. [3] Het registreren van (ideaal) zelfbeelden.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het plegen van introspectie. [3] Het bespreken
van perceptiebeelden zonder deze met al te veel censuur te corrigeren. [4] Het in gesprek gaan met andere groepsleden over hun perceptiebeelden.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, vragenlijst over zelfbeelden en ideaal zelfbeelden.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek), introspectie en kringgesprek (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider print (in kleur) voor ieder groepslid de vragenlijsten voor de (ideaal) zelfbeelden uit.
Stage en aankleding: De stage dient zodanig te zijn dat ieder groepslid apart de vragenlijsten
kan invullen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider deelt de vragenlijsten voor de (ideaal) zelfbeelden uit
en vraagt of de groepsleden in de werkruimte willen plaatsnemen. Niet bij elkaar zitten, maar
voldoende afstand bewaren om zelfstandig te kunnen werken. Geen onderling overleg. Let op: de
vragenlijsten niet als huiswerk meegeven! De voornaamste reden hiervoor is dat de vragen door de
groepsleden als bijzonder moeilijk kunnen worden ervaren en er te veel tijd in de beantwoording
van de vragen wordt gestoken. Of dat groepsleden juist het beantwoorden van de vragen ontlopen.
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider geeft een korte introductie op het onderwerp: percepties en dan specifiek wat
zelfbeelden en ideaal zelfbeelden zijn.
2. De groepsleider geeft aan dat de groepsleden voor het beantwoorden van iedere vragenlijst 25
minuten krijgen. De groepsleider zal aangeven wanneer de tijd is verstreken.

Pagina 23

3. Na 25 minuten geeft de groepsleider aan dat het tijd is om de vragenlijst over de
ideaal zelfbeelden te gaan beantwoorden.
Het tweede deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden tweetallen willen vormen en met elkaar
willen gaan bespreken hoe het was om de vragen te beantwoorden en wat hen aan zichzelf is
opgevallen. (15 minuten)
2. De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is.
Het derde deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden om beurten zichzelf willen voorstellen aan de groep
zoals zij naar zichzelf kijken en hoe zij zouden willen zijn. Let op: er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over wat de groepsleden vertellen. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen worden opgeschreven en komen later aan bod. Nu gaat het erom dat de
groepsleden onthullingen gaan doen m.b.t. de zelfbeelden en de ideaal zelfbeelden.
3. De groepsleider vraagt hoe de groepsleden het hebben ervaren om zichzelf op deze wijze voor
te stellen aan de groep.
4. De groepsleider geeft de groepsleden de kans om vragen en/of opmerkingen aan elkaar te
stellen naar aanleiding van de voorstelronde.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Zelfbeelden
Zelfbeelden zijn gedachten (oftewel: denkbeelden) over hoe je naar jezelf kijkt, hoe je
jezelf ervaart, wat je voelt, wat je van jezelf
vindt, hoe je jezelf waardeert en hoe je over
jezelf denkt.

Percepties
Percepties zijn de denkbeelden die ieder
persoon bezit over zichzelf, anderen,
groepen, teams, organisaties, samenlevingen, onderwerpen, voorwerpen en de wereld om hem/haar heen. Zo zijn er (ideaal)
zelfbeelden, (ideaal) metabeelden en
(ideaal) alterbeelden.

Vraag 2
Wat zijn je positieve eigenschappen?

Vraag 3
Wat zijn je negatieve eigenschappen?

Vraag 1
Wie ben je? Maak een persoonsbeschrijving
van jezelf. Let op: schrijf dus niet op wat je

allemaal niet bent! Hoe kijk je naar jezelf?
Wat vind je van jezelf? Hoe waardeer je jezelf? Hoe denk je over jezelf?

Ideaal Zelfbeelden
Ideaal zelfbeelden zijn gedachten (oftewel:
denkbeelden) over hoe je zou willen zijn, wat
je van jezelf verwacht, hoe je je zou moeten
voelen, hoe je jezelf zou moeten waarderen
en hoe je over jezelf zou moeten denken.

Percepties
Percepties zijn de denkbeelden die ieder
persoon bezit over zichzelf, anderen,
groepen, teams, organisaties, samenlevingen, onderwerpen, voorwerpen en de wereld om hem/haar heen. Zo zijn er (ideaal)
zelfbeelden, (ideaal) metabeelden en
(ideaal) alterbeelden.

Vraag 2
Welke positieve eigenschappen ontbreken er
nu?

Vraag 3
Welke negatieve eigenschappen wil je kwijt
raken die je nu nog bezit?

Vraag 1
Hoe zou je willen zijn? Maak een persoonsbeschrijving over hoe je idealiter bent. Wat

verwacht je van jezelf? Hoe zou je over jezelf moeten denken? Hoe zou je jezelf willen
waarderen? Hoe zou je over jezelf moeten
denken? Wat wil je anders doen?
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Algemeen
Naam van de oefening: Percepties (2): (ideaal) metabeelden
Onderwerp van de oefening: In opeenvolgende oefeningen zullen diverse
aspecten en gevolgen van percepties worden besproken. In deze oefening staat het bewust worden van (ideaal) metabeelden centraal.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het uitspreken van (ideaal) metabeelden. [2] Het
herkennen van (ideaal) metabeelden. [3] Het registreren van (ideaal) metabeelden.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het plegen van introspectie. [3] Het bespreken
van perceptiebeelden zonder deze met al te veel censuur te corrigeren. [4] Het in gesprek gaan met andere groepsleden over hun perceptiebeelden.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, vragenlijst over metabeelden en ideaal metabeelden.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek), introspectie en kringgesprek (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider print (in kleur) voor ieder groepslid de vragenlijsten voor de (ideaal) metabeelden uit.
Stage en aankleding: De stage dient zodanig te zijn dat ieder groepslid apart de vragenlijsten
kan invullen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider deelt de vragenlijsten voor de (ideaal) metabeelden
uit en vraagt of de groepsleden in de werkruimte willen plaatsnemen. Niet bij elkaar zitten, maar
voldoende afstand bewaren om zelfstandig te kunnen werken. Geen onderling overleg. Let op: de
vragenlijsten niet als huiswerk meegeven! De voornaamste reden hiervoor is dat de vragen door de
groepsleden als bijzonder moeilijk kunnen worden ervaren en er te veel tijd in de beantwoording
van de vragen wordt gestoken. Of dat groepsleden juist het beantwoorden van de vragen ontlopen.
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider geeft een korte introductie op het onderwerp: percepties en dan specifiek wat
metabeelden en ideaal metabeelden zijn.
2. De groepsleider geeft aan dat de groepsleden voor het beantwoorden van iedere vragenlijst 25
minuten krijgen. De groepsleider zal aangeven wanneer de tijd is verstreken.
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3. Na 25 minuten geeft de groepsleider aan dat het tijd is om de vragenlijst over de
ideaal metabeelden te gaan beantwoorden.
Het tweede deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden tweetallen willen vormen en met elkaar
willen gaan bespreken hoe het was om de vragen te beantwoorden en wat hen aan zichzelf is
opgevallen. (15 minuten)
2. De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is.
Het derde deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden om beurten willen vertellen hoe zij denken dat de
anderen naar hun kijken en wat zij denken wat de anderen graag anders willen zien bij hen.
Let op: er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over wat de groepsleden vertellen. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen worden opgeschreven en komen later aan
bod. Nu gaat het erom dat de groepsleden onthullingen gaan doen m.b.t. de metabeelden en de
ideaal metabeelden.
3. De groepsleider vraagt hoe de groepsleden het hebben ervaren om zichzelf op deze wijze
kwetsbaar op te stellen aan de groep. Als ook dat de groepsleden nu nog niet weten of hun
(ideaal) metabeelden ook correct zijn.
4. De groepsleider geeft de groepsleden de kans om vragen en/of opmerkingen aan elkaar te
stellen naar aanleiding van de voorstelronde.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Metabeelden
Metabeelden zijn gedachten (oftewel: denkbeelden) over hoe jij denkt dat anderen naar
jou kijken. Hoe anderen jou ervaren. Wat anderen van je vinden, Hoe anderen je waarderen en hoe anderen over je denken.

Percepties
Percepties zijn de denkbeelden die ieder
persoon bezit over zichzelf, anderen,
groepen, teams, organisaties, samenlevingen, onderwerpen, voorwerpen en de wereld om hem/haar heen. Zo zijn er (ideaal)
zelfbeelden, (ideaal) metabeelden en
(ideaal) alterbeelden.

Vraag 2
Wat zijn, volgens de andere groepsleden, je
positieve eigenschappen?

Vraag 3
Wat zijn, volgens de andere groepsleden, je
negatieve eigenschappen?

Vraag 1
Wie ben je volgens de andere groepsleden?
Maak een persoonsbeschrijving van jezelf
zoals jij denkt dat de andere groepsleden jou
zien, ervaren en over je denken.

Ideaal Metabeelden
Ideaal metabeelden zijn gedachten (oftewel:
denkbeelden) over hoe jij denkt dat andere
personen jou graag zouden willen zien. Wat
anderen van je verwachten. Hoe anderen
hopen dat je bepaalde zaken niet meer doet,
dan wel anders aanpakt.

Percepties
Percepties zijn de denkbeelden die ieder
persoon bezit over zichzelf, anderen,
groepen, teams, organisaties, samenlevingen, onderwerpen, voorwerpen en de wereld om hem/haar heen. Zo zijn er (ideaal)
zelfbeelden, (ideaal) metabeelden en
(ideaal) alterbeelden.

Vraag 2
Welke positieve eigenschappen ontbreken er
nu volgens de andere groepsleden?

Vraag 3
Welke negatieve eigenschappen dien je kwijt
te raken volgens de andere groepsleden die
je nu nog bezit?

Vraag 1
Hoe willen de andere groepsleden je het
liefste zien? Maak een persoonsbeschrijving
van jezelf zoals jij denkt dat de andere
groepsleden jou idealiter willen zien.
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Algemeen
Naam van de oefening: Percepties (3): (ideaal) alterbeelden
Onderwerp van de oefening: In opeenvolgende oefeningen zullen diverse
aspecten en gevolgen van percepties worden besproken. In deze oefening staat het bewust worden van (ideaal) alterbeelden centraal.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het uitspreken van (ideaal) alterbeelden. [2] Het
herkennen van (ideaal) alterbeelden. [3] Het registreren van (ideaal) alterbeelden.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het plegen van introspectie. [3] Het bespreken
van perceptiebeelden zonder deze met al te veel censuur te corrigeren. [4] Het in gesprek gaan met andere groepsleden over hun perceptiebeelden.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, vragenlijst over alterbeelden en ideaal alterbeelden.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek), introspectie en kringgesprek (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider print (in kleur) voor ieder groepslid de vragenlijsten voor de (ideaal) alterbeelden uit.
Stage en aankleding: De stage dient zodanig te zijn dat ieder groepslid apart de vragenlijsten
kan invullen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider deelt de vragenlijsten voor de (ideaal) alterbeelden
uit en vraagt of de groepsleden in de werkruimte willen plaatsnemen. Niet bij elkaar zitten, maar
voldoende afstand bewaren om zelfstandig te kunnen werken. Geen onderling overleg. Let op: de
vragenlijsten niet als huiswerk meegeven! De voornaamste reden hiervoor is dat de vragen door de
groepsleden als bijzonder moeilijk kunnen worden ervaren en er te veel tijd in de beantwoording
van de vragen wordt gestoken. Of dat groepsleden juist het beantwoorden van de vragen ontlopen.
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider geeft een korte introductie op het onderwerp: percepties en dan specifiek wat
alterbeelden en ideaal alterbeelden zijn.
2. De groepsleider geeft aan dat de groepsleden voor het beantwoorden van iedere vragenlijst 25
minuten krijgen. De groepsleider zal aangeven wanneer de tijd is verstreken.
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3. Na 25 minuten geeft de groepsleider aan dat het tijd is om de vragenlijst over de
ideaal alterbeelden te gaan beantwoorden.
Het tweede deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden tweetallen willen vormen en met elkaar
willen gaan bespreken hoe het was om de vragen te beantwoorden en wat hen aan zichzelf is
opgevallen. (15 minuten)
2. De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is.
Het derde deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden om beurten willen vertellen hoe zij over de andere
groepsleden denken en wat zij graag anders zouden zien bij de andere groepsleden. Let op: er
worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over wat de groepsleden vertellen. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen worden opgeschreven en komen later aan bod. Nu
gaat het erom dat de groepsleden onthullingen gaan doen m.b.t. de alterbeelden en de ideaal
alterbeelden.
3. De groepsleider vraagt hoe de groepsleden het hebben ervaren om zichzelf op deze wijze
kwetsbaar op te stellen aan de groep. Als ook dat de groepsleden nu nog niet weten wat de
andere groepsleden vinden van hun (ideaal) alterbeelden.
4. De groepsleider geeft de groepsleden de kans om vragen en/of opmerkingen aan elkaar te
stellen naar aanleiding van de voorstelronde.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Alterbeelden
Alterbeelden zijn gedachten (oftewel: denkbeelden) over hoe jij over andere personen
denkt. Hoe jij andere personen ervaart. Wat
jij van andere personen vindt en hoe je andere personen waardeert.

Percepties
Percepties zijn de denkbeelden die ieder
persoon bezit over zichzelf, anderen,
groepen, teams, organisaties, samenlevingen, onderwerpen, voorwerpen en de wereld om hem/haar heen. Zo zijn er (ideaal)
zelfbeelden, (ideaal) metabeelden en
(ideaal) alterbeelden.

Vraag 2
Wat zijn de positieve eigenschappen van het
merendeel van de andere groepsleden?

Vraag 3
Wat zijn de negatieve eigenschappen van het
merendeel van de andere groepsleden?

Vraag 1
Wat is kenmerkend voor de andere
groepsleden? Schrijf op hoe jij denkt over
de andere groepsleden.

Ideaal alterbeelden
Ideaal alterbeelden zijn gedachten (oftewel:
denkbeelden) over hoe jij graag andere personen zou willen zien. Wat je van anderen
verwacht. Hoe je hoopt dat andere personen
bepaalde zaken niet meer doen, dan wel anders gaan aanpakken.

Percepties
Percepties zijn de denkbeelden die ieder
persoon bezit over zichzelf, anderen,
groepen, teams, organisaties, samenlevingen, onderwerpen, voorwerpen en de wereld om hem/haar heen. Zo zijn er (ideaal)
zelfbeelden, (ideaal) metabeelden en
(ideaal) alterbeelden.

Vraag 2
Welke positieve eigenschappen ontbreken er
nu bij de meeste groepsleden?

Vraag 3
Welke negatieve eigenschappen dienen de
meeste andere groepsleden kwijt te raken?

Vraag 1
Hoe wil jij andere groepsleden het liefste
zien? Schrijf op hoe jij de andere groepsleden graag ziet.
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Algemeen
Naam van de oefening: Percepties (4): interne en externe gerichtheid
Onderwerp van de oefening: In opeenvolgende oefeningen zullen diverse
aspecten en gevolgen van percepties worden besproken. In deze oefening staat het bewust worden van de interne en externe gerichtheid van de perceptiebeelden centraal.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het uitspreken van de interne en externe perceptiebeelden. [2] Het herkennen van de interne en externe perceptiebeelden. [3] Het registreren van de interne en externe perceptiebeelden.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het plegen van introspectie. [3] Het bespreken
van de perceptiebeelden zonder deze met al te veel censuur te corrigeren. [4] Het in
gesprek gaan met andere groepsleden over hun perceptiebeelden.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, vragenlijst over de intern en extern gerichte
perceptiebeelden en ideaal perceptiebeelden
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek), introspectie en kringgesprek (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider print (in kleur) voor ieder groepslid de vragenlijst
voor de intern en extern gerichte perceptiebeelden uit.
Stage en aankleding: De stage dient zodanig te zijn dat ieder groepslid apart de vragenlijst kan
invullen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider deelt de vragenlijst voor de intern en extern gerichte
perceptiebeelden uit en vraagt of de groepsleden in de werkruimte willen plaatsnemen. Niet bij
elkaar gaan zitten, maar voldoende afstand bewaren om zelfstandig te kunnen werken. Geen onderling overleg. Let op: de vragenlijsten niet als huiswerk meegeven! De voornaamste reden hiervoor is dat de vragen door de groepsleden als bijzonder moeilijk kunnen worden ervaren en er te
veel tijd in de beantwoording van de vragen wordt gestoken. Of dat groepsleden juist het beantwoorden van de vragen ontlopen.
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider geeft een korte introductie op het onderwerp: percepties en dan specifiek over
de interne en de externe gerichtheid.
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2. De groepsleider geeft aan dat de groepsleden voor het beantwoorden van de vragenlijst 50 minuten krijgen. De groepsleider zal aangeven wanneer de tijd is verstreken.
Het tweede deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden tweetallen willen vormen en met elkaar willen gaan
bespreken hoe het was om de vragen te beantwoorden en wat hen aan zichzelf is opgevallen.
(15 minuten)
2. De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is.
Het derde deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden om beurten willen vertellen hoe zij, recentelijk binnen de groep, aan de buitenkant iets anders lieten zien en horen dan wat zij van binnen
dachten, voelden en/of ervaarden. Let op: er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over wat de groepsleden vertellen. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen worden
opgeschreven en komen later aan bod.
3. De groepsleider vraagt hoe de groepsleden het hebben ervaren om zichzelf op deze wijze
kwetsbaar op te stellen aan de groep. Als ook dat de groepsleden nu nog niet weten wat de
andere groepsleden vinden van hun onthullingen.
4. De groepsleider geeft de groepsleden de kans om vragen en/of opmerkingen aan elkaar te
stellen naar aanleiding van de voorstelronde.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Interne
gerichtheid
Perceptiebeelden kunnen alleen voor ‘intern
gebruik’ bedoelt zijn. Zo kun je, bijvoorbeeld,
iets van jezelf vinden of waarderen, dat
niemand anders mag weten. Ook ideaal
perceptiebeelden kunnen intern gericht zijn.

Percepties
Percepties zijn de denkbeelden die ieder
persoon bezit over zichzelf, anderen,
groepen, teams, organisaties, samenlevingen, onderwerpen, voorwerpen en de wereld om hem/haar heen. Zo zijn er (ideaal)
zelfbeelden, (ideaal) metabeelden en
(ideaal) alterbeelden.

Vraag 1
Wat zijn onderwerpen, gedachten, ervaringen, meningen en/of waarderingen over jezelf die intern gericht zijn (en die je niet met
groepsleden hebt gedeeld)?

Incongruentie
Als de intern gerichte perceptiebeelden
overeenstemmen met de extern gerichte
perceptiebeelden dan ben je congruent. Is
dit echter niet het geval, dan is er sprake
van een incongruentie (’in tegenspraak met
jezelf’).

Externe
gerichtheid
Perceptiebeelden kunnen ook alleen voor
‘extern gebruik’ bedoelt zijn. Zo kun je, bijvoorbeeld, iets van jezelf vinden of waarderen, wat iedereen (in principe) mag weten
en waarvan je ook wilt dat dit bekent is bij
anderen.

Percepties
Percepties zijn de denkbeelden die ieder
persoon bezit over zichzelf, anderen,
groepen, teams, organisaties, samenlevingen, onderwerpen, voorwerpen en de wereld om hem/haar heen. Zo zijn er (ideaal)
zelfbeelden, (ideaal) metabeelden en
(ideaal) alterbeelden.

Vraag 2
Wat zijn onderwerpen, gedachten, ervaringen, meningen en/of waarderingen over jezelf die extern gericht zijn (en waarvan je
wilt dat andere groepsleden ze weten)?

Incongruentie
Als de intern gerichte perceptiebeelden
overeenstemmen met de extern gerichte
perceptiebeelden dan ben je congruent. Is
dit echter niet het geval, dan is er sprake
van een incongruentie (’in tegenspraak met
jezelf’).

Tactisch
gebruik
Perceptiebeelden kunnen dankzij de interne
en externe gerichtheid tactisch worden ingezet, bijvoorbeeld om de ander te misleiden
of door de ander juist op je kwaliteiten en
competenties te wijzen. Op deze wijze creëer je een imago van jezelf, terwijl alleen jij
weet hoe het werkelijk zit.

Geheimen
De interne en externe gerichtheid van de
perceptiebeelden maken het mogelijk om
geheimen voor anderen te hebben en voor
jezelf! Bijvoorbeeld door in je imago te
gaan geloven en hierdoor niet meer te
weten wat de interne perceptiebeelden
ook alweer waren.

Incongruentie
Je kunt verward raken door de incongruentie, waardoor je niet meer weet wat
‘echt’ (intern gericht) is en dat wat ‘voor de
bühne’ is (extern gericht). Op die momenten
ga je vragen stellen als: “Wie ben ik? Waar
sta ik voor? Wat maakt mij bijzonder?”

Complexiteit
De interne en externe gerichte perceptiebeelden hebben niet alleen te maken met 1 groep
van perceptiebeelden (bijvoorbeeld zelfbeelden). De interne en externe gerichtheid kunnen
ook congruent of incongruent zijn met de ideaal perceptiebeelden, bijvoorbeeld: intern gerichte zelfbeelden en de extern gerichte ideaal zelfbeelden. Als ook tussen meerdere groepen van perceptiebeelden, bijvoorbeeld: externe zelfbeelden en de interne metabeelden.
Hierdoor ontstaat er een complexe interactie tussen onder andere: de binnen– en de buitenwereld, de perceptiebeelden van jou en die van een andere persoon (of personen), tussen imago en ’dat wat (feitelijk) is’.

Echt zijn?
Het is verleidelijk om te denken dat je echt
bent als er sprake is van een congruentie
tussen de interne en externe gerichte perceptiebeelden. Alleen is dat niet zo, omdat
ook een incongruentie een product van jou
is. Dat ben jij ook. Anders gezegd: de incongruentie is ook echt!

Dynamisch
De perceptiebeelden zijn niet statisch,
maar uitermate dynamisch en voortdurend in verandering. Anders gezegd: jij
bent nooit dezelfde persoon. Niet in gedachten en niet fysiek. Als je een statisch
beeld van jezelf nastreeft, is er automatisch sprake van incongruentie.

Vraag 3
Wat zijn onderwerpen, gedachten, ervaringen, meningen en/of waarderingen over jezelf die je niet accepteert (en waarvan je wilt
dat andere groepsleden dit niet van je weten)?

Acceptatie
Het kan moeilijk zijn om te accepteren wie je
bent in het moment (tijdstip X), maar daardoor verandert er niets aan wie je bent op
tijdstip X. Hooguit verander je de interne of
externe gerichtheid in een volgend moment
(tijdstip Y of Z).

Maskers
Als er sprake is van een incongruentie tussen de interne en externe gerichtheid bij
perceptiebeelden, dan maak je gebruik van
een masker. M.a.w.: Je doet je anders voor
omdat je niet je werkelijke gedachten, gevoelens, meningen etc. tot uiting wilt brengen.

Voorbeelden
Soms voel je je ellendig, maar wil je tegelijkertijd gezellig overkomen bij de ander.
Soms voel je je echter gelukkig, maar mag
je dat niet laten blijken aan anderen. Bijvoorbeeld omdat het een 'geheime' liefde
betreft.

Vraag 4
Van welk masker maak jij frequent gebruik?
Hoe ziet dat masker er letterlijk uit? Bijvoorbeeld strak gezicht of juist lachend. Wat
probeert dat masker over te brengen aan
anderen?

Innerlijk conflict
Zoals je aan kunt voelen bevat ieder verschil tussen het intern gerichte zelfbeeld en het extern gerichte zelfbeeld een mogelijkheid om tot een innerlijk conflict met jezelf te komen. Dergelijke conflicten kun je ervaren als een gevecht tussen het verstand en het gevoel. Of een
conflict tussen waarneming en een handelwijze. Het gevoel dat je jezelf en/of de ander voorliegt. Een gevoel van machteloosheid. Bijvoorbeeld: stel voor dat je een homoseksueel bent en
dat je je vrienden en ouders niets over je seksuele geaardheid durft te vertellen.
Het blijkt in de praktijk moeilijk te zijn om te zijn wie je bent. Vaak ben je veel meer bezig om
te zijn wie jij in de ogen van anderen graag wilt zijn.
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Algemeen
Naam van de oefening: Percepties (5): oude (hardnekkige en beperkende)
perceptiebeelden
Onderwerp van de oefening: In opeenvolgende oefeningen zullen diverse aspecten en
gevolgen van percepties worden besproken. In deze oefening staat het bewust worden
van de beperkende werking van oude geintrojecteerde ideaal metabeelden door opvoeders en/of beinvloeders.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontdekken dat de dagelijkse persoonlijkheid
is opgebouwd uit percepties. [2] Het herkennen van ingebrachte ideaal metabeelden
tijdens de opvoeding door opvoeders en beinvloeders. [3] Het onder woorden brengen
van de beperkende perceptiebeelden en de gevolgen hiervan voor het functioneren. [4]
Het bedenken van oplossingen hoe de beperkende werking van de perceptiebeelden te
verminderen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het plegen van introspectie. [3] Het bespreken
van de beperkende perceptiebeelden zonder deze met al te veel censuur te corrigeren.
[4] Het in gesprek gaan met andere groepsleden over hun beperkende perceptiebeelden en de oplossingen hoe hiermee om te gaan.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 210 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, vragenlijst over de ingebrachte ideaal metabeelden
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek), introspectie en kringgesprek (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider print (in kleur) voor ieder groepslid de vragenlijst
over de ingebrachte ideaal metabeelden uit.
Stage en aankleding: De stage dient zodanig te zijn dat ieder groepslid apart de vragenlijst kan
invullen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider deelt de vragenlijst over de ingebrachte ideaal metabeelden uit en vraagt of de groepsleden in de werkruimte willen plaatsnemen. Niet bij elkaar
gaan zitten, maar voldoende afstand bewaren om zelfstandig te kunnen werken. Geen onderling
overleg. Let op: de vragenlijsten niet als huiswerk meegeven! De voornaamste reden hiervoor is dat
de vragen door de groepsleden als bijzonder moeilijk kunnen worden ervaren en er te veel tijd in de
beantwoording van de vragen wordt gestoken. Of dat groepsleden juist het beantwoorden van de
vragen ontlopen.
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Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider geeft een korte introductie op het onderwerp: beperkende en
hardnekkige ideaal metabeelden door opvoeders (ouder/ouders/pleegouder/
pleegouders/voogd/onderwijzer/kleuterjuf/leraar et cetera) en beinvloeders (o.a.
bedrijven, voorbeeldfiguren, media).
2. De groepsleider geeft aan dat de groepsleden voor het beantwoorden van de vragenlijst 50
minuten krijgen. De groepsleider zal aangeven wanneer de tijd is verstreken.
Het tweede deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden tweetallen willen vormen en met elkaar willen gaan
bespreken hoe het was om de vragen te beantwoorden en de schema’s in te vullen. (15 minuten)
2. De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is.
Het derde deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden om beurten (kort en bondig) de beperkende percepties en de onbenutte talenten, kwaliteiten en mogelijkheden uit hun schema’s willen presenteren. Let op: er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over wat de groepsleden
vertellen. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen worden opgeschreven en komen later
aan bod.
Het vierde deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden terug willen gaan naar het tweetal wat zij in het
tweede deel van de oefening hebben gevormd.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden (in de tweetallen) elkaar willen helpen bij het formuleren van persoonlijke doelen n.a.v. de uitkomst van de schema’s (oftewel: de realisatie
van de oplossingen). (40 minuten)
3. De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is.
Het vijfde deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekkring.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden om beurten hun persoonlijke doelen willen presenteren in de groep. Let op: er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over wat de
groepsleden vertellen. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen worden opgeschreven en
komen later aan bod.
3. De groepsleider geeft de groepsleden de kans om vragen en/of opmerkingen aan elkaar te
stellen naar aanleiding van beide presentaties.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon met de zojuist geformuleerde doelen in de komende tijd aan de
slag? Formuleer eventueel (korte termijn) doel- en taakstellingen.

Tijdens je opvoeding hebben opvoeders geprobeerd om je persoonlijkheid te vormen. Hoe? Onder andere door je bloot te stellen aan (repeterende) ideaal metabeelden, die voor hen belangrijk waren (wat niet hetzelfde is dat zij de ideaal metabeelden zelf naleefden). De opvoeders vonden het belangrijk dat JIJ de ideaal metabeelden zou omarmen en overeenkomstig zou gaan leven. Enkele tijdloze klassieke
onderwerpen: studie / beroep / keuze van vrienden / keuze van een partner /
verantwoordelijkheid / man of vrouw zijn / dood / zelfstandigheid / vrijheid / onafhankelijkheid / omgaan met geld / initiatieven nemen is belangrijk / geduldig zijn /
seksualiteit / macht en onmacht / afspraken nakomen / gezag / respect / aanzien / status / sociale contacten / omgaan met ruzies, conflicten en/of problemen /
leren / voelen / denken / werken / verplichtingen / maatschappelijke verwachtingen / succesvol zijn / gelukkig zijn / omgang met ouderen / creativiteit / ontplooing / in jezelf investeren / niet de vuile was buiten zetten / groepsgevoel / alleen zijn / zelfvertrouwen / wat goed en slecht is / huisdieren / sterk zijn / profileren / niet tot last zijn / gezinsverband is normaal en de rest niet / gelovig zijn / heteroseksualiteit is normaal / niet ziek zijn is normaal / niet mogen falen / niet mogen afwijken / waarden en normen / geld verdienen / uniek zijn / assertief
zijn...enzovoorts!
Niet alleen de opvoeders hebben een duit in het zakje gedaan, maar ook (sociale)
media, vrienden, culturele, religieuze of spirituele voorbeeldfiguren, bedrijven et cetera.
Deze duizenden ideaal metabeelden maken deel uit van je persoonlijkheid. Sommige
zijn minder of niet meer actief, terwijl andere percepties, tot op de dag van van-

1. Welke ideaal metabeelden van opvoeders (en beïnvloeders) spelen vandaag de
dag nog steeds een bepalende rol bij de volgende onderwerpen? Werk / liefdesrelatie / seksualiteit / vriendschap?
2. Bij welke andere onderwerpen van opvoeders (en beïnvloeders) bemerk je dat
de ideaal metabeelden een bepalende rol spelen?
3. Van welke ideaal metabeelden van opvoeders (en beïnvloeders) heb je last in het
dagelijkse leven? Op wat voor wijze heb je er last van?

4. Welke talenten, kwaliteiten en mogelijkheden heb je niet of onvoldoende weten te
benutten door beperkende ideaal metabeelden? Voorbeeld: als kind wilde ik piano leren spelen, maar dat mocht niet omdat het leren piano spelen alleen voor
kinderen met rijke ouders was weggelegd.
Op de volgende bladzijden staan dezelfde schema’s weergegeven. Het is de bedoeling dat jij de schema’s gaat invullen.
In de eerste kolom schrijf je de beperkende ideaal metabeelden op die vandaag de
dag nog steeds een dominante invloed uitoefenen op je functioneren.
In de tweede kolom schrijf je die talenten, kwaliteiten en mogelijkheden op die je
niet hebt weten te benutten door de beperkende ideaal metabeelden van de opvoeders (en/of beïnvloeders).
In de derde kolom schrijf je een oplossing om het talent, de kwaliteit of de mogelijkheid alsnog te gaan benutten.
In de vierde kolom schrijf je Of en WANNEER je de oplossing in de praktijk gaat
brengen.

Beperkende percepties

Onbenut talent, kwaliteit of
mogelijkheid

Oplossing

Realisatie

Beperkende percepties

Onbenut talent, kwaliteit of
mogelijkheid

Oplossing

Realisatie
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Algemeen
Naam van de oefening: Percepties (6): monsters in de kast
Onderwerp van de oefening: In opeenvolgende oefeningen zullen diverse
aspecten en gevolgen van percepties worden besproken. In deze oefening staat het bewust worden van hoe dat de perceptiebeelden ook functioneel kunnen worden ingezet,
bijvoorbeeld als een monster of een beschermengel (beschermingsmechanismen).
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het bespreekbaar en visueel maken van de monsters en de beschermengelen. [2] Het herkennen van perceptiebeelden, die aan de beschermingsmechanismen ten grondslag liggen. [3] Het doorgronden van hoe dat de beschermingsmechanismen: het monster en de beschermengel, werken.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het plegen van introspectie. [3] Het bespreken
van de beschermingsmechanismen zonder deze met al te veel censuur te corrigeren.
[4] Het in gesprek gaan met andere groepsleden over hun beschermingsmechanismen.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, vragenlijst over het monster in de kast + de beschermengel
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren + symboliseren (techniek), introspectie en kringgesprek (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider print (in kleur) voor ieder groepslid de vragenlijst
over het monster in de kast + de beschermengel uit.
Stage en aankleding: De stage dient zodanig te zijn dat ieder groepslid apart de vragenlijst kan
invullen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider deelt de vragenlijst over het monster in de kast en
de beschermengel uit en vraagt of de groepsleden in de werkruimte willen plaatsnemen. Niet bij
elkaar gaan zitten, maar voldoende afstand bewaren om zelfstandig te kunnen werken. Geen onderling overleg. Let op: de vragenlijsten niet als huiswerk meegeven! De voornaamste reden hiervoor is dat de vragen door de groepsleden als bijzonder moeilijk kunnen worden ervaren en er te
veel tijd in de beantwoording van de vragen wordt gestoken. Of dat groepsleden juist het beantwoorden van de vragen ontlopen.
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Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider geeft een korte introductie op het onderwerp: monsters in de kast
en de beschermengel.
2. De groepsleider geeft aan dat de groepsleden voor het beantwoorden van de vragenlijsten 60 minuten krijgen. De groepsleider zal aangeven wanneer de tijd is verstreken.
Het tweede deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden tweetallen willen vormen en met elkaar willen gaan
bespreken hoe het was om de vragen te beantwoorden en wat hen aan zichzelf is opgevallen.
(15 minuten)
2. De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is.
Het derde deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden om beurten hun dominante monster en beschermengel aan de groep willen voorstellen. Let op: nadat een groepslid zijn/haar monster en beschermengel heeft gepresenteerd (zonder interrupties) kunnen de overige groepsleden eventuele
vragen stellen en/of opmerkingen maken.
3. De groepsleider vraagt hoe de groepsleden het hebben ervaren om zichzelf op deze wijze
kwetsbaar op te stellen aan de groep.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid
om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te
benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan
tijdens de oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Ben je vroeger ook bang geweest voor een monster in de kast of onder het bed? Of misschien ben je
dit nog steeds wel? Misschien wel door, nadat je een horrorfilm hebt bekeken,
toch nog even een blik onder het bed of in de kast te werpen.
Maar het monster waarover het in deze opdracht gaat, is een ander soort monster. Dit monster bestaat uit angstaanjagende gedachten, die ervoor moeten zorgen dat je bepaalde handelingen niet gaat doen of bepaalde acties uit je hoofd
zet. Of dat je jezelf remt in een bepaald verlangen naar iets, waarvan je weet dat
het (uiteindelijk) niet goed voor je is. Dit monster is door jouw met zorg samengesteld. En als een dokter Frankenstein heb je het monster tot leven gewekt. Iedere keer als je in de verleiding komt, komt
het monster uit de kast tevoorschijn. Het is even huiverwekkend als dat het succesvol is. Het monster
uit de kast is gespecialiseerd in het je beschermen tegen ‘iets’ of ‘iemand’. Het beschermen bestaat uit
je bang maken voor de gevolgen als je toch mocht toegeven aan de verleiding.
Een veel voorkomend monster is die om te voorkomen dat je vreemd gaat of een ‘one night stand’
hebt. Het monster bestaat bijvoorbeeld uit: gedachten aan genitale wratten of bloedende zweren op je
geslachtsdelen. Of een herpes geïnfecteerde mond.
Een ander effectief monster is om te zorgen dat je
niet doorslaat in je boosheid. Ook hier bestaat het monster uit gedachten wat de
consequenties zouden kunnen zijn.

Vragen & opdrachten
1. Tegen welke verleidingen moet jij jezelf beschermen om hier niet aan toe te geven?
2. Bij welke verleidingen maak je jezelf bang door angstaanjagende gedachten voor te stellen, die ervoor moeten zorgen dat je niet toegeeft aan de verleiding?
3. De verleidingen waartegen jij jezelf moet beschermen door jezelf bang te maken, is een
monster. Probeer je eens voor te stellen hoe ieder monster er uitziet en maak een tekening van het monster wat het meest actief is.
4. Geef het monster een naam en schrijf de naam op de tekening van het monster.
5. Schrijf de voor– en nadelen op van het monster.
6. Wil je dit monster kwijtraken? Waarom? Wat moet je doen om het kwijt te raken (oftewel: wat is de
kostprijs)?

Je beschikt ook over verleidingen waar je jezelf niet bang voor hoeft te maken, om er niet aan toe te geven. Hierbij laat je zien dat je over de noodzakelijke discipline en wilskracht beschikt om de verleidingen
te weerstaan. Je bent gevoelig voor de verleidingen, maar je vertrouwt erop dat je wilskracht groter is
dan de wens om toe te willen geven. Dit beschermingsmechanisme heet ook wel: de beschermengel.
Het doel van de beschermengel is vergelijkbaar met die van het monster: het voorkomen dat je zwak

wordt en de verleiding te groot wordt om hier weerstand
tegen te bieden.
De beschermengel wijst je ook op de consequenties, alleen nu van het niet toegeven aan
de verleidingen. Ook dit gaat gepaard met tot
de verbeelding sprekende gedachten.
Bijvoorbeeld als je nu niet tussentijds snoept,
je straks een lievelingsdessert krijgt.
Of als je nu gezond eet en flink gaat sporten, je later over het gewenste atletische lichaam beschikt.

Vragen en opdrachten
1. Bij welke verleidingen motiveer je jezelf door beloningen in gedachten voor te stellen, die ervoor moeten
zorgen dat je niet toegeeft aan de verleiding?
2. De verleidingen waartegen jij jezelf moet beschermen door gedisciplineerd en wilskrachtig te zijn, is een
beschermengel. Probeer je eens voor te stellen hoe ieder beschermengel er uitziet en maak een tekening van de beschermengel die het meest actief is.
3. Geef de beschermengel een naam en schrijf de naam op de tekening van de beschermengel.
4. Schrijf de voor– en nadelen op van de beschermengel.
5. Wil je de beschermengel kwijtraken? Waarom? Wat moet je doen om het kwijt te raken (oftewel: wat is
de kostprijs)?

Je beschikt dus over monsters en beschermengelen, die over je waken en je willen beschermen tegen
verleidingen. De monsters doen dit door je angst aan te jagen en de beschermengelen door je een
beloning voor te houden. Beide beschermingsmechanismen kunnen zowel ten voordele als ten nadele van je uitpakken.
De beschermingsmechanismen zijn niet voor iedere verleiding geschikt. Bij sommige verleidingen maken de beschermengelen het alleen maar gemakkelijker om toe te
gaan geven, terwijl bij andere verleidingen de monsters
er juist voor zorgen dat je willens en wetens eraan toe
gaat geven.

Vragen en opdrachten
1. Schrijf verleidingen op die niet geschikt zijn voor de monsters en/of voor de beschermengelen.
2. Waarom zijn de monsters en de beschermengelen niet geschikt voor de verleidingen uit vraag 1?
3. Welk beschermingsmechanisme werkt gewoonlijk effectiever: de monsters of de beschermengelen?
4. De monsters en de beschermengelen zijn perceptiebeelden. Kun je benoemen tot welke groep perceptiebeelden de monsters horen? En tot welke groep perceptiebeelden de beschermengelen horen?
5. Wat heb je geleerd naar aanleiding van de vragen en
de opdrachten ?
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Algemeen
Naam van de oefening: Percepties (7): perceptiespel
Onderwerp van de oefening: In opeenvolgende oefeningen zullen diverse
aspecten en gevolgen van percepties worden besproken. In deze oefening draait alles
om het perceptiespel. In het spel krijgen de groepsleden vragen te beantwoorden die
te maken hebben met de (ideaal) zelfbeelden, (ideaal) metabeelden en (ideaal)
alterbeelden.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ervaren hoe alledaags de perceptiebeelden
zijn en maar al te gemakkelijk kunnen worden verward met feiten. [2] Het herkennen
van de diverse vormen van perceptiebeelden. [3] Het uitspreken van de perceptiebeelden in de vorm van antwoorden op de vragen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het uitspreken van antwoorden zonder deze met
al te veel censuur te corrigeren. [3] Het in gesprek gaan met andere groepsleden over
de antwoorden (oftewel: de uitgesproken perceptiebeelden).
Stap van de fase van het groepsproces: Stap genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, spelbord, spelregels, toelichting, kaartjes, pionnen, dobbelsteen
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider print in kleur het spelbord op A3-formaat uit, als
ook de spelregels, de toelichting en de kaartjes. Let op: per 5 groepsleden 1 compleet spel!
Stage en aankleding: De stage dient zodanig te zijn dat één of meerdere subgroepen het perceptiespel kunnen spelen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden subgroepen willen vormen
van maximaal vijf personen.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden per subgroep aan een tafel willen gaan zitten.
2. De groepsleider geeft aan iedere subgroep 1 compleet spel en verzoekt of de groepsleden willen beginnen met het lezen van de spelregels.
3. De groepsleider geeft aan dat de groepsleden 80 minuten de tijd krijgen om het spel tot een
goed einde te spelen.
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit.
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Evaluatie
Opruimen: De spellen worden opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens,
belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen
zij hebben gedaan tijdens de oefening. Aandachtspunten: hebben de groepsleden de diverse perceptiegroepen herkent? Was het moeilijk om percepties en feiten uit elkaar te halen? Hebben de
groepsleden open en eerlijk antwoord gegeven, zonder censuur te plegen?
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Plaats de pionnen op ‘start’, dit is het beginpunt van
het perceptiespel.

Pak een ‘Gouden Ster’-kaart en lees de vraag
hardop voor. Geef vervolgens eerlijk antwoord!

Pak een ‘Blauwe Ster’-kaart en lees de vraag
hardop voor. Geef vervolgens eerlijk antwoord!

Het spel is afgelopen als een speler precies op de
ster: ‘finish’, terecht komt.

Doel van het spel: Het herkennen en uitspreken van perceptiebeelden
tegen andere groepsleden.
Benodigdheden: Spelbord op minimaal A3-formaat, dobbelsteen, toelichting, ‘Gouden Ster’-kaartjes, ‘Blauwe Ster’kaartjes.
Aantal spelers: Minimaal 2 spelers en maximaal 5 spelers.

Het spelverloop:
1. De spelers gooien om beurten met de dobbelsteen. De speler die de hoogste
ogen gooit mag beginnen.
2. De speler gooit met de dobbelsteen en verplaatst de pion zoveel plekken als
de ogen van de dobbelsteen aangeven.
3. Als de speler op een zilveren ster terecht komt, is zijn/haar beurt afgelopen.
4. Als de speler op een gouden ster terecht komt, dan neemt hij/zij een
‘Gouden Ster’-kaart en geeft antwoord op de vraag. De overige spelers beoordelen het antwoord. Als zij niet tevreden zijn, gaat de pion van de speler
terug naar ‘start’.
5. Als de speler op een blauwe ster terecht komt, dan neemt hij/zij een ‘Blauwe
Ster’-kaart en geeft antwoord op de vraag. De overige spelers beoordelen
het antwoord. Als zij niet tevreden zijn, gaat de pion van de spelers drie
sterren achteruit.

6. De speler die als eerste EXACT op de finish terecht komt, heeft het
spel gewonnen.
7. Daar waar de spelregels niet in hebben voorzien, bepalen de spelers (op basis van een meerderheid) hoe te handelen.

Welk groepslid vind je het meest intelligent?
Geef een toelichting!

Vind je jezelf fysiek aantrekkelijk?
Geef een toelichting!

Welk groepslid komt het vaakst zijn/haar afspraken niet na? Geef een toelichting!

Ben je eerlijk in de groep?
Geef een toelichting!

Met welk groepslid wil je liever niet samenwerken?
Geef een toelichting!

Waarin onderscheid je je van je medespelers?
Geef een toelichting!

Welk groepslid is een solist binnen de groep?
Geef een toelichting!

Aan welk groepslid erger je je het meest?
Geef een toelichting!

Met welk groepslid kun je de meeste lol beleven?
Geef een toelichting!

Vind je dat je jezelf kunt zijn binnen de groep?
Geef een toelichting!

Wat mis je binnen de groep?
Geef een toelichting!

Welk groepslid vind jou het leukst binnen de
groep? Geef een toelichting!

Welke groepslid is het meest teruggetrokken binnen de groep? Geef een toelichting!

Welk groepslid is als het ware ‘onzichtbaar’ voor
jou? Geef een toelichting!

Welk groepslid doet regelmatig ‘moeilijk’?
Geef een toelichting!

Welk groepslid is lastig in de omgang binnen de
groep? Geef een toelichting!

Hoe denk jij wat je rechterbuurman (of –vrouw)
van je vindt? Geef een toelichting!

Waarom neem jij deel aan deze groep?
Geef een toelichting!

Waarin schiet jij tekort binnen de groep?
Geef een toelichting!

Durf jij voor je mening op te komen binnen de
groep? Geef een toelichting!

Maak je van je hart geen moordkuil binnen de
groep? Geef een toelichting!

Welk groepslid vertrouw je het minste?
Geef een toelichting!

Welk groepslid vertrouw je het meest?
Geef een toelichting!

Wie is het meest deskundig van de groep?
Geef een toelichting!

Ben je gelukkig binnen de groep?
Geef een toelichting!

Ben je assertief binnen de groep?
Geef een toelichting!

Hoe denkt je linkerbuurman (of –vrouw) over jou?
Geef een toelichting!

Waar ben je bang voor binnen de groep?
Geef een toelichting!

Wie van de groepsleden zou je beter willen leren
kennen? Geef een toelichting!

Waar heb je het moeilijk mee binnen de groep?
Geef een toelichting!

Wie kan jij van de groep aan het lachen maken?
Geef een toelichting!

Ben je graag gezien binnen de groep?
Geef een toelichting!

Noem vijf positieve eigenschappen van jezelf die je
binnen de groep inzet! Geef een toelichting!

Noem vijf negatieve eigenschappen van jezelf die je
ook binnen de groep laat zien! Geef een toelichting!

Tot welk groepslid voel je je het meeste aangetrokken? Geef een toelichting!

Tot welk groepslid voel je je het minste aangetrokken? Geef een toelichting!

Welk groepslid is het stilst binnen de groep?
Geef een toelichting!

Welk groepslid maakt het meeste lawaai binnen de
groep? Geef een toelichting!

Noem twee dingen die jij de groep te bieden hebt!
Geef een toelichting!

Heb je spijt dat je aan deze groep deelneemt?
Geef een toelichting!

Welk groepslid vermijd je liever, dan dat je met
hem/haar samenwerkt? Geef een toelichting!

Welk groepslid vermijd jou om mee samen te werken binnen de groep? Geef een toelichting!

Bij welk groepslid zet jij vaker je vraagtekens?
Geef een toelichting!

Welk groepslid verdient het meeste respect?
Geef een toelichting!

Kom je je afspraken na binnen de groep?
Geef een toelichting!

Welk groepslid is het meest serieus van aard?
Geef een toelichting!

Welk groepslid kan slecht tegen een grapje?
Geef een toelichting!

Op welke momenten erger je je aan andere
groepsleden? Geef een toelichting!

Wat hoop je door je deelname aan de groep te bereiken? Geef een toelichting!

Wat verwacht je van je rechterbuurman (of –
vrouw) in de komende tijd? Geef een toelichting!

Wat zijn leerpunten voor je linkerbuurman (of –
vrouw) in de komende tijd? Geef een toelichting!

Welke problemen verwacht je in de komende tijd
voor de groep? Geef een toelichting!

Hoe denk jij dat andere groepsleden je graag willen
zien? Geef een toelichting!

Denk je dat de groep goed gaat samenwerken?
Geef een toelichting!

Welke verbeteringen hoop je dat er binnen de
groep worden doorgevoerd? Geef een toelichting!

Van welk groepslid hoop je dat hij/zij meer van
zichzelf zal laten zien binnen de groep?

Wat zou je graag gaan doen met de groep?
Geef een toelichting!

Welke verbeterpunten zie je bij jezelf m.b.t. je deelname aan de groep? Geef een toelichting!

Wat zou jij anders doen als jij de groepsleider was?
Geef een toelichting!

Welke persoonlijke doelen hoop je te realiseren binnen de groep? Geef een toelichting!

Wat wil je veranderen aan de wijze hoe dat je deelneemt aan de groep? Geef een toelichting!

Wat verwacht je van het groepslid dat het meest
nadrukkelijk aanwezig is binnen de groep?

Wat hoop je dat het stille groepslid gaat doen in de
nabije toekomst? Geef een toelichting!

Hoop je dat je machtiger wordt binnen de groep?
Geef een toelichting!

Wat zou echt moeten veranderen binnen de groep?
Geef een toelichting!

Hoe zou er om gegaan moeten worden met
groepsleden die niet hun afspraken nakomen?

Van welk groepslid hoop je dat hij/zij assertiever zal
gaan worden? Geef een toelichting!

Van welk groepslid hoop je dat hij/zij minder serieus zal gaan worden? Geef een toelichting!

Van welk groepslid hoop je dat hij/zij serieuzer zal
gaan worden? Geef een toelichting!

Van welk groepslid hoop je dat hij/zij beter gaat samenwerken? Geef een toelichting!

Van welk groepslid hoop je dat hij/zij minder snel
geïrriteerd of kwaad zal zijn? Geef een toelichting!

Van welk groepslid hoop je dat hij/zij meer te vertrouwen is in de toekomst? Geef een toelichting!

Van welk groepslid verwacht je dat hij/zij voortijdig
de groep verlaat? Geef een toelichting!

Van welk groepslid verwacht je dat hij/zij actiever
zal deelnemen aan de groep? Geef een toelichting!

Van welk groepslid verwacht je dat hij/zij eerlijker
en opener zal worden binnen de groep? Licht toe!

Van welk groepslid verwacht je dat hij/zij nog de
nodige problemen zal veroorzaken? Licht toe!

Van welk groepslid verwacht je dat hij/zij niet succesvol in de groep zal zijn? Geef een toelichting!

Van welk groepslid verwacht je dat hij/zij ongelukkig in de groep zal worden? Geef een toelichting!

Aan welk groepslid ga je je waarschijnlijk irriteren
in de toekomst? Geef een toelichting!

Welke obstakels kun je voorzien bij het realiseren
van de groepsdoelen? Geef een toelichting!

Met welk groepslid zou je bevriend willen zijn?
Geef een toelichting!

Geloof je dat je in de nabije toekomst nadrukkelijker in de groep aanwezig bent? Licht toe!

Hoe willen je medespelers je graag zien?
Geef een toelichting!

Welke kansen en mogelijkheden zie jij voor de
groep weggelegd? Geef een toelichting!

Wat hoop je nog mee te maken met deze groep?
Geef een toelichting!

Wat zijn verbeterpunten voor je linkerbuurman (of
–vrouw)? Geef een toelichting!

Wat zijn verbeterpunten voor je rechterbuurman
(of –vrouw)? Geef een toelichting!

Wat hoop je dat je leert binnen de groep?
Geef een toelichting!

Hoe hoop je terug te kunnen kijken op je deelname
aan de groep? Geef een toelichting!

Wat hoop je dat je medespelers vinden m.b.t. hoe je
dit spel speelt? Geef een toelichting!
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Algemeen
Naam van de oefening: Percepties (8): zelfondermijning
Onderwerp van de oefening: In opeenvolgende oefeningen zullen diverse
aspecten en gevolgen van percepties worden besproken. In deze oefening draait alles
om het zo effectief mogelijk jezelf te ondermijnen. Het is een opmerkelijk verschijnsel
dat groepsleden vaak heel goed weten hoe zij zichzelf zo optimaal mogelijk kunnen
ondermijnen en dit ook doen. Weinig tot geen problemen met dit te benoemen. Sterker
nog: de meeste groepsleden vinden het ook leuk om dit te benoemen. Waarom? Omdat
zij hier succesvol in zijn. Niet alleen geeft dit een bijzondere inkijk in de perceptiewereld van de groepsleden, maar ook hoe zij zelf in staat zouden moeten zijn om zichzelf
niet te ondermijnen. Het begint natuurlijk met het corrigeren van de ondermijnende
percepties.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontdekken dat de groepsleden succesvol zijn
in het ondermijnen van zichzelf. [2] Het herkennen van de diverse vormen van perceptiebeelden die aan dit ondermijnen ten grondslag liggen. [3] Het maken van de keuze
om de ondermijnende perceptiebeelden te gaan vervangen door constructieve perceptiebeelden.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het presenteren van de ondermijning tips. [3] Het
in gesprek gaan met andere groepsleden over de ondermijning tips & wat dit betekent
voor wat betreft het niet langer jezelf ondermijnen.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, voorbeeld van ondermijnende tips, flip-over en
viltstiften
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek), presentatie + kringgesprek (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleden ontvangen voor de groepsbijeenkomst de opdracht
om een folder of een handleiding te maken met allerlei handige tips om jezelf te ondermijnen.
Tijdens de groepsbijeenkomst worden de folders/handleiding op een speelse en actieve gepresenteerd. Echt reclame maken voor de tips, denk bijvoorbeeld aan een ‘Tellsell’-reclame! Als voorbeeld kunnen de ondermijnende tips uit de bijlage worden gelezen of op www.boekenhoek.info
kunnen twee presentaties worden bekeken:
http://www.psychowerk.com/boekenhoek/apartbekijken/ondermijnen1/index.html
http://www.psychowerk.com/boekenhoek/apartbekijken/ondermijnen2/index.html
Stage en aankleding: De tafels en stoelen dienen in een ‘hoefijzer’-vorm opgesteld te worden,
met in de opening een flip-over.
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De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden hun folder of
handleiding voor het succesvol ondermijnen van jezelf, erbij willen pakken en vervolgens plaats willen nemen in de gesprekskring.
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden om beurten hun folder of handleiding op een actieve
en speelse manier willen presenteren (als een ‘Tellsell’-reclame). Let op: nadat een groepslid
zijn/haar tips heeft gepresenteerd (zonder interrupties) kunnen de overige groepsleden eventuele vragen stellen en/of opmerkingen maken.
2. De groepsleider vraagt hoe de groepsleden het hebben ervaren om zichzelf op deze wijze
kwetsbaar op te stellen aan de groep.
Het tweede deel
1. De groepsleider de vraag: “Als je zo goed weet hoe je jezelf effectief en succesvol kunt ondermijnen, dan zou je ook moeten weten hoe je het ondermijnen van jezelf kunt voorkomen,
toch?” Dit is het begin van een groepsgesprek. Aandachtspunten: welke perceptiebeelden zijn
actief in de tips? Hoe kun je deze perceptiebeelden vervangen door constructieve perceptiebeelden? Succes voelt goed, zelfs als het hierbij gaat om jezelf te ondermijnen. Hoe kan dat?
Is succes niet alleen maar positief? Of heb je altijd succes als je je doelen weet te realiseren
ongeacht of de gevolgen positief of negatief voor je zijn? Wat moet je doen om de ondermijnende percepties te veranderen? Hoe ga je dit aanpakken?
Ter uitgeleide: De groepsleider rond het gesprek af.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Waarom zou ik mijzelf ondermijnen?
Anderen lossen problemen voor je op.
Geen verantwoordelijkheid hoeven ne-

Je wordt er passief van: liever lui

dan moe!
Altijd wat leuks te vertellen hebben.
men.
Geen keuzes hoeven maken.
Dat houdt je leven boeiend. Je hebt
wat drama en entertainment nodig.
Veel aandacht krijgen.
Veel begrip krijgen.
Je blijft goed bij je familie passen
Erbij horen.
en hoeft niet zo bang te zijn dat je
Niet afgewezen kunnen worden op iets
uit elkaar groeit met mensen.
wat ertoe doet en er niet voor hoeven Je hoeft niet kritisch te zijn.
Je hoeft geen gedragsveranderinte staan voor wat je wil.
Lekker zielig kunnen zijn.
gen door te voeren.

Tips voor doelen en afspraken (1)
Zet afspraken op een los blaadje of schrijf

ze niet op.
Als iemand je ermee confronteert dat je je

niet aan de afspraken houdt, doe dan grote
beloftes. Stel veel en grote doelen. Voel jezelf een slecht mens en stel de doelen met
als motief om te zorgen dat je je niet meer
een slecht mens voelt en dat de ander je
met rust laat. Ga vervolgens even hard
hopen dat je het gaat toepassen. Pas op:

mensen kunnen proberen om te zorgen dat je verantwoordelijkheid neemt.
Reageer hier verontwaardigd of berouwvol op. Dat kan helpen om ze te
laten ophouden. Het helpt ook, als je
zorgt dat je verward raakt en een leeg
hoofd krijgt. Voorkom evaluaties van je
doelen. Je mag wel evaluaties in je
agenda schrijven, als je het maar niet
uitvoert.

Tips voor doelen en afspraken (2)
Maak afspraken snel. Zeg altijd ja als ie-

mand je vraagt om een afspraak te maken
en bied het ook zelf aan als je denkt dat
iemand het misschien wil. Twijfel je, zeg ja
en lieg dat je het graag wil. Kom er later op
terug, zeg sorry, bied geen alternatief en
eis begrip.
Heb je weinig tijd, maak dan een extra

planning. Schrijf daar alles op wat je misschien zou kunnen doen en plan er te korte

tijdsduren voor in. Begin vervolgens
met een detail en blijf gedetailleerd
werken aan één van de punten die niet
als eerste prioriteit op je planning staat,
zodat je niet toekomt aan de latere dingen. Voorkom dat je de activiteit af
krijgt en sla je halve werk op, zonder
een vervolgdatum te plannen om het af
te maken.

Tips voor doelen en afspraken (3)
Werken is vervelend. Hou rekening met je

besteed de rest van de tijd aan jezelf.

beperkte concentratiecapaciteit en hou je In plaats van introspectie praat je je
slecht genoeg aan je agenda om te zorgen
gedrag goed en steek je veren in je
dat je genoeg tijd voor jezelf hebt. Werken
kont.
gaat beter op het allerlaatste moment. Zorg
Plan geen vrije tijd in. Hou je in plaats
dan ook, dat je je taken niet gespreid indaarvan niet aan je agenda als je vrije
plant, maar dat je op de laatste avond van
tijd wil, denk steeds aan wat je eigenlijk
tevoren redt wat er te redden valt.
had moeten doen en voel je schuldig.
Bepaal niet wat je zelf wil bereiken. Laat de
druk van anderen bepalen waar je aan
werkt. Laat het los als je hen niet ziet en

Tips voor contacten & relaties (1)
Als je mensen ziet, is het belangrijkste dat je de Pas op om anderen dichtbij te laten komen.
aandacht hebt. Je hebt een grote leegte in jeAls dit per ongeluk toch gebeurt, verklaar
zelf en hebt de aandacht van de ander heel
ze dan je liefde, geef aan dat je een relatie
hard nodig om dit op te vullen. De ander kan
met ze wil en laat ze zich verantwoorden
wel wachten, maar drop in ieder geval je vervoor hun motieven om contact met jou te
haal. Zorg wel dat het niet echt over jou gaat.
zoeken. Je hebt extra kans om een partWant dan kunnen mensen je namelijk kritiek
ner te houden, door hem/haar meteen te
geven en afwijzen om wie je bent. Zie hulpmidverleiden met seks. Stel je vervolgens
del 2. Het helpt om te klagen, te roddelen, op te
afhankelijk en onzeker op. De man/vrouw
scheppen, allerlei mensen een beetje te vertelmoet wel wat te veroveren hebben. Kies
len en niemand het hele verhaal, te liegen en
een onzekere man/vrouw die met zichzelf
niet kritisch te zijn naar de ander.
in de knoop zit: die vindt dit heerlijk.

Tips voor contacten & relaties (2)
Voorkom dat je er goed uit ziet, anders

wijzen mensen je af.
Plan afspraken te kort: je moet dingen

inhalen die je niet hebt gedaan bij de
afspraken. Neem geen tijd voor andere
gezamenlijke activiteiten dan eten, thee
drinken of tv kijken.
Wantrouw complimenten. Je bent niks

waard, dus er is iets mis. Ga op zoek

naar het addertje onder het gras en
wijs mensen erop waarom het nog
niet goed genoeg is wat je hebt gedaan.

Tips voor samenwerken (1)
Als mensen je kritiek geven, dan is dit om- Anderen doen alles slechter dan jij. Wijs

dat je een slecht mens bent. Dit weet je
allebei, maar zorg dat je dit compenseert
door uit te leggen wat je allemaal wel doet.
Pas op dat je niet per ongeluk hoort wat de
ander zegt. Hierbij helpt het om jezelf er
extra op te wijzen dat je slecht bent en dat
de ander gemeen is en je wil straffen. Probeer eraan te denken dat je kan gaan huilen en zet jezelf schrap om te voorkomen
dat dit gebeurt.

ze daarop. Zorg dat je vaak herhaalt
waar de schoen wringt en kom voor
jezelf op als hun gedrag niet precies
klopt met de eisen die je aan ze stelt.
Anderen doen alles intentioneel en ze
zijn erop uit om jou te benadelen. Wordt
desnoods agressief om dit te corrigeren: je bent het waard!

Tips voor samenwerken (2)
Pas op met vragen stellen. Wacht met

vragen tot je zeker weet of het constructief is, maar ga niet zelf aan de
slag om te toetsen of het echt zo is en
te kijken of je een antwoord kunt vinden. Vervolgens hoef je het niet meer te
vragen.

Hou in je achterhoofd dat je de ander een plezier doet met je vraag en
dat je wel de ander moet overtuigen
dat je het zelf eigenlijk beter weet.

Als je een impulsieve vraag hebt en je

wilt dat de ander voor je denkt, stel
hem dan meteen. Je mag ook biechten.

Teksten geschreven door Margriet van Dijk
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Algemeen
Naam van de oefening: Percepties (9): mijn privileges
Onderwerp van de oefening: In opeenvolgende oefeningen zullen diverse
aspecten en gevolgen van percepties worden besproken. In deze oefening draait alles
om het privilegespel. In het spel krijgen de groepsleden vragen te beantwoorden die te
maken hebben met de privileges die zij zichzelf gunnen.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontdekken wat de verschillen zijn tussen
rechten + plichten, en privileges. [2] Het herkennen van de privileges en wanneer zij
worden ingezet. [3] Het uitspreken van de privileges. [4] Het ontdekken wat de consequenties zijn van de privileges voor de samenwerking met andere groepsleden.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het uitspreken van de privileges zonder deze met
al te veel censuur te corrigeren. [3] Het in gesprek gaan met andere groepsleden over
de antwoorden (oftewel: de uitgesproken perceptiebeelden).
Stap van de fase van het groepsproces: Stap genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 90 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, spelbord, spelregels, kaartjes, pionnen, munt
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider print in kleur het spelbord op A3-formaat uit, als
ook de spelregels, de toelichting en de kaartjes. Let op: Per 2 tot 3 groepsleden 1 compleet spel!
Stage en aankleding: De stage dient zodanig te zijn dat één of meerdere subgroepen het privilegespel kunnen spelen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden subgroepen willen vormen
van maximaal drie personen.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden per subgroep aan een tafel willen gaan zitten.
2. De groepsleider geeft aan iedere subgroep 1 compleet spel en verzoekt of de groepsleden willen beginnen met het lezen van de spelregels.
3. De groepsleider geeft aan dat de groepsleden 60 minuten de tijd krijgen om het spel tot een
goed einde te spelen.
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit.
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Evaluatie
Opruimen: De spellen worden opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens,
belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen
zij hebben gedaan tijdens de oefening. Aandachtspunten: begrijpen de groepsleden het verschil
tussen rechten + plichten, en privileges? Begrijpen de groepsleden dat als zij zich beroepen op een
privilege iemand anders hiervan de rekening betaald? Waarom moet iemand anders de rekening
betalen? Hoeveel privileges hebben de groepsleden gebruikt in de afgelopen periode binnen de
groep en/of bij de voorbereiding voor een groepsbijeenkomst? Wat zijn zoal antwoorden die tijdens
het spel zijn gegeven. Hebben de groepsleden de diverse perceptiegroepen herkent? Hebben de
groepsleden open en eerlijk antwoord gegeven, zonder censuur te plegen?
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Introductie: Rechten en plichten horen bij het dagelijks leven.
Soms moet je iets doen omdat het een opgelegde taak is
waarvoor jij door een derde partij verantwoordelijk bent gemaakt, bijvoorbeeld het betalen van belastingen of een boete.
Op andere momenten leg jij een andere persoon (of personen) met een geldige reden een taak op waarvoor zij verantwoordelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld bij het verstrekken
van een uitkering of het ontvangen van een beloning waarvoor de ander moet zorgen.
Buiten de rechten en plichten bestaan er ook nog privileges
en dat is een heel ander verhaal...
Privileges zijn bijzondere rechten, zeg maar: superrechten.
Het zijn geen taken die je aan andere personen oplegt, maar
gunsten die je aan jezelf verleend omdat je hebt geconcludeerd dat je deze hebt verdiend. Dan wel dat je jezelf ontslaat van een plicht of een afspraak omdat je er geen zin in
hebt (soms verpakt in een smoes dat je te moe bent of het te
druk hebt).
Privileges zijn een individuele aangelegenheid, waarvan de
gevolgen voor mensen uit je omgeving direct merkbaar zijn.
Het fijne van een privilege is dan wel dat het je niet veel uitmaakt wat de effecten van de gevolgen zijn voor anderen,
omdat jij nu aan het ‘genieten’ bent van je privilege.
Doel van het spel: De speler die als eerste precies
op de finish terecht komt, wint het spel.
Benodigdheden: Spelbord, pionnen, een munt,
pen en papier, kaartjes.
Aantal spelers: 2 tot 3.
Spelverloop:
1. Plaats de pionnen op het startveld, bovenaan
het spelbord.
2. De oudste speler gooit met de munt. Als de

munt ‘kop’ laat zien, dan verplaatst de speler de pion 1 plek. Bij ‘munt’ wordt de pion
twee plaatsen verzet.
3. Als de pion op een vakje met ‘enveloppe’
terecht komt, kan pakt de speler een kaart
die hoort bij de ‘cirkel’ waarin hij/zij nu
speelt.
4. Iedere speler dient minimaal 3 kaarten per
cirkel af te werken, pas daarna mag hij/zij
de overstap maken naar een andere cirkel.

5. De overige speler(s) bepalen of de speler de opdracht
goed heeft uitgevoerd, dan wel de vraag op de kaart goed
heeft beantwoord. Als dit niet het geval is, komt de beurt
te vervallen en wordt de kaart terug op de stapel gelegd.
De volgende spelbeurt zal de speler opnieuw moeten proberen om een kaart goed af te werken.
6. De pion kan worden verplaatst via:

7. Daar waar de spelregels niet in hebben voorzien bepalen
de spelers hoe te handelen.

Van welke privileges heb je in de afgelopen week gebruik gemaakt om afspraken niet na te komen?

Van welke privileges heb je in de afgelopen week gebruik gemaakt om taken
niet uit te hoeven voeren?

Van welke privileges heb je in de afgelopen week gebruik gemaakt om jezelf
eens goed te verwennen?

Welke privileges heb je meerdere keren
gebruikt binnen de groep? En waarom?

Welk groepslid is gevoelig voor jouw
privileges door voor jou de kastanjes uit
het vuur te halen? Leg uit!

Welk groepslid laat jou vaker de kastanjes voor hem/haar uit het vuur halen?
Leg uit!

Welke privileges gaan zelfs jou te ver
(maar weerhoud je niet om ze niet in te
zetten)? Leg uit!

Wat voor een gevoel geeft het gebruik
maken van een privilege? Leg uit!

Zet je je privileges willekeurig in of denk
je hier goed over na? Leg uit!

Op welke momenten maak jij gewoonlijk
gebruik van je privileges? Leg uit!

Wat voor beloning gun je jezelf meestal
als je een privilege inzet? Leg uit!

Als je jezelf beloont aan de hand van
een privilege, hoelang duurt dit dan gewoonlijk? Vijf minuten? Twee uur?

Wat voor taak geef je doorgaans aan een
ander als je een privilege voor jezelf
inzet? Leg uit!

Wat voor gunsten verleen jij jezelf
gewoonlijk als je een privilege inzet?
Leg uit!

Kun je genieten van een privilege? Ook
als je weet dat een ander met de gevolgen zit? Leg uit!

Wat zijn de gevolgen binnen de groep
als je vaker gebruik maakt van je
privileges? Leg uit!

Bespreek je je privileges ook met andere groepsleden? Leg uit!

Hoe reageer je als anderen je privileges
niet accepteren? Leg uit!

Hoe reageer jij als een ander zich
beroept op zijn/haar privileges en taken
niet uitvoert? Leg uit!

Voel je je schuldig als je gebruik maakt
van je privileges? Leg uit!

Van wie heb je geleerd om privileges in
te zetten? Leg uit!

Verwacht je dat het inzetten van je privileges kan zonder hier nadelige gevolgen
van te ondervinden? Leg uit!

Als een groepslid privileges inzet, wat
doe jij dan? Leg uit!

Van wie heb je geleerd om privileges in
te zetten? Leg uit!

Informeer jij andere groepsleden als je
een privilege inzet? Leg uit!

Hoe ga je om met niet nagekomen
afspraken, die door een privilege zijn
gesneuveld? Leg uit!

Hoe reageer je gewoonlijk als een andere groepslid je aanspreekt op niet nagekomen afspraken? Leg uit!

Als je een privilege inzet, hoef je
(bijvoorbeeld) een taak niet uit te
voeren? Wie dan wel? Leg uit!

Wat hebben privileges te maken met
perceptiebeelden? Leg uit!

Bij privileges draait het om de uitzondering zijn. Ben je het hier mee eens?
Leg uit!

Privileges hebben ook te maken met de
mate van tolerantie van jou en anderen.
Ben je het hier mee eens? Leg uit!

Hanteer je soortgelijke privileges zoals
opvoeders die hebben gehanteerd?
Leg uit!

Wat is het voornaamste doel van een
privilege voor jou? Leg uit!

Mag je begrip verwachten van medegroepsleden als je privileges inzet?
Leg uit!

Van welke groepsleden kun je het niet
hebben als zij privileges inzetten?
Leg uit!

Maak een lijstje met afspraken die je
niet bent nagekomen binnen de groep
waarbij je je hebt beroept op één of
meerdere privileges?
Wat heb je, tot zover, geleerd van dit
spel? Leg uit!

Ga je nu minder vaak gebruik maken
van privileges binnen de groep?
Leg uit!

Wat heeft het inzetten van privileges te
maken met respect? Leg uit!

Vertel tegen je medespelers wat je er
van vindt dat zij privileges inzetten binnen de groep?
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Algemeen
Naam van de oefening: Percepties (10): sorry, sorry, sorry!
Onderwerp van de oefening: In opeenvolgende oefeningen zullen diverse
aspecten en gevolgen van percepties worden besproken. In deze oefening draait alles
om het ‘sorry’-spel. In het spel krijgen de groepsleden vragen te beantwoorden die te
maken hebben met situaties binnen de groep die niet naar wens zijn gelopen. Het spel
is bijzonder geschikt voor groepen met meerdere groepsleden die geregeld gaan
’behagen’ en juist moeite hebben met irritatie, onenigheid, kritiek, discussie, disharmonie, confrontaties of een conflict.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ervaren hoe het ‘sorry’ zeggen werkt binnen
de groep. [2] Het herkennen van de diverse vormen van perceptiebeelden die vastzitten aan het ‘sorry’ zeggen. [3] Het uitspreken van de perceptiebeelden in de vorm van
antwoorden op vragen. [4] Het nadenken over de zin en de onzin van ‘sorry’.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het uitspreken van antwoorden zonder deze met
al te veel censuur te corrigeren. [3] Het in gesprek gaan met andere groepsleden over
de antwoorden (oftewel: de uitgesproken perceptiebeelden) en de uitgevoerde opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 90 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, spelregels, kaartjes, spelbord, toelichting op het
spelbord, pionnen en dobbelsteen
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider print in kleur het spelbord op A3-formaat uit, als
ook de spelregels, de toelichting en de kaartjes. Let op: Per 4 tot 8 groepsleden 1 compleet spel!
Stage en aankleding: De stage dient zodanig te zijn dat één of meerdere subgroepen het ‘sorry’spel kunnen spelen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden subgroepen willen vormen
van maximaal acht personen.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden per subgroep aan een tafel willen gaan zitten.
2. De groepsleider geeft aan iedere subgroep 1 compleet spel en verzoekt of de groepsleden willen beginnen met het lezen van de spelregels.
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3. De groepsleider geeft aan dat de groepsleden 60 minuten de tijd krijgen om het
spel tot een goed einde te spelen.
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit.

Evaluatie
Opruimen: De spellen worden opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening. Aandachtspunten: Wat hebben jullie ontdekt over het zeggen van ‘sorry’
binnen de groep? Wat zijn de voor– en nadelen van ‘sorry’? Wat is je opgevallen aan je medespelers? En aan jezelf? Hebben de groepsleden de diverse perceptiegroepen herkent die bepalend zijn
voor de ‘sorry’ die je gaat uitspreken? Hebben de groepsleden open en eerlijk antwoord gegeven,
zonder censuur te plegen?
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Zet bij het begin van het spel de pionnen in dit vak. Verplaats je pion
evenveel plaatsen als de ogen van de dobbelsteen aangeeft. Het spel is
voorbij als je exact op ‘start’ eindigt. Is dit niet het geval, dan dien je een
nieuwe ronde op het spelbord te maken.

Neem een kaartje van de stapel en geef het aan een andere speler. Deze
speler dient de opdracht die op het kaartje staat te volbrengen of de
vraag te beantwoorden.
Roddelen en verhaaltjes vertellen over andere groepsleden en/of de
groepsleider is ook jou niet vreemd. Met welke andere groepsleden heb
je geroddeld over een groepslid of de groepsleider? Waarover hebben
jullie geroddeld?

Tijd voor een biecht aan de groep. Welke afspraken ben je niet nagekomen? Hoe ga je dit rechtzetten? Wanneer?

Sorry zeggen, is nutteloos als er geen handeling opvolgt. Waaruit bestaat
de handeling? [1] Verantwoordelijkheid nemen (ook voor de gevolgen).
[2] Leren van je fouten. [3] Niet impulsief gaan handelen. Vraag: Is het
zeggen: ‘Sorry!’, voldoende als je een fout hebt gemaakt? Leg uit!
De confrontatie: welk groepslid is niet of moeilijk aanspreekbaar op fouten die hij/zij maakt? Hoe komt dat? Zegt hij/zij ‘sorry’ en daarmee is
de kous af (zonder verdere gevolgen)? Of zegt hij/zij zelden of nooit
‘sorry’ en daarmee is de kous af?

Neem een kaartje van de stapel en geef het aan een andere speler. Deze
speler dient de opdracht die op het kaartje staat te volbrengen of de
vraag te beantwoorden.

Wie in de groep is de kampioen ‘sorry’ zeggen? Wie komt er op de
tweede plaats? En op de derde plaats? Waarom zeggen deze groepsleden zo vaak ‘sorry’?

Voor welke fouten zou de groep haar excuses moeten maken en aan
wie? Licht je antwoord toe!

Waarvoor bied jij in de groep doorgaans je excuses voor aan? Licht je
antwoord toe!

Confrontatie: Welk groepslid heeft je gekwetst of pijn gedaan? Heeft het
groepslid hiervoor zijn/haar verontschuldigen aangeboden? Is de zaak
hiermee afgedaan? Licht je antwoord toe!

Neem een kaartje van de stapel en geef het aan een andere speler. Deze
speler dient de opdracht die op het kaartje staat te volbrengen of de
vraag te beantwoorden.

Welk groepslid neemt niet of onvoldoende zijn/haar verantwoordelijkheid
voor een verkeerde handeling, een gemaakte fout en de gevolgen die dit
heeft binnen de groep? Licht je antwoord toe!

Hoe verontschuldig jij jezelf gewoonlijk? Maak je gebruik van standaardzinnen? Licht je antwoord toe!

Sorry zeggen, is soms gemakkelijker dan te zeggen dat je helemaal niet
je excuses wilt maken. Het voorkomt veel gedoe binnen de groep. Ben jij
iemand die ‘sorry’ zegt zonder het ook echt te menen? Leg uit!

Als taken niet worden uitgevoerd, kunnen de groepsdoelen ook niet worden gerealiseerd. In de regel gaan groepsleden er vanuit dat als zij een
taak niet uitvoeren een ander groepslid dit alsnog wel zal doen. Herken
jij jezelf hierin? Ja? Waarom doe je dit? Nee? Welk groepslid maakt zich
hier wel schuldig aan volgens jou?
Wat ben je vergeten te melden aan de groep, de groepsleider of een
groepslid dat niet goed is gegaan? Dit is je kans om schoon schip te
maken!

Neem een kaartje van de stapel en geef het aan een andere speler. Deze
speler dient de opdracht die op het kaartje staat te volbrengen of de
vraag te beantwoorden.

Tel hoeveel afspraken je binnen de groep en/of met
groepsleden NIET bent nagekomen. Als er een
speler is die meer afspraken niet is nagekomen,
ga jij twee plaatsen vooruit. Als jij de meeste afspraken niet bent nagekomen, dan is dat niet fraai!

Welk groepslid heeft je excuses verdient en waarom? Ga je gang en bied je excuus aan!

Ga drie plaatsen
achteruit!
Verplaats een pion van twee medespelers vijf
plaatsen achteruit. Vergeet niet om hierbij: Sorry, te
zeggen.

Kies een medespeler uit. Om beurten bieden jullie
elkaar (steeds op een andere manier) excuses aan.
De speler die niets meer weet te verzinnen, gaat
vier plaatsen terug. De speler die wint, mag nog
een keer met de dobbelsteen gooien.

Gooi nog een keer met de
dobbelsteen!

Zing een liedje waarin het woord: sorry, voor komt!
Lukt het? Dan zes plaatsen vooruit. Lukt het niet?
Dan zes plaatsen achteruit!

Sla 1 beurt over!

Daag een medespeler uit. Wie van jullie kan de
meeste keren ‘sorry’ zeggen, zonder pauze? De
winnaar gaat vier plaatsen vooruit en de verliezer
gaat twee plaatsen achteruit.

Schenk nog eens een kopje
koffie of thee in voor je
medespelers!

Is het zeggen van ‘sorry’ voor jou een gewoonte
geworden? Zo ja, wat hoop je hiermee te bereiken?
Zo nee, bij welk groepslid is het zeggen van ‘sorry’
wel een gewoonte geworden? Wat is het doel daarvan? Goed geantwoord? Gooi met de dobbelsteen!

Wat is het nut van het zeggen: ‘Sorry’?
Geef antwoord op de vraag en ga het gesprek aan
met spelers die het niet eens zijn met je. Als je antwoord overtuigend is, dan mag je nog een keer
met de dobbelsteen gooien.

Het woord ‘sorry’ verschijnt in 1843 voor het eerst
in de Nederlandse taal. Uit welke taal komt ‘sorry’
oorspronkelijk? [a] Het Latijn. [B] Het Frans. [C]
Het Engels. [D] Het Zweeds.

Sorry komt uit het Engels

Wat vind je zo erg dat een medegroepslid kan
doen, dat je geen genoegen neemt met ‘sorry’?
Licht je antwoord toe! Ben je overtuigend in je antwoord, dan mag je nog een keer met de dobbelsteen gooien!

Wat is de ergste fout die je ooit hebt gemaakt en
waarvoor je je excuses hebt aangeboden? Als de
medespelers het eens zijn dat het een ernstige
fout is geweest, dan mag je drie plaatsen vooruit.

Goed geantwoord? Dan nog een keer met de dobbelsteen gooien!

Is dit een moeilijk of een lastig spel voor jou? Of
juist niet? Licht je antwoord toe!

Gemiddeld zeggen wij 2930 keer per jaar: ‘Sorry!’
Blijf je onder het gemiddelde of ga je juist over het
gemiddelde heen? Wat is beter volgens jou: er onder blijven of er over heen gaan? Leg uit!
Goed geantwoord? Dan drie plaatsen vooruit!

Reden om sorry te zeggen zijn o.a.: [1] Het vergroot
je respect voor de ander. [2] Het zorgt voor een
betere band met de ander. [3] Het vergroot je integriteit. Wat zijn voor jou twee redenen om sorry te
zeggen? Goed geantwoord? Drie plaatsen vooruit!

Goed geantwoord? Dan twee plaatsen vooruit!

Goed geantwoord? Dan vijf plaatsen vooruit!

Aan wie in de groep bied je niet (tenzij het absoluut
noodzakelijk is) je excuses aan? Waarom? Is dit al
vaker voorgekomen? Licht je antwoorden toe!

Waarom vinden de meeste mensen het moeilijk om
oprecht ‘sorry’ te zeggen? Leg uit! Vind jij het ook
moeilijk om ‘sorry’ te zeggen? Waarom?

Goed geantwoord? Dan drie plaatsen vooruit!

Ben je het eens of oneens met de volgende stelling:
Een groepslid die weigert om excuses te aanvaarden, is opzettelijk de boel aan het provoceren! Licht
je antwoord toe! Goed geantwoord? Dan nog een
keer met de dobbelsteen gooien!

Wanneer is een ‘sorry’ van een medegroepslid geloofwaardig voor je? En wanneer niet? Licht je antwoorden toe!

Goed geantwoord? Dan twee plaatsen vooruit!

Ben je het eens of oneens met de volgende stelling:
Een groepslid die vaker zijn/haar excuses in de
groep aanbiedt, werkt niet samen maar tegen!
Licht je antwoord toe! Goed geantwoord? Dan nog
een keer met de dobbelsteen gooien!

Ben je het eens of oneens met de volgende stelling:
Een groepslid die nooit ‘sorry’ zegt is onbetrouwbaar omdat iedereen fouten maakt! Licht je antwoord toe! Goed geantwoord? Dan nog een keer
met de dobbelsteen gooien!

Ben je het eens of oneens met de volgende stelling:
Als de groepsleider ‘sorry’ zegt, dan is dit een teken van zwakte! Licht je antwoord toe.

Doel van het spel: Zo snel mogelijk terug komen op het vakje: START! En
ook ontdekkingen doen over het gebruik van ‘sorry’
binnen de groep.

Benodigdheden: Spelbord, toelichting op het spelbord, kaartjes, pionnen
en een dobbelsteen.

Aantal spelers: Minimaal vier spelers, maximaal acht spelers.
Spelverloop:
1. De spelers plaatsen de pionnen op het vakje: START.
2. De spelers gooien om beurten met de dobbelsteen. De speler die de
minste ogen gooit, mag als eerste beginnen. Hierna de speler aan de
rechterkant (dus tegen de klok in!).
3. De speler gooit met de dobbelsteen en verplaatst de pion evenveel
plaatsen als de ogen van de dobbelsteen aangeeft.
4. Zoek in de toelichting de betekenis van het vakje op waar de pion in
wordt geplaatst. Voer de opdracht uit of geef antwoord op de gestelde
vraag (of vragen).
5. Als je op een vakje terechtkomt waar al een pion staat, dien je ‘sorry’
te zeggen en vervolgens de andere pion vijf plaatsen terug te zetten.
Indien je vergeet om ‘sorry’ te zeggen, ga je naar het vakje:
en voer je de opdracht uit die hoort bij het vakje.
6. Het spel is afgelopen als je EXACT op het vakje: START, terecht komt nadat je een hele spelronde hebt afgelegd. Indien je niet exact op het vakje: START, terecht komt, begin je
aan een nieuwe spelronde.
7. Waar de spelregels niet in hebben voorzien, bepaald de meerderheid
van de spelers hoe te handelen.

Veel speelplezier!
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Algemeen
Naam van de oefening: Feedback, Feed forward & Feed within
Onderwerp van de oefening: Een beroemd communicatiemodel bestaat uit
drie elementen: feedback, feed forward en feed within, waarvan in de praktijk van alledag doorgaans alleen feedback (of in mindere mate feed forward) wordt gebruikt.
Dit is jammer omdat hierdoor er juist een vertekening in de communicatie ontstaat in
plaats van een constructief leermoment. In deze oefening draait het om het werken
met de combinatie van deze drie elementen.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het (nader) kennismaken met feedback, feed forward en feed within. [2] Het kunnen inzetten van feedback, feed forward en feed within. [3] Het ontdekken wat de consequenties zijn van feedback, feed forward en feed
within voor de samenwerking met andere groepsleden.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het uitspreken van feedback, feed forward en
feed within zonder deze met al te veel censuur te corrigeren. [3] Het in gesprek gaan
met andere groepsleden over de ontvangen en gegeven feedback, feed forward en feed
within.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 150 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, uitleg van de termen, flip-over en viltstiften
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek), gespreksvoering
(werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider print de toelichting op de termen uit.
Stage en aankleding: De tafels en stoelen dienen in een ‘hoefijzer’-vorm te worden opgesteld,
waarbij in de opening de flip-over wordt neergezet.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen en
deelt de toelichting op de begrippen uit.
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden de toelichting willen doorlezen.
2. De groepsleider legt in het kort uit wat de termen: feedback, feed forward en feed within betekenen. Bovendien geeft de groepsleider antwoord op eventuele vragen van de groepsleden.
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Het tweede deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden tweetallen willen vormen.
2. Groepsleider: “Ga recht tegenover elkaar zitten en bepaal wie ‘A’ en wie ‘B’ is.
3. Groepsleider: “Persoon ‘A’ begint persoon ‘B’ feedback te geven op basis van zijn/
haar functioneren van vandaag. Persoon ‘B’ checkt of hij/zij de feedback goed
heeft begrepen”. (5 minuten)
4. Groepsleider: “Persoon ‘A’ geeft persoon ‘B’ feed forward op basis van zijn/haar functioneren
van vandaag. Persoon ‘B’ checkt of hij/zij de feed forward goed heeft begrepen”. (5 minuten)
5. Groepsleider: “Bespreek het verloop van de oefening met elkaar door. Persoon ‘A’ betrekt hierbij ook feed within”. (5 minuten).
6. Wisselen.
Het derde deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden plaats willen nemen in een gesprekskring.
2. De groepsleider bespreekt (kort) de ervaringen uit de oefening die de subgroepen hebben uitgevoerd. Ook worden eventuele vragen beantwoord. (10 minuten)
Het vierde deel
1. De groepsleider vertelt dat het tijd is voor een groepsopdracht. Het is de bedoeling dat de
groepsleden actief feedback, feed forward en feed within gaan toepassen.
2. Groepsleider: “Het onderwerp: iedereen hier in de groep vindt het prettig om een beloning te
ontvangen. Het liefst meer dan eens. Een beloning kan een compliment zijn of erkenning, of
een kadootje, of een vergoeding, of een schouderklopje enzovoorts. Het ontvangen van een beloning is belangrijk om gemotiveerd te blijven en actief mee te blijven doen binnen de groep.
Klopt het wat ik vertel of niet? Als het geven van beloningen belangrijk is om goed te kunnen
presteren binnen de groep, dan is het ook belangrijk om sancties uit te delen binnen de groep.
Een beloning ontvang je omdat je een taak hebt uitgevoerd en hierdoor een doel hebt gerealiseerd (alleen of samen met andere groepsleden). Een sanctie ontvang je omdat je een taak
niet hebt uitgevoerd of slecht hebt uitgevoerd, waardoor je niet een doel hebt gerealiseerd. De
opdracht: stel gezamenlijk twee lijstjes samen. In het eerste lijstje komt een top 5 te staan
van beloningen die jullie, als groep, belangrijk vinden. Het tweede lijstje bestaat uit een top 5
van sancties die jullie, als groep, belangrijk vinden. Iedereen dient het unaniem eens te zijn
met beiden lijstjes. Jullie krijgen 60 minuten de tijd om de opdracht tot een goed einde te
brengen”.
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening. Aandachtspunten: is het de groepsleden gelukt om feedback + feed forward te geven en feed within toe te passen? Begrijpen de groepsleden dat feedback en feed forward
niet positief of negatief zijn (als de feed within correct is)? Ondanks dat feedback vaker wel als negatief kan worden geïnterpreteerd? Hoe komt dat? Begrijpen groepsleden dat juist als emoties
gaan opspelen tijdens een gesprek het belangrijk is om feedback en feed forward te geven?
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Feedback
De vertaling van het woord: Feedback, is een terugkoppeling. Bij feedback geeft een persoon terug wat hij/zij heeft
geregistreerd bij de gesprekspartner, dit kan betrekking hebben op bijvoorbeeld de lichaamstaal, de lichaamshouding, de metataal, de paralanguage en ook de woorden die worden uitgesproken. Hierbij geldt dat de persoon niet alleen terug geeft wat hij/zij allemaal heeft waargenomen, maar ook wat het effect hiervan op hem/haar is. Zo kan de
persoon de communicatieboodschap van de gesprekspartner als agressief hebben ervaren, terwijl dit niet de intentie
was. Echter door de feedback leert de gesprekspartner welke impact zijn/haar woorden, houding, volume, toon, handgebaren hebben op een ander. Bij feedback is er ALTIJD sprake van een persoonlijke kleuring.

Let op: het gaat er bij feedback dus niet zozeer om of de gesprekpartner de inhoudelijke communicatieboodschap
heeft begrepen. Het accent ligt op het effect van de totale communicatieboodschap op je gesprekspartner.
Het feedback geven gebeurt op drie verschillende manieren of een combinatie hiervan:
Verbaal, bijvoorbeeld het geven van een compliment.
Non-verbaal, bijvoorbeeld bevestigend of ontkennend schudden met het hoofd, knipogen, lachen of het maken

van handgebaren.
Schriftelijk.

Feed forward
De vertaling van het woord: Feed forward, is een toekomstgerichte koppeling. Bij feed forward doet een persoon een
voorspelling op basis van de feedback binnen de ‘hier-en-nu’-situatie. Anders gezegd: De persoon doet een voorspelling op basis van het gedrag wat een persoon heeft laten zien en geeft aan welke consequenties dit kan hebben. Hierdoor kan de persoon anticiperen op de veranderende omstandigheden, onder andere door proactief te zijn door bijvoorbeeld andere woorden te gaan gebruiken of de toon wijzigen waarmee de communicatie boodschap wordt overgebracht.

Feed within
De vertaling van het woord: Feed within, is het terugkoppelen naar jezelf. Bij feed within gaat de persoon bij zichzelf
checken of de feedback en/of de feedforward eerlijk is geweest t.o.v. de gesprekspartner en de persoon zelf. Anders gezegd: Heeft de persoon het doel voor ogen gehad om de gesprekspartner te helpen met het vergroten van de
effectiviteit van de overbrengen van communicatieboodschappen aan anderen? Of had de persoon nog een appeltje
te schillen met de gesprekspartner. Feed within is de toets of de feedback en de feed forward alleen betrekking
heeft op de communicatieboodschappen die in de ‘hier-en-nu’-situatie worden uitgewisseld en dat er geen
‘verborgen agenda’ actief is.
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Algemeen
Naam van de oefening: Waarden & Normen
Onderwerp van de oefening: Waarden & Normen (W&N) zijn binnen een
groep belangrijk, omdat hiermee de grenzen voor de groepsleden worden aangegeven
m.b.t. de interpersoonlijke contacten en relaties, het functioneren, het bepalen van de
focus wat wel of niet te doen en in welke volgorde, de wijze van communiceren, de onderwerpen waarover er wordt gecommuniceerd. Kortom: het speelveld van de groep
wordt afgebakend door waarden & normen. Hoe belangrijk waarden & normen ook
zijn binnen een groep, blijkt het in de praktijk gewoonlijk lastig te zijn om hierover te
praten. Deels komt dit omdat slechts een deel van de waarden & normen formeel worden vastgelegd, terwijl een ander deel onbeschreven waarden & normen zijn. Je zou
het misschien niet meteen zeggen, maar waarden & normen bepalen ook de communicatie binnen de groep, bijvoorbeeld: welke onderwerpen er wel en niet besproken mogen worden; hoe er over bepaalde onderwerpen mag worden gesproken; op welke wijze er over een onderwerp mag worden gesproken; met wie er over een onderwerp mag
worden gesproken. Als bijvoorbeeld groepsleden het belangrijk vinden dat er ’open’ en
’transparant’ wordt gecommuniceerd binnen de groep, dan bestaan er geen ‘taboe’onderwerpen binnen de groep en kan ieder groepslid bepalen hoe hij/zij over een onderwerp wil praten. In de praktijk ligt dit vaker net iets anders: groepsleden die voorstander zijn van een ’open’ en ’transparante’ communicatie, die bezitten juist vele
’taboe’-onderwerpen die niet of moeilijk bespreekbaar zijn. Ook de wijze hoe ’lastige’
onderwerpen worden besproken, is door met name de ongeschreven waarden & normen sterk aan banden gelegd.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het (nader) kennismaken met waarden & normen.
[2] Het ontdekken hoe waarden & normen worden ingezet binnen de groep. [3] Het
ontdekken wat de consequenties zijn van waarden & normen voor de samenwerking
met andere groepsleden. [4] Het formuleren van waarden & normen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het uitspreken van waarden en normen zonder
deze met al te veel censuur te corrigeren. [3] Het in gesprek gaan met andere groepsleden over de geldende waarden & normen binnen de groep.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap genegenheid van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 180 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, flip-over en viltstiften, vragenlijst, spelbord,
munt, toelichting op spelbord, spelregels, kaartjes
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider print in kleur de vragenlijst, de toelichting op het
spelbord, de spelregels en de kaartjes uit. Als ook op (minimaal A3) het spelbord. Let op: per 5
spelers 1 compleet spel.
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Stage en aankleding: De tafels en stoelen dienen in een ‘hoefijzer’-vorm te worden
opgesteld, waarbij in de opening de flip-over wordt neergezet.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen en
deelt de vragenlijst uit.
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden de drie vragen van de vragenlijst willen beantwoorden. (6 minuten)
2. De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is.
3. De groepsleider schrijft op de flip-over de volgende items: [1] Open & eerlijke communicatie;
[2] Transparante communicatie; [3] Directe communicatie. Hierbij dient er voldoende ruimte
te zijn om achter of onder een item turfstreepjes te kunnen zetten.
4. De groepsleider vraagt of de groepsleden om beurten hun antwoorden willen vertellen (zonder
toelichting te geven) en zet een turfstreepje achter een item op de flip-over als een groepslid
vindt dat dit item op de groep van toepassing is.
5. De groepsleider telt het aantal turfstreepjes. Indien een ruime meerderheid (90%) van de
groepsleden van alle drie de items vinden dat deze op de groep van toepassing zijn, dan gaat
hij door naar het tweede deel van de oefening.
6. Indien er geen sprake is van een ruime meerderheid (50 - 89%), vraagt de groepsleider naar
de toelichtingen op de antwoorden om duidelijk te krijgen wat de groepsleden met de antwoorden proberen duidelijk te maken. Het doel hiervan is om vast te stellen of dat er misschien toch nog een ruime meerderheid te vinden is. Als dit het geval is, dan door naar het
tweede deel. Indien dit niet het geval is, dan een nieuwe stemming waarbij het gaat over: [1]
Ben je voor of tegen een open & eerlijke communicatie binnen de groep? [2] Ben je voor of tegen een transparante communicatie binnen de groep? [3] Ben je voor of tegen directe communicatie binnen de groep? Indien dit geen ruime meerderheid oplevert, dan door naar het derde
deel.
7. Indien er sprake is van een minderheid (< 50%), vraagt de groepsleider naar de toelichtingen
op de antwoorden om duidelijk te krijgen wat de groepsleden met de antwoorden proberen
duidelijk te maken. Het doel hiervan is om vast te stellen of dat er misschien toch nog een
ruime meerderheid te vinden is. Als dit het geval is, dan door naar het tweede deel. Indien dit
niet het geval is, dan een nieuwe stemming waarbij het gaat over: [1] Ben je voor of tegen een
open & eerlijke communicatie binnen de groep? [2] Ben je voor of tegen een transparante communicatie binnen de groep? [3] Ben je voor of tegen directe communicatie binnen de groep?
Indien dit geen ruime meerderheid oplevert, dan door naar het derde deel.
Het tweede deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden subgroepen willen vormen. Het aantal is afhankelijk
van hoeveel spelers de groepsleider per subgroep wil, dit zijn er minimaal 3 en maximaal 5
personen.
2. De groepsleider geeft aan iedere subgroep een compleet spel en geeft aan dat zij het spel kunnen gaan spelen (60 minuten).
3. De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit.
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Het derde deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden in een gesprekskring willen plaatsnemen.
2. De groepsleider deelt de begrippenlijst uit over waarden & normen en vraagt of
de groepsleden dit willen lezen.
3. De groepsleider vraagt wat waarden & normen te maken hebben met een al dan geen open,
eerlijke, transparante en directe communicatie binnen de groep. (Groepsgesprek) Let op: de
ervaringen van de groepsleden die het spel hebben gespeeld dienen hier natuurlijk bij te worden gebruikt.
Het vierde deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden een lijst willen maken (op flip-over) met vijftien
waarden die belangrijk zijn voor de groep. Alle groepsleden dienen deze waarden te delen.
2. De groepsleider vraagt of de groepsleden minimaal 1 norm willen formuleren bij iedere waarde. Alle groepsleden moeten zich in de normen kunnen vinden.
3. De groepsleider vraagt of de groepsleden akkoord gaan met het implementeren van de normen tijdens de toekomstige groepsbijeenkomsten.
4. De groepsleider vraagt welk groepslid de waarden & de normen opschrijft, uittypt en onder de
groepsleden verspreid.
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat het tijd is voor de evaluatie.

Evaluatie
Opruimen: De spellen worden opgeruimd, na de evaluatie.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

1. Vind je het belangrijk dat er binnen de groep open en eerlijk met elkaar
wordt gecommuniceerd? Licht je antwoord toe!

2. Vind je het belangrijk dat er binnen de groep op een transparante wijze
met elkaar wordt gecommuniceerd? Licht je antwoord toe!

3. Vind je het belangrijk dat groepsleden elkaar rechtstreeks kunnen
aanspreken binnen de groep? Licht je antwoord toe!

Wat is een waarde?
Een waarde is het aanzien, de appreciatie, de instemming, het respect, het
begrip of de sympathie die een persoon toedicht aan onder andere een
persoon, een dier, een plant, een object, een gebeurtenis, een situatie, een
omstandigheid, een idee, een gedachte, een gevoel, een ervaring en een
beleving. Anders gezegd geeft een waarde de mate van belangrijkheid van
iets of iemand voor jou aan. Een waarde ontstaat door een waardeschatting.
Op basis van vergelijking kun je de mate van belangrijkheid vaststellen.

Wat is een norm?
Een norm is een, al dan niet ongeschreven, afspraak met betrekking tot hoe
te handelen en te gedragen. De afspraak is gebaseerd op één of meerdere
waarden. Anders gezegd: een norm is de praktische vertaling van een
waarde in de vorm van een gedragsregel.

Dit is het begin– en het eindpunt van het spel. Plaats bij het begin
van het spel hier de pionnen van de spelers.

Pak een perceptiekaart!
Mag je foto’s en/of filmpjes van de groep en groepsleden op de sociale media plaatsen, als Facebook of Linkedin? Leg uit!

Mag je binnen de groep praten over de beperkingen van andere
groepsleden en moet hier rekening mee worden gehouden? Leg uit!

Wat zijn voor jou taboe-onderwerpen die niet binnen de groep aanbod horen te komen? Leg uit!

Tot welk groepslid voel jij je het meeste aangetrokken? Leg uit!

Pak een machtkaart!

Pak een relatiekaart!

Noem twee regels die gelden bij het schrijven en sturen van e-mails
naar medegroepsleden?
Hoe word er omgegaan binnen de groep met zachte en/of harde
verslavingen? Voorbeelden: overmatig koffie drinken, roken, alcohol
nuttigen, wiet roken, lijntje cocaine snuiven. Leg uit!
Wat zijn explosieve onderwerpen binnen de groep, die jij en/of andere groepsleden zoveel mogelijk vermijden? Leg uit!

Pak een kenniskaart!

Wat zijn voor jou de universele omgangsregels die ook binnen de
groep gelden? Leg uit!
Heerst er binnen de groep ook onduidelijkheid over de veelvuldig
gehanteerde begrippen en termen? Leg uit!

Pak een eetkaart!
Wat gebeurt er als een groepslid herhaaldelijk te laat komt? En wat
als een groepslid de eerste keer te laat komt? Wat gebeurt er als
een groepslid altijd te laat zijn taken uitvoert? Wat gebeurt er als een
groepslid de eerste keer een taak te laat uitvoert? Leg uit!

Pak een sekskaart!

Welke beloningen verwacht je te ontvangen van je medegroepsleden
als je een taak en/of doel succesvol hebt weten te realiseren?
Leg uit!

Welk groepslid doet zich anders voor dan hij/zij werkelijk is? Leg uit!

Pak een spiritualiteitkaart!

Op het einde van het spel dien je exact op dit vakje terecht te komen.
Alleen dan is het spel afgelopen.

Perceptiekaart
Vertel open en eerlijk hoe je naar jezelf kijkt als groepslid binnen deze
groep. Check bij je medespelers of zij herkennen wat je vertelt.

Als er sprake is van een verschil tussen wat jij vindt en wat je medespelers vinden, hoe kan dit? Wie heeft er gelijk of ongelijk?

Perceptiekaart
Vertel open en eerlijk hoe je denkt over je medespelers als leden van deze groep. Check bij je medespelers of zij herkennen wat je vertelt.

Als er sprake is van een verschil tussen wat jij vindt en wat je medespelers vinden, hoe kan dit? Wie heeft er gelijk of ongelijk?

Perceptiekaart
Vertel open en eerlijk wat je vindt van deze groep. Wat zijn de beperkingen en de obstakels binnen de groep? Wat zijn de pluspunten van de
groep? Check bij je medespelers of zij herkennen wat je vertelt.

Perceptiekaart
Waar mag je niet over praten binnen de groep, ondanks dat je er wel een
uitgesproken mening over hebt? Van wie mag je hier niet over praten?
Wat zou er kunnen gebeuren als je er wel over zou gaan praten?

Perceptiekaart
Hoe kijk je naar de groepsleider? Wat vind je van hem/haar? Mag je in
de groep vertellen wat je van hem/haar vindt?

Perceptiekaart
Hoe zou je graag over willen komen binnen de groep? Wat zou je daarvoor allemaal moeten doen (of misschien wel moeten laten)? Hoe denken
je medespelers hierover?

Perceptiekaart
Welke medespeler spreekt je het minste aan? Waarom is dit zo? Herkent
de medespeler dit zelf ook?

Perceptiekaart
Wat zijn je verwachtingen voor de groep? Zal het lukken om de gestelde
doelen en de bijbehorende taken uit te voeren? Kunnen je medespelers
zich in je antwoorden vinden?

Machtkaart
Maak een hiërarchieladder van alle spelers (inclusief jijzelf) en licht je
keuzes toe!

Machtkaart
Is het praten over het gebruik van macht binnen de groep geoorloofd?
Zou jij dat doen? Licht je antwoord toe!

Machtkaart
Wie van je groepsleden heeft binnen de groep wel eens misbruik gemaakt van macht? Leg uit!

Machtkaart
Maak je gebruik van je macht binnen de groep? Of maak je je juist
machteloos door intentioneel geen gebruik van macht te (willen) maken?

Machtkaart
Spreek je een groepslid er wel eens op aan als hij/zij gebruik maakt van
macht op een wijze die jou niet aanstaat? Hoe doe je dat dan? Leg uit!

Machtkaart
Beschik je over te weinig macht binnen de groep om situaties naar je
hand te zetten? En ben je afhankelijk van andere groepsleden of zij je
willen ondersteunen? Leg uit!

Machtkaart
Zijn er groepsleden die geen macht hebben binnen de groep? Hoe is dat
zo gekomen? Moet er iets aan die situatie veranderen? Of hebben alle
groepsleden macht binnen de groep? Leg uit!

Machtkaart
Als jij de groepsleider was, wat zou je dan als eerste veranderen binnen
de groep? Licht je antwoord toe!

Relatiekaart
Vind je het belangrijk om één of meerdere vriendschappen te hebben
met groepsleden? Of juist niet? Leg uit!

Relatiekaart
Als twee groepsleden een liefdesrelatie met elkaar hebben, is dit dan een
probleem voor jou binnen de groep? Waarom wel of waarom niet?

Relatiekaart
Is het wenselijk om ook buiten de groep af te spreken met de groepsleden? Waarom wel of waarom niet?

Relatiekaart
Hoop je door je deelname aan de groep aan een liefdespartner te komen? Zou je het afkeuren als een groepslid hoopt om op deze wijze een
liefdespartner te vinden? Leg uit!

Relatiekaart
Als twee of meer groepsleden zeer amicaal met elkaar omgaan, zeg je
hier dan wat van? Of laat je het maar voor wat het is om niet in de problemen te komen?

Relatiekaart
Als een groepslid verliefd op je wordt, wat zou je dan doen? En als het
groepslid wat verliefd op je wordt nu de persoon is tot wie je het meeste
wordt aangetrokken? Leg uit!

Relatiekaart
Vertel tegen je medespelers open en eerlijk wat je voor ze voelt!

Relatiekaart
Is het je opgevallen dat vriendschapsgevoelens binnen de groep, soms
in de weg zitten als er daadkrachtig moet worden opgetreden? Licht je
antwoord toe!

Kenniskaart
Wie in de groep is het meest deskundig? Op welke gebieden? Waaruit
blijkt dat? Leg uit!

Kenniskaart
Wie in de groep is het minst deskundig? Waaruit blijkt dat? Leg uit!

Kenniskaart
Vind je dat alle groepsleden gelijkwaardig aan elkaar zijn? Ja? Er is dus
geen sprake van ongelijkwaardigheid binnen de groep? Nee? Waaruit
blijkt dat groepsleden niet gelijkwaardig zijn aan elkaar? Licht je antwoord toe!

Kenniskaart
Het gezegde is: Kennis is macht. Geldt dit ook voor deze groep? Beschikt
het groepslid met de meeste kennis ook over de meeste macht? Leg uit!

Kenniskaart
Waar moet je allemaal kennis over hebben om goed te kunnen functioneren binnen de groep? Hoeveel kennis moet je over de onderwerpen hebben? Hoe toets je dat? Als een groepslid niet over voldoende kennis beschikt, wat moet er dan gebeuren? Licht je antwoorden toe!

Kenniskaart
Als een groepslid iets beweerd, maar je weet (bijna) zeker dat het niet
correct is, zeg je hier dan iets van? Of kies je ervoor om je mond te houden? Leg uit!

Kenniskaart
Waar ontbreekt het aan bij je medespelers voor wat betreft terzake doende kennis? Of beschikt iedere medespeler over de juiste kennis om
goed binnen de groep te kunnen functioneren? Licht je antwoorden toe!

Kenniskaart
Vind je het belangrijk om over veel kennis te beschikken? Waarom? Vinden je medespelers dat je veel kennis beschikt?

Eetkaart
Stel een menu samen voor het avondeten die geschikt is voor alle medespelers, inclusief jij. Het menu bestaat uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en dessert. Bovendien mag het niet duurder zijn dan ¤ 10 euro per
persoon. Check vervolgens bij de medespelers of het menu hun goedkeuring kan wegdragen.

Eetkaart
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling: De meeste vegetari-

ers houden geen rekening met vleeseters tijdens het koken, door apart
een stukje vlees te bakken. Licht je antwoord toe! De medespelers mogen
vragen stellen.

Eetkaart
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling: Een groepslid die
ongezond eet, zal ik hierop aanspreken. Licht je antwoord toe! De medespelers mogen vragen stellen.

Eetkaart
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling: Een borreluurtje

heeft een belangrijke sociale functie en kan ook zonder alcohol plaatsvinden. Licht je antwoord toe! De medespelers mogen vragen stellen.

Eetkaart
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling: Als een groepslid

geen gebak of andere zoetwaren mag hebben, dan krijgt niemand in de
groep gebak of zoetwaren. Licht je antwoord toe! De medespelers mogen
vragen stellen.

Eetkaart
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling: Een groepslid die

rookt heeft het recht om rookpauzes in te lassen en daar moeten de overige groepsleden rekening mee houden. Licht je antwoord toe! De medespelers mogen vragen stellen.

Eetkaart
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling: Een groepslid die

gezond eet en regelmatig sport, is in een betere conditie dan een
groepslid die dat niet doet. Het gevolg is dat het groepslid met de betere
conditie beter taken binnen de groep kan uitvoeren. Licht je antwoord toe!
De medespelers mogen vragen stellen.

Eetkaart
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling: Uit respect voor een

groepslid die uit geloofsovertuigingen bepaalde etenswaren niet eet, dienen deze etenswaren niet binnen de groep genuttigd te worden. Licht je
antwoord toe! De medespelers mogen vragen stellen.

Sekskaart
Wees open, eerlijk, direct en transparant! Wat is de vreemdste plek waar
je ooit seks hebt bedreven? Leg uit!

Sekskaart
Wat ga je doen als je hoort dat twee groepsleden met elkaar hebben gevreeën? Leg uit!

Sekskaart
Wees open, eerlijk, direct en transparant! Wat is de lekkerste manier om
een orgasme te krijgen? Leg uit!

Sekskaart
Wees open, eerlijk, direct en transparant! Wat vind je van homoseksualiteit? Verandert er iets voor je als je weet dat er één of meerdere homoseksuelen in de groep zitten? Leg uit!

Sekskaart
Wees open, eerlijk, direct en transparant! Bekijk jij met een zekere regelmaat porno? Wat voor porno? Kijk je alleen? Licht je antwoorden toe!

Sekskaart
Wees open, eerlijk, direct en transparant! Als een groepslid vaak over
seks praat, wat ga je dan doen? Meepraten? Er iets van zeggen? Ter
verantwoording roepen? Licht je antwoorden toe!

Sekskaart
Nu je toch zo open en eerlijk bent, kun je ook wel meteen vertellen wie je
van de groepsleden seksueel aantrekkelijk vindt. Leg uit waarom!

Sekskaart
Wees open, eerlijk, direct en transparant! Heb je ooit met meerdere personen tegelijkertijd seks gehad? Licht je antwoord toe!

Spiritualiteitkaart
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling: Als een groepslid

een bepaalde religieuze of spirituele overtuiging heeft, dan mag hij/zij
deze ook verkondigen binnen de groep. Licht je antwoord toe! De medespelers mogen vragen stellen.

Spiritualiteitkaart
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling: De religieuze of spi-

rituele overtuigingen van een groepslid horen niet thuis binnen de groep.
Het is een privé aangelegenheid en dat moet het ook blijven. Licht je antwoord toe! De medespelers mogen vragen stellen.

Spiritualiteitkaart
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling: Als een groepslid

een bepaalde religieuze of spirituele overtuiging heeft, die hem/haar
mentale schade veroorzaakt, dan moet je hem/haar daarvoor waarschuwen. Licht je antwoord toe! De medespelers mogen vragen stellen.

Spiritualiteitkaart
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling: Als een groepslid

deelneemt aan een spirituele beweging, dan mag hij/zij ook ideeën vanuit
de spirituele beweging binnen de groep introduceren. Licht je antwoord
toe! De medespelers mogen vragen stellen.

Spiritualiteitkaart
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling: Ik ben niet gelovig
en ben geen spiritualist. Licht je antwoord toe! De medespelers mogen
vragen stellen.

Spiritualiteitkaart
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling: Een groepslid die

niet gelooft, dient respect te hebben voor gelovige groepsleden. Omgekeerd is dit niet zo omdat ongelovigen vanuit de religie geen respect verdienen. Licht je antwoord toe! De medespelers mogen vragen stellen.

Spiritualiteitkaart
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling: De groep dient ook

niet Christelijke en traditionele Nederlandse feestdagen te vieren, bijvoorbeeld het Suikerfeest en Boeddha-dag. Licht je antwoord toe! De medespelers mogen vragen stellen.

Spiritualiteitkaart
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling: Ook persoonlijke geloofsovertuigingen mogen binnen de groep worden gedeeld. Licht je antwoord toe! De medespelers mogen vragen stellen.

Doel van het spel: De speler die als eerste precies op de finish terecht
komt, wint het spel.

Benodigdheden: Spelbord, pionnen, een munt, pen en papier, kaartjes,
toelichting op het spelbord.

Aantal spelers: 3 tot 5.
Spelverloop:
1. Plaats de pionnen op het startveld.
2. De oudste speler gooit met de munt. Als de munt ‘kop’ laat zien,
dan verplaatst de speler de pion 1 plek. Bij ‘munt’ wordt de pion
twee plaatsen verzet.
3. Zodra de pion op een icoon terecht komt, zoek je de betekenis hiervan op in de toelichting . De overige spelers bepalen of de opdracht
goed is volbracht en/of er een goed antwoord is gegeven. Is dit
niet het geval, dan wordt de pion vier plaatsen terug gezet.
4. Zodra de pion op een lijstje terecht komt, neem je een overeenkomstige kaart van de stapel af. Voorbeeld: kom je op het lijstje Macht,
dan pak je een machtskaart. De overige spelers bepalen of de opdracht goed is volbracht en/of er een goed antwoord is gegeven.
Is dit niet het geval, dan wordt de pion terug op het vakje start
gezet.
5. De spelers mogen een opdracht of een vraag niet weigeren, omdat
binnen de groep openheid, eerlijkheid, transparantie en directheid
als belangrijk worden beschouwd. Het niet open, eerlijk, direct of
transparant zijn is onwenselijk en kan het onderlinge vertrouwen
aantasten.
6. Daar waar de spelregels niet in hebben voorzien bepalen de spelers hoe te handelen.
7. Veel plezier met het spelen van het spel!

Pagina 133

Algemeen
Naam van de oefening: Slechts één doel?
Onderwerp van de oefening: Het is voor nogal wat teamleden een crime
om doelen te maken, te verwoorden en te begrijpen. Laat staan om doelgericht en intentioneel te gaan werken aan de realisatie van doelen. Hierbij maakt het
niet uit of de doelen, bijvoorbeeld, op basis van het SMART-model zijn geformuleerd. Het probleem zit veel meer in de betekenissen van de gehanteerde begrippen,
waar binnen het team geen eenduidigheid over bestaat.
Doelstellingen van de oefening: [1] Het leren doorgronden van de betekenissen van
de gehanteerde begrippen, woorden en zinnen; [2] Het ontdekken dat er een incongruentie bestaat tussen ‘dat wat er staat’ en ‘dat wat je wilt of hoopt dat er staat’; [3]
De dialoog met andere teamleden aangaan om een correcte startpositie te creëren
om met de gestelde doelen aan de slag te gaan; [4] Het inzicht verwerven dat een
correcte startpositie een noodzaak is om samen te werken aan het realiseren van
doelen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdracht zoals die door
de groepsleider wordt gegeven; [2] Het feedback en feed forward geven en ontvangen; [3] Nieuwsgierig zijn naar de redenen waarom het moeilijk is om eenduidige
doelen te formuleren die door alle teamleden op eenzelfde wijze worden begrepen;
[4] De wens hebben om samen met andere teamleden op één lijn te zitten.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap beheersing van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 120 tot 240 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, flip-over, stiften
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek), kringgesprek + werken in subgroepen (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De teamleden krijgen pen en papier uitgereikt.
Stage en aankleding: De stoelen worden in een hoefijzer geplaatst. Bij de opening van de
hoefijzer, staat de flip over met de stiften.
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De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of ieder teamlid de drie belangrijkste teamdoelen wil opschrijven. Zonder overleg met elkaar of het raadplegen
van (online) bronnen (15 minuten).
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1.
De groepsleider vraagt of de teamleden drietallen willen vormen.
2.
Groepsleider: “Bespreek in de subgroep de doelen die een ieder van jullie heeft opgeschreven. Zijn er overeenkomstige doelen? Of alleen maar verschillende doelen?” (5 minuten)
3.
Groepsleider: “De opdracht voor iedere subgroep is om een top 3 te maken van de belangrijkste teamdoelen op basis van de doelen die jullie afzonderlijk hebben opgeschreven. Let op: alle subgroepleden moeten het hier unaniem mee eens zijn”. (10 minuten)
4.
De groepsleider vraagt of de subgroepen samen in de gesprekskring willen plaatsnemen.
5.
Groepsleider: “De opdracht voor jullie is om als team tot een top 3 te komen van de belangrijkste teamdoelen op basis van de doelen zoals die door de subgroepen zijn opgeschreven. Let op: alle teamleden moeten het hier unaniem mee eens zijn”. (15 minuten)
Opmerking: Sommige teams lopen al bij de bovenstaande oefening vast en slagen er niet in om
tot een top 3 te komen. Is dat het geval volg dan ‘Het tweede deel A’. Indien het team er wel in
slaagt om een unaniem top 3 samen te stellen, volg dan ‘Het tweede deel B’.
Het tweede deel A
1.
De groepsleider vraagt of de teamleden meer tijd nodig hebben om tot een overeenstemming te komen. Als dit het geval is, dan krijgt het team nogmaals 15 minuten de tijd.
2.
Als het is gelukt om alsnog unaniem een top 3 samen te stellen, dan verder gaan naar
‘Het tweede deel B’. Is het niet gelukt om aan de opdracht te voldoen, dan verder naar
het volgende punt.
3.
De groepsleider gaat de dialoog met het team aan om samen met hen te achterhalen
waarom het niet lukt om unaniem een top 3 van teamdoelen samen te stellen. Aandachtspunten die hierbij kunnen worden gebruikt:
 Er zijn te weinig overeenkomende doelen tussen de subgroepen.
 Er is in het verleden te weinig aandacht geweest in het team om de teamdoelen te
formuleren en/of te bespreken, en/of de voortgang van de realisatie van de teamdoelen in de gaten te houden.
 Er is sprake van machts– en/of beheersingsproblemen binnen het team waardoor
het niet lukt om unaniem tot een top 3 te komen.
 Er is sprake van een te grootte discrepantie tussen de doelen zoals die door de
subgroepen zijn geformuleerd en daardoor is er geen overstemming te bereiken.
 Er is sprake van een koehandel welk doel op welke plaats komt in de top 3, in
plaats van onderscheid te maken tussen de gestelde hoofd– en subdoelen van het
team.
 De teamleden zijn nooit echt met teamdoelen aan de slag geweest, ondanks dat de
meeste teamleden ze wel belangrijk vinden.
 Het is voor meerdere teamleden onduidelijk wat nu precies een doel is.
 De werkgever of de teamleider heeft teamdoelen geformuleerd, maar deze zijn
‘abstract’ en er wordt niet naar omgekeken.
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De teamleden beschouwen doelen als ‘levende materie’ die steeds aan verandering onderhevig is en niet kan worden gepinpoint.


De teamleden begrijpen niet waarom al dit gedoe over doelen, er zijn wel
4.

belangrijkere zaken om over te hebben.
De groepsleider vraagt of de teamleden tenminste één teamdoel willen
formuleren, waar iedereen het unaniem mee eens is. (10 minuten, hierna
verder met ‘Het tweede deel B’)

Het tweede deel B
1.
De groepsleider vraagt of een teamlid het (belangrijkste) doel op de flip-over wil schrijven.
2.
De groepsleider checkt of elk teamlid het eens is met het doel zoals dit op de flip-over
staat vermeld. Als dit niet het geval is, dient het doel te worden aangepast.
3.
Groepsleider: “Pak een pen en een vel papier. Schrijf op wat jij denkt wat er precies met
het doel wordt bedoelt. Je mag niet overleggen met andere teamleden of andere
(digitale) bronnen erop naslaan”. (5 minuten)
4.
De groepsleider vraagt wat het belangrijkste begrip is uit de doelstelling (kernwoord).
Waar draait het om? De groepsleider schrijft het begrip op een apart vel van de flip-over.
5.
De groepsleider vraagt om beurten aan de teamleden om te vertellen wat het begrip volgens hem/haar betekent. Vervolgens schrijft de groepsleider de diverse betekenissen op
het vel.
6.
De groepsleider wijst de teamleden op de verschillen in de betekenissen van het kernwoord. Wat betekent dit voor de betekenis van het doel? Verandert de betekenis van het
doel, als er een andere invulling aan het kernwoord wordt gegeven? Wat verandert er
dan? Wat zijn hier de gevolgen van voor de realisatie van het doel? Anders gezegd: ga je
iets anders realiseren door de andere betekenis van het kernwoord?
7.
De groepsleider vraagt of de teamleden tot overeenstemming willen komen m.b.t. welke
betekenis er aan het kernwoord moet worden toegedicht en schrijft dit op.
8.
De groepsleider pakt een ander begrip/woord uit de doelstelling en schrijft dit op een
apart vel papier.
9.
De groepsleider vraagt om beurten aan de teamleden om te vertellen wat het begrip/
woord volgens hem/haar betekent. Vervolgens schrijft de groepsleider de diverse betekenissen op het vel.
10. De groepsleider wijst de teamleden op de verschillen in de betekenissen van het begrip/
woord. Wat betekent dit voor de betekenis van het doel? En hoe verhouden de betekenissen zich ten opzichte van de betekenis van het kernwoord? Anders gezegd: klopt het nog
wel?
11. De groepsleider vraagt of de teamleden tot overeenstemming willen komen m.b.t. welke
betekenis er aan het begrip/woord moet worden toegedicht en schrijft dit op.
12. De groepsleider vraagt of de teamleden voor alle nog resterende woorden tot overeenstemming willen komen m.b.t. welke betekenis er aan de woorden moeten worden toegedicht en dit op te schrijven op aparte vellen papier. (20 minuten)
13. De groepsleider vraagt of de teamleden hem/haar kunnen duidelijk maken wat: [a] de
woorden van het doel betekenen voor de teamleden; [b] de doelstelling betekent. Interessant is om vast te stellen of alle teamleden nu begrijpen wat het doel inhoudt en wat er
gerealiseerd dient te worden. Als ook of zij het belang inzien dat alle teamleden dienen
te weten wat een doel inhoudt en wat er dient te worden gerealiseerd (daarom ook unaniem het steeds eens zijn voor wat betreft de betekenissen van begrippen en woorden en
het unaniem een hiërarchie in de mate van belangrijkheid van de gestelde doelen aan te
brengen).
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Opmerking: De beschikbare tijd kan een spelbreker zijn bij deze oefening. Indien er
voldoende tijd is, wordt de procedure herhaalt van het analyseren van de tweede en
de derde doelstelling. Het wordt door teamleden gewoonlijk als een vervelend en lastige oefening ervaren omdat zij niet gewend zijn om gedetailleerd te werken. ‘Het bij
benadering werken’ (oftewel: oppervlakkig werken) is voldoende. Vaak direct gevolgd
door: “Het is al die tijd goed gegaan, dus waarom zouden we dit gaan doen!” Het is
aan de groepsleider om duidelijk te maken dat het al die tijd niet goed is gegaan, omdat het
team geen doel kan realiseren als het niet duidelijk is wat het doel inhoudt, dan wel als het voor
iedereen een andere inhoud bezit. Gevolg: o.a. communicatiefouten, irritaties, solisten, teamleden die afhaken, macht– en/of beheersingsproblemen, toenemende onverschilligheid.
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt welk teamlid de correcte doelen heeft opgeschreven,
inclusief de overeengekomen betekenissen van de woorden, en dit wil uitwerken en een exemplaar wil sturen aan ieder teamlid.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de kans om hun ervaringen, gedachten en gevoelens tot
uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en
voor de groep?

Er bestaan verschillende soorten doelen, dus weet over welk
doel jij en je gesprekspartner
praten!
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Algemeen
Naam van de oefening: Slechts één doel? (vervolg)
Onderwerp van de oefening: Het formuleren van een doel met de bijbehorende taken is niet eenvoudig. Zie hiervoor ook de presentatie over doelen
en taken op www.boekenhoek.info Het begrijpen wat de doelstelling inhoud is een
ander obstakel. Weet ieder teamlid de betekenis van de gebruikte begrippen en
woorden in de doelstelling. Tot slot is het belangrijk om te begrijpen dat een doel en
de bijbehorende taakstellingen afgekaderd dienen te worden. Hiertoe kan er gebruik worden gemaakt van een doelenformulier.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het leren gebruiken van het doelenformulier;
[2] Het ontdekken dat het afkaderen van een doel ervoor zorgt dat het werken aan
de realisatie van het doel efficiënter en effectiever kan; [3] Het ontdekken dat de
betrokkenheid toeneemt bij het realiseren van een doel als het duidelijker is welke
bijdrage van een teamlid wordt verwacht; [4] Het leren gestructureerd en doelgericht werken.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdracht zoals die door
de groepsleider wordt gegeven; [2] Het feedback en feed forward geven en ontvangen; [3] Het proactief samenwerken met andere teamleden om de vaardigheid te
ontwikkelen om het doelenformulier in te kunnen vullen en te lezen.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap beheersing van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 210 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, doelenformulieren (zie bijlage)
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek), kringgesprek + werken in subgroepen (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De teamleden krijgen pen en papier uitgereikt.
Stage en aankleding: De stoelen worden in een hoefijzer geplaatst. Bij de opening van de
hoefijzer, staat de flip over met de stiften.
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De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de teamleden de uitgewerkte
top 3 doelen erbij willen pakken (minimaal 1).
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1.
De groepsleider deelt de doelenformulieren uit.
2.
De groepsleider legt het doelenformulier uit:
 In vak 1 komt de doelstelling te staan. Het is
belangrijk dat de doelstelling eenduidig is en
door de teamleden op eenzelfde wijze wordt
geïnterpreteerd. Let op: een teamlid hoeft het
niet eens te zijn met een doel, zolang hij/zij
maar begrijpt wat er met het doel wordt bedoelt
en hij/zij een meerderheidsbesluit van het team
kan accepteren, dan wel een opgelegd doel van
de werkgever kan accepteren. Is dat niet het geval dan kan het teamlid niet meewerken aan de
realisatie van het doel.
 In vak 2 komt te staan wat de gewenste uitkomst is van het doel. Anders gezegd: wat zijn
de vruchten die het harde werken aan de realisatie van het doel de moeite waard maken.
 In vak 3 komt te staan wat er allemaal moet
gebeuren om het beoogde resultaat te kunnen
realiseren. Anders gezegd: welke taken dienen
de teamleden uit te voeren. Let op: de taken
worden nog niet verdeeld onder de teamleden!
De taken moeten bij voorkeur door meerdere
teamleden kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld als een teamlid ziek is, dient de taak door
een ander teamlid overgenomen te worden.
 In vak 4 komt te staan van welke instrumenten, gereedschap, budget, werkruimten, menskracht en dergelijke kunnen worden ingezet om het doel te realiseren.
 In vak 5 komen de randvoorwaarden te staan waaraan het werken aan de realisatie van het doel en het uitvoeren van de bijbehorende taken dienen te voldoen. Als
ook wat de minimumeisen zijn met betrekking tot de gewenste resultaten.
 In vak 6 komt de planning te staan wanneer het doel gerealiseerd dient te zijn.
Als ook wanneer de afzonderlijke taken dienen te zijn uitgevoerd en wanneer de
tussentijdse evaluaties worden gehouden, en wanneer de eindevaluatie.
Het tweede deel
1.
De groepsleider vraagt of de teamleden drietallen willen vormen.
2.
Groepsleider: “Ga in de subgroep het doelenformulier invullen voor doel nummer 1 van
de top 3 doelen. Zorg dat jullie tot een overeenstemming komen. Hou hierbij steeds de
focus op het realiseren van het gestelde doel. Anders gezegd: wat is nodig om dit doel te
kunnen realiseren. Laat je niet leiden door persoonlijke voorkeuren en/of antipathieën,
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

maar wat is werkbaar en haalbaar binnen het team en binnen de gegeven
omstandigheden”. (30 minuten)
De groepsleider vraagt of de teamleden willen plaats nemen in de gesprekskring.
Groepsleider: “Ga nu als team een doelenformulier invullen voor doel
nummer 1 van de top 3 doelen. Hierbij mogen jullie uiteraard het voorwerk
gebruiken wat is gedaan door de subgroepen. Zorg dat het werkbaar en haalbaar is!” (30
minuten)
De groepsleider bespreekt met de teamleden het doelenformulier en toetst of de afzonderlijke teamleden weten wat er met de omschrijvingen wordt bedoeld.
Pauze.
De groepsleider vraagt of de teamleden drietallen willen vormen.
Groepsleider: “Ga in de subgroep het doelenformulier invullen voor doel nummer 2 van
de top 3 doelen. Zorg dat jullie tot een overeenstemming komen. Hou hierbij steeds de
focus op het realiseren van het gestelde doel. Anders gezegd: wat is nodig om dit doel te
kunnen realiseren. Laat je niet leiden door persoonlijke voorkeuren en/of antipathieën,
maar wat is werkbaar en haalbaar binnen het team en binnen de gegeven omstandigheden”. (30 minuten)
De groepsleider vraagt of de teamleden willen plaats nemen in de gesprekskring.
Groepsleider: “Ga nu als team een doelenformulier invullen voor doel nummer 2 van de
top 3 doelen. Hierbij mogen jullie uiteraard het voorwerk gebruiken wat is gedaan door
de subgroepen. Zorg dat het werkbaar en haalbaar is!” (30 minuten)
De groepsleider bespreekt met de teamleden het doelenformulier en toetst of de afzonderlijke teamleden weten wat er met de omschrijvingen wordt bedoeld.

Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd voor deze oefening erop zit.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de kans om hun ervaringen, gedachten en gevoelens tot
uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en
voor de groep?

Een goede vervolgopdracht zou het invullen
van het contract op basis van het cont(r)actueel
leiderschap zijn. Omdat hierin concreet wordt
aangegeven welk teamlid, welke taken gaat
uitvoeren. Als ook hoe de beschikbare middelen
kunnen worden ingezet!

Doelstelling:

De beoogde resultaten:

De benodigde activiteiten:

Beschikbare middelen:

Randvoorwaarden:

Planning:
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Algemeen
Naam van de oefening: Inbox & Outbox
Onderwerp van de oefening: De meeste teams hebben de neiging om een
belangrijke stap over te slaan als zij worden geconfronteerd met een probleem of een lastig onderwerp, te weten: hoort dit probleem of het onderwerp hier
wel thuis? In plaats daarvan verdwijnt het team op het inhoudniveau (VIS-model)
en gaat aan de slag met oplossingen te bedenken voor het probleem of hoe om te
gaan met het lastige onderwerp. Hierdoor kan er veel onnodig of zelfs onzinnig
werk worden verricht en kunnen er overbodige irritaties en zelfs conflicten ontstaan. Daarom is het belangrijk dat de teamleden leren wat in het team thuis hoort
(inbox) en wat niet in het team thuis hoort (outbox). Zie hiervoor ook een presentatie over de inbox & outbox op www.boekenhoek.info
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het verduidelijken van het ‘Inbox & Outbox’principe; [2] Het ontdekken dat als je een goede prestatie neerzet, dit toch een slechte prestatie kan zijn als het in de Outbox thuishoort; [3] Het actief en energiek samenwerken om het spel tot een goed einde te brengen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van het spel conform de spelregels; [2] Het neerzetten van een zo goed mogelijke prestatie; [3] Het samenwerken
met andere teamleden; [4] Het incasseren van kritiek.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap beheersing van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 40 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, stopwatch/timer/eierwekker, spelregels, spelbord, 40 kaartjes met vragen, antwoordenvel, antwoorden voor de trainer
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spelbord
(werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het spelbord in kleur afdrukken op A3-formaat. De
kaartjes met de vragen afdrukken en losknippen. De spelregels, het antwoordenvel
en de antwoorden voor de trainer in kleur afdrukken. Let op: Het is belangrijk om
meerdere spelen af te drukken, omdat er in subgroepen wordt gespeeld. Bij een groep
van 6 personen > 2 spelen. Bij een groep van 10 tot 15 personen > 3 spelen. Bij een
groep van 16 tot 20 personen > 5 spelen. Ieder compleet spel in een enveloppe stoppen.
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Stage en aankleding: Er worden aparte tafels klaar gemaakt, waarop de enveloppe met het spel erin klaar ligt. Twee of meer subgroepen gaan tegelijkertijd het
spel spelen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening:
1.
De groepsleider vraagt of de teamleden subgroepen willen vormen en vervolgens of iedere subgroep naar een tafel wil gaan waarop een enveloppe ligt met het spel erin. De enveloppe mag NIET worden opengemaakt.
2.
De groepsleider legt uit dat de subgroepen zo dadelijk tegelijkertijd een spel gaan spelen.
3.
De subgroepen krijgen 5 minuten de tijd om de spelregels door te lezen en het spel klaar
te leggen op tafel. De tijd loopt!
Let op: Het is belangrijk om als trainer NIET de clou van het spel op voorhand prijs
te geven. Speel het spel! Dit is ook een VIS-oefening!
Het doorvoeren van de oefening:
1.
De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit en dat het spel gaat beginnen. START! De
subgroepen krijgen 10 minuten om het spel uit te spelen.
2.
De groepsleider geeft tussentijds aan hoeveel tijd de subgroepen nog hebben om het spel
uit te spelen.
3.
De groepsleider geeft na 10 miniten aan dat de tijd erop zit en er dus niet meer verder
mag worden gespeeld. De groepsleider vraagt of de teamleden alles willen laten liggen,
waar het NU ligt. Dus alle kaartjes in de Inbox en in de Outbox laten liggen.
4.
De groepsleider vraagt of de groepsleden hun antwoordenvel erbij willen pakken en de
antwoorden willen controleren aan de hand van de antwoorden die de groepsleider gaat
voorlezen.
5.
De groepsleider vraagt hoeveel vragen iedere subgroep hebben beantwoord. Let op: logischerwijs gaan de subgroepen nu vertellen hoeveel goede antwoorden zij hebben gescoord
aan de hand van het antwoordenvel. De groepsleider zegt echter dat dit niet de bedoeling
is, maar dat hij/zij graag wil weten hoeveel rekenopgaven in de Inbox liggen en hoeveel
van deze rekenopgaven juist zijn beantwoord.
6.
De groepsleider wijst een winnaar aan.
7.
De groepsleider legt vervolgens het ‘Inbox & Outbox’-principe uit. Eenvoudig gezegd: je
gaat met je team alleen aan de slag met opdrachten, vragen, problemen en onderwerpen
die thuis horen in de Inbox. Met alle onderwerpen die thuis horen in de Outbox, doe je
niets. In het spel hoorde alleen alle rekenopgaven thuis in de Inbox (zie spelregels). Alle
andere vragen horen thuis in de Outbox. Heeft een subgroep vragen beantwoordt die
thuis horen in de Outbox, dan hebben zij tijd en energie verspilt waardoor het moeilijker
is geworden om het spel tot een goed einde te brengen. De Inbox & Outbox zijn belangrijk om te bepalen of en welke onderwerpen, doelen, taken, problemen et cetera het team
in de praktijk van alledag aan de slag gaat.
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de teamleden willen plaatsnemen in een gesprekskring.
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Evaluatie
Opruimen: De spelen worden teruggestopt in de enveloppen.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de kans om hun ervaringen, gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en
voor de groep?

Doel van het spel: In 10 minuten tijd zoveel mogelijk
goede antwoorden geven.
Aantal spelers: 2 tot 5
Benodigdheden: Spelbord, timer of eierwekker, 40
kaartjes met vragen en antwoorden.
Uitleg van het spelverloop:
1. De spelers vormen één team, die samen proberen
om het speldoel te realiseren.
2. Zodra de tijd gaat lopen, nemen de teamleden om
beurten een kaartje van de stapel af en lezen de
vraag voor. Vervolgens geeft één van de teamleden
antwoord op de vraag en legt het kaartje in het vakje
van de inbox als het team denkt een goed antwoord
te hebben gegeven. Of in het vakje van de outbox, als
het team denkt dat het antwoord fout is of als het
geen antwoord heeft gegeven.
3. Het team beperkt zich tot de rekenvragen.
4. Hoe sneller het team te werk gaat, hoe meer goede
antwoorden zij kunnen geven in de beschikbare tijd.

Uitleg van het spelverloop:
5. Het teamlid wat antwoord geeft op een vraag, mag
niet worden geholpen door de andere teamleden.
6. Het antwoord van het teamlid wordt op het antwoordenvel opgeschreven.
7. Er mag niet worden gepast of een vraag worden
overgeslagen. Ook mag een teamlid geen vraag overnemen of een beurt overslaan.
8. De topscore van goede antwoorden bij dit spel is 12
geweest. Hoger zijn andere teams, tot op heden, niet
gekomen.
9. De trainer is de scheidsrechter en bepaald uiteindelijk het juiste aantal goede antwoorden.

Vraag 1
In welk jaar heeft Amsterdam stadsrechten
gekregen?

Vraag 2
Wanneer zijn er voor het eerst succesvolle
hersenoperaties uitgevoerd?

[a] 1186

[a] Al voor het jaar nul

[b] 1306

[b] 1821

[c] 1437

[c] 1953

Vraag 3

Vraag 4

Welke is de grootste provincie van Nederland?
[a] Noord-Brabant

34 X 7

3

[b] Gelderland
[c] Noord-Holland

Vraag 5
Wie is de bedenker van de naam: burn out?
[a] Freud

Vraag 6
In welk jaar is er voor het eerst een telg van
de familie Oranje-Nassau koning geworden?

[b] Freudenberger

[a] 1581

[c] Seyle

[b] 1750
[c] 1813

Vraag 7

Vraag 8

Wanneer is voetbal ontstaan?
[a] Minimaal 3400 voor het jaar nul
[b] 1553 in Engeland

13 X 4

5

[c] 1854 in Engeland

Vraag 9

Vraag 10

Is de viola da gamba ontstaan uit de cello?
[a]

Ja

Wat is de langste rivier?
[a] De Nijl

[b] Nee

[b] De Amazonerivier
[c] De Gele rivier

Vraag 11

Vraag 12
Hoeveel windmolens staan er in Nederland?

412 — 87

21

[a] 453
[b] 1170
[c] 2210

Vraag 13

Vraag 14
In welk jaar werd de eerste computer
gebouwd?

1321

17

[a] 1938
[b] 1951
[c] 1979

Vraag 15

Vraag 16

Het Wilhelmus is ergens geschreven tussen
1568 en 1572. Sinds welk jaar is het Wilhelmus officeel het Nederlandse volkslied?

Hoeveel insectenpoten zitten er gemiddeld in
een reep chocolade?

[a] 1626

[b] 3

[b] 1813

[c] 8

[a] 0

[c] 1932

Vraag 17

2 X 9 + 51 X 7 =

Vraag 18
Hoeveel spinnen eet een gemiddelde persoon
in de slaap tijdens zijn leven?
[a] 0
[b] 3
[c] 8

Vraag 19

Vraag 20

Waar of niet waar? Leonardo da Vinci is de
uitvinder van de schaar.
[a] Waar

11 X 2 X 7

2=

[b] Niet waar

Vraag 21

Vraag 22

Uit hoeveel botten bestaat het menselijk
lichaam?

Wanneer vertonen je hersenen meer
activiteit?

[a] 113

[a]

Tijdens het televisie kijken

[b] 178

[b] Tijdens de slaap

[c] 206

Vraag 23

11211 + 162

Vraag 24

4=

Waar of niet waar? Het eerste Nederlandse
tennisveld lag op het Binnenhof.
[a] Waar
[b] Niet waar

Vraag 25
Wat is een andere naam voor een
dobbelsteen?
[a]

Teerling

Vraag 26

3 X 3 + 744

2=

[b] Geluksbrenger
[c]

Het vierkantje

Vraag 27
Waar of niet waar? Op een toetsenbord zitten
meer bacteriën dan op een WC-bril.

Vraag 28
Waar of niet waar? Het stof in je huis bestaat
voor het grootste deel uit dode huidcellen.

[a] Waar

[a]

[b] Niet waar

[b] Niet waar

Vraag 29

34598

6=

Waar

Vraag 30
Wie word er op ruim 33% van de begrafenissen in Taiwan uitgenodigd?
[a] Zen-priester
[b] De burgemeester
[c] Een stripper

Vraag 31
Waar of niet waar? In Los Angeles mag een
getrouwde man zijn vrouw met een riem
slaan, zolang deze niet breder is dan 5 centimeter.
[a] Waar

Vraag 32
Welke stad komt op ieder werelddeel voor?
[a] Londen
[b] Amsterdam
[c] Rome

[b] Niet waar

Vraag 33

21 + 7 =

Vraag 34
Is het oog van een struisvogel groter dan zijn
hersenen?
[a] Ja
[b] Nee

Vraag 35

21 X 17 - 19 =

Vraag 36
De mens lijkt anatomisch gezien het meeste
op een:
[a] Mensaap
[b] Varken
[c] Hond

Vraag 37
Toen Saskia jarig was in het jaar 2000 werd
ze 8 jaar. Ze is echter geboren in het jaar
2008. Hoe kan dit?

Vraag 39
Waar of niet waar? Oorspronkelijk bevatte
Coca Cola cocaine.

Vraag 38

928

7

Vraag 40
Hoelang duurde de kortste oorlog ooit?
[a] 38 minuten

[a] Waar

[b] 5 dagen

[b] Niet waar

[c] 41 dagen

1)

Stadrechten voor Amsterdam in 1306. Antwoord B

2) Al voor het jaar nul werden er succesvolle hersenoperaties uitgevoerd. Antwoord A
3) Gelderland is de grootste provincie van Nederland. Antwoord B
3

4) 34 X 7

79,33

5) De bedenker van de term: burn out, is de Amerikaan
Freudenberger. Antwoord B
6) De eerste koning uit de familie Oranje-Nassau is in 1813
gekroond. Antwoord C
7)

Voetbal bestaat al 3400 jaar voor Christus. Antwoord A
5

8) 13 X 4

10,4

9) De cello is ontstaan uit de viola da gamba. Antwoord B
10) De langste rivier is de Nijl. Antwoord A
11) 412 — 87 + 21 = 346
12) Er stonden in 2010 nog maar liefst 1170 windmolens.
Hierbij zijn niet de windturbines meegeteld omdat deze
niet tellen als windmolen. Antwoord B
13) 1321

17

77,7

14) De eerste computer werd in 1938 gebouwd door Konrad
Zuse, die was een mechanische computer. In 1939 bouwde hij de electromechanische computer. Antwoord A
15) Het Wilhelmus is pas sinds 1932 het officiële Nederlandse
volkslied. Antwoord C

21) Het menselijk lichaam bestaat uit 206 botten. Antwoord C
22) De hersenen vertonen meer activiteit tijdens de slaap.
Antwoord A
23) 11211 + 162

4= 11251,5

24) Het eerste Nederlandse tennisveld lag op het Binnenhof. Antwoord A
25) Andere naam voor een dobbelsteen is teerling. Antwoord A
26) 3 X 3 + 744

2= 381

27) Er zitten meer bacteriën op een toetsenbord. Antwoord A
28) Het stof in je huis bestaat voornamelijk uit dode huidcellen. Antwoord A
29) 34598

6= 5766,33

30) Op ruim 33% van de begrafenissen in Taiwan wordt
er een stripper uitgenodigd. Antwoord C
31) In Los Angeles mag een getrouwde man zijn vrouw
met een riem slaan, als deze niet breder is dan 5 centimeter. Antwoord A
32) De stad Rome komt op ieder werelddeel voor. Antwoord C
33) 21 + 7 = 28
34) Het oog van een struisvogel is groter dan zijn hersenen. Antwoord A

16) Er zitten gemiddeld 8 insectenpoten in een reep chocolade. Antwoord C

35) 21 X 17 - 19 = 338

17) 2 X 9 + 51 X 7 = 375

36) Anatomisch gezien lijkt de mens het meeste op een
varken. Antwoord B

18) Gemiddeld eet een persoon tijdens zijn of haar leven 8
spinnen in de slaap. Antwoord C

37) Saskia is geboren in het jaar 2008 voor Christus.

19) Leonardo da Vinci is de uitvinder van de schaar. Antwoord
A

38) 928

20) 11 X 2 X 7

40) De kortste oorlog duurde 38 minuten. De oorlog was
tussen Zanzibar en Engeland in 1896, Antwoord A

2= 77

7 = 132,57

39) Oorspronkelijk bevatte Coca Cola cocaine. Antwoord A

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

1

21

2

22

3

23

4

24

5

25

6

26

7

27

8

28

9

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40

Antwoord:
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Algemeen
Naam van de oefening: Samenwerkend of tegenwerkend gedrag?
Onderwerp van de oefening: Het succes van een team hangt af of de gestelde doelen kunnen worden gerealiseerd door de bijbehorende taken uit
te voeren. De teamdoelen kunnen alleen door middel van samenwerking worden
bereikt. Samenwerking is dan ook een sociale activiteit. Als een teamlid de realisatie van de persoonlijke doelen belangrijker vindt dan die van de teamdoelen, is er
sprake van tegenwerkend gedrag. Het tegenwerken is een persoonlijke activiteit.
Het is een misconceptie om te denken dat een teamlid altijd samenwerkt of tegenwerkt. Anders gezegd is het geen statisch gegeven. Of een teamlid samen– of tegenwerkt is o.a. afhankelijk van de gegeven omstandigheden, de beschikbare middelen
en tijd, vaardigheden, competenties en technieken die het teamlid doelgericht en
intentioneel kan inzetten. Ieder teamlid vertoont zowel samenwerkend als tegenwerkend gedrag. Het is alleen wel belangrijk om te weten binnen welke omstandigheden een teamlid meer geneigd is om te gaan samenwerken of om te gaan tegenwerken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het onderzoeken, ontdekken en er vooruit komen onder welke omstandigheden een teamlid samenwerkend of tegenwerkend gedrag gaat vertonen; [2] De dialoog aangaan met andere teamleden over bepaalde
gedragingen en handelswijzen binnen het team; [3] Het dragen van de verantwoordelijkheid voor het persoonlijk functioneren binnen het team.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdracht zoals die door
de groepsleider wordt gegeven; [2] Het feedback en feed forward geven en ontvangen; [3] Nieuwsgierig zijn naar de redenen waarom andere teamleden binnen bepaalde omstandigheden gaan samenwerken of juist gaan tegenwerken.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap beheersing van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 180 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, kaartjes voor de subgroepen, formulieren, flip
-over en stiften
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek), onderzoekend dialoog (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De kaartjes dienen losgeknipt te worden en in een enveloppe te
worden gestopt. Het team wordt opgedeeld in drietallen en het is dus belangrijk dat ieder subgroep een enveloppe met kaartjes krijgt. Ook minimaal 9 formulieren klaarleggen.
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Stage en aankleding: De subgroepen moeten bij elkaar kunnen zitten aan een
tafel, zodat het gemakkelijk is om aantekeningen te maken.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de teamleden drietallen willen vormen
en of iedere subgroep wil plaatsnemen bij een tafel waar een enveloppe en de formulieren op
liggen.
Het doorvoeren van de oefening:
Eerste deel
1. De groepsleider legt uit wat samenwerken is en wat tegenwerken is, als ook dat dit niet een
statisch gegeven is maar dynamisch is en dus afhankelijk is van de gegeven omstandigheden. (voor meer informatie zie ook: www.boekenhoek.info)
2. Groepsleider: “Neem ieder drie formulieren en schrijf je naam erop”.
3. Groepsleider: “Haal de kaartjes uit de enveloppe en leg deze open op tafel neer. Je ziet dat
er kaartjes zijn die betrekking hebben op samenwerken en andere die betrekking hebben op
tegenwerken. Om beurten nemen jullie 1 kaartje van de tafel en ga je vertellen wanneer je
het gedrag vertoond wat op het kaartje staat vermeld. Als ook waarom je dit gedrag binnen
bepaalde omstandigheden laat zien en hoe succesvol je hierin bent. De andere teamleden
mogen je helpen met het duidelijk krijgen van de antwoorden. Tot slot vul je het formulier
in voor wat betreft dit kaartje. Hierna pakt een ander teamlid een nieuw kaartje op van de
tafel. Jullie krijgen 80 minuten de tijd om zoveel mogelijk kaartjes te bespreken en de antwoorden op te schrijven”.
Tweede deel
1. Groepsleider: “De tijd zit erop. Nu wil ik jullie vragen om met elkaar conclusies te gaan
trekken met betrekking tot de antwoorden op de formulieren. De conclusies dienen algemeen gesteld te zijn. Hiervoor krijgen jullie 20 minuten de tijd”.
Derde deel
1. De groepsleider vraagt of de teamleden plaats willen nemen in een hoefijzer gesprekskring.
Let op: in de opening van de hoefijzer staat de flip-over opgesteld.
2. Groepsleider: “Zo dadelijk gaat iedere subgroep hun conclusies presenteren. Na iedere conclusie wordt bepaald of de overige teamleden het eens zijn met de conclusie. Is dit het geval,
dan wordt de conclusie op de flip-over geschreven”. Let op: Als er sprake is van overlappende
of dezelfde conclusies, dan hoeven die niet twee keer te worden genoemd en/of meerdere keren worden opgeschreven! Deze ronde dient vlot en to-the-point te worden doorlopen.
Vierde deel
1. De groepsleider nodigt de teamleden uit om met elkaar in dialoog te gaan over de vraag:
“Wat gaan wij doen met deze conclusies?”
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit.
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Evaluatie
Opruimen: De kaartjes en de enveloppen worden pas opgeruimd na de evaluatie.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de kans om hun ervaringen, gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en
voor de groep?

Samenwerkend

Tegenwerkend

Op tijd aanwezig zijn in het
team en klaar staan om direct te kunnen beginnen

Afbrekend kritisch zijn

Samenwerkend

Tegenwerkend

Actief participerend in het
team

Persoonlijke sympathieën de
boventoon laten voeren binnen teambijeenkomsten

Samenwerkend

Tegenwerkend

Initiatieven ontplooien en
openstaan voor op– en aanmerkingen hierop

Persoonlijke antipathieën de
boventoon laten voeren binnen teambijeenkomsten

Samenwerkend

Tegenwerkend

Communicatie zoeken en
aangaan binnen het team

Overheersend / dominant
gedrag binnen het team

Samenwerkend

Tegenwerkend

Luisteren om te begrijpen en
praten om begrepen te
worden

Etiketten plakken op
teamleden

Samenwerkend

Tegenwerkend

Doelgericht werken aan de
realisatie van doelen door de
bijbehorende taken uit te
voeren

Manipuleren om je zin door
te drijven

Samenwerkend

Tegenwerkend

Het verder kunnen uitwerken
van de ideeën van andere
teamleden

‘Van de hak op de tak’–
communiceren

Samenwerkend

Tegenwerkend

Een welwillende grondhouding ten opzichte van het
team

Beweringen als een vraag
maskeren

Samenwerkend

Tegenwerkend

Kritiek hebben op ideeën, niet
op de teamleden van wie de
ideeën afkomstig zijn

Selectief luisteren en alleen
hierop ingaan

Samenwerkend

Tegenwerkend

Afspraken nakomen

Het instemmen met één of
meerdere teamleden om
hierdoor niet direct te
worden aangesproken

Samenwerkend

Tegenwerkend

Oplettend zijn

Het vermijden van het
nemen van een besluit

Samenwerkend

Tegenwerkend

Zomin mogelijk
vooringenomen zijn

Het niet aanspreekbaar zijn
op handelingen, gedrag, uitspraken en attitude

Samenwerkend

Tegenwerkend

Nieuwsgierig zijn naar de
andere teamleden

Aardig gevonden willen
worden

Samenwerkend

Tegenwerkend

Het zoveel mogelijk eerlijk en
betrouwbaar zijn

Het zielig zijn en hiervoor
begrip willen krijgen van
andere teamleden

Samenwerkend

Tegenwerkend

Zeg wat je denkt

Verveeld gedrag laten zien

Samenwerkend

Tegenwerkend

Verantwoordelijkheid nemen
voor handelingen, acties,
woorden, successen en
fouten

Bevooroordelend zijn

Samenwerkend

Tegenwerkend

Het in woord en daad ondersteunen van teamleden

Beperkt of niet openstaan
voor de ideeën en/of meningen van andere teamleden

Samenwerkend

Tegenwerkend

Het daad-werkelijk aan de
slag gaan en niet alleen
maar erover praten

Praten in ‘je’ of ‘jullie’-termen

Samenwerkend

Tegenwerkend

Humor gebruiken tijdens
bijeenkomsten

Tegenwerken door de persoonlijke doelen belangrijker
te vinden dan de teamdoelen

Samenwerkend

Tegenwerkend

Het actief uitvoeren van
taken om de gestelde doelen
op tijd te kunnen realiseren

Het veroordelen van ideeën
en/of teamleden

Samenwerkend

Tegenwerkend

Niet al het werk alleen willen
doen, maar juist de werkzaamheden verdelen met de
andere teamleden

Niet de aandacht houden bij
de werkzaamheden, maar
snel afgeleid (willen) zijn

Datum:

Naam:
Wat doe ik?

Wanneer?

Waarom?

Succesvol?
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Algemeen
Naam van de oefening: Z.E.N.-meeting
Onderwerp van de oefening: De letters Z.E.N. staan voor Zelfonderzoek:
Effectief & Narratief. In dit geval betreft het zelfonderzoek op de eerste
plaats het team en op de tweede plaats de afzonderlijke teamleden. De effectiviteit
heeft betrekking op het niets toevoegen of laten verstoren van het team zelfonderzoek, dus geen spel, opdracht, vragenlijst et cetera. Tot slot wijst de term: narratief,
erop dat het zelfonderzoek vertellend of zoals je wilt: verhalend gebeurd. Deze oefening is au naturel, zonder geur– en smaakstoffen.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het activeren van de macht– en beheersingsproblemen; [2] Het observeren van de functioneren van het team en de teamleden;
[3] Het onderzoeken van het natuurlijk oplossingsvermogen van het team; [4] Het
vaststellen of het een zelfwerkzaam team is of dat de teamleden aan de hand mee
moeten worden genomen door een teamleider of een leidinggevende; [5] Het zichtbaar maken van de onvermogens en functioneringsproblemen waarmee het team te
maken heeft; [6] De kans geven om oud zeer uit te spreken en hiermee aan de slag te
gaan.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] De trainer dient behoedzaam en terughoudend
op te treden; [2] De trainer dient een gedegen observatie tijdens de oefening door te
voeren, zonder dat dit al te veel in het oog springt en tot irritaties kan leiden; [3] De
trainer dient ruim de tijd te nemen voor de oefening.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap beheersing van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: Minimaal 180 minuten
Benodigde middelen: Water en bekertjes, meditatiekussens of meditatiekrukjes, of
(Japanse) stoelen, de Z.E.N. poster
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), actualiserend sociodrama (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De werkruimte dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat er zomin
mogelijk afleidingen zijn. Dus ook geen tassen, jassen, schrijfbloks, pennen, telefoons, tablets,
laptops, etenswaar, snoep en dergelijke.
Stage en aankleding: Alleen de mediatiekussens/bankje of (Japanse) stoelen staan in de
ruimte. Als ook kannen met water en bekertjes en de Z.E.N. poster
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De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider gaat zitten en is stil. Het initiatief
wordt bij het team neergelegd.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider blijft stil en blijft zitten. Bovendien geeft hij/zij geen antwoord op vragen,
maar vertelt dat de oefening al is begonnen of dat de oefening nog niet is afgelopen.
2. De teamleden gaan doen wat ze gaan doen.
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de kans om hun ervaringen, gedachten en gevoelens tot
uitdrukking te brengen. Let op: de groepsleider blijft nog steeds aan de oppervlakte met praten
en het geven van antwoorden. Hou de focus bij de teamleden. Hierna een sociale activiteit als
eten of een pauze met een snack. Tijdens de pauze of het eten zal het gesprek verder gaan n.a.v.
deze oefening en dit is ook de bedoeling! De groepsleider kan dan ook iets meer prijs geven van
wat de doelen zijn van de oefening en hoe hij/zij de oefening heeft ervaren.
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en
voor de groep?
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Algemeen
Naam van de oefening: Doelloos?
Onderwerp van de oefening: Opmerkelijk genoeg is het voor nogal wat
teamleden lastig om te begrijpen wat de waarde van een doel is. Het lijkt
alsof een doelstelling abstract is en alleen maar nodig is omdat de werkgever, een
opdrachtgever of een teamleider hierom vraagt of aanlevert. “Maar wie werkt er nu
echt in de praktijk met een doel?!” Speciaal voor die teamleden is er het spel:
Zuhambramatic.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het spelenderwijs ontdekken dat een doel de
basis vormt voor iedere actie of handeling; [2] Het spelenderwijs ontdekken dat zonder doelen je nooit succesvol kunt zijn; [3] Het spelenderwijs ontdekken dat het niet
mogelijk is om 100% doelloos te zijn, maar dat er ook ’verstopte’ doelen bestaan
waardoor je nergens zin in hebt, behalve net in dat ene ding...toevallig.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van het spel conform de spelregels; [2] Het samenwerken met andere teamleden; [4] Het incasseren van kritiek.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap beheersing van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, spelbord op A3-formaat, pionnen, vier dobbelstenen, kaartjes, flip-over
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spelvorm
(werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Meerdere spellen in kleur printen en het spelbord op A3formaat. Stop het spelbord, de kaartjes (losgeknipt), de pionnen en de vier dobbelstenen in een
enveloppe,
Stage en aankleding: De stoelen worden in een hoefijzer neergezet, met aan het open einde
een flip-over.

Pagina 171

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider schrijft op
een vel op de flip-over: Eens / Oneens, zoals in de tekening.
De groepsleider stelt de teamleden drie vragen, als de
teamleden het (on)eens zijn, wordt hun naam in het
betreffende vakje geschreven.
Vraag 1: Ben je het eens of oneens met de volgende
bewering? In de praktijk van alledag zijn taken belangrijker dan doelen.

Eens

Oneens

Vraag 2: Ben je het eens of oneens met de volgende bewering? Als ik eerlijk ben, kan ik niet de
drie belangrijkste teamdoelen benoemen.
Vraag 3: Ben je het eens of oneens met de volgende bewering? Doelgericht werken betekent in
de praktijk je taken uitvoeren. Niets meer en niets minder.
De groepsleider stelt samen met de teamleden vast wie er twee of drie keer ‘eens’ heeft geantwoord. Deze teamleden vormen één of meerdere subgroepen die het spel gaan spelen. Zij
mogen plaatsnemen aan een tafel met daarop de enveloppe met het spel erin. Ze mogen de
enveloppe nog niet openen.
De groepsleden die één of nul keer ‘eens’ hebben geantwoord, krijgen een speciale opdracht. Zij
worden door de groepsleider de gang opgestuurd. De groepsleden op de gang krijgen de volgende stelling: Een doel is de basis van iedere actie of handeling. Zij gaan dadelijk in de werkruimte met elkaar in gesprek over de stelling en de bijbehorende opdracht is dat zij samen een
tekst schrijven waaruit blijkt dat de stelling correct is. Let op: deze teamleden doen niet mee
met het spel! De tijdsduur die zij krijgen voor het voldoen van de opdracht hangt af hoeveel tijd
de andere teamleden kwijt zijn met het spelen van het spel.
Let op: geef niet de clou weg van deze oefening!!!! Ook dit is een VIS-oefening.
Het doorvoeren van de oefening:
De groepsleider geeft aan dat de teamleden de enveloppe mogen openen en het spel kunnen
gaan spelen.
Let op: het is een doelloos spel, zonder verdere bedoelingen. Het begint ergens en het eindigt als
de kaartjes op zijn of als een teamlid denkt dat hij/zij een inzicht heeft opgedaan. Er worden
vier dobbelstenen gebruikt, zomaar zonder een verdere reden. Ook de teksten op de kaartjes zijn
overwegend zomaar wat algemene teksten zonder verdere diepgang (omdat het kader ontbreekt).
Zo goed als alles wat de teamleden ontdekken en vinden in het spel, wordt door de teamleden
zelf ingebracht in het spel. Zo bestaat er geen samenhang tussen de teksten op de kaartjes en
ook niet met betrekking tot het spelbord en de spelregels.
Ter uitgeleide: Op het moment dat de spelers door hun kaartjes heen zijn dan wel gestopt
zijn, stopt het spel. In dat geval wordt gevraagd of de spelers hun bevindingen willen opschrijven. Als alle subgroepen klaar zijn met het spel, vraagt de groepsleider of iedereen plaats wil
nemen in een gesprekskring.
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Evaluatie
Opruimen: De spellen worden pas na de evaluatie opgeruimd.
Evaluatie:
1. De groepsleider vraagt naar de ontdekkingen en de bevindingen die de spelers
van het spel hebben gedaan.
2. De groepsleider vraagt of een teamlid van de subgroep die de tekst heeft geschreven, deze
wil voorlezen.
3. De groepsleider vraagt wat de spelers opvalt aan de tekst m.b.t. de stelling dat een doel de
basis vormt van iedere actie en handeling.
4. De mogelijkheid voor een groepsgesprek.
5. Tot slot krijgen de groepsleden krijgen de kans om hun ervaringen, gedachten en gevoelens
tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en
voor de groep?

Ieder doel is gemaakt om
ermee te kunnen scoren!

De spelregels
Zuhambramatic is een intuïtief spel waarvan de diepere betekenis je duidelijk
zal worden tijdens het spelen. Laat je verrassen en ontdek een
verrassende waarheid over jezelf en je medespelers.
Het spel kan het beste worden gespeeld met 2 tot 6 spelers.
Plaats de pionnen op het rad in het midden van het spelbord.
Gooi met de vier dobbelstenen en kies een getal uit wat je hebt
gegooid en verplaats je pion naar dat nummer. Echter kun je
niet een hoger getal pakken dan je gooit. Gooi je bijvoorbeeld: 4 + 6 + 2 + 5
= 17, dan mag je ieder getal uitkiezen tot en met 17.
Als je op een even nummer staat mag je een willekeurig kaartje uit de stapel
pakken en voorlezen. Laat de betekenis tot je doordringen.
Nu mag een ander groepslid met de dobbelstenen gooien en zijn/haar pion verplaatsen. Als hij/zij op een oneven nummer terecht komt mag er een kaartje uit
de stapel worden getrokken.
Let op: de volgende ronde dient een groepslid weer op een even nummer te
staan en de ronde daarna op een oneven nummer, enzovoorts.
Het spel is afgelopen als een groepslid de diepere betekenis van het spel heeft
ontdekt of als alle kaartjes zijn voorgelezen.
Veel succes!

Tegen de klok in gaan, maakt
geen verschil voor de tijd

Acceptatie is een keuze net als
non-acceptatie

Jezelf kennen is een onmogelijkheid, maar 10% is winst

Uiteindelijk geloof je toch alleen
je eigen gelijk

Perfectie is een vloek als er niet
van je wordt gehouden

Je spiritualiteit weegt niet meer
dan een kleine 1300 gram

Waarom raak je jezelf kwijt om
vervolgens naar jezelf te zoeken?

Samenwerken is fijn omdat de
resultaten worden gedeeld

Ik hoef niet te weten wat ik doe
om er van te kunnen genieten!

Genieten is iets wat je het beste
alleen kunt doen en hier verder
niet over te praten!

Het is fijn om niet gestructureerd te werken

Als je passie hebt, heb je meer
dan genoeg om succesvol te zijn

Doen wat er van je wordt gevraagd is genoeg om te weten
wat je doet!

Het is niet nodig om met alles
wat je hoort en leest aan de slag
te gaan, waarom zou je?

Verantwoordelijkheid is een last
als je weet wat er van je wordt
gevraagd

Niet iedereen kan de kapitein
van hetzelfde schip zijn!

Je hebt werkpaarden en luxe
paarden, waartoe behoor jij?

Verdieping helpt je om te ontdekken wat al reeds bekend is

Gestructureerdheid creëert alleen maar onvrijheid om te doen
wat je wilt doen, toch?

Zolang je taken hebt,
heb je geen doel nodig!

Het gaat niet om de resultaten
die je boekt, maar om de weg
die je aflegt daar naartoe!

Doe niet moeilijk en laat anderen
het eenvoudig houden!

Er is veel wijsheid nodig om te
weten wanneer iets klaar is!

Je moet niet zoeken,
maar gaan vinden!

Frequent aanpassen laat pijnlijk
je tekortkomingen zien

Waar je voor weggaat, hoef je
nog niet mee thuis te komen!

Kennis is niet altijd een zegening,
maar kan ook een last zijn

Je aandacht kun je maar op één
ding tegelijkertijd richten

Met veel weten, neemt de kans
op verdwalen toe!

Een leuk spel hoeft geen winnaar of verliezers te kennen

Er is maar één gids nodig om
de weg naar huis te vinden

Je weet meer dan je op dit
moment denkt, echt waar!

Waarom een naald zoeken, als je
een hooiberg kunt vinden?

Woorden vertellen soms een
ander verhaal dan je leest!

De werkdruk neemt toe als je
weet wanneer je wat op welk
moment moet bereiken

Jezelf zijn, kan verwarrend zijn
als je iets moet doen wat je niet
wilt doen

Inzicht is iets wat je moet overkomen of juist niet?

Verdien je respect als je iets doet
waarvan je niet weet wat je
doet?

Wat hoop jij met dit spel te
bereiken?

Kun je tegen je verlies? Of is het
juist fijn om te weten dat je dit
spel niet kunt verliezen?

Een moment stilte is gewenst

Heb je al inzichten opgedaan?
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Algemeen
Naam van de oefening: Onwenselijke wenselijkheid of was het andersom?
Onderwerp van de oefening: Het gedrag van teamleden is niet alleen een
belangrijk onderwerp, maar ook een onderwerp waar teamleden gefixeerd
op zijn. Bijvoorbeeld: een teamlid geeft flinke kritiek en in plaats van de aandacht
te brengen op de inhoudelijke boodschap van de kritiek, worden er opmerkingen
gemaakt over de wijze hoe het teamlid de kritiek voor het voetlicht brengt. Anders
gezegd: het kritische teamlid laat onwenselijk gedrag zien. Dit geldt niet alleen voor
onwenselijk gedrag, voorbeeld: een teamlid heeft een enorme prestatie neergezet
door de tweede plaats te behalen tijdens een wedstrijd. De coach feliciteert hem/
haar en moedigt hem/haar aan om nog harder te trainen zodat hij/zij volgende keer
op de eerste plaats kan staan.
Het praten over wenselijk en onwenselijk gedrag is gewoonlijk moeilijk voor teamleden omdat de neiging om positieve en negatieve kritiek te gaan verpersoonlijken.
De kritiek is echter persoonsgericht en niet persoonsgebonden! Met andere woorden: de kritiek heeft te maken met hoe een teamlid functioneert en zegt niets over
hoe de persoon is. Het praten over (on)wenselijk gedrag is belangrijk binnen een
team omdat hierdoor de kans op ’zegeltjes sparen’ kleiner wordt, dan wel dat er
minder volle zegelkaarten worden ingewisseld.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontdekken dat het praten over gedrag
(inclusief houding, attitude en het functioneren) gewoonlijk gekleurd is door de omstandigheden die aanleiding geven tot dit gesprek. Echter kan de kleuring hierdoor
een verkeerd beeld van de feiten geven en veel meer de beleving met de bijbehorende percepties van de gesprekspartners benadrukken. [2] Het ontdekken dat als een
teamlid gedrag van een of meerdere teamleden als onwenselijk ervaart, dit gewoonlijk betekent dat hij/zij al reeds het wenselijke gedrag vertoond, dan wel niet kan
vertonen vanwege het onwenselijke gedrag van de andere teamleden. [3] Het ontdekken dat het niet uitspreken van irritaties en frustraties en deze maar steeds
doorslikken, leidt tot een groeiende boosheid die vroeg of laat (en dan ook nog gewoonlijk op een ongewenst moment) eruit wordt gegooid. De ontlading van boosheid staat dan niet langer in verhouding met wat er is gebeurd in het moment en de
persoon vindt dat hij/zij er alle recht op heeft om dit te doen. [4] Het ontdekken dat
het tot uitdrukking brengen van irritatie of frustratie in het moment tegen de juiste
persoon, zorgt dat het direct kan worden aangepakt.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdracht zoals deze door
de groepsleider wordt gegeven; [2] Het samenwerken met andere teamleden; [3] Het
incasseren van kritiek; [4] Het introspectie plegen om te onderzoeken of de motivatie om op een bepaalde wijze te gaan handelen wel correct is.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap beheersing van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De intellectuele code
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Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, een stapeltje spaarkaarten en spaarzegels, formulieren voor wenselijk en onwenselijk gedrag, flip-over en stiften, scharen en plakstiften.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek), groepsgesprek
(werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk dat de teamleden de beschikking hebben over
voldoende spaarkaarten en spaarzegels. Druk de spaarkaarten dubbelzijdig af in kleur! De
spaarzegels ook in kleur printen. Let op: de spaarzegels hoeven niet te worden losgeknipt, dat
doen de teamleden zelf tijdens de oefening!
Stage en aankleding: De stoelen en tafels worden in een vorm van een hoefijzer neergezet.
Bij de opening wordt de flip-over neergezet.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de teamleden willen plaatsnemen. Vervolgens deelt de groepsleider twee formulieren uit, te weten: wenselijk gedrag en onwenselijk
gedrag. De groepsleider vraagt of de teamleden beiden formulieren willen invullen. Zonder
hierbij met andere teamleden te overleggen. De teamleden krijgen hier 30 minuten de tijd
voor.
Het doorvoeren van de oefening:
Eerste deel
1. De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is.
2. De groepsleider deelt de spaarkaarten en de spaarzegels uit.
3. De groepsleider geeft een toelichting op de spaarkaart en de spaarzegels.
Tweede deel
1. De groepsleider vertelt dat er zo dadelijk een groepsgesprek gaat plaatsvinden over wenselijk en onwenselijk gedrag binnen het team. Hierbij mogen de teamleden gebruik maken
van de formulieren die zij al reeds hebben ingevuld.
2. De groepsleider vraagt of de teamleden spaarzegels willen gaan plakken op de momenten
dat zij niet hun irritatie of frustratie tot uitdrukking brengen, maar deze juist wegslikken.
Let op: het gesprek dient te blijven gaan over het wenselijke en onwenselijke gedrag binnen
het team. Het mag niet veranderen in een gesprek over irritaties en frustraties. De teamleden
dienen een balans te vinden tussen een inhoudelijk gesprek en het uiten van irritatie of frustratie. M.a.w. het uiten van irritatie of frustratie dient geen doel op zichzelf te worden, maar
moet het juist mogelijk maken dat het betreffende teamlid betrokken blijft bij het gesprek en
daarin actief participeert. Een analyse van de irritatie of de frustratie werkt in de regel alleen maar averechts, terwijl het duidelijk is dat het betreffende teamlid vindt dat hij/zij niet
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serieus wordt genomen of er onvoldoende naar hem/haar wordt geluisterd, dan
wel dat er te weinig met de inbreng van het teamlid wordt gedaan. En/of er spelen antipathieën een rol mee. (Deze redenen vallen allemaal onder macht– en beheersingsproblemen).
3. De groepsleider vraagt aan de teamleden om afspraken met elkaar te maken
m.b.t. hoe om te gaan met ongewenst gedrag en hoe gewenst gedrag verder kan
worden gestimuleerd. (Het teamgesprek duurt ± 75 minuten)
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit en vraagt of de teamleden willen
vaststellen hoe vaak zij geïrriteerd en/of gefrustreerd zijn geraakt en dit niet tot uitdrukking
hebben gebracht. Hoe? Door het aantal spaarzegels op de diverse spaarkaarten te tellen. Wie
heeft de meeste zegeltjes geplakt? Waarom eigenlijk?

Evaluatie
Opruimen: De spullen worden pas na de evaluatie opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de kans om hun ervaringen, gedachten en gevoelens tot
uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en
voor de groep?

Geef hieronder aan welke gedragingen je onwenselijk vindt binnen het team. Als ook wie dit gedrag vaker
laat zien: jij of een ander teamlid. Geef tot slot aan wat er volgens jou moet gebeuren om dit onwenselijke gedrag om te zetten in wenselijk gedrag.
Omschrijving van het onwenselijke gedrag:

Jij of een ander?

Omzetten in wenselijk gedrag:

Geef hieronder aan welke gedragingen je wenselijk vindt binnen het team. Als ook wie dit gedrag vaker laat
zien: jij of een ander teamlid. Geef tot slot aan hoe het wenselijk gedrag nog verder kan worden ontwikkeld.
Omschrijving van het wenselijke gedrag:

Jij of een ander?

Het verder ontwikkelen van het
wenselijk gedrag:

Dubbelzijdig printen en uitknippen! Dit is de voorkant!

Plak hieronder je spaarzegels en bekijk op de achterkant
wat een volle spaarkaart waard is!

Plak hieronder je spaarzegels en bekijk op de achterkant
wat een volle spaarkaart waard is!

Dubbelzijdig printen en uitknippen! Dit is de achterkant!

Gebruiksaanwijzing:
Je mag alleen een zegel plakken als je geïrriteerd, gefrustreerd of zelfs boos bent maar dit niet direct uitspreekt en
dus ‘doorslikt’.
Er bestaan aparte spaarkaarten voor ieder teamlid, de
teamleider en het team . Plak dus wel het juiste zegeltje op
de correcte spaarkaart.

Of je hebt recht om flink zielig te doen, zo
dat anderen wel medelijden met je moeten
hebben i.v.m. de vele offers die je hebt gebracht door je irritaties in te slikken.
Of je spaart nog even door voor een verfrissend ongecontroleerde
woede aanval. Die luchten pas echt op! Daarvoor moet je wel drie
volle spaarkaarten hebben.

Wat levert een volle spaarkaart je op?
Je mag eens flink te keer gaan tegen de persoon of het
team. Het is niet erg of het onredelijk is omdat je al veel
irritaties hebt gespaard.
Of je mag heerlijk ongegeneerd gaan klagen en zeuren tot je
er geen zin meer in hebt.

Gebruiksaanwijzing:
Je mag alleen een zegel plakken als je geïrriteerd, gefrustreerd of zelfs boos bent maar dit niet direct uitspreekt en
dus ‘doorslikt’.
Er bestaan aparte spaarkaarten voor ieder teamlid, de
teamleider en het team . Plak dus wel het juiste zegeltje op
de correcte spaarkaart.
Wat levert een volle spaarkaart je op?
Je mag eens flink te keer gaan tegen de persoon of het
team. Het is niet erg of het onredelijk is omdat je al veel
irritaties hebt gespaard.
Of je mag heerlijk ongegeneerd gaan klagen en zeuren tot je
er geen zin meer in hebt.

Of je hebt recht om flink zielig te doen, zo
dat anderen wel medelijden met je moeten
hebben i.v.m. de vele offers die je hebt gebracht door je irritaties in te slikken.
Of je spaart nog even door voor een verfrissend ongecontroleerde
woede aanval. Die luchten pas echt op! Daarvoor moet je wel drie
volle spaarkaarten hebben.
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Algemeen
Naam van de oefening: Reële verwachtingen?
Onderwerp van de oefening: Het hebben van verwachtingen maakt deel
uit van het functioneren van een persoon. Het doel van verwachtingen is
dat een persoon snel kan anticiperen op een situatie, anders gezegd: stelt de persoon zich in hoe hij/zij een bepaalde situatie tegemoet wil treden en hoe hij/zij kan
gaan handelen. In het geval van een reële verwachting, heeft de persoon een goede
inschatting (voorspelling) gedaan van de situatie. Echter bij een irreële verwachting klopt de inschatting van de situatie niet en kan de persoon niet alleen niet gaan
handelen zoals hij/zij dit zich heeft voorgesteld, maar kan hij/zij ook niet (snel) anticiperen aan de gegeven omstandigheden. De persoon moet zich eerst herstellen
voordat hij/zij zijn/haar aandacht kan richten op de ‘hier-en-nu’-situatie. Soms lukt
dit herstel niet omdat de persoon in de weerstand schiet omdat hij/zij overtuigd is
van zijn/haar gelijk en er iets anders verkeerd moet zijn gegaan of dat iemand anders hem/haar dwars zit. Let op: het praten over (ir)reële verwachtingen wordt door
nogal wat taakgerichte groepen gezien als uitermate bedreigend en alsof je hierdoor
het ongeluk over de groep afroept.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] De dialoog met andere teamleden aangaan over
het hebben van (ir-)reële verwachtingen en hoe hiermee om te gaan; [2] Het onthullen van niet uitgekomen verwachtingen en wat de gevolgen hiervan zijn t.o.v. andere teamleden of het team als een geheel; [3] Het ontdekken dat het praten over (ir-)
reële verwachtingen juist ’de lucht klaart’ binnen het team en het ten goede kan komen aan de onderlinge samenwerking; [4] Het ontdekken dat het niet praten over
(ir-)reële verwachtingen juist het roddelcircuit bevorderd en de vooringenomenheid hierdoor alleen maar groter wordt.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het beantwoorden van de vragen zonder hierop censuur te plegen; [2] Het bespreken van de antwoorden binnen het team; [3] Het
geven en ontvangen van feedback en feed forward; [4] Het actief participeren aan
het teamgesprek.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap beheersing van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 150 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, vragenlijsten over verwachtingen, flip-over en
stiften
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek), groepsgesprek
(werkvorm)
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Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De vragenlijst over verwachtingen dient voor ieder
teamlid in kleur geprint te worden.
Stage en aankleding: Voor de inleiding is er geen speciale inrichting van de
werkruimte nodig. Pas bij het derde deel dienen de stoelen en de tafel in een ‘hoefijzer’-vorm te
worden neergezet, met in de opening de flip-over.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider deelt de vragenlijst uit met het verzoek of de
teamleden de vragen willen beantwoorden. Hiervoor krijgen ze 20 minuten de tijd.
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is.
2. De groepsleider vraagt of de teamleden een drietallen willen vormen. In het geval van een
even aantal teamleden: drietallen + één tweetal.
3. De subgroepen gaan bij elkaar zitten en nemen de antwoorden van elkaar door. Hiervoor
krijgen zij 30 minuten de tijd.
Het tweede deel
1. De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is.
2. De groepsleider vraagt of de teamleden conclusies willen trekken op basis van de antwoorden die zij op de vragen hebben gegeven. Hiervoor krijgen zij 15 minuten de tijd.
Het derde deel
1. De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is.
2. De groepsleider vraagt of de teamleden de stoelen en tafels in een ‘hoefijzer’-vorm willen
neerzetten, met in de opening de flip-over.
3. De groepsleider vraagt of de subgroepen plaats willen nemen aan de tafels.
4. De groepsleider vraagt of de subgroepen hun conclusies willen voorlezen. Indien de andere
teamleden een conclusie onderschrijven, wordt deze opgeschreven op de flip-over.
5. Als iedere subgroep de conclusies heeft voorgelezen en de conclusies zijn opgeschreven,
vraagt de groepsleider wat de teamleden nu kunnen doen met de conclusies die op de flipover staan vermeld. Let op: de teamleden dienen een werkbare vorm te bedenken en te bepalen hoe zij in de toekomst omgaan met reële en irreële verwachtingen van teamleden. Dit kan
bijvoorbeeld in de vorm van afspraken of hiervoor tijd reserveren tijdens bepaalde bijeenkomsten.
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de beschikbare tijd erop zit.
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Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleider vraagt naar de ontdekkingen en de bevindingen die de
teamleden hebben gedaan. Welke inzichten hebben zij opgedaan over hun persoonlijke (ir-)reële verwachtingen?
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en
voor de groep?

Van je deelname aan het team stel je verwachtingen. Soms
in de vorm van een stille hoop en soms met veel bravoure.
Maar nogal wat verwachtingen blijken ijdele hoop.

Verwachting

Werkelijkheid

Noem een verwachting die je hebt of hebt gehad met
betrekking tot je deelname aan het team die niet is uitgekomen. Geef ook aan waarom die verwachting geen realiteit
is geworden. Wie is verantwoordelijk dat je niet deze
verwachting in de praktijk hebt kunnen waar
maken?

Van sommige teamleden heb je hoge verwachtingen gehad,
omdat de signalen aan het begin van hun deelname aan
het team veelbelovend klonken. Alleen is hier niet zoveel
van terecht gekomen in de praktijk.

Verwachting

Werkelijkheid

Waarom eigenlijk niet? Hebben deze teamleden te hoog van
de toren geblazen of hebben zij nooit echt de kans gehad
om te laten zien wat zij in huis hebben? Wie zijn deze
teamleden? Hoe heb jij ze geholpen met het waar
maken van de verwachtingen?

Soms overtreft een teamlid (of jijzelf) de ieders verwachtingen in het team. Wanneer is dit het geval geweest? Wat
is er gebeurd? Wie was dit teamlid? Wat is jouw bijdrage
geweest aan het succes?

Verwachting

Werkelijkheid

Gewoonlijk verwachten we niet alleen dat het team succesvol is of zou moeten zijn, maar moet het ‘plaatje’ ook passen. Het geeft als het ware kortsluiting in het hoofd als juist
het teamlid van wie je het minst verwacht juist de successen boekt die je van een ander teamlid had verwacht.
Heb je hier voorbeelden van? Waarom verwachtte je niet
van dit teamlid dat hij/zij succesvol kon zijn?
Verwachting

Werkelijkheid

Soms verwachten wij iets van anderen wat wijzelf niet
kunnen leveren en zijn verbolgen als een ander het uiteindelijk ook niet of maar deels kan leveren.

Verwachting

Werkelijkheid

Waarom ben je soms teleurgesteld in andere teamleden
omdat zij niet dat kunnen doen, wat jijzelf ook niet
kunt waarmaken?

Verwachtingen hebben niet alleen te maken met het realiseren van doelen door de bijbehorende taken uit te voeren,
maar ook hoe populair je bent binnen het team.

Verwachting
Werkelijkheid

Verwachting
Teleurstelling =
Werkelijkheid

Wat verwacht je hoe populair je bent in het team?
Waar baseer je dat op? Wie is het populairste
teamlid? Waarom?

Wat vind je van de formule zoals die in het figuur staat
afgebeeld? Is de formule volgens jou correct? Waarom wel
of niet?
Wat betekent het als je minder of niet teleurgesteld wilt
raken binnen het team en/of in bepaalde teamleden? Hoe
kun je hiermee je voordeel doen?

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen reële
verwachtingen en irreele verwachtingen. Wat is volgens jou
het onderscheid tussen beiden?
Hoe kun je toetsen of een verwachting reëel of irreëel is?
Probeer het eens uit met een drietal van je verwachtingen!
Verwachting

Werkelijkheid
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Algemeen
Naam van de oefening: Onwenselijk gedrag en wat nu?
Onderwerp van de oefening: Het is en blijft een lastig onderwerp om te
praten over onwenselijk gedrag binnen teams, omdat het maar al te gemakkelijk wordt opgepakt als het ‘afkraken’ of ‘afzeiken’ van teamleden. Hierdoor
wordt het (jammer genoeg) vaker ’not done’ om teamleden aan te spreken op hun
onwenselijke gedrag. In plaats daarvan wordt de aandacht gevestigd op wenselijk
gedrag (met een positieve insteek). Niets mis mee, maar het verandert niets aan het
onwenselijke gedrag van teamleden. Dat kan alleen worden aangepakt door het bespreekbaar te maken en vast te stellen wat een teamlid hoopt met het onwenselijke
gedrag te bereiken en hoe dit op een wenselijke manier ook kan.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het bespreekbaar maken van onwenselijk gedrag binnen het team; [2] Het achterhalen wat de beweegredenen zijn voor het onwenselijke gedrag binnen het team; [3] Het onderzoeken hoe het onwenselijke gedrag kan worden omgezet in wenselijk gedrag; [4] Het ontvangen en geven van feedback en feed forward.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de oefening zoals deze door
de trainer wordt uitgelegd; [2] Het zonder al te veel censuur praten over het onwenselijke gedrag van teamleden (inclusief zichzelf); [3] Het plegen van introspectie; [4]
Het actief geven van feedback en feed forward; [5] Het onvoorwaardelijk ontvangen
van feedback en feed forward.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap beheersing van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: Minimaal 150 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, spelborden en toelichtingen op de spelborden,
flip-over met stiften.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek), groepsgesprek
(werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Meerdere spelborden dienen geprepareerd te worden, zie hiervoor de bijgevoegde instructies. De toelichting op het spelbord dient eveneens meerdere keren
te worden geprint. Let op: iedere subgroep bestaat uit 3 tot 5 teamleden en krijgt 1 spelbord met
toelichting.
Stage en aankleding: In eerste instantie is het niet noodzakelijk om een stage te maken. Pas
bij het groepsgesprek dient er een ’hoefijzer’-opstelling te worden gemaakt.

Pagina 203

De uitvoering
Inleiding op de oefening:
1. De groepsleider verdeeld de teamleden over meerdere subgroepen (3 tot 5 personen).
2. Iedere subgroep krijgt 1 spelbord met een toelichting.
3. De groepsleider legt de oefening uit: “Zo dadelijk draaien jullie om beurten aan de pijl op
het spelbord. Als de pijl op een vakje met tekst wijst, dan zoek je het betreffende vakje op in
de toelichting. Daar wordt uitgelegd waar de tekst in het vakje naar verwijst en er staan
meerdere vragen. De vragen dienen door het teamlid te worden beantwoord die op het vakje
terecht is gekomen. De overige teamleden vragen door om meer te weten te komen over de
antwoorden die het teamlid heeft gegeven. Tot slot trekken jullie gezamenlijk één of
meerdere conclusies. Schrijf deze conclusies op, die hebben jullie later nodig tijdens het
groepsgesprek”.
4. De beschikbare tijd is 60 minuten.
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit en vraagt of de teamleden de stoelen en tafels
in een ‘hoefijzer’-vorm willen neerzetten. De flip-over wordt in de opening van de ‘hoefijzer’
geplaatst.
2. De groepsleider vraagt of de leden van de subgroepen bij elkaar willen plaatsnemen.
3. De groepsleider vraagt welk subgroep wil beginnen met het inbrengen van de getrokken
conclusies. Let op: De overige teamleden worden uitgenodigd om vragen te stellen om de conclusies zo goed mogelijk te begrijpen. Indien de meerderheid het eens is met een conclusie,
dan wordt deze op de flip-over geschreven. (Het is belangrijk om dit onderdeel to-the-point te
houden en het niet te laten verzanden in een oeverloze discussie. Hoog tempo!)
Het tweede deel
1. De groepsleider vraagt of het team een top 10 wil maken van onwenselijk gedrag binnen
het team (hierbij mag het spelbord + de toelichting worden gebruikt).
2. Nadat de top tien is samengesteld, vraagt de groepsleider hoe het team en de teamleden
om dienen te gaan met iedere vorm van onwenselijk gedrag. Let op: dit kan eventueel worden opgenomen in de gentlemen’s agreement van het cont(r)actueel leiderschap!
3. De groepsleider vraagt wie en hoe er in de gaten wordt gehouden dat er consequent wordt
opgetreden tegen de top 3 van onwenselijk gedrag.
4. De groepsleider vraagt wie en hoe teamleden op onwenselijk gedrag worden aansproken
(top 4 t/m 10).
5. De groepsleider vraagt hoe een teamlid zichzelf gaat corrigeren als hij/zij bewust wordt van
het eigen onwenselijke gedrag.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond het groepsgesprek af.
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Evaluatie
Opruimen: De spelborden en de toelichtingen worden pas na de evaluatie opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de kans om hun ervaringen, gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en
voor de groep?
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Het speelbord dien je in kleur op A3-formaat te
printen en vervolgens op een kartonnen ondergrond te plakken. Plastificeer het speelbord inclusief het karton. Maak een gaatje in het midden
van het speelbord.
Print vervolgens de hier onderstaande wijzer in
kleur. Knip de wijzer uit en plak het op een kartonnen ondergrond. Plastificeer de wijzer en het
karton. Maak een gaatje in de opening van de
wijzer.
Pak een splitpen en steekt die door het gaatje in
de wijzer en het speelbord. Vouw de ‘pootjes’ van
de splitpen om. Doe dit niet te strak, omdat de
wijzer moet kunnen draaien.
Het speelbord is klaar voor gebruik!

Dit is de wijzer op het juiste formaat om te gebruiken bij een kleurenprint op A3-formaat van het spelbord!

Persoonlijke aanval

Omschrijving: Een teamlid is het oneens met een idee, een voorstel, een besluit of een handelwijze en richt de pijlen op één of meerdere teamleden die
voorstander zijn van het idee (e.d.). Het betreft hier een aanval op de persoon i.p.v. op het onderwerp.

Vragen: Wanneer was de laatste keer? Tegen wie was de persoonlijke aanval gericht? Waarom? Wat was het resultaat?

Ja-knikker

Omschrijving: Een teamlid is het bijna met alles eens wat er wordt gezegd of
gedaan binnen het team. Dit betekent niet dat de persoon buiten het team er
een andere mening op na kan houden. Het is conflictvermijdend gedrag.

Vragen: Wanneer? Waarom? Wat is gewoonlijk het resultaat?

Inconsequent zijn

Omschrijving: Een teamlid verandert steeds in meningen, opvattingen,
zienswijzen en/of de ad hoc keuzes die hij/zij maakt.

Vragen: Wanneer? Is het een intentionele keuze? Wat levert het inconsequent zijn je op?

Vooringenomenheid

Omschrijving: Een teamlid heeft al een mening en/of een oordeel gevormd
nog voordat goed en wel alle informatie voorhanden is en/of gecheckt is. Dit
kan zowel ten gunste als ten nadele van een onderwerp, besluit of een persoon zijn.

Vragen: Ben je vaker vooringenomen? Positief vooringenomen ten opzicht
van wie? Negatief vooringenomen tegen wie? Wat zijn de gevolgen?

Van onderwerp veranderen

Omschrijving: Een teamlid introduceert op belangrijke momenten tijdens een
gesprek of een stemming een nieuw onderwerp zonder verdere toelichting.

Vragen: Is het een strategische keuze om van onderwerp te veranderen op
belangrijke momenten? Of hanteer je een ‘chaotische’ werkstijl ? Wat zijn de
gevolgen van steeds een nieuw onderwerp inbrengen op belangrijke momenten?

Kletsen

Omschrijving: Teamleden kletsen graag en veel tijdens teambijeenkomsten.
Het wordt gezien als een gezellige activiteit en dat de dingen vooral niet te
zwaar moeten worden gemaakt.

Vragen: Wanneer klets je veel tijdens een teambijeenkomst? Met wie klets je
het lekkerst? Wat zijn de gevolgen van het kletsen?

Klagen en/of zeuren

Omschrijving: Een teamlid heeft de neiging om op belangrijke momenten
tijdens bijeenkomsten te gaan zuchten, klagen, twijfelen of zeuren. Het is een
manier om op een indirecte wijze negatieve kritiek te geven.

Vragen: Wanneer heb jij de neiging om te gaan klagen of te gaan zeuren?
Waarom? Wat levert het je op?

Bekritiseren

Omschrijving: Een teamlid gaat te pas en onpas kritiek spuien tijdens een
teambijeenkomst. De kritiek kan zowel betrekking hebben op andere teamleden, onderwerpen, een derde partij of het team als een geheel.

Vragen: Waar heb jij gewoonlijk kritiek op? Waarom? Wat hoop je te bereiken
met het spuien van kritiek? En wat levert het je uiteindelijk op?

Boosheid tonen

Omschrijving: Een teamlid laat zien dat hij/zij geïrriteerd, gefrustreerd of
boos is m.b.t. de wijze hoe de bijeenkomst verloopt, dan wel hoe er over een
onderwerp wordt gesproken of hoe de besluitvorming verloopt.

Vragen: Wanneer zet jij je irritatie, frustratie of boosheid in? Wat hoop je
hiermee te bereiken? Wat zijn de resultaten?

Dominantie

Omschrijving: Een teamlid maakt gebruik van zijn/haar (deskundigheids-)
macht, om hierdoor een factor van betekenis te zijn tijdens gesprekken en
besluitvormingen. Hierdoor drukt het teamlid een stempel op de bijeenkomst.

Vragen: Hoe maak jij gebruik van je macht om invloed uit te oefenen op het
verloop van een bijeenkomst? Wat hoop je hiermee te bereiken? Wat zijn de
resultaten?

Afleiden

Omschrijving: Een teamlid fungeert als een soort ‘bliksemafleider’. Zodra de
gemoederen hoog oplopen, probeert het teamlid de spanningsboog te doorbreken door van alles en nog wat. Niets is gek genoeg, zolang het maar afleidt.

Vragen: Wanneer doe je dit? Waarom? Wat is het resultaat?

Ontlopen

Omschrijving: Een teamlid ontloopt andere teamleden regelmatig, door niet
bereikbaar te zijn, niet te reageren op e-mails, niet actief deelnemen aan
gesprekken, door deels of helemaal afwezig te zijn tijdens bijeenkomsten.

Vragen: Wanneer probeer jij andere teamleden te ontlopen? Waarom? Met
welk resultaat?

Gedrag verklaren

Omschrijving: Een teamlid verlegd de aandacht van een onderwerp naar het
persoonlijk functioneren van zichzelf en/of andere teamleden. Het doel is om
aan te tonen dat een onderwerp of een handeling een onwenselijke invloed
heeft op één of meerdere teamleden of het team als geheel.

Vragen: Wanneer doe je dit? Met welk resultaat?

Met het hoofd schudden

Omschrijving: Een teamlid schud afkeurend met zijn/haar hoofd zonder
inhoudelijk iets te willen zeggen over zijn/haar afkeuring. Soms gaat het gepaard met een diepe zucht of het klakken van de tong.

Vragen: Wanneer doe je dit? Waarom doe je dit? Wat zijn de gevolgen?

Oppervlakkig behandelen van
problemen

Omschrijving: Een teamlid ontmoedigt de andere teamleden om een onderwerp te gaan verdiepen of op zoek te gaan naar de oorzaken van de ervaren problemen. Niet zelden met als argumentatie dat het alleen maar erger
wordt als je gaat ‘graven’ en er dan helemaal niets meer gebeurd.

Vragen: Wanneer is de laatste keer geweest? Waarom heb je dat destijds
ingezet? Met welk resultaat?

Pseudo-grappig zijn

Omschrijving: Een teamlid hangt de lolbroek uit i.p.v. humoristisch te zijn.
Hierdoor is het teamlid niet echt grappig en teveel van het goede. Gewoonlijk
gaan de grappen ten koste van iemand of een groep mensen.

Vragen: Wanneer is de laatste keer geweest dat je de lolbroek hebt uitgehangen? Wat hoopte je hiermee te bereiken? Is je het toen ook gelukt?

Zout op slakken leggen

Omschrijving: Een teamlid kan niet akkoord gaan met een besluit omdat de
punten en komma’s niet goed staan. Het teamlid wikt en weegt alles en wil
op ieder detail opheldering hebben, dan wel afspraken over maken. Hierdoor
kan het team niet tot een besluit komen.

Vragen: Welk teamlid heeft de neiging om zout op slakken te leggen? Hoe
kun je hier het beste mee omgaan?

Steeds onderbreken

Omschrijving: Een teamlid onderbreekt regelmatig andere teamleden tijdens
een gesprek, een discussie of een besluitvorming. Niet zelden bestaat het
onderbreken uit het corrigeren van het andere teamlid of het bediscussiëren van de argumenten van het andere teamlid.

Vragen: Welk teamlid onderbreekt regelmatig? Hoe kun je hier het beste mee
omgaan?

Zelfstandig besluiten nemen

Omschrijving: Een teamlid neemt namens het team besluiten zonder hierbij
vooraf naar de opvattingen van andere teamleden te vragen, terwijl de
teamleden wel belast zijn met de uitvoering van het genomen besluit.

Vragen: Welk teamlid neemt vaker zelfstandig besluiten uit naam van het
team? Hoe ervaar je dit? Hoe kun je het beste hiermee omgaan?

Verkeerd interpreteren

Omschrijving: Een teamlid legt de woorden van een ander teamlid of een
besluit van het team, of het verloop van een gesprek/bijeenkomst verkeerd
uit. Dit kan het gevolg zijn van onkunde of onervarenheid, maar het kan ook
strategisch worden ingezet.

Vragen: Welk teamlid interpreteert vaker gesprekken, besluiten of processen
verkeerd? Door onkunde? Onervarenheid? Of als een strategie?

Frequent afwezig zijn of vaak te laat

Omschrijving: Een teamlid komt vaker te laat voor een bijeenkomst en/of
verschijnt helemaal niet. Of moet iedere keer eerder weg.

Vragen: Welk teamlid is vaker te laat aanwezig? Welk teamlid moet iedere
keer eerder weg? Welk teamlid is vaker afwezig tijdens bijeenkomsten? Hoe
ga je hiermee om?

Taken niet op tijd afkrijgen

Omschrijving: Een teamlid slaagt er vaker niet in om taken op tijd af te maken. Hier ondervinden andere teamleden hinder van omdat dit gevolgen
heeft voor hun werkzaamheden en/of het niet kunnen realiseren van de
gestelde doelen.

Vragen: Welk teamlid lukt het vaker niet om taken op tijd af te krijgen?
Waarom niet? Wat zijn de gevolgen hiervan? Hoe ga je hiermee om?

Onverantwoord handelen

Omschrijving: Een teamlid ‘doet zijn/haar ding’. Dit betekent dat het teamlid
taken uitvoert op zijn/haar eigen manier, zonder zich hierbij te houden aan
voorschriften, afspraken of procedures.

Vragen: Welke teamleden handelen vaker onverantwoord? Waar baseer je
dit op? Wat zijn de gevolgen van het onverantwoord handelen?

Niet meebeslissen

Omschrijving: Een teamlid neemt passief deel aan een besluitvorming en
geeft aan dat hij/zij geen mening heeft over het onderwerp, dan wel dat het
hem/haar niet uitmaakt wat het team beslist.

Vragen: Welk teamlid heeft vaker geen mening over een besluit dat er moet
worden genomen? Hoe ga je hiermee om?

Niet serieus nemen

Omschrijving: Een teamlid neemt een gesprek, een discussie, een besluitvorming, een bijeenkomst, een ander teamlid of het team als geheel niet serieus. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van cynisme, sarcasme en pesten zijn.

Vragen: Wanneer is de laatste keer geweest dat jij een gesprek of een ander teamlid niet serieus hebt genomen? Hoe heb je dat gedaan? Waarom
kon je het niet serieus nemen? Wat zijn de gevolgen geweest?

Weg eruit!

Omschrijving: Een teamlid gaat opzoek naar manieren om als team onder
een afspraak of een besluit uit te komen, dan wel om een goed excuus te
verzinnen om een bepaalde taak niet te hoeven uitvoeren.

Vragen: Welk teamlid is goed in het bedenken van excussen zodat het team
iets niet hoeft te doen? Wanneer is de laatste keer geweest? Wat zijn de
gevolgen geweest?

Vooroordelen

Omschrijving: Een teamlid laat zich leiden door zijn/haar vooroordelen t.o.v.
andere teamleden, het team als een geheel of een derde partij. Bovendien zal
het teamlid zijn/haar vooroordelen ook kenbaar maken binnen het team.

Vragen: Wanneer heb jij je voor de laatste keer door je vooroordelen laten
leiden binnen het team? Waar zijn je vooroordelen opgebaseerd? Zijn je
vooroordelen terecht gebleken? Wat is het resultaat geweest?

Niet begrijpen

Omschrijving: Een teamlid begrijpt een argument of een keuze niet, omdat
hij/zij hierdoor de voortgang van een gesprek, een discussie of een besluitvorming wil ophouden dan wel wil stoppen of een andere richting uit wil duwen.

Vragen: Welk teamlid begrijpt vaker iets niet ? Is dat omdat hij/zij het echt
niet begrijpt of omdat het een vorm van weerstand is? Hoe ga je hiermee
om?

Valse hoop geven

Omschrijving: Een teamlid spiegelt andere teamleden of het team irreele
verwachtingen voor en presenteert deze als haalbare doelen.

Vragen: Wanneer heb jij één of meerdere teamleden valse hoop gegeven? Of
het team als geheel? Waarom heb je dat gedaan? Met welk resultaat?

Aardig gevonden willen worden

Omschrijving: Een teamlid gaat één of meerdere teamleden of het team behagen om aardig gevonden te worden en niet als een lastpost te worden
beschouwd.

Vragen: Welk teamlid lis een echte behager? Hoe manifesteert zich dit? Hoe
ga je hiermee om?

Eén richting

Omschrijving: Een teamlid is star in zijn/haar zienswijzen en staat hierbij niet
open voor andere opties of zienswijzen. Hierbij hoort ook een koppigheid die
het extra moeilijk maakt om een ‘open gesprek’ te hebben.

Vragen: Welk teamlid is koppig en star in zijn/haar zienswijzen? Wat zijn de
gevolgen hiervan voor het team? Hoe ga je hiermee om?

Probleem oplosser

Omschrijving: Een teamlid vind het moeilijk als er geen harmonie in het team
is en dus gaat hij/zij aan de slag om problemen op te lossen zodat iedereen
weer in harmonie met elkaar om kan gaan.

Vragen: Welk teamlid is een probleem oplosser? Wat vind jij hiervan? Hoe ga
je om met dit teamlid?

‘Als dan’-praterij

Omschrijving: Een teamlid praat in termen van: ‘als dan….’, met als doel om
een besluitvorming of een gesprek in een andere richting uit te sturen. Uiteraard in de richting van de opvattingen van het betreffende teamlid.

Vragen: Wanneer heb je deze tactiek de laatste keer ingezet? Waarom? Met
welk resultaat?

Overal verbanden mee leggen

Omschrijving: Een teamlid suggereert dat er verbanden tussen onderwerpen zijn, terwijl deze er niet zijn of kunnen worden aangetoond. Het doel is
om een gesprek of een besluitvorming in een andere richting uit te sturen.
Uiteraard in de richting van de opvattingen van het betreffende teamlid.

Vragen: Wanneer heb je deze tactiek de laatste keer ingezet? Waarom? Met
welk resultaat?

Teveel praten

Omschrijving: Een teamlid probeert een statement te maken, maar blijft
zichzelf herhalen door in andere woorden steeds opnieuw hetzelfde punt te
belichten. Echter in plaats van te verhelderen, wordt het statement steeds
onduidelijker.

Vragen: Welk teamlid praat teveel waardoor het juist onduidelijk wordt wat
hij/zij te zeggen heeft? Hoe ga je hiermee om?

Steeds terugtrekken

Omschrijving: Een teamlid laat het steeds op cruciale momenten afweten,
dan volgt er geen handeling of spreekt het teamlid zich niet uit. De reden is
dat het teamlid geen (onnodige) risico’s wil lopen en daardoor met name
besluitvormingen belemmerd.

Vragen: Welk teamlid heeft de neiging om zichzelf vaker terug te trekken ?
Hoe ga je hiermee om?
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Algemeen
Naam van de oefening: NPM rollenlijst
Onderwerp van de oefening: Er zijn nogal wat modellen over teamrollen
beschikbaar. Alleen vertellen die meer over het functioneren van de teamleden, dan over de teamrollen. Een rol is een vastgelegd gedragspatroon die als wenselijk wordt beschouwd bij het uitvoeren van één of meerdere taken. Bij de NPM
rollenlijst wordt onderscheid gemaakt in drie niveaus, te weten: het primaire, het
secundaire en het tertiaire niveau. Hierdoor is het direct duidelijk welke rollen betrekking hebben op het functioneren van een teamlid en welke rollen nodig zijn om
de gestelde taken uit te voeren. Als ook op welke wijze de diverse rollen elkaar positief of negatief beïnvloeden.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het inzichtelijk maken van de teamrollen die
ieder teamlid speelt; [2] Het begrijpen dat de primaire en de secundaire teamrollen
belangrijker zijn, dan de tertiaire rollen. Ondanks dat in de praktijk meestal de tertiaire teamrollen bepalend zijn, omdat zij een persoonlijke kleuring en invulling
kennen; [3] Het vergroten van de effectiviteit van het functioneren van het team
door met name de secundaire teamrollen te verdelen onder de teamleden (indien
mogelijk); [4] Het onderzoeken of de teamrollen die de teamleden zeggen te vervullen ook daadwerkelijk door hen worden vervuld (hierbij worden de tertiaire teamrollen buitengesloten); [5] Het uitspreken van verwachtingen ten opzichte van elkaar over het uitvoeren van met name de secundaire en tertiaire teamrollen in de
nabije toekomst; [6] Het bespreekbaar maken van de rolbeleving; [7] Het invulling
geven aan met name secundaire teamrollen (aangepast op dit team); [8] Het bespreekbaar maken van eventuele problemen met het spelen van één of meerdere
teamrollen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider wordt gegeven; [2] Het feedback en feed forward geven en ontvangen; [3] Het actief samenwerken met andere teamleden om het verschijnsel: teamrollen, tot leven te laten komen.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap beheersing van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 210 tot 420 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, introductietekst, antwoordenvel, toelichting
op onderdelen, toelichting op de primaire, secundaire en de tertiaire rollen, niveaus, rollenkaartjes, laptop’s en/of tablets met internet, flip-over met stiften.
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Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek), introspectie, groepsgesprek, vragenlijst (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om in kleur uit te printen: introductietekst
met opdracht; toelichting op de primaire, secundaire en tertiaire teamrollen; antwoordenvellen; niveaus; meerdere exemplaren van de kaartjes (apart houden van elkaar). Indien er geen
(of niet voldoende) laptop’s of tablets voorhanden zijn met een internetverbinding, dan kunnen
de teamleden vooraf aan de training de online vragen beantwoorden. In dat geval dienen zij
het ingevulde antwoordenvel mee naar de training te nemen. Let op: in deze oefening wordt er
vanuit gegaan dat de teamleden ter plekke de online vragenlijst maken!
Stage en aankleding: De tafels en stoelen dienen in een ‘hoefijzer’-vorm te worden opgesteld
met aan de open zijde een flip-over.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de teamleden subgroepen van drie of
vier personen willen vormen. Bovendien vraagt de groepsleider of iedere subgroep een laptop
of een tablet met een internetverbinding willen pakken. Tot slot geeft de groepsleider iedere
subgroep een pakketje wat bestaat uit: introductie, opdracht, toelichting, toelichting op de
teamrollen, antwoordenvellen en niveau vellen. Iedere subgroep krijgt 100 minuten de tijd
voor het uitvoeren van de opdrachten.
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit en vraagt of de teamleden willen plaatsnemen
in een gesprekskring. Let op dat de subgroepleden bij elkaar gaan zitten!
2. De groepsleider vraagt of iedere subgroep een korte terugkoppeling wil doen aan het hele
team. Aandachtspunten: Zijn de opdrachten duidelijk geweest? Hebben jullie de lesstof begrepen? Tot welke conclusies is de subgroep gekomen?
3. De groepsleider vraagt of iedere subgroep op de flip-over wil opschrijven wie welke primaire
en secundaire teamrollen vervullen. Let op: Er wordt dus één rollenlijst samengesteld.
4. De groepsleider vraagt of er inconsistenties in de lijst van teamrollen staan, bijvoorbeeld
drie teamleden die de teamrol: Weegschaal vervullen.
5. De groepsleider vraagt hoe er kan worden vastgesteld of een teamlid ook daadwerkelijk de
teamrol vervuld. Let op: De primaire en de secundaire teamrollen zijn feitelijk toetsbaar en
zijn in de regel afgesproken! Alleen bij de tertiaire teamrollen is er sprake van een zekere mate van willekeur.
6. De groepsleider vraagt om eventuele correcties uit te voeren in de rollenlijst van het team.
7. De groepsleider vraagt of er sprake is van één of meerdere Inner Circle’s. Welke? Hoe verloopt het contact in iedere Inner Circle? Is het interessant of belangrijk om het contact te
formaliseren? Of juist niet?
8. Een korte pauze.
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Het tweede deel
1. De groepsleider vraagt of de teamleden terug in de gesprekskring willen komen
zitten.
2. De groepsleider vraagt of de teamleden de kaartjes van de primaire en de secundaire rollen willen uitdelen aan de teamleden die de teamrollen ook vervullen.
3. De groepsleider vraagt wat er met de overgebleven kaartjes van de primaire en/
of de secundaire teamrollen moet gebeuren. Zijn er teamleden die, bijvoorbeeld, bepaalde
secundaire teamrollen willen gaan vervullen? Waarom? Hoe? Let op: indien het team uit
minimaal 15 personen bestaat is het raadzaam om alle secundaire teamrollen te laten vervullen. Dit is een stabiele basisvoorwaarde voor een succesvol team. Hoe kleiner een team is,
hoe belangrijker het wordt om een keuze te maken welke secundaire teamrollen moeten worden uitgevoerd. Eventueel kunnen teamleden meerdere secundaire teamrollen vervullen.
4. De groepsleider vraagt of de teamleden inhoudelijke afspraken willen maken over hoe dat
de secundaire teamrollen vorm gegeven kunnen worden binnen het team.
5. Een korte pauze.
Het derde deel
1. De groepsleider legt de kaartje van de tertiaire teamrollen op tafel en vraagt wat het verschil is tussen de tertiaire teamrollen en de primaire en secundaire teamrollen.
2. De groepsleider vraagt of de teamleden om beurten één tertiaire teamrol willen aangeven
die zij herhaaldelijk vervullen (dus niet nu en dan, maar iedere bijeenkomst wel meerdere
keren), bijvoorbeeld: de Susser.
3. Vervolgens vraagt de teamleider of er nog een ander teamlid is die de mening is toegedaan
dat hij/zij de teamrol van de Susser speelt. Het teamlid wordt om een toelichting gevraagd.
Misschien is er nog wel een teamlid die vindt dat hij/zij vaker de teamrol van Susser speelt.
(Dit blijven herhalen tot alle Sussers een toelichting hebben gegeven).
4. De groepsleider vraagt aan de overige teamleden om te bepalen wie de echte Susser is, dit
betekent: welk teamlid speelt de teamrol van Susser het vaakst? Het teamlid wat wint,
mag het kaartje: Susser, houden.
5. De beurt wordt doorgegeven en een ander teamlid geeft aan welke tertiaire teamrol hij/zij
herhaaldelijk speelt.
6. Vervolgens de hierboven beschreven procedure herhalen tot alle kaartjes met de tertiaire
teamrollen erop zijn uitgedeeld.
7. De groepsleider vraagt: “En nu? Nu weten we wie welke tertiaire teamrollen met verve spelen, maar wat kunnen jullie met deze informatie? Hoe nu verder? Wat te doen?” Let op: dit
is het begin van een groepsgesprek.
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit.

Evaluatie
Opruimen: De attributen worden pas na de evaluatie opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de kans om hun ervaringen, gedachten en gevoelens tot
uitdrukking te brengen.
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en
voor de groep?

De NPM-rollenlijst verschilt fundamenteel van de overbekende rollenlijsten van bijvoorbeeld Belbin.
Bij de gangbare rollenlijsten krijgen teamleden een kwalificatie over hun functioneren binnen een
team. Hierdoor ontstaat er een statisch beeld van hoe een teamlid deelneemt aan bijeenkomsten. Bij
de NPM-rollenlijst draait alles om teamrollen die een constructieve bijdrage kunnen leveren aan het
functioneren van het team, met als doel om de gestelde doelen en de bijbehorende taken met succes
uit te voeren. De kunst is niet om, zoals bij de rollenlijst van Belbin, de zwakke plekken te ontdekken
binnen het team, maar om de juiste personen te vinden bij de diverse dragende teamrollen. Anders
gezegd: Niet langer proberen om je voet in een te kleine schoenmaat proberen te stoppen, maar de
schoen vinden die bij je past en de juiste maat heeft.

Wenselijkheid scoort niet
De NPM-rollenlijst is concreet en daardoor is het gemakkelijk toetsbaar of een teamlid voldoende is
gekwalificeerd om een bepaalde teamrol te vervullen. Uiteindelijk is dit ook het enige wat telt: de
prestaties in de praktijk. Dit is een ander belangrijk verschil met andere rollenlijsten, daar draait alles om percepties en meestal ideaal beelden. Er is weinig tot geen ruimte om feitelijk het functioneren van teamleden te toetsen. Bij de NPM-rollenlijst is de wenselijkheid van een teamlid om een bepaalde rol juist wel of niet te spelen, oninteressant. Resultaten tellen en niet alleen maar een voornemen om een prestatie te willen neerzetten.
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Een wereld van verschil

Drie niveaus
De rollenlijst bestaat uit drie niveau, te weten:
1. Primaire teamrollen, dit zijn de basale teamrollen. Zonder
deze rollen is het team niet in staat om de gestelde doelen
met de bijhorende taken te realiseren. Deze basale teamrollen staan vast voor de duur van het groepsproces. Alleen bij hoge uitzondering kunnen hier veranderingen in
worden aangebracht.
2. Secundaire teamrollen, dit zijn de functiegerichte rollen die een teamlid vervuld. Deze teamrollen hoeven allerminst vast te staan voor de duur van het groepsproces, maar de praktijk leert
dat dit doorgaans wel het geval is.
3. Tertiaire teamrollen, dit zijn functioneringsrollen waarbij de persoonlijk kleuring, motivatie en
gedragingen van de teamleden bepalend zijn. Deze teamrollen liggen niet vast en veranderen
zodra de gegeven omstandigheden veranderen.
De primaire en de secundaire teamrollen zijn niet persoonsgebonden en kunnen door meerdere teamleden worden vervuld. Bij de tertiaire teamrollen ligt dit anders, omdat een teamlid in het moment
bepaald welke tertiaire rol hij/zij gaat vervullen.

Gebruiksaanwijzing
1. Start de laptop of het tablet op en open de internet browser.
2. Vul het volgende webadres in: http://www.boekenhoek.info/
apartbekijken/rollenlijst/index.html
3. Je krijgt nu een presentatie te zien. Echter voordat je op de
blauwe knop in de rechterbovenhoek drukt, is het belangrijk
om een pen en het antwoordenvel te pakken.
4. Klik op de blauwe knop en volg de instructies op die in beeld verschijnen.
5. Als je op het einde van de presentatie bent gekomen, klik dan op het stopbord.
Hierdoor begint de presentatie opnieuw en kan een ander teamlid de vragen gaan
beantwoorden. Blijf deze procedure herhalen tot alle teamleden uit je subgroep aan
bod zijn gekomen.
6. Ga samen met de leden van je subgroep de toelichtingen van de teamrollen doornemen die op jullie van toepassing zijn. Help elkaar met het begrijpen van de toelichtingen.
7. Pak nu het vel papier waarbij aan de bovenkant staat: Niveaus. Vul per niveau de teamrol(len) in
die je vervult en trek tot slot conclusies m.b.t. wat dit betekent voor jou deelname aan het team.
8. Ga samen met de leden van je subgroep de afzonderlijke conclusies doornemen. Wees nieuwsgierig
in de bevindingen van elkaar en vraag door. Durf kritisch naar elkaar toe te zijn.

Kerngebied
Een kerngebied is één van de vier kwadranten waarop de rol
is gebaseerd. Een persoon kan de rol slechts op een succesvolle wijze vorm geven, als hij/zij in voldoende mate bekwaam is in de vier kerngebieden. Bekwaamheid wil zeggen
dat de persoon in staat is om vaardigheden intentioneel,
doelgericht en succesvol in te zetten en hier al ervaringen
mee heeft opgedaan.

Inner Circle
De Inner Circle geeft de beste samenwerking weer met andere rollen binnen een team. De reden hiervoor is dat de rollen elkaar complementeren en ondersteunend werken. Een
team is opgebouwd uit minimaal één Inner Circle, maar hoe
meer Inner Circle’s actief zijn hoe succesvoller het team is in
het realiseren van de gestelde doelen en het uitvoeren van
de bijbehorende teams. Indien er geen Inner Circle’s actief
zijn in het team, dan zal het team vaker te maken hebben
met macht– en/of beheersingsproblemen en het onvoldoende
doelgericht kunnen samenwerken.

Vier motivatoren
Kenmerkend zijn de vier belangrijkste
motivatoren om de teamrol te gaan en
te blijven spelen. De motivatoren zijn
de drijfveren voor een teamlid om de
taken uit te voeren en op deze wijze
een bijdrage te leveren aan de realisatie van de gestelde doelen.
Indien er twee of meer motivatoren
ontbreken, zal de teamrol niet succesvol worden uitgevoerd.

Teamrol elementen
Een moderne teamrol bestaat uit zes basiselementen en afhankelijk van het type teamrol zal
het ene of het andere basiselement belangrijker zijn dan het andere. Het is echter belangrijk
om te weten dat een teamrol alle zes de basiselementen bevat, te weten:
1. Initierend: Het bedenken en introduceren van voorstellen die betrekking hebben op bestaande of nieuwe doelen en de bijbehorende taken. Als ook het proactief handelen binnen
het team. De grootte van het basiselement geeft aan uit hoeveel procent de teamrol bestaat
uit het ontplooien van initiatieven en proactief handelen.
2. Communicatief: De vaardigheid om op een constructieve en doelgerichte wijze te communiceren binnen het team. De grootte van het basiselement geeft aan uit hoeveel procent de
teamrol bestaat uit actief en functioneel communiceren.
3. Administratief: Alle registratieve handelingen die nodig zijn om de processen, de gebeurtenissen, de financiën, de overlegsituaties en de gemaakte afspraken van het team vast te leggen. De administratie vormt de basis van de verantwoording van het team t.o.v. derden
(bijvoorbeeld de organisatie waar het team deel vanuit maakt). De grootte van het basiselement geeft aan uit hoeveel procent de teamrol bestaat uit het verrichten van administratieve handelingen.
4. Meesterschap: De mate van kundigheid die noodzakelijk is voor het vervullen van de teamrol en die actief wordt ingezet ten behoeve van het team en de afzonderlijke teamleden. De
grootte van het basiselement geeft aan uit hoeveel procent de teamrol bestaat uit het verschaffen van ter zake doende kennis, kunde en ervaringen.

5. Innoverend: Het vernieuwen van werkwijzen, handelswijzen en procedures binnen het
team. Als ook het ontwikkelen van tools die de teamleden kunnen gebruiken bij het uitvoeren van taken en het realiseren van de gestelde doelen. De grootte van het basiselement
geeft aan uit hoeveel procent de teamrol bestaat uit het vernieuwen en up-to-date houden
van werkwijzen, handelswijzen, procedures en het ontwikkelen van tools.
6. Belastbaarheid: Het kunnen leveren van prestaties (ook onder moeilijke omstandigheden,
bijvoorbeeld hoge werkdruk) en het vermogen om tegenslagen het hoofd te bieden. De grootte van het basiselement geeft aan uit hoeveel procent de teamrol bestaat uit het productief
werken aan de uitvoering van taken.
De teamrol elementen zijn noodzakelijke handelswijzen om de gestelde doelen en de bijbehorende taken te kunnen verwezenlijken. Echter vervullen de diverse teamrollen verschillende
taken en dus hoeft een bepaalde teamrol bijvoorbeeld minder initierend te zijn dan een andere
teamrol.
De omvang van de teamrol elementen wordt bepaald door de kerngebieden die voor de teamrol
van toepassing zijn.
De teamrol elementen kunnen worden geleerd tijdens een beroepsopleiding, een rollentraining, peer-to-peer begeleiding, een vaardigheidtraining of tijdens een coachingstraject.
De teamrol elementen veranderen inhoudelijk niets aan de teamdoelen en de bijbehorende taken.

Julius Caesar

Het Latijnse woord: caesar, betekent een machtige leider. Binnen een
team is dit de formele teamleider, omdat hij/zij macht en bevoegdheden krijgt toebedeeld die het mogelijk maken om (ingrijpende) besluiten te nemen voor en uit naam van het team en de teamleden. De formele teamleider is verantwoordelijk voor het verloop van het groepsproces en het realisatieproces van de gestelde doelen en de bijbehorende taken. Ook bezit de teamleider een bijzondere positie binnen het
team, waardoor hij/zij niet gelijk is gesteld aan de overige teamleden
maar juist leiding geeft aan het team.

Kerngebieden
Leiderschap: Het sturing geven aan het groepsproces en het realisatieproces, als ook initiatieven ontplooien voor een optimale samenwerking.
Deskundigheidsmacht: Het kundig zijn op het gebied van het leiding geven aan een team en het realiseren van doelen met de bijbehorende taken.
Strategisch handelen: Het intentioneel en doelgericht kunnen
samenwerken om de realisatiekans van de gestelde doelen en
taken zo groot mogelijk te maken.
Motivator: Het team en de teamleden activeren om letterlijk en
figuurlijk in beweging te komen om te gaan samenwerken aan de
realisatie van doelen en taken.

Teamrol elementen
Communicatief: De teamleider dient bovenal in staat te zijn om
de teamleden direct aan te spreken en te kunnen inspireren om
taken uit te gaan voeren.
Initierend: De teamleider dient voorstellen in te brengen m.b.t. de
wijze hoe taken kunnen worden uitgevoerd.
Belastbaarheid: De teamleider dient over een ruggengraat te beschikken en niet terug te deinzen voor moeilijkheden of obstakels.
Meesterschap: De teamleider dient kundig te zijn op het gebied
van teamwork, maar hoeft niet inhoudelijk kundig te zijn in alle
taken die moeten worden uitgevoerd.
Innoverend: De teamleider hoeft niet vernieuwend te zijn.
Administratief: De teamleider verricht beperkte administratieve
werkzaamheden.

Motivatoren
1. Het belangrijkste motief voor een teamleider is de wil om de gestelde doelen en de bijbehorende taken te realiseren. Alleen dan is het team succesvol en dus ook de teamleider.
2. Het tweede motief is om zo optimaal mogelijk samen te werken, omdat alleen dan de meerwaarde van de teamleden kan worden gebruikt om succesvol de gestelde doelen met de bijbehorende taken te realiseren.
3. Het derde motief is de beloning die de teamleider ontvangt voor zijn/haar inspanningen en het dragen van de verantwoordelijkheden.
4. Het vierde motief is om erkenning te krijgen in de vorm van respect en status.

Inner Circle
De Inner Circle die het meest constructief en productief voor de teamrol:
Caesar, is met de teamrollen Caesarion en Weegschaal, omdat:
1. Caesarion de informele teamleider is en een tegenwicht vormt voor de
formele teamleider.
2. De Weegschaal als geweten van het team fungeert en ervoor zorgt dat
de (in)formele teamleiders niet hun macht gaan misbruiken voor persoonlijke doeleinden.
3. Caesar kritiek krijgt van zowel Caesarion en de Weegschaal waarmee
hij/zij direct corrigerend kan gaan optreden.
4. De Inner Circle bestaat uit: de macht, het geweten en het alternatief.

11. Het geven van feedback en feed forward.

Kenmerken
1. Het kundig zijn in taakgericht groepswerk
(teamwork).
2. Het kunnen omgaan met moeilijke personen.
3. Het ondersteunend werken tijdens de uitvoering van taken door de teamleden.
4. Strategisch kunnen denken en handelen.
5. Het effectief kunnen aanpakken van conflicten.
6. Besluitvaardig zijn.

12. Het werken en vergroten van de groepscohesie.
13. Het creëren van ideale werkomstandigheden binnen de gegeven omstandigheden.
14. Het kunnen presenteren en praten in het
openbaar.
15. Het communicatief vaardig zijn.
16. Het flexibel kunnen omgaan met veranderende omstandigheden.

7. Het doelgericht overwinnen van problemen.

17. Het ontwikkelen dan wel interpreteren
van een visie.

8. Het kunnen aanbrengen van structuren
binnen het team.

18. Het kunnen delegeren van werkzaamheden.

9. Planmatig kunnen werken.

19. Het stellen van prioriteiten.

10. Het kunnen doorvoeren van veranderingen
binnen het team.

20. Het aanbrengen van kaders.

Valkuilen
1. Een te groot ego: De teamleider stelt zich op als een alleenheerser (de
tweede betekenis van het Latijnse woord Caesar). Dit betekent o.a. dat
de teamleider defensief is als anderen met ideeën aankomen zetten; de
teamleider neemt overhaaste besluiten zonder anderen te raadplegen;
de teamleider neemt alle krediet in ontvangst voor een teamsucces; de
teamleider twijfelt vaker aan de loyaliteit van teamleden.
2. Het niet aandurven pakken van weerstand bij een teamlid: De teamleider is bang dat er een persoonlijk conflict kan ontstaan tussen hem/
haar en het teamlid, waardoor zijn/haar positie kan worden ondermijnd. Hierdoor komen sommige teamleden ermee weg om minder
hard te werken of het niet uitvoeren van bepaalde taken.

Caesarion is de zoon van Julius Caesar en Cleopatra. Hij was de belofte voor de toekomst en zou gaan regeren over Rome en Egypte. Echter
kon een belofte ook een bedreiging vormen voor de gevestigde macht.

Caesarion

In de rollenlijst is de informele teamleider de Caesarion van het team.
Dit betekent dat als de formele teamleider niet zou zijn aangewezen,
deze natuurlijke leider naar voren was gestapt om leiding aan het
team te geven. De formele teamleider kan alleen goed functioneren als
hij ondersteuning krijgt van de Caesarion. In het andere geval zullen
er aanhoudende macht– en beheersingsproblemen zijn binnen het
team.

Kerngebieden
1. Natuurlijk leiderschap: De informele leider beschikt over een
natuurlijk overwicht (beïnvloedingsmacht) en is in staat om
zichzelf af te stemmen op de behoeften van het team en de
teamleden.
2. Representeren: De informele leider vertegenwoordigd het team
en/of teamleden tijdens overleg– of conflictsituaties.
3. Strategisch handelen: Het strategisch en doelgericht kunnen
samenwerken om één of meerdere doelen te realiseren.
4. Specialisme: De informele leider is gespecialiseerd in het verrichten van bepaalde taken die binnen het team moeten worden uitgevoerd.

Teamrol elementen
1. Initierend: De informele teamleider kan invloed uitoefenen op
het team door voorstellen en alternatieven aan te dragen.
2. Meesterschap: De informele teamleider is kundig op tenminste
één inhoudelijk onderwerp wat een belangrijke rol speelt bij
het uitvoeren van taken.
3. Belastbaarheid: De informele teamleider dient juist in moeilijke tijden over de noodzakelijk draagkracht te beschikken.
4. Communicatief: De informele teamleider dient in het bijzonder
goed de gedachten en emoties van de teamleden voor het voetlicht te brengen.
5. Innoverend: De informele teamleider dient op deelaspecten
vernieuwend te zijn bij de taakrealisaties.
6. Administratief: De informele teamleider verricht beperkte administratieve werkzaamheden.

Motivatoren
1. Het belangrijkste motief voor de informele teamleider is het zo optimaal mogelijk samenwerken met de andere
teamleden, waar ook de persoonlijke doelen en behoeften van teamleden een rol in mee spelen.
2. Het tweede motief voor de informele teamleider is om erkenning te krijgen in de vorm van met name respect en
status, dit maakt het met name mogelijk om invloed uit te oefenen en het team of de teamleden te representeren.
3. Het derde motief is de realisatie van de gestelde teamdoelen en de persoonlijke doelen van teamleden.
4. Het vierde motief is de beloning die de informele teamleider ontvangt voor zijn/haar inspanningen.

Inner Circle
De Inner Circle die het meest constructief en productief voor de teamrol:
Caesarion, is met de teamrollen Caesar en Weegschaal, omdat:
1. Caesarion de informele teamleider is en een tegenwicht vormt voor de
formele teamleider.
2. De Weegschaal als geweten van het team fungeert en ervoor zorgt dat
de (in)formele teamleiders niet hun macht gaan misbruiken voor persoonlijke doeleinden.
3. Caesar kritiek krijgt van zowel Caesarion en de Weegschaal waarmee
hij/zij direct corrigerend kan gaan optreden.
4. De Inner Circle bestaat uit: de macht, het geweten en het alternatief.

Kenmerken

11. Het geven van feedback en feed forward.

1. Het kunnen omgaan met moeilijke personen.

12. Het werken en vergroten van de groepscohesie.

2. Het ondersteunend werken tijdens de uitvoering van taken door de teamleden.
3. Strategisch kunnen denken en handelen.
4. Het effectief kunnen aanpakken van conflicten.
5. Besluitvaardig zijn.

13. Het verduidelijken van opdrachten, instructies, beleidslijnen en visies.
14. Het kunnen presenteren en praten in het
openbaar.
15. Het communicatief vaardig zijn.

6. Het doelgericht overwinnen van problemen.

16. Het flexibel kunnen omgaan met veranderende omstandigheden.

7. Het kunnen aanbrengen van structuren binnen het team.

17. Het formuleren en tot uitdrukking brengen van constructieve kritiek.

8. Planmatig kunnen werken.

18. Een voorbeeldrol vervullen voor teamleden.

9. Het verwoorden van gedachten en emoties
van teamleden en het team.
10. Het representeren van het team en/of de
teamleden.

19. Het stellen van prioriteiten.
20. Het coachen van teamleden.

Valkuilen
1. Een te groot ego: De informele teamleider stelt zich op als een opposant
van de formele teamleider door zich te roemen op persoonlijke kwaliteiten en hierdoor verliest hij/zij het welslagen van het team uit het
oog. Dit kan o.a. doordat de informele teamleider een machtstrijd aan
gaat met de formele teamleider of dat de informele teamleider onrust
stookt bij teamleden.
2. Persoonlijke doelen realiseren: De informele teamleider ondersteunt de
formele teamleider in ruil voor het kunnen realiseren van één of meerdere persoonlijke doelen, dan wel door een voorkeursbehandeling te
krijgen t.o.v. de overige teamleden.

De Werker is het teamlid die zijn/haar capaciteiten inzet
om taken uit te voeren om de realisatie van één of meerdere hoofddoelen van het team mogelijk te maken.
De Werkers die het beste presteren zitten in het midden
van de hiërarchielijn van het team (’de werkvloer’). Anders
gezegd: de Werkers zijn de motor van het team die ervoor
zorgen dat de noodzakelijke werkzaamheden worden verricht zodat het team kan blijven functioneren.

Kerngebieden
1. Kundigheid: De Werker dient over tenminste één kundigheid
te beschikken die nodig is bij het uitvoeren van taken, bijvoorbeeld: vaardigheden, competenties, vakbekwaamheid.
2. ‘Hands on’-benadering: De Werker moet van aanpakken weten
en een voorkeur hebben om de handen uit de mouwen te steken.
3. Prestatiegericht: De Werker dient over de wilskracht te beschikken om meerdere prestaties neer te willen zetten in de
vorm van het uitvoeren van taken.
4. Persoonlijke voldoening: De Werker blijft gemotiveerd als hij/
zij een persoonlijke voldoening haalt uit het uitvoeren van
taken.

Teamrol elementen
1. Meesterschap: De Werker dient over een (vak)bekwaamheid te
beschikken m.b.t. de hoofdtaken die hij/zij verricht.
2. Belastbaarheid: De Werker dient bestand te zijn tegen de effecten van werkdruk en veranderende omstandigheden.
3. Administratief: De Werker dient administratieve werkzaamheden te verrichten die inherent zijn aan taken die hij/zij uitvoerd.
4. Communicatief: De Werker dient het inhoudelijke gesprek aan
te kunnen gaan met andere teamleden zodat de werkzaamheden overdraagbaar zijn, dan wel om verantwoording af te leggen.
5. Initierend: De Werker is meer reactief dan proactief.
6. Innoverend: De Werker is meer behoudend dan vernieuwend.

Motivatoren
1. Het belangrijkste motief voor het teamlid is om uitvoerend aan de slag te gaan en de resultaten van het harde werk te
willen zien. Deze voldoening is stimulerend om nieuwe (al dan niet vergelijkbare) taken te gaan uitvoeren.
2. Het tweede motief is de beloning die het teamlid ontvangt voor zijn/haar inspanningen.
3. Het derde motief voor het teamlid is om erkenning te krijgen in de vorm van (met name) gezien en gehoord worden, het
ontvangen van complimenten en respect voor de gedane arbeid.
4. Het vierde motief voor het teamlid zijn de mogelijkheden om te studeren in één of andere vorm die aansluit bij het uitvoeren van de taken. Dit kan in de vorm zijn van een opleiding, een workshop, een training, een cursus en dergelijke.

Inner Circle
De Inner Circle die het meest constructief en productief voor de teamrol:
Werker, is met de teamrollen Atleet en Tolk, omdat:
1. De Werker de stuwende kracht is achter het uitvoeren van de reguliere
taken en ondersteunend werkt ten behoeve van de Atleet.
2. De Atleet motiverend werkt voor de Werker om zich actief verder te
ontwikkelen binnen het team en zelf een specialist te worden, dan wel
beter in het uitvoeren van de huidige taken.
3. De Tolk een bruggenbouwer is tussen de Werker en de Atleet om te
zorgen dat beiden elkaars ‘taal’ en werkwijzen begrijpen. Als ook om
de wederzijdse compatibiliteit te vergroten.

Kenmerken
1. Het taakgericht werken, waarbij het doel gewoonlijk naar de achtergrond verdwijnt.
2. Het doelgericht en intentioneel kunnen inzetten van (vakinhoudelijke) vaardigheden,
technieken, competenties en instrumenten/
tools.
3. Het verantwoorden van de uitvoering van de
opgelegde taken en de resultaten hiervan.
4. Het samenwerken om specifieke taken succesvol uit te voeren.
5. Het ondersteunen en helpen van (met name)
Werkers bij het uitvoeren van hun taken.
6. Het verder willen ontwikkelen van de
(taakinhoudelijke) kennis en hiermee ervaringen opdoen binnen het team.
7. De behoefte aan sociale contacten en ontmoetingen met andere teamleden.

8. Het geven van taakinhoudelijke feedback
en feed forward.
9. De wens om zich te onderscheiden van
teamleden die in de top of de staart van
de hiërarchielijn staan.
10. Een grote gevoeligheid met betrekking
tot het al dan niet krijgen van erkenning
en een positieve waardering.
11. Ambities die zich hoofdzakelijk beperken
tot het uitvoeren van (specifieke) taken
en niet of nauwelijks tot het aansturen
van het team of het ontwikkelen van
nieuwe beleidslijnen, visies of doelen.
12. Het deel willen uitmaken van een harmonieus team.
13. Het willen onderscheiden met nietWerkers door te wijzen op de verschillen
in (vak– en/of taakinhoudelijke) kunde
en kennis.

Valkuilen
1. Onmisbaarheid: De Werker creëert voor zichzelf (al dan niet met anderen Werkers) het beeld van het onmisbaar zijn voor het team. Hierdoor
eigent de Werker zich privileges toe, waarvan hij/zij vindt er recht op
te hebben. Waarom? Omdat hij/zij onmisbaar is en anders alles in de
soep loopt binnen het team.
2. Persoonlijke doelen realiseren: De Werker ondersteunt de (in)formele
teamleider in ruil voor het kunnen realiseren van één of meerdere persoonlijke doelen, dan wel door een voorkeursbehandeling te krijgen
t.o.v. andere teamleden.
3. Het niet medeverantwoordelijk zijn voor het functioneren van het team:
De Werker beschouwd zichzelf verantwoordelijk voor het al dan niet
uitvoeren van een taak, maar vindt dat andere teamleden verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen binnen het team.

De Weegschaal is het oude symbool van de gerechtigheid en wordt al
sinds de oudheid gesymboliseerd door een vrouw met een weegschaal
in de linkerhand en een zwaard in de rechterhand.
In de rollenlijst is dit het teamlid wat het geweten vertegenwoordigd
van het team, waarbij de Weegschaal steeds opzoek is naar het in balans brengen van het teamevenwicht door onnodige botsingen, confrontaties en conflicten te voorkomen of te beslechten. De weegschaal
toets of de waarden en normen worden gerespecteerd. Als ook of er
geen onrecht wordt aangedaan binnen het team.

Kerngebieden
1. Rechtvaardigheid: Het teamlid dient over een goed ontwikkelt
rechtvaardigheidsgevoel te beschikken en hier ook een beroep
op te doen.
2. Gewetensvol: Het teamlid dient betrouwbaar en nauwkeurig te
zijn bij het beoordelen of hij/zijzelf, andere teamleden of het
team op een morele wijze functioneert.
3. Onpartijdigheid: Het teamlid spreekt geen persoonlijke voorkeur uit voor één of meerdere teamleden, maar laat zich leiden
door de handelswijzen en de gedragingen van teamleden in de
‘hier-en-nu’-situatie.
4. Empathie: Het teamlid kan zich inleven hoe het is voor een
teamlid om op dat moment in zijn/haar schoenen te staan.

Teamrol elementen
1. Communicatief: Het teamlid dient een actieve luisteraar te
zijn en iemand die goed kan doorvragen.
2. Belastbaarheid: Het teamlid dient op een verantwoorde wijze
om te kunnen gaan met onvoorspelbare omstandigheden en de
druk die op hem/haar wordt uitgeoefend.
3. Administratief: Het teamlid dient de afspraken en het verloop
van de processen vast te leggen.
4. Meesterschap: Het teamlid hoeft niet over een specialisme te
beschikken om bepaalde taken te kunnen uitvoeren.
5. Initierend: Het teamlid is meer reactief dan proactief.
6. Innoverend: Het teamlid is meer behoudend dan vernieuwend.

Motivatoren
1. Het belangrijkste motief voor het teamlid is dat er op een rechtvaardige wijze wordt omgegaan met het team en de
teamleden. Het teamlid is ‘allergisch’ voor onrecht en zal hier een duidelijke positie tegen innemen.
2. Het tweede motief voor het teamlid is om erkenning te krijgen in de vorm van (met name) respect en aanzien. Hierdoor
neemt de geloofwaardigheid van het teamlid toe en wordt hij/zij gestimuleerd om het geweten van het team te zijn.
3. Het derde motief voor het teamlid is om enerzijds kennis te delen met teamleden en anderzijds om door het etaleren
van kennis meer deskundigheidsmacht te verwerven.
4. Het vierde motief is de beloning die het teamlid ontvangt voor zijn/haar inspanningen.

Inner Circle
De Inner Circle die het meest constructief en productief voor de teamrol:
Weegschaal, is met de teamrollen Caesarion en Caesar, omdat:
1. Caesarion de informele teamleider is en een tegenwicht vormt voor de
formele teamleider.
2. De Weegschaal als geweten van het team fungeert en ervoor zorgt dat
de (in)formele teamleiders niet hun macht gaan misbruiken voor persoonlijke doeleinden.
3. Caesar kritiek krijgt van zowel Caesarion en de Weegschaal waarmee
hij/zij direct corrigerend kan gaan optreden.
4. De Inner Circle bestaat uit: de macht, het geweten en het alternatief.

Kenmerken

10. Het geven van feedback en feed forward.

1. Het gevoelig zijn voor (vermeend) onrecht.

11. Het werken en vergroten van de groepscohesie.

2. Het ondersteunend werken als één of meerdere teamleden te maken krijgen met onrecht.
3. Het effectief kunnen aanpakken van conflicten en confrontaties binnen het team.
4. Toegankelijk zijn voor teamleden om over
‘gevoelige’ en/of taboe onderwerpen te praten.

12. Het communicatief vaardig zijn.
13. Het flexibel kunnen omgaan met veranderende omstandigheden.
14. Het formuleren en tot uitdrukking brengen van constructieve kritiek.
15. Een voorbeeldrol vervullen voor teamleden.

5. Het bespreekbaar maken van (vermeend)
onrecht.

16. Het stellen van prioriteiten.

6. Het verwoorden van gedachten en emoties
van teamleden en het team.

18. Een vertrouwenspersoon zijn binnen het
team.

7. Het representeren van teamleden die onrechtvaardig zijn behandeld.

19. Het toetsen van procedures, afspraken
en regels binnen het team.

8. Het toetsen van waarden en normen.

20. Het herstellen van het evenwicht binnen
het team op basis van tact en sensitiviteit.

9. Het (h)erkennen van grenzen en kaders.

17. Het adviseren van teamleden.

Valkuilen
1. Honger naar macht: Het teamlid heeft de smaak te pakken en wil
steeds meer een sturende invloed hebben binnen het team. De teamrol
verleidt om steeds opnieuw als een belangrijk teamlid te worden bevestigd en op basis hiervan bepaalde privileges te willen opeisen.
2. Persoonlijke doelen realiseren: Het teamlid ondersteunt de (in)formele
teamleider in ruil voor het kunnen realiseren van één of meerdere persoonlijke doelen, dan wel door een voorkeursbehandeling te krijgen
t.o.v. de overige teamleden.
3. Het recht in eigen hand nemen: Het teamlid is het geweten van het
team en geen rechter die oordelen velt. De Weegschaal toetst of er op
een eerlijke, transparante en open wijze wordt gecommuniceerd en
gefunctioneerd binnen het team. Het teamlid bezit geen recht om te
sanctioneren.

Een Strateeg is een persoon die zich bezig houdt met hoe het team en
de afzonderlijke teamleden moeten gaan handelen (het uitvoeren van
taken) om in de toekomst de gestelde doelen te kunnen realiseren.
De Strateeg stippelt een lijn uit, door een planning te maken, wanneer
welke taken en door wie moeten worden uitgevoerd. Als ook het bepalen wat te doen als er sprake is van tegenslag en een taak niet met
succes kan worden afgerond. Bovendien moet de Strateeg ervoor zorgen dat de realisatie van de gestelde doelen en taken binnen het kader
van het team plaatsvindt.

Kerngebieden
1. Strategisch inzicht: De Strateeg dient structuren, relaties, verbindingen, processen, werkwijzen, doelen en taken, het functioneren van het team en teamleden te kunnen doorgronden.
2. Strategisch handelen: De Strateeg dient zelf te handelen overeenkomstig de uitgestippelde proceslijn hoe, wanneer en door
wie de gestelde doelen met bijbehorende taken worden gerealiseerd.
3. Plannen: De Strateeg dient over de vaardigheid te beschikken
om doelgericht en efficiënt planningen te kunnen maken over
een langere periode voor het team en de teamleden.
4. Toetsen: De Strateeg controleert of de planning wordt nageleefd
en met welk succes.

Teamrol elementen
1. Administratief: De Strateeg dient administratieve taken te
verrichten die inherent zijn aan de taken die hij/zij uitvoert.
2. Initierend: De Strateeg dient nieuwe voorstellen te introduceren m.b.t. het realiseren van de gestelde doelen en taken.
3. Meesterschap: De Strateeg dient kundig te zijn in het strategisch denken, plannen en handelen.
4. Communicatief: De Strateeg dient in het bijzonder instructies
en uitleg te kunnen geven over de te volgen strategie binnen
het team.
5. Belastbaarheid: De Strateeg heeft in mindere mate te maken
met ingrijpende veranderingen op een korte termijn, maar
moet wel tegen de werkdruk kunnen.
6. Innoverend: De strateeg is meer behoudend dan vernieuwend.

Motivatoren
1. Het belangrijkste motief voor het teamlid is om strategiën te bepalen voor het team en teamleden om de gestelde doelen en de bijbehorende taken met succes te realiseren.
2. Het tweede motief voor het teamlid is om macht (met name in de vorm van invloed) te verkrijgen binnen het team op
basis waarvan hij/zij de strategische plannen kan implementeren en controleren of het realisatieproces met succes en
volgens schema verloopt.
3. Het derde motief voor het teamlid is om te puzzelen op planningen en het aanbrengen van structuren binnen het team
voor zover het de strategische realisatie van de gestelde doelen en de bijbehorende doelen betreft.
4. Het vierde motief voor het teamlid is om erkenning te krijgen in de vorm van (met name) respect en aanzien die aansluit bij het uitvoeren voor de gedane arbeid.

Inner Circle
De Inner Circle die het meest constructief en productief voor de teamrol:
Strateeg, is met de teamrollen Organisator en Wijsgeer, omdat:
1. De Strateeg de planner is van het team en hij/zij de Organisator nodig
heeft om de plannen in de praktijk om te zetten.
2. De Wijsgeer de strateeg ondersteunt met relevante kennis en/of kunde
met betrekking hoe bepaalde taken het beste kunnen worden uitgevoerd en binnen welke omstandigheden (de randvoorwaarden).
3. De Organisator ondersteuning van de Wijsgeer nodig heeft om te bepalen wat slim is om wel of niet te doen bij het in de praktijk brengen
van de plannen van de Strateeg.

8. Het geven van feedback en feed forward.

Kenmerken
1. Het doelgericht werken, waarbij de taken als
middelen wordt gezien om de gestelde doelen
te kunnen realiseren.
2. Het interpreteren van beleidslijnen en visies
zoals die gelden voor de organisatie waar het
team deel van uitmaakt.

9. Het stellen van prioriteiten in de gestelde doelen en de bijbehorende taken.
10. Het administratief kunnen vastleggen
van de planning.
11. Het eenduidig kunnen communiceren
over de planning.

3. Het vertalen van beleidslijnen en visies in
praktisch uitvoerbare plannen.

12. Het toetsen of de taken volgens planning
succesvol zijn uitgevoerd.

4. Het uitzetten van de gestelde doelen en de
bijbehorende taken op de proceslijn van het
team.

13. Het onder de aandacht (blijven) brengen
van de strategische planning bij de teamleden.

5. Het laten aansluiten van de kwaliteiten en
vermogens van het team aan de te realiseren
doelen en de bijbehorende taken.

14. Het introduceren van voorstellen m.b.t.
het implementeren en doorvoeren van de
strategische planning.

6. Het aanbrengen van structuren in het realisatieproces van de gestelde doelen en taken.

15. Het evalueren van het realisatieproces
op deelaspecten en totaliteit.

7. Het aanpassen van planningen indien er ingrijpende veranderende omstandigheden zijn.

16. Het verantwoorden van de gemaakte
keuzen zoals die in de planning zijn verwerkt.

Valkuilen
1. Honger naar macht: Het teamlid heeft de smaak te pakken en wil
steeds meer een sturende invloed hebben binnen het team. De teamrol
verleidt om steeds opnieuw als een belangrijk teamlid te worden bevestigd en op basis hiervan bepaalde privileges te willen opeisen.
2. Persoonlijke doelen realiseren: Het teamlid ondersteunt de (in)formele
teamleider in ruil voor het kunnen realiseren van één of meerdere persoonlijke doelen, dan wel door een voorkeursbehandeling te krijgen
t.o.v. de overige teamleden.
3. Het recht in eigen hand nemen: Het teamlid is het geweten van het
team en geen rechter die oordelen velt. De Strateeg toetst of er op een
eerlijke, transparante en open wijze wordt gecommuniceerd en gefunctioneerd binnen het team. Het teamlid bezit geen recht om te sanctioneren.

De Organisator is een teamlid die zijn/haar organisatorische vaardigheden inzet ten behoeve van het team. Organiseren is het coördineren
en het initiëren van activiteiten en/of handelswijzen, die het mogelijk
maken om plannen en taken in de praktijk uit te gaan voeren.
De Organisator beschikt over een (actueel) netwerk van de vaardigheden, competenties en kwaliteiten van teamleden en derden, waarop
hij/zij een beroep kan doen tijdens het regelen en het tot stand brengen zodat de plannen en de taken worden uitgevoerd.

Kerngebieden
1. Netwerken: De Organisator dient vaardig en kundig te zijn in
het netwerken binnen en buiten het team.
2. Strategisch inzicht: De Organisator dient structuren, relaties,
verbindingen, processen, werkwijzen, doelen en taken, plannen, het functioneren van het team en teamleden te kunnen
doorgronden.
3. Omzetten woord in daad: De Organisator dient vaardig en
kundig te zijn in het kunnen vertalen van een plan in doelgericht handelen.
4. Motiveren: De Organisator dient het team en de teamleden te
activeren om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen om
samen te gaan werken aan de realisatie van doelen en taken.

Teamrol elementen
1. Initierend: De Organisator dient met voorstellen te komen
m.b.t. hoe taken en plannen kunnen worden uitgevoerd.
2. Innoverend: De Organisator dient met vernieuwende ideeën te
komen hoe de taken en plannen effectiever en/of succesvoller
kunnen worden uitgevoerd.
3. Communicatief: De Organisator dient duidelijk te maken wat
er van de teamleden wordt verwacht tijdens het uitvoeren van
taken (oftewel: het verkopen van het werk).
4. Meesterschap: De Organisator dient kundig te zijn in netwerken en het motiveren van teamleden en/of derden.
5. Belastbaarheid: De Organisator dient effectief om te kunnen
gaan met de werkdruk.
6. Administratief: De Organisator verricht beperkte administratieve werkzaamheden.

Motivatoren
1. Het belangrijkste motief voor het teamlid is om uitvoerend aan de slag te gaan en de resultaten van het werk te willen
zien. Deze voldoening is stimulerend om nieuwe taken uit gaan voeren en plannen te implementeren.
2. Het tweede motief voor het teamlid is om te kunnen gaan ritselen zodat de taken met succes kunnen worden uitgevoerd. Ritselen is het ervoor zorgen dat iets wordt geregeld of georganiseerd ook al lijkt dit niet meteen mogelijk.
3. Het derde motief voor het teamlid is om erkenning te krijgen in de vorm van respect, waardering en aanzien voor het
gedane werk.
4. Het vierde motief voor het teamlid is om te kunnen laten zien wat hij/zij allemaal kan en voor elkaar kan krijgen. Hierbij is er ook sprake van een solistische kwaliteit om zelfstandig te werken.

Inner Circle
De Inner Circle die het meest constructief en productief voor de teamrol:
Organisator, is met de teamrollen Strateeg en Wijsgeer, omdat:
1. De Strateeg de planner is van het team en de Organisator nodig heeft
om de plannen in de praktijk om te zetten.
2. De Wijsgeer de strateeg ondersteunt met relevante kennis en/of kunde
met betrekking hoe bepaalde taken het beste kunnen worden uitgevoerd en binnen welke omstandigheden (de randvoorwaarden).
3. De Organisator ondersteuning van de Wijsgeer nodig heeft om te bepalen wat slim is om wel of niet te doen bij het in de praktijk brengen
van de plannen van de Strateeg.

8. Het geven van feedback en feed forward.

Kenmerken
1. Het doelgericht werken, waarbij de taken en
plannen als middelen wordt gezien om de
gestelde doelen te kunnen realiseren.
2. Het laten aansluiten van de kwaliteiten en
vermogens van teamleden aan de uit te voeren taken.
3. Het creëeren van de juiste randvoorwaarden
om aan de slag te kunnen gaan met het uitvoeren van taken en plannen.
4. Het vermogen om effectief te netwerken.
5. Het motiveren van personen uit een netwerk
om daadwerkelijk aan de slag te gaan met
het uitvoeren van taken en plannen.
6. Het ‘verkopen’ van ideeën, taken en plannen
als realistisch haalbaar.
7. Het vermogen om ook solistisch te werken
om voorbereidingen te treffen zodat teamleden direct aan de slag kunnen.

9. Het stellen van prioriteiten in de taken
en plannen die uitgevoerd dienen te worden.
10. Het afstemmen op de wensen en behoeften van teamleden en deze verwerken in
de uitvoering van taken en plannen.
11. Het bijsturen van het realisatieproces als
blijkt dat bepaalde taken en/of plannen
niet als zodanig uitvoerbaar of haalbaar
zijn.
12. Het vertalen van een plan in doelgericht
handelen.
13. Het toegankelijk zijn voor teamleden en
derden om te benaderen en actief te luisteren en mee te denken.
14. Het oplossingsgericht werken zonder (al
te veel) te problematiseren.
15. Het kunnen werken onder druk en met
een hoog tempo.

Valkuilen
1. Honger naar macht: Het teamlid heeft de smaak te pakken en wil
steeds meer een sturende invloed hebben binnen het team. De teamrol
verleidt om steeds opnieuw als een belangrijk teamlid te worden bevestigd en op basis hiervan bepaalde privileges willen opeisen.
2. Persoonlijke doelen realiseren: Het teamlid ondersteunt de (in)formele
teamleider in ruil voor het kunnen realiseren van één of meerdere persoonlijke doelen, dan wel door een voorkeursbehandeling te krijgen
t.o.v. de overige teamleden.
3. Een solo show van maken: Het teamlid komt tot de conclusie dat hij/zij
het sneller en beter alleen kan doen. Bovendien krijgt hij/zij meer voor
elkaar bij derden en teamleden als hij solistisch werkt. Ook hoeft hij/
zij dan niet de erkenning te delen.

Cicero

De Wijsgeer is een teamlid dat nadenkt over de belangrijke problemen
waarmee het team en de teamleden te maken krijgen. Als ook dat hij/
zij probeert om oplossingen te bedenken. De Wijsgeer is de persoon die
probeert om met name processen, structuren en systemen te doorgronden. Het doel hiervan is om ethische vraagstukken te beantwoorden,
het formuleren van attituden, het ontwikkelen van een teammoraliteit, het vaststellen welke beloningen en sancties passend zijn binnen
het team, het formuleren van wenselijke omgangsvormen en bepalen
hoe om te gaan met onwenselijk gedrag.

Kerngebieden
1. Ethisch handelen: De Wijsgeer dient binnen het team op een
verantwoorde wijze te functioneren door alleen activiteiten en
taken uit te voeren die toelaatbaar (geoorloofd) zijn.
2. Analyseren: De Wijsgeer dient over de vaardigheid te beschikken om ‘iets’ (een proces, een probleem, een structuur et cetera) grondig te onderzoeken en te beoordelen.
3. Theoretische onderbouwing: De Wijsgeer dient zijn/haar bevindingen, aanbevelingen, analyses en oplossingen een theoretische onderbouwing mee te geven.
4. Onafhankelijk functioneren: De Wijsgeer dient zonder directe
bemoeienis van teamleden of derden tot zijn/haar conclusies,
oplossingen of aanbevelingen te komen.

Teamrol elementen
1. Meesterschap: De Wijsgeer dient kundig en vaardig te zijn in
het maken van analyses, het onderzoeken, het maken van aanbevelingen en het bedenken van doelgerichte oplossingen.
2. Administratief: De Wijsgeer dient papers, richtlijnen, procedures, artikelen en publicaties te kunnen schrijven.
3. Communicatief: De Wijsgeer dient (complexe) ideeën, analyses, onderzoeken, aanbevelingen en oplossingen helder en toegankelijk over te kunnen brengen op teamleden.
4. Belastbaarheid: De Wijsgeer dient weerbaar te zijn tegen druk
die eventueel op hem/haar wordt uitgeoefend.
5. Initierend: De Wijsgeer is meer reactief dan proactief.
6. Innoverend: De Wijsgeer is meer behoudend dan vernieuwend.

Motivatoren
1. Het belangrijkste motief voor het teamlid is om situaties, problemen, processen, structuren, systemen en dergelijke
grondig te kunnen doorgronden en op basis hiervan een beoordeling te maken en conclusies te trekken.
2. Het tweede motief voor het teamlid is om kennis over te dragen op andere teamleden. Het onderwijzen is een soort roeping voor het teamlid.
3. Het derde motief voor het teamlid is om bevindingen, onderzoekgegevens, conclusies, instructies, aanbevelingen en
dergelijke op schrift vast te kunnen leggen.
4. Het vierde motief voor het teamlid is om erkenning te krijgen in de vorm van respect, aanzien en status.

Inner Circle
De Inner Circle die het meest constructief en productief voor de teamrol:
Wijsgeer, is met de teamrollen Strateeg en Organisator, omdat:
1. De Strateeg de planner is van het team en de Organisator nodig heeft
om de plannen in de praktijk om te zetten.
2. De Wijsgeer de strateeg ondersteunt met relevante kennis en/of kunde
met betrekking hoe bepaalde taken het beste kunnen worden uitgevoerd en binnen welke omstandigheden (de randvoorwaarden).
3. De Organisator ondersteuning van de Wijsgeer nodig heeft om te bepalen wat slim is om wel of niet te doen bij het in de praktijk brengen
van de plannen van de Strateeg.

8. Het geven van feedback en feed forward.

Kenmerken
1. Het creëeren van de juiste randvoorwaarden
waarbinnen het team op een verantwoorde
wijze kan gaan werken aan de realisatie van
de gestelde doelen en de bijbehorende taken.
2. Het vermogen om ook solistisch te werken om
onafhankelijk onderzoek te kunnen verrichten
en aanbevelingen te doen.
3. Het grondig onderzoeken van o.a. processen,
systemen, procedures, (functionerings-)
problemen, regels, attituden, beloningen en
sancties binnen het team.
4. Het theoretisch kunnen onderbouwen van
analyses, conclusies, aanbevelingen, oplossingen, richtlijnen en procedures.
5. Het onafhankelijk en zelfstandig kunnen werken.
6. Het gekwalificeerd zijn in (met name) het
werkgebied van het team (theorie georiënteerd).

9. Het toegankelijk zijn voor teamleden en
derden om te benaderen en actief te luisteren en mee te denken.
10. Het vermogen om te onderwijzen en coachend op te treden binnen het team.
11. Een ‘lopende bibliotheek’ zijn m.b.t. relevante onderwerpen binnen het werkveld
van het team.
12. Het vervullen van een voorbeeldrol voor
teamleden.
13. Het thuis zijn in de ethiek die geldt voor
het werkgebied van het team.
14. Het ter discussie stellen van processen,
systemen, structuren, procedures, beloningen, sancties et cetera binnen het
team.
15. Het vermogen om publicaties te schrijven
en te presenteren.

Valkuilen
1. Honger naar macht: Het teamlid heeft de smaak te pakken en wil
steeds meer een sturende invloed hebben binnen het team. De teamrol
verleidt om steeds opnieuw als een belangrijk teamlid te worden bevestigd en op basis hiervan bepaalde privileges willen opeisen.
2. Persoonlijke doelen realiseren: Het teamlid ondersteunt de (in)formele
teamleider in ruil voor het kunnen realiseren van één of meerdere persoonlijke doelen, dan wel door een voorkeursbehandeling te krijgen
t.o.v. de overige teamleden.
3. Het recht in eigen hand nemen: Het teamlid is de kennisbron van het
team en geen rechter die oordelen velt. De Wijsgeer toetst of er op een
eerlijke, transparante en open wijze wordt gefunctioneerd binnen het
team. Het teamlid bezit geen recht om te sanctioneren.

De Criticus is een teamlid die regels, procedures en handelswijzen wil toetsen, evalueren en beoordelen. De Criticus
heeft een ’neus’ voor het vinden van zaken die niet goed zijn
geregeld, niet correct zijn of onvoldoende functioneren. Het
vervelende is dat de Criticus gewoonlijk als een lastpost
wordt ervaren die ’iedere keer wat te zeuren heeft’. Jammer
omdat de Criticus juist waardevolle informatie voor het
team verschaft op basis waarvan juist verbeteringen mogelijk zijn.

Kerngebieden
1. Toetsen en beoordelen: De Criticus dient over de vaardigheden
te beschikken om regels, procedures (etc) op hun juistheid en
werkbaarheid te toetsen, te evalueren en te beoordelen.
2. Analyseren: De Criticus dient over de vaardigheid te beschikken om regels, procedures (etc) grondig te onderzoeken en te
beoordelen.
3. Confronteren: De Criticus dient over de vaardigheid te beschikken om de kritiek helder en duidelijk over te brengen aan
het team of één of meerdere teamleden.
4. Onafhankelijk functioneren: De Criticus dient zonder directe
bemoeienis van teamleden en/of derden tot zijn/haar bevindingen te komen.

Teamrol elementen
1. Meesterschap: De Criticus dient kundig en vaardig te zijn in
het toetsen, het analyseren, het evalueren en het beoordelen.
2. Belastbaarheid: De Criticus dient weerbaar te zijn tegen de
druk die (eventueel) op hem/haar wordt uitgeoefend.
3. Communicatief: De Criticus dient de kritieken helder en duidelijk over te brengen op de teamleden.
4. Administratief: De Criticus dient de kritieken ook op schrift
helder en duidelijk te kunnen verwoorden.
5. Initierend: De Criticus is meer reactief dan proactief voor wat
betreft nieuwe initiatieven te ontplooien.
6. Innoverend: De Criticus is meer behoudend dan vernieuwend.

Motivatoren
1. Het belangrijkste motief voor het teamlid is om regels, procedures (etc) te toetsen, te evalueren en te beoordelen. Het
teamlid is hier ook kundig en vaardig in.
2. Het tweede motief voor het teamlid is om niet alles voor waar aan te nemen en zelf grondig een onderzoek te gaan doen
en op basis daarvan conclusies te gaan trekken.
3. Het derde motief voor het teamlid is om fouten te vinden die schadelijke, negatieve of ongewenste gevolgen kunnen
hebben voor het team of de teamleden. Het geeft het teamlid een ‘kick’.
4. Het vierde motief voor het teamlid is om erkenning te krijgen in de vorm van respect en aanzien.

Inner Circle
De Inner Circle die het meest constructief en productief voor de teamrol:
Criticus, is met de teamrollen Diplomaat en Architect, omdat:
1. De Criticus op zoek gaat naar de fouten en de ongewenste neveneffecten, die vervolgens door de Architect gecorrigeerd kunnen worden in
bestaande of nieuwe regels, procedures, werkwijzen en dergelijke.
2. De Diplomaat in staat is om de waarde van de kritiek te herkennen en
het belang hiervan weet over te brengen op de Architect.
3. De Architect zowel de criticus als de diplomaat nodig heeft om nieuwe
ontwikkelingen binnen het team te kunnen introduceren.

Kenmerken
1. De Criticus houdt ervan om regels en procedures te evalueren en vervolgens te beoordelen.
2. De Criticus heeft een voorkeur voor problemen
die hij/zij kan analyseren en het evalueren van
dingen en ideeën.
3. De Criticus heeft een voorkeur voor het geven
of schrijven van kritieken, het geven van meningen, het beoordelen van personen en hun
werkzaamheden en het evalueren van projecten en taken.
4. De Criticus heeft een voorkeur om de werkzaamheden van teamleden te gaan corrigeren.
5. De Criticus komt niet goed uit de verf als hij/
zij uit het ‘niets’ iets moet gaan creëren.
6. De Criticus beschikt over de vaardigheid om
fouten in regels, procedures, werkwijzen (etc)
op te sporen en te benoemen.
7. De Criticus steekt zijn/haar mening niet onder
stoelen of banken.

8. De Criticus stelt processen, systemen,
structuren, procedures, beloningen, sancties, et cetera binnen het team ter discussie.
9. De Criticus beschikt over het vermogen
om publicaties te schrijven en te presenteren.
10. De Criticus is oprecht nieuwsgierig in
het willen achterhalen hoe iets functioneert en waarom het eventueel niet
(meer) functioneert.
11. De Criticus beschouwd kritiek niet als
negatief of positief, maar als een potentieel verbeterpunt.
12. De Criticus roept vaker weerstanden op
binnen het team maar laat zich hierdoor
niet afschrikken.
13. De Criticus is vaardig in het snel kunnen
doorgronden van regels, procedures, systemen, werkwijzen, et cetera.

Valkuilen
1. Geen briljante ideeën: De Criticus is goed in het vinden van ‘de rotte
plekken’ in een systeem, een procedure, een handelwijze (etc), maar dit
betekent niet dat de Criticus ook goed is in het bedenken van alternatieven of het verzinnen van doeltreffende oplossingen. Soms vergeet de
Criticus dit onder de druk van zijn/haar teamleden.
2. Doorschieten in het beoordelen: De Criticus beoordeelt zowel de vorm
als ook de inhoud van zaken. Echter kan de persoon hierin doorschieten wanneer hij/zij over onvoldoende informatie beschikt. Hij/zij heeft
dan de neiging om de beschikbare informatie ‘op te blazen’.
3. Een waardeoordeel toevoegen: De Criticus kan onder druk van de gegeven omstandigheden en/of persoonlijke belangen, zich laten verleiden
om een persoonlijk gekleurd waardeoordeel aan de kritiek mee te geven.

Hadrianus

De Architect is de visionair van het team die zijn/haar denkbeelden
vorm geeft in diverse ontwikkelingsplannen. Anders gezegd: De Architect is een teamlid met de goede creatieve ideeën m.b.t. hoe de gestelde doelen en de bijbehorende taken het meest effectief kunnen
worden gerealiseerd binnen de gegeven omstandigheden en de kaders van het team.
De Architect is goed in het inhoudelijk ontwerpen van systemen, procedures en werkwijzen. Het is niet evident dat de Architect ook een
goede uitvoerder, strateeg of bouwer is.

Kerngebieden
1. Creativiteit: De Architect dient creatief te zijn om iets te laten
ontstaan wat er van te voren nog niet bestond.
2. Verbeeldingskracht: De Architect dient over de vaardigheid te
beschikken om te kunnen visualiseren van denkbeelden.
3. Planmatig denken: De Architect dient over de vaardigheid te
beschikken om op een gestructureerde en chronologische wijze
te denken over toekomstige systemen, werkwijzen, procedures
en dergelijke.
4. Innoveren: De Architect dient steeds het verlangen te hebben
om werkwijzen, systemen, structuren, procedures, et cetera te
willen verbeteren door te optimaliseren.

Teamrol elementen
1. Innoverend: De Architect dient vaak in de weer te zijn met het
bedenken van vernieuwingen waardoor het team en de teamleden optimaler functioneren.
2. Meesterschap: De Architect dient kundig en vaardig te zijn in
het creëren van nieuwe denkbeelden die realistisch en haalbaar zijn binnen het team.
3. Communicatief: De Architect dient in staat te zijn om zijn/
haar denkbeelden helder en duidelijk over te brengen op de
teamleden.
4. Administratief: De Architect dient vaardig te zijn om zijn/haar
denkbeelden ook op schrift vast te kunnen leggen.
5. Belastbaarheid: De Architect heeft gewoonlijk met minder
druk te maken dan uitvoerders.
6. Initierend: De Architect is meer reactief dan proactief.

Motivatoren
1. Het belangrijkste motief voor het teamlid is om te kunnen creëren in een soort laboratoriumsetting, waarbij op voorhand geen restricties zijn.
2. Het tweede motief voor het teamlid is om de creatieve ingevingen en ideeën om te zetten in een plan zodat het door de
teamleden kan worden uitgevoerd.
3. Het derde motief voor het teamlid is om toekomstgericht te denken en oplossingen te bedenken voor problemen die nog
niet bestaan.
4. Het vierde motief voor het teamlid is om erkenning te krijgen in de vorm van respect en aanzien.

Inner Circle
De Inner Circle die het meest constructief en productief voor de teamrol:
Architect, is met de teamrollen Diplomaat en Criticus, omdat:
1. De Criticus op zoek gaat naar de fouten en de ongewenste neveneffecten, die vervolgens door de Architect gecorrigeerd kunnen worden in
bestaande of nieuwe regels, procedures, werkwijzen en dergelijke.
2. De Diplomaat in staat is om de waarde van de kritiek te herkennen en
het belang hiervan weet over te brengen op de Architect.
3. De Architect zowel de criticus als de diplomaat nodig heeft om nieuwe
ontwikkelingen binnen het team te kunnen introduceren.

Kenmerken
1. Het toekomstgericht denken en bedenken van
nieuwe ontwikkelingen, werkwijzen, procedures, systemen en dergelijke.
2. Het beschikken over een levendige verbeelding.
3. Het ‘outside the box’ denken en nieuwe denkpaden durven te bewandelen.
4. Het kunnen verwoorden van de vernieuwende
ideeën, denkbeelden, visies en ontwikkelingen.
5. Het planmatig kunnen denken en het creëren
van ‘blauwdrukken’.
6. Het durven onderzoeken hoe systemen, werkwijzen, procedures en dergelijke op een andere
wijze kunnen worden georganiseerd.
7. Een bruggenbouwer tussen het heden en de
toekomst.

9. Het beschikken over een experimeerzin
om te onderzoeken of de ideeën ook te
vertalen zijn naar de praktijk van alledag.
10. Het instrueren van teamleden hoe de
denkbeelden zijn opgebouwd en wat het
resultaat zou moeten zijn.
11. Het nieuwsgierig en leergierig zijn naar
toekomstige mogelijkheden en eventuele
ontwikkelingen.
12. Het gevoelig zijn voor trends en maatschappelijke veranderingen.
13. Het ter discussie durven stellen van bestaande systemen, procedures, visies,
regels en dergelijke.
14. Het onderzoeken welke ontwikkelingen
er buiten het team (en/of organisatie)
zijn die als basis kunnen dienen voor
nieuwe ontwikkelingen binnen het team.

Valkuilen
1. Geen uitvoerder: De Architect is een visionair, maar dit wil niet zeggen
dat hij/zij een goede uitvoerder of bouwer is.
2. Een solo show van maken: De Architect komt tot de conclusie dat hij/zij
het enige teamlid is met de beste ideeën en vernieuwingen. Hierdoor
vergeet de Architect om samen te werken met de andere teamleden en
verwacht dat zijn/haar ideeën en vernieuwingen zonder slag of stoot
worden uitgevoerd.
3. De teamrealiteit uit het oog verliezen: De Architect wordt zodanig in
beslag genomen door zijn/haar denkbeelden, ideeën en visies, dat hij/
zij het contact verliest met de groepswerkelijkheid in de ‘hier-en-nu’situatie binnen de gegeven omstandigheden.

De Diplomaat is een teamlid die adequaat weet te bemiddelen tussen
teamleden onderling en/of het team met een derde partij. Als ook om
op basis van een dialoog zoeken naar oplossingen voor (met name) interpersoonlijke problemen.
De Diplomaat weet hoe te laveren tussen dat wat mogelijk en onmogelijk is binnen de gegeven omstandigheden, waarbij de focus steeds
blijft liggen bij het realiseren van de gestelde teamdoelen met de bijbehorende taken.

Kerngebieden
1. Bemiddelen: De Diplomaat dient over de vaardigheid te beschikken om op basis van overeenkomsten een gemeenschappelijke basis tussen teamleden, teams en/of een derde partij te
leggen.
2. Bruggen bouwen: De Diplomaat dient over de vaardigheid te
beschikken om bij grotere verschillen dan overeenkomsten,
een samenwerking tussen teamleden, teams en/of een derde
partij mogelijk te maken.
3. Creativiteit: De Diplomaat dient creatief te zijn om iets te laten ontstaan wat er van te voren nog niet bestond.
4. Doelgericht denken: De Diplomaat dient steeds gefocust te zijn
op het realiseren van de teamdoelen en de bijbehorende taken.

Teamrol elementen
1. Communicatief: De Diplomaat dient in het bijzonder kundig te
zijn in het voeren van moeilijke en/of bemiddelende gesprekken.
2. Meesterschap: De Diplomaat dient kundig en vaardig te zijn in
het leggen en het in stand houden van contacten. Als ook de
kwaliteit van de contacten te optimaliseren.
3. Belastbaarheid: De Diplomaat dient op een verantwoorde wijze
om te kunnen gaan met onvoorspelbare en veranderende omstandigheden en de druk waarmee hij/zij te maken krijgt.
4. Administratief: De Diplomaat dient vaardig te zijn met het bemiddelen en vastleggen van afspraken op schrift.
5. Initierend: De Diplomaat zal op beperkte schaal nieuwe initiatieven ontplooien.
6. Innoverend: De Diplomaat is meer behoudend dan vernieuwend.

Motivatoren
1. Het belangrijkste motief voor het teamlid is om gesloten deuren te openen en de gesprekspartners weer toegankelijk
voor elkaar te maken, waardoor er een bereidheid komt met elkaar te gaan praten en/of te onderhandelen.
2. Het tweede motief voor het teamlid is om te bepalen welke richting het gesprek of de onderhandeling op dient te gaan
om succesvol te kunnen zijn.
3. Het derde motief voor het teamlid is om te kunnen onderhandelen uit naam van een teamlid en/of het team, inclusief
de bevoegdheid om besluiten voor te bereiden.
4. Het vierde motief voor het teamlid is om erkenning te krijgen in de vorm van respect, status en aanzien.

Inner Circle
De Inner Circle die het meest constructief en productief voor de teamrol:
Diplomaat, is met de teamrollen Architect en Criticus, omdat:
1. De Criticus op zoek gaat naar de fouten en de ongewenste neveneffecten, die vervolgens door de Architect gecorrigeerd kunnen worden in
bestaande of nieuwe regels, procedures, werkwijzen en dergelijke.
2. De Diplomaat in staat is om de waarde van de kritiek te herkennen en
het belang hiervan weet over te brengen op de Architect.
3. De Architect zowel de criticus als de diplomaat nodig heeft om nieuwe
ontwikkelingen binnen het team te kunnen introduceren.

Kenmerken
1. Het toekomstgericht denken door in de ‘hieren-nu’-situatie doelgericht te gaan bemiddelen
of te onderhandelen.
2. Een bruggenbouwer tussen één of meerdere
partijen.
3. Het doelgericht werken.
4. Het effectief kunnen uitdrukken in woord en
op schrift.

9. Het nieuwsgierig en leergierig zijn naar
menselijke verhoudingen binnen groepen
en organisaties.
10. Het gevoelig zijn voor trends en maatschappelijke veranderingen.
11. Het ter discussie durven stellen van intnerpersoonlijke problemen, taboes en
conflicten.

5. Het kunnen bedenken van oplossingen voor
interpersoonlijke problemen en/of conflicten.

12. Het onderzoeken welke ontwikkelingen
een (on)gunstige invloed hebben op het
functioneren van het team en de teamleden.

6. Het empathisch kunnen inleven in een gesprekspartner.

13. Het doorzetten ondanks dat het teamlid
met tegenslagen te maken krijgt.

7. Het beschikken over een gedegen mensenkennis, als ook hoe teams functioneren.

14. Het ‘outside the box’ denken.

8. Het beschikken over een brede aandacht.

15. Het in kaart kunnen brengen van (on-)
mogelijkheden, verschillen en overeenkomsten.

Valkuilen
1. Honger naar macht: Het teamlid heeft de smaak te pakken en wil
steeds meer een sturende invloed hebben binnen het team. De teamrol
verleidt om steeds opnieuw als een belangrijk teamlid te worden bevestigd en op basis hiervan bepaalde privileges te willen opeisen.
2. Persoonlijke doelen realiseren: Het teamlid ondersteunt de (in)formele
teamleider in ruil voor het kunnen realiseren van één of meerdere persoonlijke doelen, dan wel door een voorkeursbehandeling te krijgen
t.o.v. de overige teamleden.
3. De teamrealiteit uit het oog verliezen: De Diplomaat wordt zodanig in
beslag genomen door zijn/haar denkbeelden, ideeën en visies, dat hij/
zij het contact verliest met de groepswerkelijkheid in de ‘hier-en-nu’situatie binnen de gegeven omstandigheden.

De Schrijver is een teamlid die belast is met het verrichten van één of
meerdere administratieve taken ten behoeve van het team. Als ook het
administratief ondersteunen van één of meerdere teamleden.
De administratieve taken kunnen uitermate divers zijn, bijvoorbeeld:
het schrijven van notulen, rapporten, samenvattingen, aantekeningen,
verslagen, boekhouding, verwerking van de in– en uitgaande post, het
up-to-date houden van een website, folders, catalogussen, sociale media. De Schrijver werkt altijd ondersteunend.

Kerngebieden
1. Schrijfvaardigheid: De Schrijver dient verschillende schrijfvormen te beheersen en doelgericht in te kunnen zetten.
2. Ondersteunen: De Schrijver dient kundig en vaardig te zijn in
het kunnen aanbieden van ondersteunende diensten.
3. Nauwgezetheid: De Schrijver dient accuraat en punctueel te
zijn. Als ook getrouw te blijven aan de gebeurende werkelijkheid.
4. Checken: De Schrijver dient vaardig te zijn in het kunnen controleren (toetsen) van wat er is gezegd of gebeurd binnen een
situatie of een gebeurtenis.

Teamrol elementen
1. Administratief: De Schrijver dient in het bijzonder kundig en
vaardig te zijn in het verrichten van uiteenlopende administratieve taken.
2. Meesterschap: De Schrijver dient kundig te zijn in het kunnen
uitdrukken op schrift.
3. Belastbaarheid: De Schrijver dient op een verantwoorde wijze
om te kunnen gaan met de druk waarmee hij/zij te maken
krijgt.
4. Communicatief: De Schrijver dient kundig en vaardig te zijn in
met name het checken, het actief luisteren en het kunnen samenvatten.
5. Initierend: De Schrijver is meer reactief dan proactief.
6. Innoverend: De Schrijver is meer behoudend dan vernieuwend.

Motivatoren
1. Het belangrijkste motief voor het teamlid om te kunnen schrijven is om gebeurtenissen, afspraken, regelingen et cetera
vast te kunnen leggen voor het team en/of één of meerdere teamleden.
2. Het tweede motief voor het teamlid is om zaken op een administratieve wijze te ordenen, waardoor er overzicht ontstaat en gegevens gemakkelijk terug te vinden zijn.
3. Het derde motief voor het teamlid is de beloning die het teamlid ontvangt voor zijn/haar inspanningen.
4. Het vierde motief voor het teamlid is om erkenning te krijgen vooral in de vorm van waardering en complimenten.

Inner Circle
De Inner Circle die het meest constructief en productief voor de teamrol:
Schrijver, is met de teamrollen Diplomaat en Weegschaal, omdat:
1. De Schrijver o.a. de gebeurtenissen, de gemaakte afspraken en de geldende regels vastlegt, waar zowel de Diplomaat als de Weegschaal
baat bij hebben tijdens het uitvoeren van hun taken.
2. De Diplomaat in staat is om het afwegen van de Weegschaal op waarde te schatten en over te brengen op andere teamleden of een derde
partij.
3. De Weegschaal de schrijver nodig heeft om nauwgezet verslagen te
maken.

9. Het beheersen van basale boekhoudkundige handelingen.

Kenmerken
1. Het taakgericht kunnen werken.
2. Het effectief kunnen uitdrukken in woord en
op schrift.
3. Het communicatief vaardig zijn vooral met betrekking tot actief luisteren, checken en samenvatten.
4. Het secuur kunnen werken zonder er ‘dingen’
aan toe te voegen.

10. Het administratief ordenen van gegevens.
11. Het opstellen en verspreiden van agenda’s.
12. Het ondersteunen van teamleden die
problemen ervaren met het verrichten
van administratieve taken.

5. Het begrijpen van administratieve handelingen en processen.

13. Het controleren van administratieve
handelen (ook die van andere teamleden).

6. Het kunnen uitvoeren van diverse administratieve taken.

14. Het aanleveren van gegevens die voorhanden zijn in de administratie.

7. Het dienstbaar op kunnen stellen binnen het
team.

15. Het overdraagbaar maken en houden
van administratieve gegevens.

8. Het beheersen van de Nederlandse taal.

16. Het actief bijwerken van administratieve
gegevens.

Valkuilen
1. Onmisbaarheid: De Schrijver creëert voor zichzelf het beeld van het
onmisbaar zijn voor het team. Hierdoor eigent de Schrijver zich privileges toe, waarvan hij/zij vindt er recht op te hebben. Waarom? Omdat
hij/zij onmisbaar is en anders alles in de soep loopt binnen het team.
2. Persoonlijke doelen realiseren: De Schrijver ondersteunt de (in)formele
teamleider in ruil voor het kunnen realiseren van één of meerdere persoonlijke doelen, dan wel door een voorkeursbehandeling te krijgen
t.o.v. andere teamleden.
3. Het niet medeverantwoordelijk zijn voor het functioneren van het team:
De Schrijver beschouwd zichzelf verantwoordelijk voor het al dan niet
uitvoeren van een taak, maar vindt dat andere teamleden verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen binnen het team.

De Atleet is een teamlid die uitblinkt in het verrichten van
specifieke taken, waarin hij/zij zijn/haar kundigheid en
vaardigheid meerdere malen heeft bewezen.
De Atleet is een ‘topsporter’ in zijn/haar specialisme en wil
resultaten bereiken en is niet met minder tevreden. Hierdoor is de Atleet een waardevolle aanvulling op het team
wanneer er vraag is naar het uitvoeren van deze specifieke
taken. In het andere geval kan de Atleet zich gaan vervelen en zijn/haar interesse verliezen.

Kerngebieden
1. Presteren: De Atleet floreert als hij/zij prestaties kan neerzetten en hierdoor raakt de Atleet gemotiveerd om nieuwe vergelijkbare taken te gaan uitvoeren.
2. Specialisme: De Atleet is kundig en vaardig in het met succes
uitvoeren van één of meerdere taken.
3. Zelfstandigheid: De Atleet werkt gewoonlijk zelfstandig in het
uitvoeren van taken waarin hij/zij is gespecialiseerd. De samenwerking bestaat eruit dat andere teamleden ondersteunende diensten verrichten ten bate van de Atleet.
4. Uitdagingen: De Atleet heeft uitdagingen nodig om succesvolle
prestaties neer te kunnen zetten. Anders bestaat de kans dat
de kundigheid en de vaardigheid (snel) afneemt.

Teamrol elementen
1. Meesterschap: De Atleet dient kundig en vaardig te zijn in het
succesvol uitvoeren van één of meerdere taken.
2. Belastbaarheid: De Atleet dient op een verantwoorde wijze om
te kunnen gaan met onvoorspelbare en veranderende omstandigheden en de druk waarmee hij te maken krijgt.
3. Communicatief: De Atleet dient vaardig te zijn in het helder
en duidelijk communiceren over de taak (of taken) waarin hij/
zij is gespecialiseerd. Voor het geven van instructies, het vragen van ondersteuning en het bespreken van het verloop van
de taak.
4. Innoverend: De Atleet zal vernieuwingen voorstellen in het
realisatieproces indien hier een directe aanleiding toe is.
5. Administratief: De Atleet dient vaardig te zijn in het vastleggen van het realisatieproces op schrift.
6. Initierend: De Atleet zal niet of nauwelijks nieuwe initiatieven
ontplooien.

Motivatoren
1. Het belangrijkste motief voor het teamlid is om prestaties neer te zetten (een winnaars mentaliteit).
2. Het tweede motief voor het teamlid is om erkenning te krijgen vooral in de vorm van waardering, aanzien en respect.
3. Het derde motief voor het teamlid is om in topvorm te blijven en steeds beter te worden in het uitvoeren van de taken
waarin hij/zij is gespecialiseerd.
4. Het vierde motief voor het teamlid is dat hij/zij door kan blijven werken tot de taak met succes is uitgevoerd. Hij/zij
beschikt niet over een ‘negen tot vijf’-mentaliteit.

Inner Circle
De Inner Circle die het meest constructief en productief voor de teamrol:
Atleet, is met de teamrollen Werker en Tolk, omdat:
1. De Werker de stuwende kracht is achter het uitvoeren van de reguliere
taken en ondersteunend werkt ten behoeve van de Atleet.
2. De Atleet motiverend werkt voor de Werker om zich actief verder te
ontwikkelen binnen het team en zelf een specialist te worden, dan wel
beter in het uitvoeren van de huidige taken.
3. De Tolk een bruggenbouwer tussen de Werker en de Atleet is om te
zorgen dat beiden elkaars ‘taal’ en werkwijzen begrijpen. Als ook om
de wederzijdse compatibiliteit te vergroten.

1. Het taakgericht kunnen werken.

8. Het snel verveeld zijn als het teamlid
andere taken moet uitvoeren die niet tot
zijn/haar specialisme behoren.

2. Het effectief kunnen uitdrukken in woord en
op schrift.

9. Het nauwgezet en punctueel kunnen
werken.

3. Het communicatief vaardig zijn vooral met betrekking tot het geven van instructies en het
motiveren van andere teamleden om hun beste
beentje voor te zetten.

10. Het niet breed inzetbaar zijn binnen het
team.

Kenmerken

4. Het gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van
één of meerdere taken.
5. Het prestatiegericht werken tijdens het uitvoeren van één of meerdere taken.
6. Het beschikken over een groot doorzettingsvermogen.
7. Het gedisciplineerd en gestructureerd kunnen
werken.

11. Het gevoelig zijn voor competatief gedrag
met andere teamleden en/of derden.
12. Het leer– en nieuwsgierig zijn m.b.t. het
verbeteren van het uitvoeren van de taken waarin het teamlid is gespecialiseerd.
13. Het weten van aanpakken en niet stoppen voordat er een positief resultaat is
geboekt.
14. Het steeds willen verleggen van de grenzen van de mogelijkheden van het team
en het teamlid zelf.

Valkuilen
1. Onmisbaarheid: De Atleet creëert voor zichzelf het beeld van het onmisbaar zijn voor het team. Hierdoor eigent de Atleet zich privileges
toe, waarvan hij/zij vindt er recht op te hebben. Waarom? Omdat hij/zij
onmisbaar is en anders alles in de soep loopt binnen het team.
2. Een solo show van maken: De Atleet komt tot de conclusie dat hij/zij
het enige teamlid is die de beste prestaties neerzet. Hierdoor vergeet
de Atleet om samen te werken met de andere teamleden en verwacht
dat iedereen hem/haar door dik en dun steunt.
3. De teamrealiteit uit het oog verliezen: De Atleet wordt zodanig in beslag
genomen door zijn/haar denkbeelden, ideeën en visies, dat hij/zij het
contact verliest met de groepswerkelijkheid in de ‘hier-en-nu’-situatie
binnen de gegeven omstandigheden.

De Tolk is een teamlid die probeert om teamleden onderling steeds
dezelfde taal (jargon) te laten spreken. Als ook dat het vakjargon
van het team door een derde partij wordt begrepen, en omgekeerd.
De Tolk is een ‘bruggenbouwer’ binnen het team door eenduidig
taalgebruik in woord en schrift te propaganderen. Hierdoor kunnen
vele irritaties, frustraties, conflicten en beheersingsproblemen worden voorkomen binnen het team en/of met een derde partij.

Kerngebieden
1. Jargon & taal: De Tolk dient kundig en vaardig te zijn in het
gebruikte (vak)jargon en taal (inclusief: lichaamstaal, metataal en paralanguage).
2. Toetsen: De Tolk checkt of het (vak)jargon door een ieder op
eenzelfde wijze wordt begrepen.
3. Verhelderen: De Tolk dient vaardig te zijn in het kunnen toelichten en verhelderen van het gebruikte en/of wenselijke
(vak)jargon.
4. Eenduidigheid: De Tolk dient er naar te streven dat er binnen
het team zoveel mogelijk ondubbelzinnig (vak)jargon wordt
gehanteerd.

Teamrol elementen
1. Communicatief: De Tolk dient kundig en vaardig te zijn in het
helder, duidelijk en eenduidig communiceren binnen het team.
2. Meesterschap: De Tolk dient kundig en vaardig te zijn in het
gehanteerde (vak)jargon en taal (inclusief: het gesproken
woord, het geschreven woord, lichaamstaal, metataal, paralanguage en natuurlijk de gebruikte taal in het team, bijvoorbeeld
Nederlands).
3. Administratief: De Tolk dient vaardig te zijn in het vastleggen
van het gebruikte (vak)jargon en de gemaakte afspraken hierover.
4. Belastbaarheid: De Tolk dient op een verantwoorde wijze om
te kunnen gaan met de druk waarmee hij/zij te maken krijgt.
5. Initierend: De Tolk is meer reactief dan proactief.
6. Innoverend: De Tolk is meer behoudend dan vernieuwend.

Motivatoren
1. Het belangrijkste motief voor het teamlid is om een Babylonische spraakverwarring te voorkomen binnen het team en/
of in contact met een derde partij. Het teamlid heeft een voorliefde voor begrijpelijk en eenduidig taalgebruik.
2. Het tweede motief voor het teamlid is om kennis over te dragen op andere teamleden. Het onderwijzen is een soort roeping voor het teamlid.
3. Het derde motief voor het teamlid is om te checken of de teamleden steeds eenduidig en helder (vak)jargon gebruiken
zodat er geen verwarring en/of problemen hierdoor kunnen ontstaan.
4. Het vierde motief voor het teamlid is om erkenning te krijgen vooral in de vorm van respect en waardering.

Inner Circle
De Inner Circle die het meest constructief en productief voor de teamrol:
Tolk, is met de teamrollen Atleet en Werker, omdat:
1. De Werker de stuwende kracht is achter het uitvoeren van de reguliere
taken en ondersteunend werkt ten behoeve van de Atleet.
2. De Atleet motiverend werkt voor de Werker om zich actief verder te
ontwikkelen binnen het team en zelf een specialist te worden, dan wel
beter in het uitvoeren van de huidige taken.
3. De Tolk een bruggenbouwer tussen de Werker en de Atleet is om te
zorgen dat beiden elkaars ‘taal’ en werkwijzen begrijpen. Als ook om
de wederzijdse compatibiliteit te vergroten.

Kenmerken
1. Het effectief kunnen uitdrukken in woord en
op schrift.
2. Het communicatief vaardig zijn vooral met betrekking tot het gebruikte (vak-)jargon.
3. Het gedisciplineerd en gestructureerd kunnen
werken.
4. Het beschikken over relevante kennis van de
gebruikte taal (bijvoorbeeld Nederlands), het
(vak-)jargon, metataal, lichaamstaal en paralanguage.
5. Het aanspreken van teamleden op het (vak-)
jargon wat zij gebruiken en het vragen om
eenduidige definities.
6. Het checken of de teamleden elkaars ‘taal’
spreken en begrijpen wat de ander probeert te
communiceren.

7. Het samenstellen van een begrippenlijst
van het (vak-)jargon.
8. Het onderwijzen in het belang van een
eenduidig taalgebruik. Als ook welke begrippen (met definitie) essentieel zijn
binnen het gehanteerde (vak-)jargon.
9. Het consequent blijven toetsen of een begrip op een juiste wijze wordt gebruikt
overeenkomstig het gehanteerde (vak-)
jargon.
10. Het motiveren van teamleden om actief
en consequent gebruik te maken van de
overeengekomen begrippenlijst.
11. Het voorstellen van nieuwe begrippen,
dan wel andere betekenissen van bestaande begrippen.

Valkuilen
1. Honger naar macht: Het teamlid heeft de smaak te pakken en wil
steeds meer een sturende invloed hebben binnen het team. De teamrol
verleidt om steeds opnieuw als een belangrijk teamlid te worden bevestigd en op basis hiervan bepaalde privileges te willen opeisen.
2. Persoonlijke doelen realiseren: Het teamlid ondersteunt de (in)formele
teamleider in ruil voor het kunnen realiseren van één of meerdere persoonlijke doelen, dan wel door een voorkeursbehandeling te krijgen
t.o.v. de overige teamleden.
3. De teamrealiteit uit het oog verliezen: De Tolk wordt zodanig in beslag
genomen door zijn/haar denkbeelden, ideeën en visies, dat hij/zij het
contact verliest met de groepswerkelijkheid in de ‘hier-en-nu’-situatie
binnen de gegeven omstandigheden.

Een Moederkloek is een teamlid dat zowel de afzonderlijke teamleden als het hele team, met zorg omgeeft. Het teamlid zorgt ervoor
dat het de teamleden aan niets ontbreekt.
De zorg bestaat hoofdzakelijk uit het voorzien in eten en drinken,
bijvoorbeeld: koffie met een koek. Als ook oog hebben of de teamleden comfortabel zitten en in het bezit zijn van de gemakken die nodig (kunnen) zijn binnen de gegeven omstandigheden, bijvoorbeeld:
controleren of er voldoende licht is om goed te kunnen lezen.

Voordelen

Nadelen

1. Sfeergericht: De Moederkloek is een rol die tot
doel heeft om de sfeer binnen de groep te verbeteren. Of om wrijvingen, conflicten en botsingen te
voorkomen.

1. Kans op behagen: De Moederkloek kan doorschieten in het willen behagen van één of meerdere
teamleden om het toch maar gezellig te houden.

2. Dienstbaar: De Moederkloek stelt zichzelf ten
dienste op van één of meerdere teamleden.
3. Gezelligheid: De Moederkloek wil de sfeer binnen
het team vooral gezellig hebben.

2. Steeds dezelfde: Een teamlid speelt vaker de rol
van Moederkloek. Het is ingetraind gedrag.
3. Te gezellig: De Moederkloek maakt het te gezellig
binnen het team, waardoor het uitvoeren van taken in gevaar komen.

De Relativeerder is een groepslid dat meningen, opvattingen bij een
(dreigend) conflict ontdoet van de scherpe kantjes en de betrekkelijkheid van het dispuut weergeeft.
De Relativeerder probeert de doorn uit de poot van de leeuw te trekken, waardoor de zaken niet op de spits worden gedreven binnen
het team.
De Relativeerder probeert ook om de opgebouwde spanningen binnen het team af te voeren.

Voordelen

Nadelen

1. Sfeergericht: De Relativeerder is een rol die tot
doel heeft om de sfeer binnen de groep te verbeteren. Of om wrijvingen, conflicten en botsingen te
voorkomen.

1. Conflict creëren: De Relativeerder kan door zijn
houding juist ook olie op het vuur gooien.

2. Nuchterheid: De Relativeerder blijft met twee voeten op de grond staan en laat zich niet verleiden
tot een verhitte discussie.
3. Dialoog zoeken: De Relativeerder probeert in gesprek te komen en te blijven met teamleden.

2. Bagatelliseren: De Relativeerder kan juist een
(dreigend) conflict teveel afzwakken, waardoor
teamleden zich gekleineerd kunnen voelen.
3. Zegels plakken: De Relativeerder kan door zijn
houding irritatie en frustratie oproepen bij teamleden die niet direct wordt geuit.

De Aanmoediger is een teamlid dat tijdens moeilijke momenten van
het groepsproces andere teamleden probeert te stimuleren en te
motiveren.
De Aanmoediger richt de aandacht hierbij vooral op de persoonlijke
vermogens van de afzonderlijke teamleden in plaats van op zakelijke en/of beroepsmatige argumenten.
De Aanmoediger bezit een positieve en aanstekelijke energie.

Voordelen

Nadelen

1. Sfeergericht: De Aanmoediger is een rol die tot
doel heeft om de sfeer binnen de groep te verbeteren. Of om wrijvingen, conflicten en botsingen te
voorkomen.

1. Desillusie: De houding van de Aanmoediger veroorzaakt juist een anticlimax.

2. Extra mijl lopen: De Aanmoediger probeert teamleden te activeren om extra inspanningen te leveren.
3. Actief makend: De Aanmoediger probeert een passieve houding in een actieve houding om te zetten.

2. Teveel vragen: De Aanmoediger overvraagt één of
meerdere teamleden om wat extra’s te doen.
3. Moeten: De houding van de Aanmoediger werkt
niet stimulerend, maar juist dwangmatig.

De Expressionist is een teamlid wat de gemeenschappelijke gevoelens en reacties van twee of meer teamleden verwoordt.
De Expressionist is een soort ‘teambarometer’, waaraan valt af te
lezen wat de stemmingsverwachting is binnen het team. Hierdoor is
het mogelijk om er direct op in te spelen door de stemming proberen
te bevorderen of juist te neutraliseren.
De Expressionist is sfeergevoelig.

Voordelen

Nadelen

1. Sfeergericht: De Expressionist is een rol die tot
doel heeft om de sfeer binnen de groep te verbeteren. Of om wrijvingen, conflicten en botsingen te
voorkomen.

1. Overdreven: De houding van de Expressionist is
overdreven waardoor het ongeloofwaardig wordt.

2. Empathie: De Expressionist kan zich goed afstemmen op andere teamleden en voorstellen wat er in
hen omgaat.
3. Erkenning: De Expressionist erkent de gevoelens
van twee of meer teamleden.

2. Dominant: De verwoording en de erkenning van
de Expressionist is zo dominant dat hierdoor het
realisatieproces van doelen en taken stil komt te
liggen.
3. Foute aandacht: De Expressionist geeft op een
onwenselijke manier aandacht aan de gevoelsbeleving van twee of meer teamleden.

De Humorist is een teamlid dat zorgt voor de luchtige noot binnen
het team. Zonder dat dit storend werkt of ten nadele van het
groepsproces. De humor is slechts bevorderlijk voor de sfeer binnen
het team.
De humor is afgestemd op het team binnen de ‘hier-en-nu’-situatie.
Zo kan het bijvoorbeeld om politiek incorrecte humor gaan, die toepasselijk is bij het team.
De Humorist zorgt ervoor dat de spanningsboog minder wordt.

Voordelen

Nadelen

1. Sfeergericht: De Humorist is een rol die tot doel
heeft om de sfeer binnen de groep te verbeteren.
Of om wrijvingen, conflicten en botsingen te voorkomen.

1. Niet geschikt: De humor is niet geschikt voor
meerdere teamleden en hierdoor slaat de Humorist de plank mis.

2. Emotionele ontlading: De Humorist weet een emotionele ontlading te bewerkstelligen.
3. Lachen: De Humorist weet door het lachen de
sfeer op een gewenste wijze te beïnvloeden.

2. Niet het moment: De Humorist beschikt over een
verkeerde timing en daardoor mist de humor zijn
doel.
3. Provocerend: De houding van de Humorist werkt
provocerend en roept juist weerstand op bij meerdere teamleden.

De Susser is een teamlid dat tijdens een (dreigend) conflict of bij
een meningsverschil, probeert om de gemoederen te sussen.
De belangrijkste reden waarom de Susser dit doet is omdat hij zelf
niet overweg kan met conflictsituaties.
De Susser hoopt dat ‘alles’ met een sisser afloopt zonder dat er binnen het team vervelende dingen zijn gezegd of gedaan.
De Susser is een taakbelemmerende rol.

De Betweter is een teamlid dat zijn meningen, opvattingen, ideeën,
hoger inschat dan die van de overige teamleden.
Niet zelden onder het mom: "Ik kan het weten, omdat ik.......". Deze
opstelling werkt in de regel belemmerd, zo niet stagnerend voor het
team.
De Betweter zoekt eerder de monoloog dan de dialoog en is redelijk
Oost-Indisch doof.
De Betweter is een taakbelemmerende rol.

De Zwijger is een teamlid dat in het team niet of nauwelijks spreekt
(letterlijk!).
De Zwijger is er van overtuigt dat hij/zij weinig tot niets te vertellen
heeft, dan wel dat zijn/haar mening er verder toch niet toe doet.
Bovendien wil de Zwijger niet worden verleidt om uitspraken te
gaan doen, omdat hij/zij hierdoor de controle kan verliezen en per
ongeluk een uitspraak kan doen die schadelijk voor hem/haar is.
De Zwijger is een taakbelemmerende rol.

De Opposant is een teamlid dat telkens in de contramine gaat, tegen iedereen die een bedreiging vormt voor zijn/haar positie binnen
het team. De Opposant beschouwt een discussie als een prima middel om de machtsverhoudingen te testen. Hieraan worden de teamdoelen en de bijbehorende taken ondergeschikt gemaakt. De Opposant is er gewoonlijk zelf van overtuigt dat hij/zij een absolute
meerwaarde is voor het team.
De Opposant is een taakbelemmerende rol.

De Meeloper is een teamlid dat zo gezegd met iedere wind mee
waait. Het maakt niet uit welk standpunt er wordt gepropagandeerd, zolang zijn/haar positie binnen de groep maar is veilig gesteld.
De Meeloper heeft het gewoonlijk zelf niet in de gaten dat hij/zij op
een ‘ad hoc’-wijze denkt en reageert in een situatie. Bovendien is de
Meeloper er goed in om zichzelf te overtuigen dat hij/zij wel degelijk
een eigen mening heeft verkondigd binnen het team.

De Manipulator is een teamlid dat door middel van manipulatieve
handelingen probeert om zijn/haar ideeën, opvattingen en voorstellen binnen het team er door heen te drukken.
De Manipulator is goed in het emotioneel chanteren van teamleden
om zijn/haar zin door te drijven. Hierbij weet de Manipulator alle
acties voor zichzelf goed te praten.
De Manipulator is een taakbelemmerende rol.

De Afdwinger is een teamlid dat door verbaal geweld, heftige reacties en veel minder op basis van argumenten, zijn/haar gelijk probeert te krijgen.
De Afdwinger gaat niet zo subtiel te werk als een manipulator,
maar gaat recht door zee op zijn/haar (persoonlijk) doel af. Bovendien redeneert de Afdwinger in zwart/wit termen: je bent voor of je
bent tegen.
De Afdwinger is een taakbelemmerende rol.

De Opportunist is een teamlid dat gebruik maakt van de situatie
om daar eigen voordeel uit te halen. Het is niet dat de Opportunist
toewerkt naar het persoonlijk voordeel, maar als de gelegenheid
zich aandient zal hij/zij er dankbaar gebruik van maken.
De Opportunist redeneert dat iedereen hetzelfde zou doen als hij/
zij, tenminste als de andere teamleden sneller zouden zijn geweest.
Het is een buitenkansje wat de Opportunist echt niet kan laten lopen.

De Verhullende is een teamlid dat niet rechtstreeks over een onderwerp of een persoon praat, maar slechts door toespelingen en insinuerende opmerkingen. Het gevolg is dat onderwerpen en personen
met een dikke laag mist worden omgeven.
De Verhullende kan soms ‘mysterieus’ over komen, maar doorgaans
is de Verhullende eenvoudigweg niet te volgen in dat wat hij/zij vertelt en roept juist irritatie op.
De Verhullende is een taakbelemmerende rol.

De Formalist is een teamlid dat zijn/haar zekerheid haalt uit regels,
afspraken, procedures, richtlijnen en structuren.
De Formalist heeft de dwingende verwachting dat andere teamleden zich ook aan de regels, afspraken, procedures, richtlijnen en
structuren houden en als dit niet het geval is, dan mag de Formalist corrigerend (soms zelf sanctionerend) optreden van zichzelf. Bovendien is de Formalist overtuigt van zijn/haar gelijk.
De Formalist is een taakbelemmerende rol.

De Lolbroek is een teamlid dat gebrand is om een luchtige noot in
de groep te brengen. In de regel gaat dit ten koste van de sfeer binnen de groep. Omdat de Lolbroek niet handelt vanuit het groepsbelang.
De humor van de Lolbroek is vaker sarcastisch, cynisch en/of kwetsend van aard. Als ook niet passend binnen de gegeven omstandigheden. Anders gezegd: niet afgestemd op de ‘hier-en-nu’-situatie.
De Lolbroek is een taakbelemmerende rol.

De Twijfelaar is een teamlid dat steeds opnieuw door twijfel wordt
getroffen. Hierdoor stagneert de vooruitgang van het Team.
Bij de Twijfelaar weegt het individueel belang zwaarder dan het
groepsbelang en wel omdat dit teamlid, niet zo zeer tussen twee of
meer mogelijkheden kan kiezen, maar zichzelf voor de keuze ziet
staan om tussen één of meerdere teamleden te moeten kiezen.
De Twijfelaar is een taakbelemmerende rol.

De Conformist is een teamlid dat een bemiddelende rol kiest in
(dreigende) conflictsituatie, uit angst of uit bescherming van de eigen belangen en/of de persoonlijke doelen.
De Conformist kan een sociale indruk maken op teamleden, omdat
de verborgen agenda van het teamlid onuitgesproken blijft. Bovendien geeft de Conformist aan een voorkeur te hebben voor een harmonieus team.
De Conformist is een taakbelemmerende rol.

De Gevoelige is een teamlid dat gekenmerkt wordt door overgevoelige reacties en gevoelens, die niet in verhouding staan tot het te behandelende conflict, problemen, onderwerp of werkwijze.
De Gevoelige zal niet open staan om de oorsprong van deze overgevoeligheid te bespreken. Daar tegenover staat dat hij/zij wel uitvoerig uiting zal geven aan dat gevoel binnen de groep. Meestal betreft
het negatieve gevoelens, zoals walging, ontzetting, teleurstelling,
onthutsing. De Gevoelige is een taakbelemmerende rol.

Naam:
Datum:
Bekijk de online presentatie over de NPM rollenlijst: www.boekenhoek.info/apartbekijken/rollenlijst/
index.html Maak de vragen en kruis vervolgens hieronder de uitkomsten van de diverse vragenlijsten
aan!
Caesar
Caesarion
Werker

Weegschaal

Criticus

Organisator

Architect

Wijsgeer

Diplomaat

Schrijver

Strateeg

Atleet

Tolk

Moederkloek

Relativeerder

Aanmoediger

Expressionist

Humorist

Susser

Betweter

Zwijger

Opposant

Meeloper

Manipulator

Afdwinger

Opportunist

Verhullende

Formalist

Lolbroek

Twijfelaar

Conformist

Gevoelige

Naam:
Datum:

De formele teamrol is:

De functiegerichte teamrollen zijn:

De functionele teamrollen zijn:

Mijn conclusies:

Primaire teamrol

Primaire teamrol

Primaire teamrol

Secundaire teamrol

Secundaire teamrol

Secundaire teamrol

Secundaire teamrol

Secundaire teamrol

Secundaire teamrol

Secundaire teamrol

Secundaire teamrol

Secundaire teamrol

Secundaire teamrol

Tertiaire teamrol

Tertiaire teamrol

Tertiaire teamrol

Tertiaire teamrol

Tertiaire teamrol

Tertiaire teamrol

Tertiaire teamrol

Tertiaire teamrol

Tertiaire teamrol

Tertiaire teamrol

Tertiaire teamrol

Tertiaire teamrol

Tertiaire teamrol

Tertiaire teamrol

Tertiaire teamrol

Tertiaire teamrol

Tertiaire teamrol

Tertiaire teamrol

Tertiaire teamrol
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Algemeen
Naam van de oefening: Authentieke passie?
Onderwerp van de oefening: Een discussie over een inhoudelijk onderwerp waarbij er ruimte is voor persoonlijke kleuring en meningen, staan
binnen teams gewoonlijk niet hoog op de agenda. Waarom? Omdat het gemakkelijk
leidt tot botsingen, confrontaties, conflicten of zelfs tot een ruzie. Het gevolg is dat
het veelal wordt vermeden, dan wel sterk ingeperkt wordt of de touwtjes strak in de
hand worden gehouden door een gespreksleider of de teamleider.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het leren op waarde schatten van een inhoudelijke en persoonlijk gekleurde discussie; [2] Het leren discussiëren over een inhoudelijk onderwerp dat een persoonlijke kleuring kent; [3] Het niet mee laten slepen
door sentimenten tijdens de discussie; [4] Het corrigeren van een teamlid wat
‘doorschiet’ tijdens een discussie.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider wordt gegeven; [2] Het feedback en feed forward geven en ontvangen; [3] Het actief samenwerken met andere teamleden om te leren inhoudelijk te
discussiëren.
Stap van de fase van het groepsproces: Stap beheersing van de inclusiefase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: De intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 150 tot 220 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, ‘Wat is een discussie?’, ‘Discussie 1’, ‘Discussie
2’, ‘Discussie 3’, flip-over.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek), groepsgesprek/
discussie (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het in kleur printen van ‘Wat is een discussie?’, ‘Discussie 1’,
‘Discussie 2’, ‘Discussie 3’.
Stage en aankleding: De tafels en stoelen dienen in een ‘hoefijzer’-vorm te worden opgesteld
met aan de open zijde een flip-over.
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De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de teamleden willen plaatsnemen. Bovendien deelt de groepsleider aan ieder teamlid uit: ‘Wat is een discussie?’
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider vraagt of de teamleden drie subgroepen willen vormen en bij elkaar willen
gaan zitten.
2. De groepsleider deelt aan iedere subgroep één discussie case uit. Dus subgroep 1, discussie
1; subgroep 2, discussie 2; subgroep 3, discussie 3.
3. De groepsleider vraagt of zij de discussie willen lezen en de bijbehorende opdracht willen
maken. Hiervoor krijgt iedere subgroep 60 minuten de tijd.
Het tweede deel
1. De groepsleider vraagt of de teamleden weer in de gesprekskring willen plaatsnemen.
2. De groepsleider vertelt dat de teamleden zo dadelijk een discussie gaan voeren.
3. De groepsleider wijst een gespreksleider aan.
4. De groepsleider: “Het onderwerp van de discussie is: Van een teamlid mag worden verwacht
dat hij/zij met passie deelneemt aan dit team en bovenal authentiek is, dus zichzelf niet anders voordoet dan hij/zij in werkelijkheid is”.
Let op: de groepsleider grijpt in tijdens de discussie, door middel van korte time-out’s (max. 10
minuten), om te vragen of de subgroepen het verloop van de discussie willen bespreken. Met name aandacht voor wat er NIET loopt in de discussie en hoe de discussie ook echt een discussie
kan zijn, zoals dit ook in de definitie staat aangegeven. Extra aandachtspunten: Blijft de discussie gaan over het gespreksonderwerp? Is de discussie saai? Hoe kan de discussie dan worden
gestimuleerd? Is de discussie te fel geworden waardoor het ten koste gaat van de inhoudelijke
argumenten? Hoe kan de discussie efficiënter worden gevoerd? Is een discussie een wedstrijd
waarbij er sprake is van een winnaar en een verliezer?
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit.

Evaluatie
Opruimen: De attributen wordten pas na de evaluatie opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de kans om hun ervaringen, gedachten en gevoelens tot
uitdrukking te brengen. Aandachtspunten: Wat is de meerwaarde voor het team om inhoudelijke discussies te voeren? Wat doet het met je als je een andere partij niet van je standpunten
kunt overtuigen? Hoe ervaar je het als de andere partij je wel heeft weten te overtuigen? Stap
je in de discussie met de gedachte om te voorkomen dat je wordt overtuigd door de andere partij? Is het winnen van een discussie voor jou belangrijk? Misschien zelfs een principieële zaak?
Volharding: Wat heb je geleerd n.a.v. de oefening? Wat zijn aandachtspunten voor jou en
voor de groep?

Een discussie is een gesprek tussen twee of meer partijen waarbij
de partijen elkaar proberen te overtuigen op basis van argumenten.

Een discussie is alleen succesvol
als de partijen openstaan voor een
wederzijdse beïnvloeding.

In een team vindt er een discussie plaats over de begrippen: PASSIE & AUTHENTICITEIT. Teamlid Hans stelt: “De termen worden veel

te veel gebruikt en verliezen daardoor hun betekenis en waarde. Het gevolg is dat het holle termen zijn geworden. Het is tijd
voor iets anders!” Het gevolg is een heftige discussie. Hieronder tref je fragmenten aan van de discussie tussen Hans en
Susan. De hier onderstaande tekstfragmenten zijn afkomstig uit de feitelijke discussie. Om privacyredenen zijn de namen aangepast..

“Zal wel veel gebruikt worden maar dat is nog geen reden om het daarom maar holle termen te noemen en dat het geweest is. Mijns inziens blijven dat 2 zeer belangrijke drijfveren die je nodig hebt om
ons vak goed uit te kunnen oefenen. Net als met ADHD, lijkt op een modegril en is het misschien ook
vaak ten onrechte, maar dat neemt nog niet weg dat ADHD niet bestaat.
En dat ‘tijd voor iets anders’. Waar doel je dan op?

“Susan, de bedenker van ADHD is het trouwens niet met je eens. Omdat ADHD een syndroom is en
niet kan worden aangetoond, dan op basis van een indirecte correlatie tussen geobserveerde gedragskenmerken. Het is trouwens nog de vraag of dat ADHD in DSM V nog voor komt, de geluiden
zijn: niet. Net als het borderline syndroom. Dus vanaf volgend jaar bestaat dat ook niet meer, best
bizar toch?
Het tijd voor iets anders heeft voor mij te maken met bewust taalgebruik: weten wat je zegt en niet
vervallen in synoniemen om een term uit te leggen. De woorden passie en authenticiteit kunnen er
zelf ook niets aan doen, maar de persoon die ze hanteert wel. Zo is de eerste betekenis van passie:
het lijden van Christus.
Welke definitie hanteer jij voor de woorden?”

“Pff vermoeiend onderwerp als je net een dag met je jongste zoontje in het ziekenhuis hebt gezeten,
maar vooruit.
Lieve Hans, weet je het kan me eigenlijk niet zoveel schelen, iedereen mag ergens een bepaald idee
over hebben maar altijd dat doorgekwetter onderling wie wat zegt en waarom, en ja, laten we het vooral
gaan uitdiepen zodat we het met z’n allen eigenlijk helemaal niet meer snappen.
2 van mijn zoontjes hebben ADHD dus zal ik er wel iets van weten, eigenlijk net zoveel als al die verschillende medici die er een mening over hebben, psychologen of leerkrachten.
Mijn kinderen mogen bijvoorbeeld niet aan de medicijnen, over mode gesproken.
Zelfs bij het jeugdriagg balen ze ervan, in het gesprek voor een herindicatie pgb zeggen ze dat het wel
meetelt of je luistert naar een ‘professioneel’ advies.
Zolang ze nu pas aan het uitzoeken zijn wat ritalin bv voor werking heeft op het kinderbrein op langer
terrein en wat de eventuele gevolgen hiervan kunnen zijn zeg ik alleen maar: niet die van ons.
Afijn, ik dwaal een beetje af, maar ik denk bij de woorden passie en authenciteit niet aan een beschrijving uit het woordenboek”. Lees verder op de volgende pagina!

“Ik ben het met Kees eens, dat zijn twee zeer belangrijke gevoelens die ik voor mezelf amper kan definieren. Ik weet dat ik op mijn 42e mijn passie heb gevonden, en dat meet ik aan een gevoel.
Kippevel heb ik nog nooit zo vaak gehad als ik met gedrevenheid over ons vak praat, en soms kan het
zelfs gebeuren dat terwijl ik praat over iets, ik bijna vol kan schieten, zo’n drive voel ik.
Ik wil een goede hulpverlener worden, ik ben momenteel mensen aan het matchen. mensen die zijn
vastgelopen met hun eerdere relaties, hun draai niet kunnen vinden, ongelukkig en onzeker kunnen zijn
door hetgeen ze in hun rugtas hebben. Jonge jongens in een gesloten inrichting waar ik graag iets voor
wil opzetten wat klassieke muziek betreft, wat mijn achtergrond is. Emoties willen losmaken, mensen
raken. Inmiddels weet ik dat ik dat talent heb, om mensen te raken en te motiveren.
Hoe? Vanuit mijn eerlijkheid en eigen ik, zonder masker, bij hoog of laag, het maakt me niet uit.
Ik ben altijd mezelf, doe me niet beter voor dan ik ben en hoop dat mensen door die houding met daarnaast mijn enthousiasme daar iets van meekrijgen en ze denken: goh, is het zo "makkelijk"? Gewoon
doen dingen waar je hart blij van wordt, waar je achter staat, in geloofd, doorzetten. Mensen die energie
van je krijgen en wat je wilt proberen door te geven. Ik werk vanuit mijn hart, intuitie, gedrevenheid en
puurheid. En ik hoop dat dat me een goede maakt in dit vak. O ja, en of de mensen zich op hun gemak
voelen bij je, of ze terugkomen, vooruit gaan in datgene wat ze willen bereiken. Dat is wat mij drijft”.
“Het introduceren van je persoonlijke problematiek in een discussie gaat meestal niet goed samen.
Hierdoor is het bijna onmogelijk om inhoudelijk over een onderwerp te praten omdat jij een ervaringsdeskundige bent. Hiermee zeg ik niet dat twee van je kinderen geen problematische gedrag
vertonen, ook niet dat ze zijn gediagnosticeerd met ADHD. Maar het inbrengen van ADHD in de discussie om aan te tonen dat de termen: passie en authenticiteit, geen modegril zijn, werkt vertroebelend. Want juist met ADHD, zoals je zelf beschrijft, beweegt alles verschillende kanten uit, als een
speelbal op de golven. Het syndroom en de behandeling staan erg ter discussie, zo erg dat zelfs de
politiek zich ermee bemoeit.
En dat is juist mijn punt om proberen een inhoudelijke discussie aan te gaan over twee relatief onschuldige termen als passie en authenticiteit: op een gegeven moment weet niemand meer waarover het gaat en dan wordt het vervelend om inhoudelijk weer te geven wat het vakjargon betekent.
Vakinhoudelijk levert dit een flink probleem op als een term niet gedefinieerd kan worden of voor
velerlei uitlegbaar is, omdat dit het voeren van een gesprek ernstig bemoeilijkt. De kans bestaat dat
iedereen denkt over hetzelfde te hebben, terwijl er feitelijk andere betekenissen of invullingen aan
het begrip worden toegekend. Volgens mij heeft Watzlawick hier nog een goed boek over geschreven”.
“Ik wens iedereen veel succes maar ik ben klaar met dit onderwerp”.

Opdracht
1. Hoe denken jullie over de stelling van Hans dat: ‘De termen PASSIE & AUTHENTICITEIT veel te veel worden gebruikt en hierdoor hun betekenis en waarde verliezen. Het gevolg is dat het holle termen zijn geworden en het is tijd voor iets anders’?
2. Wat vinden jullie van de discussiestandpunten van Susan en Hans? Wat valt jullie eraan op?
3. Als er een winnaar van de discussie moet worden aangewezen, wie is dat dan? Susan of Hans?

4. Hoe gaan jullie om met een vergelijkbare discussie in het team? Is daar ruimte voor? Is het goed voor de onderlinge samenwerking? Komt het vaker voor in het team? Te vaak of juist te weinig?

In een team vindt er een discussie plaats over de begrippen: PASSIE & AUTHENTICITEIT. Teamlid Hans stelt: “De termen worden veel

te veel gebruikt en verliezen daardoor hun betekenis en waarde. Het gevolg is dat het holle termen zijn geworden. Het is tijd
voor iets anders!” Het gevolg is een heftige discussie. Hieronder tref je fragmenten aan van de discussie tussen Hans en
Peter. De hier onderstaande tekstfragmenten zijn afkomstig uit de feitelijke discussie. Om privacyredenen zijn de namen aangepast..
“Ik snap wat je bedoelt, maar ben het niet met je eens. De woorden blijven dezelfde betekenis houden.
In mijn werk draait het al jaren om passie en authenticiteit en dat verandert niet nu het - inderdaad zulke modewoorden zijn geworden. We zien hetzelfde op het gebied van groen en duurzaamheid. Maar
ik blijf toch nog steeds graag kiezen voor groen en duurzaam leven. Vergeten groenten zijn ook opeens
heel trendy, maar ik vind een pastinaak of schorseneren er niet minder lekker om.
Het gaat er voor mij om dat je bij het maken van keuzes op je gevoel afgaat en dan merk je snel of
woorden als passie en authenticiteit zuiver zijn gekozen of dat ze gebruikt worden omdat het nu eenmaal de trend is. Ik zie voorlopig nog genoeg situaties waarin zowel passie als authenticiteit zeer welkom zou zijn”.
“Ik ben het met je eens dat de woorden er niets aan kunnen doen. Maar uit een steekproefje blijkt
dat coaches en trainers die hiernaar worden gevraagd geen inhoudelijk antwoord kunnen geven.
Het beste wat volgt zijn synoniemen of het ene begrip uitleggen aan het andere begrip (als gevolg
> oorzaak), of het is 'iets' wat je moet voelen. Wat ook opvalt is dat het als vijandig wordt geclassificeerd als je vraagt om uitleg van het gehanteerde jargon, best vreemd.
Passie en authenticiteit zijn twee woorden en kunnen als zodanig worden gedefinieerd. Maar het lijkt
erop dat de woorden juist veel breder worden geinterpreteerd uit onwetendheid. Anders gezegd:
het klink goed en het verkoopt momenteel.
Is het werkveld juist niet gebaat met eenduidig taalgebruik? Of vind je het juist goed om naast elkaar heen te praten?
Tot slot zou ik je willen vragen welke definities hanteer jij van beiden woorden?”
“Authenticiteit is voor mij echtheid. Handelen vanuit je pure zelf, zonder je al teveel aan te trekken van
(rol)patronen, verwachtingen of (ongeschreven) wetten. En als je je wel voegt naar één van deze dingen, dan maak je die keuze bewust, zonder jezelf geweld aan te doen. Authentiek zijn en handelen doe
je vanuit een bewust (of soms ook onbewust) weten dat je mag zijn wie je bent. Dat we allemaal een
uniek stukje zijn van die immens grote puzzel. En dat we de wereld en de mensheid eigenlijk tekort
doen door niet te zijn wie we werkelijk zijn, omdat de puzzel dan nooit helemaal compleet zal zijn.
Passie is voor mij alles wat je hart sneller doet kloppen. Wat je doet glimlachen, ook al ben je nog zo vermoeid, dat wat je atijd energie geeft, waar je ogen van gaan schitteren, waarbij je voelt dat je op je best
bent. Bezig zijn met of praten over je passies doet je stralen en maakt je mooi en aantrekkelijk voor
jezelf en voor anderen. Als je weet wat je passie is of wat je passies zijn en je maakt daar plaats voor in
je leven, ben je een gelukkig mens en dat straal je uit op anderen. Een passie kan variëren van surfen
of autoracen tot en met omgaan met mensen of koken voor je familie. Ik denk dat bijna alle passies wel

te herleiden zijn naar een paar 'hoofdpassies' die het meest voorkomen. Soms is het een hele puzzel
om daarachter te komen, maar het is alleszins de 'moeite' waard.
Nou, dat waren lange definities. Maar je ziet dat de woorden veel betekenis voor mij hebben :-). Zelf
denk ik dat mensen die geen (of een onbevredigende) betekenis kunnen geven aan deze woorden, ze
inderdaad beter niet kunnen gebruiken. Maar eigenlijk maakt mij dat niet veel uit, want dat is dan toch
niet ons probleem?”

“Misschien een domme vraag maar waarom is passie gekoppeld aan de z.g. positieve eigenschappen, kenmerken en handelingen? Bij o.a. cliënten kun je juist ook zien dat zij passievol zijn op negatief gewaardeerde of destructieve gedragingen & handelwijzen.
Tot slot: persoonlijk vind ik het wel belangrijk om elkaar aan te spreken op bijvoorbeeld inhoudelijk
taalgebruik, omdat anders ook het communiceren binnen het team over inhoudelijke onderwerpen
onzinnig is. Want als iemand termen willekeurig gebruikt zonder precies te weten wat hij/zij hiermee
wil communiceren (of er een afwijkende betekenis aan toe dicht) dan is het resultaat per definitie:
miscommunicatie en dan is het wel jouw probleem geworden”.
“Het klopt inderdaad dat er mensen zijn die vol passie in wezen (zelf)destructief bezig zijn. Ik denk dat
dit komt door het bezig zijn met die passie ze toch iets geeft waar ze naar verlangen. Dat kan een stukje veiligheid zijn of een gevoel van bevrijding (even van iets anders verlost zijn). Als deze mensen dieper zouden kijken, zouden ze kunnen ontdekken dat dat waar ze werkelijk naar verlangen (die veiligheid, die vrijheid of wat dan ook) ook op een andere manier bereikt zou kunnen worden. Dat is eigenlijk
wat ik bedoelde met die 'hoofdpassie' die er vaak achter zit. Iemand denkt dat zijn passie bestaat uit
verzamelen en zijn hele huis vol stouwen met allemaal rommel. Maar zijn werkelijke passie is misschien
wel het creëren van een gevoel van veiligheid. Je kunt iemand altijd vragen: wat levert deze passie jou
op, hoe zou je je voelen als je dit niet zou doen, enzovoort. Als iemand daar open en eerlijk naar durft te
kijken, kan hij/zij tot de ontdekking komen dat er ook andere manieren zijn om dat gewenste gevoel te
bereiken (tenzij je het heerlijk vindt om in zo'n volgestouwd huis te wonen en ook geen huisgenoten hebt
die zich daaraan ergeren).
Als je denkt dat jouw passie bestaat uit elke avond naar de kroeg gaan en je daar met vrienden klem
zuipen, en je komt er uiteindelijk achter dat jouw werkelijke passie is om het gezellig te hebben met anderen, dan vind je misschien wel een nieuwe passie door bijvoorbeeld wekelijks je huis open te stellen
voor vrienden of lekker voor ze te koken. Ik vind het dus belangrijk om op zoek te gaan naar de passie
(hartstocht) of het verlangen achter de passie.
Het zit in mijn natuur om de zaken positief te benaderen, dus ik kijk altijd eerst op die manier. Ik ga er
vanuit dat iedereen graag gelukkig wil zijn en dat je je passies daarvoor inzet. Tijdens gesprekken komt
vanzelf wel naar voren of dit inderdaad het geval is.

En ten slotte: een strijd over woorden ga ik niet meer aan. Dat leidt tot niets. Zeker in deze tijd waarin
de taal en het taalgebruik continu veranderen en waarin door de individualisering interpretaties alleen
maar meer uiteen gaan lopen. Als je echt verbinding met iemand hebt, dan kijk en voel je al heel snel
achter de woorden”.

Opdracht
1. Hoe denken jullie over de stelling van Hans dat: ‘De termen PASSIE & AUTHENTICITEIT veel te veel worden gebruikt en
hierdoor hun betekenis en waarde verliezen. Het gevolg is dat het holle termen zijn geworden en dat het tijd is voor iets
anders’?
2. Wat vinden jullie van de discussiestandpunten van Peter en Hans? Wat valt jullie eraan op?
3. Als er een winnaar van de discussie moet worden aangewezen, wie is dat dan? Peter of Hans?
4. Hoe gaan jullie om met een vergelijkbare discussie in het team? Is daar ruimte voor? Is het goed voor de onderlinge

samenwerking? Komt het vaker voor in het team? Te vaak of juist te weinig?

In een team vind er een discussie plaats over de begrippen: PASSIE & AUTHENTICITEIT. Teamlid Hans stelt: “De termen worden veel

te veel gebruikt en verliezen daardoor hun betekenis en waarde. Het gevolg is dat het holle termen zijn geworden. Het is tijd
voor iets anders!” Het gevolg is een heftige discussie. Hieronder tref je fragmenten aan van de discussie tussen Hans en
John. De hier onderstaande tekstfragmenten zijn afkomstig uit de feitelijke discussie. Om privacyredenen zijn de namen aangepast..
“Ik ben nieuwsgierig, hoe worden de 2 woorden 'verkeerd' geinterpreteerd? En hoe bepaal je dat? Volgens mij zijn het container begrippen met vele definitie mogelijkheden. Ieder zijn eigen verhaal/
interpretatie/etc....dat is met zoveel woorden het geval”.

“Ik vind om elkaar te kunnen begrijpen d.m.v. taal het belangrijk is om de toegekende betekenis van
woorden te weten. Als je niet weet welke invulling je gesprekspartner eraan toe dicht, dan is de verleiding meer dan groot om je eigen invulling aan de woorden van de gesprekspartner toe te voegen
om het zo begrijpelijk te maken (gestalte wet). Echter praat je dan langs elkaar heen. Ieder overtuigt
van het juiste gebruik van de woorden en er vanuit gaande dat de ander over precies hetzelfde
heeft. Hierdoor ontstaat er miscommunicatie, wat o.a. door Watzlawick goed is beschreven.
Juist met 'container' woorden (zoals jij het noemt) is het extra belangrijk om duidelijk te zijn in wat je
probeert over te brengen, omdat het (schijnbaar) vele betekenissen/associaties/synoniemen/
symbolisaties bezit.
Er bestaan natuurlijk vaste afgesproken betekenissen van de woorden Passie en Authenticiteit,
waarom die niet gebruiken? Is het juist niet verwarrend om af te wijken van de Nederlandse
woordbetekenissen? Waartoe dient het?....op die laatste vraag is het antwoord eenvoudig: om vakjargon te creëren.
Mijn vraag aan jou is: Waarom is het niet nodig of wenselijk om helder vakjargon te hanteren?”
“Natuurlijk is het belangrijk om tijdens gesprekken te weten wat de achterliggende betekenissen zijn.
Helemaal mee eens. Extra met dit soort woorden. Ik heb ooit iemand ontmoet die verzamelde betekenissen voor innovatie...op dat moment had hij al 240 verschillende betekenissen verzameld.
Alleen begrijp ik jou omschrijving holle termen en verliezen van betekenis niet. Heb je voorbeelden?
De woorden hebben vanaf begin af aan al verschillende betekenissen. Of kan jij mij 1 basis betekenis
aanwijzen die wij allemaal kunnen/willen aannemen?
Lees verder op de volgende pagina!

“Kijk eens op wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Authenticiteit_(filosofie) hier beginnen ze direct met
de uitleg over verschillende zienswijzen”.

“Jammer dat je geen antwoord geeft op mijn vraag. Voor wat betreft je reactie is mij het duidelijk
dat jij vertrekt vanuit de onvermijdelijkheid dat iedereen een eigen betekenis geeft aan een woord.
Precies daar ben ik het helemaal mee eens: een woord is een symbool en de symboolbetekenis is
gekoppeld aan de persoon (intern toetspunt). Om ervoor te zorgen dat de symbolisaties niet te veel
uiteen gaan en om communicatie misverstanden (proberen) te voorkomen zijn er overeengekomen
afspraken over de symbolische betekenissen van een woord, denk aan woordenboeken, woordenlijsten et cetera. (extern toetspunt).
Zo is de Wikipedia pagina over authenticiteit een extern toetspunt voor vakjargon, in dit geval: existentialistische filosofie (het begripskader). Hierbinnen wordt aangegeven dat er verschillende betekenissen van het begrip bestaan, iedere betekenis is gekoppeld aan een existentiele filosoof: Kierkegaard, Satre, Heidegger. Vervolgens wordt kort aangegeven wat iedere filosoof onder het begrip
verstaat (de persoonlijke symbolisatie). Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld te praten over, bijvoorbeeld, Kierkegaard's authenticiteit binnen de existentialistische filosofie.
Stel voor dat je je kunt vinden in de betekenis van authenticiteit zoals die door Kierkegaard is beschreven en je gaat dit hanteren in een gesprek of een discussie, of tijdens een les, een training of
een coachingstraject, dan is de kans op een miscommunicatie bijzonder groot omdat er niet zoveel
mensen zijn die Kierkegaard's authenticiteit paraat hebben (of er ooit van hebben gehoord).
Een gesprek is dan pas zinvol als de gesprekspartner (zeker bij vakjargon) het begripskader weet
en de betekenis die het woord daarbinnen bezit. De kans op miscommunicatie wordt dan minder en
de kwaliteit van de dialoog neemt (in potentie) toe. Anders gezegd: het is niet erg om meerdere betekenissen van een begrip te hebben, zolang je aan je gesprekspartner duidelijk kunt maken waar
de betekenis vandaan komt (begripskader) en welke inhoud het bezit.
Mijn punt met holle woorden is juist dat begrippen als passie en authenticiteit maar al te vaak worden gebruikt zonder dat de coach of trainer weet vanuit welk begripskader hij/zij de woorden gebruikt en welke betekenis zij binnen het begripskader bezitten. Het doorvragen daarop maakt al heel
snel duidelijk, zoals ik al eerder heb aangegeven, dat de persoon de woorden geen inhoud kan geven en al snel vervalt tot synoniemen, defensieve houding of dat je het gewoon moet 'voelen', of er
volgt een mystificatie van het woord.
Wat betekent dat voor cliënten, trainees en studenten als zij een website of een folder bekijken en
daar prominent woorden als PASSIE en AUTHENTICITEIT zien staan. "Daar gaan wij samen aan
werken!" Terwijl de coach of trainer zelf geen betekenis binnen een begripskader kan geven. In de
jaren tachtig van de vorige eeuw noemden we dat: freewheelen.

“Leuk leuk leuk… Ik heb geen antwoord op jou vraag gegeven omdat jou vraag niet mijn uitgangspunt is.
Ik heb niet gezegd dat ik het er niet mee eens ben helder vakjargon te definiëren. Mijn uitgangspunt is
dat er meerdere betekenissen bestaan en dat het moeilijk zal zijn een helder vakjargon te definiëren
als er zoveel verschillende definities zijn. Daarom ook mijn vraag waar baseer je jou statement op en
hoe zou jij dan tot een definitie willen komen?
Jou reactie geeft mij meer inzicht in jou standpunt. Heel mooi en helemaal mee eens. Mensen en dus
ook trainers/coaches gebruiken holle termen zonder diepgang en zelfs zonder zelf de diepgang te weten. En dit mag iedereen zichzelf erg kwalijk nemen als je dit doet....'gelul in de lucht' noem ik het. Iets
vertellen zonder dat je PRECIES weet hoe het zit. Heel mooi Hans en helemaal mee eens. Ik zou de statement dan wel veel breder trekken. Want dit fenomeen geld niet alleen voor de genoemde woorden...het geld voor errug veule! Doet me bijvoorbeeld denken aan het spel bullshit bingo. Heb ik wel eens
gebruikt. Jemig al veel te vaak meegemaakt dat vergaderingen of brainstorms lamgelegd worden bij
dit fenomeen. Heb je er een woord voor?”
“Je vraagt of ik er een woord voor heb voor het 'fenomeen'. Verschillende maar als ik het vanuit
groepsdynamica bekijk, dan zijn het beheersingsproblemen”.

Opdracht
1. Hoe denken jullie over de stelling van Hans dat: ‘De termen PASSIE & AUTHENTICITEIT veel te veel worden gebruikt en hierdoor hun betekenis en waarde verliezen. Het gevolg is dat het holle termen zijn geworden en het tijd is voor iets anders’?
2. Wat vinden jullie van de discussiestandpunten van John en Hans? Wat valt jullie eraan op?
3. Als er een winnaar van de discussie moet worden aangewezen, wie is dat dan? John of Hans?
4. Hoe gaan jullie om met een vergelijkbare discussie in het team? Is daar ruimte voor? Is het goed voor de onderlinge samenwerking? Komt het vaker voor in het team? Te vaak of juist te weinig?
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Beheersingsfase
Nadat de groep is samengesteld, worden de volgende vragen beantwoord:

Welke rollen en posities zijn er binnen de groep te verdelen?

Hoe worden de rollen en posities verdeeld?

Wie is verantwoordelijk voor de besluitvorming binnen de groep?

Wie bepaalt de meningsvorming van de groep?

Hoe wordt er gewerkt?

Hoe ligt de machtsverhouding binnen de groep?
Ieder groepslid zal zichzelf de vraag gaan stellen of hij/zij veel of weinig verantwoordelijkheid in de groep heeft, en/of hij/zij veel of weinig invloed op de groep heeft. Dit
leidt tot macht– en beheersingsvraagstukken.
Het is in deze fase wenselijk om groepsgerelateerde onderwerpen aan bod te laten komen. De groepsleden gaan in deze fase uitpuzzelen ‘of’ en ‘hoe’ er kan worden samengewerkt. Anders gezegd: de macht dient binnen de groep te worden verdeeld, dan wel
te worden gestructureerd en gedifferentieerd. De gerichtheid van de groepsleden is op
het functioneren van de groep en de positie die zij daarbinnen innemen.
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Rozen zoals die van Leary
Een positie binnen een taakgerichte groep heeft betrekking op de wijze hoe een
groepslid zich verhoudt ten opzichte van andere groepsleden, de groepsleider, de
groep (als een totaliteit) of derden. Als ook in welke gesteldheid het groepslid functioneert binnen de groep. Anders gezegd: verwijst een positie binnen een groep naar de
kwaliteit en de kwantiteit van de onderlinge samenwerking, als ook naar de instelling
en houding van het afzonderlijke groepsleden. Uiteraard hebben de instelling en de
houding van een groepslid invloed op de invulling van de onderlinge samenwerking.
Het belangrijkste verschil met een rol is dat erbij een positie niet wordt gesproken
over vastgelegde handelingen in een gedragspatroon, maar veel meer over de beleving
en de sfeercode van de rol. Voorbeeld: Henk heeft de rol van notulist tijdens het
groepsoverleg. Nu ligt vastgelegd welke taken (of: handelingen) de notulist moet doen
voor, tijdens en na het groepsoverleg. Echter hoe Henk inhoud geeft aan de rol van
notulist wordt voor een deel bepaald door de positie die hij binnen de groep inneemt.
Als Henk een leidende positie heeft binnen de groep dan zal hij een andere notulist
zijn, dan wanneer hij een teruggetrokken positie inneemt.
Er bestaan diverse modellen om de posities binnen een taakgerichte groep in kaart te
brengen. Het bekendste en meest verkeerd geinterpreteerde model is in 1957 door onder andere de Amerikaan Timothy Leary bedacht. Het model heet: De roos van Leary.
Het voornaamste doel van het model was om het gedrag van groepsleden te kenschetsen en niet om (zoals vaak wordt gedacht) persoonlijkheden te typologeren. Leary ontdekte dat het gedrag van groepsleden niet willekeurig was, maar tot op een zekere
hoogte voorspelbaar.
Binnen trainingen wordt de roos van Leary als uitgangspunt gebruikt om aan de
hand hiervan de posities binnen de groep te onderzoeken en in kaart te brengen.
Het is belangrijk om enkele uitgangspunten hierbij helder voor ogen te hebben:
 De posities in een taakgerichte groep staan niet vast en zijn dynamisch van aard.
Zo verandert bijvoorbeeld een positie als het groepslid een andere rol gaat spelen.
Echter hebben sommige groepsleden een dominante voorkeur voor één of meerdere rollen en de daaraan verbonden posities. Indien dit het geval is dan beschikt
het betreffende groepslid over voldoende macht binnen de groep om gewenste rollen met de bijbehorende posities af te dwingen. Het gevolg is dat er een kunstmatige en statische groepsrealiteit wordt geschapen. Kenmerkend voor een dergelijke groep: macht- en beheersingsproblemen, groupthink, veel solistisch optreden
van één of meerdere groepsleden, weinig en/of problematische samenwerking.
 De posities zijn waardevrij. Hoe verleidelijk de gebruikte termen ook zijn, zeggen
deze niet dat een leidende positie beter is dan bijvoorbeeld een aanvallende positie.
 Hoe hoger de diversiteit in posities binnen de groep is, hoe beter de groep functioneert. Een hoge concentratie van bepaalde posities wijzen gewoonlijk op een statische en kunstmatige groepsrealiteit. Er zal in een dergelijke groep feitelijk meer
worden tegengewerkt dan samengewerkt, terwijl in de perceptuele beleving van
meerdere groepsleden juist goed wordt samengewerkt.
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 Ieder groepslid maakt met een zekere regelmaat gebruik van alle posities. Misschien niet allemaal in dezelfde taakgerichte groep. Het is goed om je te blijven
realiseren dat een groepslid dus niet ‘gedoemd’ is om rollen steeds op dezelfde wijze vorm te geven. Als dit wel het geval is, dan is er sprake van een statische en
kunstmatige groepsrealiteit.
 De posities kunnen strategisch en doelgericht worden ingezet. Echter dient de positie dan wel constructief aan te sluiten bij de (in-)formele rollen die het groepslid
vervuld. Voorbeeld: Zo zal een groepsleider die een concurrende positie inneemt
binnen de groep automatisch te maken krijgen met macht- en beheersingsproblemen. Dit kan wenselijk zijn als de groepsleider bijvoorbeeld het verschijnsel:
groupthink, wil doorbreken. Het is onwenselijk als de groepsleider hier geen doel
mee voor ogen heeft, maar jaloers is op bijvoorbeeld het aanzien en de erkenning
die de informele groepsleider krijgt. Let op: het strategisch en doelgericht inzetten
van posities bepaal je vooraf en dus niet achteraf tijdens een evaluatie.
 Hoe een positie eruit behoort te zien, is aangeleerd. Net als de waarde die aan bepaalde posities wordt toegekend. Let op: Ondanks dat een positie zelf geen waarde
bezit binnen het model van Leary, weerhoudt dit groepsleden er niet van om een
positie toch te gaan waarderen. Zo kunnen binnen sommige bedrijfsculturen bepaalde posities als onwenselijk en negatief worden beschouwd. Desondanks kan
het waardeoordeel niet voorkomen dat een bepaalde positie toch wordt ingenomen
binnen een team. Aan de andere kant kan niet ieder groepslid steeds alleen maar
positief gewaardeerde posities innemen binnen de groep. Hier lopen realiteit en
wenselijkheid door elkaar heen.
 Een ingenomen positie beïnvloed automatisch het gedrag, de rol en de positie van
een ander groepslid. Als ook dat de positie van het andere groepslid invloed heeft
op de wijze hoe jij de (in-)formele rollen vorm geeft.
De posities binnen een taakgerichte groep maken het mogelijk om aan de ene kant de
beïnvloedingslijnen tussen de groepsleden in beeld te brengen en aan de andere kant
om doelgerichte interventies te plegen (het beïnvloeden van de posities van andere
groepsleden).
In de grafiek: de roos van Leary, staan de dominante posities weergegeven die de afzonderlijke groepsleden frequent inzetten binnen de groep.

Timothy Leary

Boven
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Leidende positie

Concurrerende positie
Henk
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Aanvallende
positie

Helpende positie

Susanne

Tegen

Samen
Annie
Kitty

Jan

Opstandige
positie

Meewerkende positie
Guus

Teruggetrokken positie

Volgende positie

Onder
In de grafiek staan twee assen aangegeven, te weten: de horizontale en de verticale as.
De horizontale as (tegen – samen) heeft betrekking op posities die de onderlinge samenwerking bevorderen en de posities die het tegenwerken binnen de groep bevorderen. Bij
samenwerking streven de groepsleden naar het realiseren van de gestelde groepsdoelen
en de bijbehorende taken. Bij tegenwerken streeft een groepslid er naar om zijn/haar
persoonlijke doelen en de bijbehorende taken te realiseren. De verticale as (boven – onder) heeft betrekking op de posities die de machtsverhouding binnen de groep versterken. De ‘boven’-posities geven de dominantie aan ten opzichte van de onderdanige
‘onder’-posities.
Als de twee assen met elkaar in verband worden gebracht dan geven de posities in het
eerste kwadrant boven-samen aan dat het groepslid zijn dominante macht inzet ten
behoeve van het realiseren van de groepsdoelen door samen te werken.
De posities uit het tweede kwadrant onder-samen geven aan dat het groepslid zich ondergeschikt opstelt ten behoeve van het realiseren van de groepsdoelen door samen te
werken.
De posities uit het derde kwadrant onder–tegen geven aan dat het groepslid zich ondergeschikt opstelt om aan de realisatie van één of meerdere persoonlijke doelen te gaan
werken.
De posities uit het vierde kwadrant boven-tegen geven aan dat het groepslid zich dominant opstelt om aan de realisatie van één of meerdere persoonlijke doelen te gaan werken.
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De horizontale as bezit een complementaire werking. Bij een complementaire werking
wordt door een ‘boven’-positie in te nemen er een ‘onder’-positie opgeroepen bij een ander groepslid of omgekeerd.
De verticale as bezit een symmetrische werking. Bij een symmetrische werking wordt er
door een ‘samen’-positie in te nemen bij een ander groepslid een ‘samen’-positie opgeroepen. Hetzelfde geldt voor de ‘tegen’-positie.
Algemene kenmerken voor iedere positie:
 Leidende positie (boven-samen): actief, initierend, instruerend, adviserend, beïnvloedend, beheersend, verantwoordelijk en is gericht op het samenwerken.
 Helpende positie (boven-samen): motiverend, onbaatzuchtig, beïnvloedend, zorgend,
behulpzaam, respecterend, beschermend en is gericht op het samenwerken.
 Meewerkende positie (onder-samen): eensgezindheid, behulpzaam, respecterend,
vriendelijk, bescheiden, begripsvol en is gericht op het samenwerken.
 Volgende positie (onder-samen): onderdanig, afhankelijk, passief, conformerend,
afhankelijk, goedgelovig, meegaand in de besluitvorming, bezorgd, wil bevestigd
worden en is gericht op het samenwerken.
 Teruggetrokken positie (onder-tegen): ondergeschikt, verlegen, gehoorzaam, passief,
afhankelijk, twijfelend, beperkt zelfvertrouwen, bescheiden en is gericht op het tegenwerken.
 Opstandige positie (onder-tegen): rebels, wantrouwend, koppig, klagerig, sceptisch,
twijfelend, licht geraakt en is gericht op het tegenwerken.
 Aanvallende positie (boven-tegen): streng, actief, harde opstelling, sarcastisch, open
en direct, onafhankelijk, kritisch, beheersend, vastberaden en is gericht op het tegenwerken.
 Concurrerende positie (boven-tegen): kritisch, niet emotioneel betrokken bij anderen,
egoïstisch, zakelijk, overheersend, opschepperig en gericht op het tegenwerken.
De roos van Leary is door de loop van de jaren heen een inspiratiebron gebleken voor
vele variaties en totaal nieuwe rozen. In deze paragraaf tref je enkele van deze rozen
aan die allemaal kunnen worden gebruikt binnen een taakgerichte groep of een team.
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Algemeen
Naam van de oefening: Roos van Leary (1): statische posities
Onderwerp van de oefening: De roos van Leary is niet statisch, maar juist
dynamisch van aard. Anders gezegd: een groepslid kan in het moment bijvoorbeeld leidend gedrag laten zien, terwijl hij/zij op een ander moment juist teruggetrokken gedrag laat zien. Hoe optimaler een groepslid functioneert, hoe groter de dynamiek is in de posities die hij/zij inneemt binnen de groep. Als echter een groepslid te
maken heeft met functioneringsproblemen binnen de groep, dan zal hij/zij de neiging
hebben om gewoonlijk dezelfde posities in te nemen (statische posities). Het is ook belangrijk om te weten dat er op bepaalde momenten posities kunnen ontbreken en op
andere momenten meerdere groepsleden dezelfde positie innemen.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het achterhalen van de statische posities binnen
de groep aan de hand van de roos van Leary. [2] Het ontdekken dat dit gekozen posities zijn: feitelijk of perceptueel. [3] Het nieuwsgierig worden naar de motivatie om
voor deze statische posities binnen de groep te kiezen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het geven van feedback en feed forward. [3] Het
plegen van introspectie m.b.t. de statische posities die de groepsleden innemen. [4] Het
willen onthullen van de statische posities en de bijbehorende motivaties. [5] Het effectief communiceren met andere groepsleden.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 90 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, online vragenlijst: www.boekenhoek.info/
apartbekijken/posities/index.html, antwoordenvel, flip-over met stiften
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), introspectie + onthulling (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleden dienen vooraf aan de groepsbijeenkomst of tijdens
de groepsbijeenkomst (mits er voldoende laptops en tablets met internetverbindingen zijn) de
online vragenlijst te beantwoorden en de antwoorden aan te kruizen op het antwoordenvel.
Stage en aankleding: De stoelen en tafels dienen in een hoefijzervorm te worden opgesteld, met
aan de opening de flip-over.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden hun antwoordenvel erbij
willen pakken en plaats willen nemen in de gesprekskring.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider geeft een korte uitleg over de roos van Leary.
2. Op de flip-over wordt er een lege roos van Leary getekend.
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3. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen vertellen welke posities zij uit de
vragenlijst hebben gekregen. De namen van de groepsleden worden vervolgens in
de lege roos van Leary geschreven.
4. De groepsleider gaat samen met de groepsleden de ingevulde roos van Leary
doornemen. Aandachtspunten: Is er sprake van één of meerdere polarisaties tussen groepsleden? Welke gevolgen hebben deze posities voor het functioneren van
de groep? Wordt er meer samengewerkt of juist meer tegengewerkt? Als een groepslid twee of
meer posities inneemt, wanneer is de ene positie actief en op welke momenten de andere positie? Welk gedrag hoort er, volgens de afzonderlijke groepsleden, bij een bepaalde positie die
zij innemen? Herkennen andere groepsleden dit? Hoe komt het dat de groepsleden gewoonlijk
deze posities binnen de groep innemen?
5. De groepsleider legt uit dat dit een statische weergave is van hoe de groepsleden denken welke positie(s) zij gewoonlijk binnen de groep innemen. Of zouden willen innemen.
6. De groepsleider stelt de vraag: “Waarom willen jullie juist deze positie(s) innemen binnen de
groep?” Let op: met de vraag probeert de groepsleider duidelijk te maken dat er een verschil
bestaat tussen ‘dat wat is’ en ‘dat wat je denkt dat is’. Aandachtspunten: Welke boodschap of
signaal geef je af door gewoonlijk dezelfde posities binnen de groep in te nemen? Waarom kies
je intentioneel voor tegenwerkende posities of juist voor samenwerkende posities? Hoe check
je of je ook echt deze posities inneemt binnen de groep? Of ga je er vanuit dat het wel klopt
wat je denkt? In hoeverre werken deze posities beperkend voor je?
7. De groepsleider legt uit dat normaliter de posities in een groep dynamisch van aard zijn en
afhankelijk van o.a. de gegeven omstandigheden, het functioneren van de groep en de mate
van functioneringsproblemen waarmee de groep en de individuele groepsleden mee te maken
hebben. Anders gezegd: Hoe optimaler de groep functioneert, hoe dynamischer de groep functioneert en flexibel is in het aanpassen aan de steeds veranderende omstandigheden. Hoe
meer de groep te maken heeft met functioneringsproblemen, hoe statischer de groep functioneert en slechts moeizaam (of zelfs niet) kan aanpassen aan de steeds veranderende omstandigheden. De groep en de groepsleden slagen er niet of nauwelijks in om op een succesvolle
wijze de gestelde doelen te realiseren door de bijbehorende taken uit te voeren.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
pruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Naam:
Datum:
Bekijk de online presentatie over de posities in de groep: www.boekenhoek.info/apartbekijken/
posities/index.html Maak de vragen en kruis hieronder de uitkomsten van de vragenlijst aan!

Leidende positie

Helpende positie

Meewerkende positie

Volgende positie

Teruggetrokken positie

Opstandige positie

Aanvallende positie

Concurrerende positie
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Algemeen
Naam van de oefening: Roos van Leary (2): dynamische posities
Onderwerp van de oefening: De roos van Leary is niet statisch, maar juist
dynamisch van aard. Anders gezegd: een groepslid kan in het moment bijvoorbeeld leidend gedrag laten zien, terwijl hij/zij op een ander moment juist teruggetrokken gedrag laat zien. Hoe optimaler een groepslid functioneert, hoe groter de dynamiek is in de posities die hij/zij inneemt binnen de groep. Als echter een groepslid te
maken heeft met functioneringsproblemen binnen de groep, dan zal hij/zij de neiging
hebben om gewoonlijk dezelfde posities in te nemen (statische posities). Het is ook belangrijk om te weten dat er op bepaalde momenten posities kunnen ontbreken en op
andere momenten meerdere groepsleden dezelfde positie innemen.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het achterhalen van de dynamische posities binnen de groep aan de hand van de roos van Leary. [2] Het ontdekken waarom een
groepslid een bepaalde positie inneemt en dat hierbij sprake is van een zekere mate
van voorspelbaarheid.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het geven van feedback en feed forward. [3] Het
willen onthullen van de dynamische posities en de bijbehorende motivaties. [4] Het
effectief communiceren met andere groepsleden.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, afplak tape, flip-over met stiften, vakbordjes, de
groepsleden dienen het antwoordenvel van de eerste roos van Leary mee te nemen.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek), onthulling (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Vooraf aan de oefening dient op de werkvloer, met behulp van afplak tape, een levensgrote roos van Leary te worden aangebracht. In ieder vak dienen meerdere
groepsleden te kunnen staan. Het moet duidelijk zijn waar welk vak voor staat. Eventueel kun je
hiervoor de vakbordjes gebruiken (in kleur afdrukken op A4 of A3 en plastificeren). Let op: de
vakbordjes goed met tape op de vloer bevestigen zodat geen van de groepsleden uitglijdt.
Stage en aankleding: In het midden van de werkruimte een levensgrote roos van Leary op de
vloer met daarom heen stoelen geplaatst.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden plaats willen nemen in de
gesprekskring.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider geeft een korte uitleg over de roos van Leary en een toelichting op iedere positie.
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2. De groepsleider vraagt aan de groepsleden welk onderwerp binnen de groep gevoelig ligt en waarover (heel) verschillend wordt gedacht.
3. Nadat de groepsleider dit onderwerp duidelijk heeft geformuleerd en de groepsleden het hiermee eens zijn, geeft de groepsleider aan dat de groepsleden 35 minuten de tijd krijgen om een gezamenlijk standpunt in te nemen en/of een keuze te
maken. Hoe? Door een groepsgesprek te houden. Alleen dit keer niet zittend
maar staand in de roos van Leary. De groepsleden dienen steeds in het vak te gaan staan,
waar zij op dat moment in thuis horen voor wat betreft hun gedrag. Let op: de groepsleden
mogen elkaar erop wijzen als zij niet in het juiste vak staan.
4. De groepsleider (of een observator) gaat de aantal keren turven dat elk groepslid in een bepaald vak van de roos van Leary staat.
5. De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is.
6. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in de gesprekskring.
7. De groepsleider vraagt wat de groepsleden is opgevallen tijdens de oefening en wat zij hebben
ontdekt over zichzelf en/of andere groepsleden.
8. De groepsleider vraagt of de groepsleden twee– of drietallen willen vormen. Als ook of de
groepsleden het antwoordenvel van de eerste roos van Leary erbij willen pakken (de statische
posities).
9. De groepsleider geeft aan hoe vaak ieder groepslid op welk vak in de roos van Leary heeft gestaan. Let op: Indien het meer dan 4 vakken zijn, alleen de top 4 aangeven. De groepsleden dienen dit op te schrijven.
10. De groepsleider vraagt of de groepsleden in hun subgroep, willen kijken of de dynamische posities (vertelt door de groepsleider) overeenkomen met de statische posities (zoals die op het
antwoordenvel staan vermeld). Aandachtspunten: Wat zijn de verschillen en/of de overeenkomsten? Heeft een groepslid zich laten leiden door de veranderende omstandigheden tijdens
het groepsgesprek? Of heeft het groepslid gekozen voor het innemen van een (statische) positie? Waarom? Wat werkt beter voor de groep: een dynamische positiebepaling of een statische
positiebepaling? Wat werkt beter voor een groepslid: een dynamische positiebepaling of een
statische positiebepaling?
11. De groepsleider introduceert de volgende stelling bij de subgroepen: “Stelling: een statische
positiebepaling is een vorm van tegenwerken binnen de groep, terwijl een dynamische positiebepaling juist een vorm van samenwerken is!” De leden van de subgroep krijgen de tijd om
een standpunt in te nemen (10 minuten).
12. De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij en vraagt of de groepsleden in de roos van Leary
willen gaan staan.
13. De groepsleider vraagt of de subgroepen willen aangeven wat hun standpunt is m.b.t. de stelling. De groepsleden dienen steeds in het vak te gaan staan, waar zij op dat moment in thuis
horen voor wat betreft hun gedrag. Let op: de groepsleden mogen elkaar erop wijzen als zij niet
in het juiste vak staan. (15 minuten)
14. De groepsleider (of een observator) gaat de aantal keren turven dat een groepslid in een bepaald vak van de roos van Leary staat.
15. De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is.
16. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in hun subgroep.
17. De groepsleider vraagt wat de groepsleden is opgevallen tijdens de oefening en wat zij hebben
ontdekt over zichzelf en/of andere groepsleden. De groepsleden wisselen hierover van gedachten binnen hun subgroep.
18. De groepsleider geeft aan hoe vaak ieder groepslid op welk vak in de roos van Leary heeft gestaan. Let op: Indien het meer dan 4 vakjes zijn, alleen de top 4 aangeven. De groepsleden dienen dit op te schrijven.
19. De groepsleider vraagt of er sprake is van een verschil met de eerste ronde (het praten over
het gevoelige onderwerp). Wat dan? Waardoor komt dit? Hoe kun je een dynamische positiebepaling gebruiken binnen een groep? (15 minuten)
20. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in de gesprekskring en hun bevindingen uit de subgroepen willen delen met de overige groepsleden.
21. De groepsleider legt nogmaals uit dat normaliter de posities in een groep dynamisch van aard
zijn en afhankelijk van o.a. de gegeven omstandigheden, het functioneren van de groep en de
mate van functioneringsproblemen waarmee de groep en de individuele groepsleden te maken
hebben. Anders gezegd: Hoe optimaler de groep functioneert, hoe dynamischer de groep functioneert en flexibel is in het aanpassen aan de steeds veranderende omstandigheden.
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Hoe meer de groep te maken heeft met functioneringsproblemen, hoe statischer
de groep functioneert en slechts moeizaam (of zelfs niet) kan aanpassen aan de
steeds veranderende omstandigheden. De groep en de groepsleden slagen er niet
of nauwelijks in om op een succesvolle wijze de gestelde doelen te realiseren door
de bijbehorende taken uit te voeren.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Roos van Leary (3): gevoelspolarisaties
Onderwerp van de oefening: De roos van Leary wordt ook wel een polarisatieschema genoemd, omdat gedragingen van groepsleden menigmaal contraire gedragsreacties oproept. Op basis van dit principe is er sprake van een zekere
voorspelbaarheid welke positie een groepslid inneemt naar aanleiding van de positie
van een ander groepslid. De polarisatiegedachte is ook op andere gebieden van toepassing, bijvoorbeeld gevoelens die leven bij een groepslid en de gevoelsreactie hierop bij
een ander groepslid. In deze oefening draait alles rondom het polarisatieschema voor
gevoelens.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontdekken hoe het polarisatieschema voor gevoelens werkt voor de persoon zelf. [2] Het ontdekken hoe het polarisatieschema voor
gevoelens werkt in relatie met medegroepsleden. [3] Het ontdekken dat het belangrijk
is om onderscheid te maken tussen ‘gevoelens met een fysieke neerslag’ (oftewel: een
gevoel moet je in het lichaam of een lichaamsdeel kunnen voelen) en ‘verstandelijke
gevoelens’ (oftewel: percepties). [3] Het nieuwsgierig worden naar de invloed die de
gevoelspolarisaties hebben op het persoonlijk functioneren en het functioneren van
een groep.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door de
groepsleider worden gegeven. [2] Het geven van feedback en feed forward. [3] Het plegen van introspectie. [4] Het zonder al te veel censuur praten over de gevoelde gevoelens en hoe het functioneren hierdoor wordt beinvloed. [5] Het effectief communiceren
met andere groepsleden.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 180 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, tekst over gevoelens en het polarisatieschema,
flip-over met stiften, 8 pionnen in vier kleuren, spelbord, 4 mini spelborden, euromunt,
spelregels, toelichting op spelbord.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), introspectie + onthulling (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider dient voor ieder groepslid de tekst te kopiëren over
het gevoel en het polarisatieschema. Als ook per vier personen een spelbord in kleur printen en
vier mini spelborden. Als ook de spelregels en de toelichting op het spelbord in kleur printen.
Stage en aankleding: De stoelen en tafels dienen in een hoefijzervorm te worden opgesteld, met
aan de opening de flip-over.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden tweetallen willen vormen.
Bovendien deelt de groepsleider de tekst ‘Wat is gevoel?’ uit en vraagt of de groepsleden de tekst

Pagina 329

over gevoelens en het polarisatieschema willen gaan lezen en met elkaar willen doorspreken. (50 minuten)
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in de gesprekskring.
2. De groepsleider informeert of de groepsleden de tekst over het gevoel hebben begrepen en wat
zij ervan hebben opgestoken.
Het tweede deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden viertallen willen vormen (en eventueel 1 drietal).
2. De groepsleider vraagt of de subgroepen bij elkaar aan een tafel willen gaan zitten.
3. De groepsleider deelt aan iedere subgroep ‘Het gevoelige spel’ uit (zie bijlage).
4. De groepsleider geeft aan dat de subgroepen 60 minuten de tijd krijgen om het spel tot een
goed einde te brengen.
Het derde deel
1. De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit en vraagt of de groepsleden weer plaats willen
nemen in de gesprekskring.
2. De groepsleider vraagt naar de ervaringen en de bevindingen die de groepsleden tijdens het
spel hebben opgedaan. Aandachtspunten: Is het de groepsleden opgevallen wat er met hun gevoelens gebeurt als een ander groepslid iets zegt of doet? Hebben de groepsleden tijdens het spel
de polariserende werking van de gevoelens ervaren of gezien bij anderen? Hoe gemakkelijk laat
je je beïnvloeden door de gevoelens van anderen? Is dit wenselijk of juist niet? Wat is je opgevallen aan de medespelers tijdens het spelverloop? Wat is je aan jezelf opgevallen? Heb je ergens
spijt van? Of wil je ergens op terugkomen? Of juist bespreekbaar maken in de hele groep?
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Eerst volgt er de evaluatie en pas daarna worden de spellen opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Als we het woordenboek mogen geloven, dan is een gevoel: "Een gemoedsbe-

weging/ wat men voelt/ gemoed/ aandoening/ besef en het vermogen om
schoonheid te waarderen”.

Wij voelen 24 uur per dag, maar hoe ontstaan gevoelens? Door een bepaalde
gemoedstoestand? Of door externe factoren? Hoe manifesteren gevoelens zich
en zijn ze bij iedereen hetzelfde?

Hoe ziet gevoel eruit?
Het gevoel bestaat niet uit één
gevoel, maar uit verschillende
gelijktijdig optredende gevoelens.
Ik wil dit graag aan de hand van
een metafoor over licht verduidelijken: Licht (kleurloos licht)
is uit verschillende kleuren opgebouwd. In de juiste verhoudingen vormen deze kleuren te
samen het witte licht. Alle kleuren zijn op dat moment in harmonie met elkaar. Geen kleur
heeft de overhand. Echter zodra dit evenwicht wordt verbroken, door bijvoorbeeld het wegvallen van een kleur of door het overheersen van een kleur, verandert het licht in gekleurd licht. Voorbeeld: als de kleur rood gaat overheersen, wordt het licht rood van kleur.
Voor het gevoel geldt iets vergelijkbaars. Als het gevoelsspectrum in juiste mate en verhoudingen aanwezig is, is de persoon in harmonie met zichzelf. Zodra echter één van de gevoelens gaat overheersen en daardoor de harmonie
verbreekt, verandert de gemoedstoestand van de persoon. Hoe krachtiger een
gevoel andere gevoelens onderdrukt, hoe nadrukkelijker de gevoelsbeleving
van het betreffende gevoel zal zijn.

Opmerking: er zijn een oneindig aantal gevoelsschakeringen mogelijk, afhankelijk van de intensiteit en de beleving van één of meerdere gevoelens. Wanneer een gevoel 'overheerst' wil dat niet zeggen dat alle andere gevoelens zijn
verdwenen. Zij zijn alleen maar naar de achtergrond geduwd.

In het onderstaande schema staan de basisgevoelens aangegeven:

Toelichting op het schema:
1. Primaire gevoelens, dit zijn gevoelens die hun oorsprong vinden in en be-

trekking hebben op de basisbehoeften van een mens, zoals: eten, drinken,
slapen, goede fysieke gesteldheid, het vermijden van pijn en letsel, voortplanting. Hierbij kun je ondermeer denken aan: honger, dorst, slaap, angst
en pijn.

2. Genegenheidgevoelens hebben betrekking op de behoefte van liefde en ge-

negenheid van een mens, onder andere waardering, erkenning, liefde, verliefdheid, sensualiteit, erotiek, seksuele uitdrukkingsvormen en voorkeuren.

3. Gevoelens van welbehagen worden gekenschetst door het positieve en tevreden karakter. Hierbij kun je ondermeer denken aan: geluk, blijheid, vriendelijkheid, gezelligheid, sympathie, attentheid, levendig, succes, tevredenheid, geborgenheid.

4. Gevoelens van medeleven vormen de hogere aspiraties van de mens in relatie tot één of meerdere andere personen. Hierbij kun je denken aan onder
andere: begrip, medelijden, meevoelen, inleven, empathie, opofferen, jezelf wegcijferen, vergeving, vertrouwen, onbaatzuchtige liefde en de drang
tot menslievende en heldhaftige daden.

5. Egocentrische gevoelens vertegenwoordigen de hogere aspiraties van de

mens in relatie tot zichzelf. Tot deze gevoelens worden onder andere gerekend: genialiteit, verlichting, extase, inspiraties op artistiek, wijsgerig of wetenschappelijk terrein, hogere intuïties, ethische en esthetische gevoelens.

6. Gevoelens van agressieve aard hebben betrekking op onder andere: frustraties, irritaties, ruzies, conflicten, tekortkomingen, 'niet je zin krijgen', obsessies, angsten, onrealistische en/of onrealiseerbare ideeën en verwachtingen.
Hierbij kun je denken aan onder andere: boosheid, woestenij, geprikkeld
zijn, haat, geagiteerd zijn, ziedend zijn, getergd zijn.

7. Gevoelens van onbehagen , het kenmerkende van deze gevoelens is het ne-

gatieve onbehagelijke karakter. Hierbij kun je ondermeer denken aan: achterdocht, wantrouwen, ontevredenheid, angst, tekortkomingen, benauwdheid, beperkingen, alertheid, afgunst.

8. Gevoelens van destructieve aard hebben betrekking op de (mogelijke) scha-

de die ze kunnen veroorzaken aan de persoonlijkheid en het lichaam van
een persoon. Meestal manifesteren deze gevoelens zich bij: fobieën, dwangvoorstellingen, dwangneurosen, paranoïde wanen, dromen en beeldvorming van inferieure aard, fundamentele drijfveren en primaire driften.
Hierbij kun je onder andere denken aan gevoelens die betrekking op zelfmutilatie, geweldpleging, drang tot pijnigen, manipulaties, onbeheersbare
angsten, vernietigingsdrang, sadisme, overdreven kooplust, eetlust, goklust,
drankzucht, overdreven vermageringsdrang.

De polarisatiegedachte
De polarisatiegedachte gaat er vanuit dat er een categorie gevoelens bestaat of
kan blijven bestaan, dankzij een evenwichtige verhouding met andere compenserende gevoelens. Anders gezegd: als er binnen een persoon sterke gevoelens van welbehagen leven, betekent dit dat de gevoelens van onbehagen
zijn gereduceerd. Echter zullen de gevoelens van onbehagen op een ander
moment toenemen om het innerlijk evenwicht (‘het witte licht’) te herstellen.
Naarmate de belevingen minder extreem zijn, hoe sneller de balans van het
gevoel weer in evenwicht is en een persoon in harmonie met zichzelf is.

Polarisatieschema voor gevoelens
Hieronder tref je in een schematische weergave de polariserende gevoelens
aan.

Verklaring van de cijfers
1.Primaire gevoelens. 2. Genegenheidgevoelens. 3. Gevoelens van welbehagen. 4. Gevoelens van medeleven. 5. Egocentrische gevoelens. 6. Gevoelens
van agressieve aard. 7. Gevoelens van onbehagen. 8. Gevoelens van destructieve aard.

De paren
De compenserende paren in het polarisatieschema zijn:
1 + 5: Primaire gevoelens en egocentrische gevoelens. Dit betekent als bijvoorbeeld de primaire gevoelens overactief zijn, deze het doeltreffendste
kunnen worden gecompenseerd door één of meerdere egocentrische
gevoelens te activeren. Hierdoor wordt de innerlijke gevoelsbalans hersteld. Als een persoon zich te veel verliest in egocentrische gevoelens,
dan zijn de primaire gevoelens het antwoord om de intensiteit, de duur
en de omvang van de egocentrische gevoelens in te perken.

Opmerking: hetzelfde principe geldt ook bij de andere paren.
2 + 6: Genegenheidgevoelens en gevoelens van agressieve aard.
3 + 7: Gevoelens van welbehagen en gevoelens van onbehagen.
4 + 8: Gevoelens van medeleven en gevoelens van destructieve aard.

De vier polen
De polarisatiegedachte bestaat daaruit, dat een bepaald gevoel een countergevoel oproept. Het schema is opgedeeld in vier polen, te weten: boven, onder,
samen en individueel. Welke betekenis hebben deze vier polen?

1. Boven staat voor de basale gevoelens die iedere mens bezit en zelfstandig worden geactiveerd zonder dat je hierover na hoeft te denken. (*)

2. Onder staat voor de gevoelens die in aanleg in
iedere mens aanwezig zijn maar door sociale
interactie pas tot ontwikkeling worden gebracht en vorm krijgen. Deze gevoelens zijn
het gevolg van wat je denkt.

3. Samen staat voor de gevoelens primair die
ten gunste van de persoon en/of anderen werken.

4. Individueel staat voor de gevoelens die nadelig van de persoon en/of anderen werken.

(*) Opmerking: dit geldt voor mentaal gezonde personen. Personen met een psychiatrische ziekte of stoornis kunnen afwijkende omschrijvingen gelden.

Ook de polen vormen complementaire paren. Als
bijvoorbeeld gevoelens uit ‘boven’ overactief zijn,
dan is het antwoord het intentioneel activeren van
de gevoelens die ‘onder’ huizen.
Als echter gevoelens uit ‘onder’ overactief zijn,
dan is het goed om activiteiten te gaan uitvoeren
(‘doen!’) die ervoor zorgen dat de basale gevoelens worden gevoeld. Dit wordt ook wel vaker
‘gronden’ of ‘met je voeten op de grond staan’ genoemd.
Als de ‘individueel’ werkende gevoelens over actief zijn dan levert dit gedragproblemen op voor
de persoon, waardoor hij/zij niet langer kan functioneren zoals hij/zij dit wenst
of redelijkerwijs van hem/haar mag worden verwacht. Het antwoord hierop
wordt gevormd door de activering van de ‘samen’ werkende gevoelens. Door
ander gedrag te gaan vertonen is het gemakkelijker om de ervaren functioneringsproblemen te overwinnen.

Kwadranten
Het polarisatieschema bestaat uit vier kwadranten, te weten:
1. Boven/Samen: In dit kwadrant tref je alle primaire en genegenheidgevoelens
aan die ten gunste van de persoon werken.
2. Onder/Samen: In dit kwadrant tref je de gevoelens van welbehagen en medeleven aan die ten gunste van de persoon werken.
3. Onder/Individueel: In dit kwadrant tref je de egocentrische en agressieve gevoelens aan die ten nadele van de persoon (kunnen) werken.
4. Boven/Individueel: In dit kwadrant tref je gevoelens van onbehagen en destructieve aard aan die ten nadelen van de persoon (kunnen) werken.

Kwadranten paren
De kwadranten vormen ook complementaire paren, te weten:
Boven/Samen — Onder/Individueel: De kwadranten zijn elkaars antwoord om de gevoelsbalans in
evenwicht te houden. Anders gezegd: als één kwadrant overactief wordt zal de andere kwadrant
gaan compenseren.
Onder/Samen — Boven/Individueel: Uiteraard
geldt hetzelfde voor deze kwadranten.

Wat betekent dit voor het contact met anderen?
Het polariseren is niet alleen maar een persoonlijke aangelegenheid, maar
kan ook plaatsvinden met een andere persoon of personen. Zo kan een
groepslid met agressieve gevoelens te maken hebben en dan kan een ander
groepslid dit compenseren of neutraliseren door genegenheidgevoelens tot
uitdrukking brengen, bijvoorbeeld door begrip en waardering te tonen.
Echter is het ook mogelijk dat er een dubbele polarisatie plaatsvindt, waardoor het andere groepslid ook agressieve gevoelens gaat genereren. Hierdoor raken niet alleen de innerlijke gevoelsbalansen van de groepsleden
ontwricht, maar zal ook de groep te maken krijgen met functioneringsproblemen. De opspelende gevoelens zullen eerst moeten verminderen, voordat
de groepsleden verder kunnen met het uitvoeren van de taken om de gestelde doelen te kunnen realiseren.

Let op: dit geldt zowel bij gevoelens uit de polen ‘individueel’ en ‘samen’. Zo
kunnen meerdere groepsleden veel waardering voor elkaar blijven uitspreken en tonen, waardoor het moeilijk is om kritiek te geven op elkaar en juist
daardoor de wens om ‘op veilig te spelen’ groeit. Het gevolg is dat de taken
niet of slechts ten dele worden uitgevoerd.

In de voorafgaande tekst is meerdere keren gesproken over een balans.
Voor de duidelijkheid en om misverstanden zoveel mogelijk te voorkomen:

Een balans is een evenwicht tussen twee (of meerdere) variabelen.
In dit verband bestaat de balans uit twee gevoelsposities, die deel uitmaken
van dezelfde schaal, voorbeeld:

Afhankelijk van de mate waarin het gevoel actief is verschuift het balans in
de richting van ‘behagen’ of juist in de richting van ‘onbehagen’. In het volgende voorbeeld neemt het behagen toe en dus verminderd het onbehagen.

Nu ligt er een denkfout op de loer dat de balans alleen in evenwicht is als
het ‘behagen’ en het ‘onbehagen’ (in het voorbeeld) even groot zijn. Anders
gezegd: er is sprake van een absoluut evenwicht.

Absoluut evenwicht

Echter kan het evenwichtspunt zich overal op de schaal bevinden, dit is afhankelijk van diverse factoren onder andere opvoeding, de gegeven omstandigheden, de kwaliteit van het contact met een andere persoon.

Reel evenwicht

Reel evenwicht

FINISH

I am great!
[1]

Waarin onderscheid jij je op een positieve en constructieve wijze
ten opzichte van de overige groepsleden? Ben je op bepaalde gebieden
kundiger? Welke? Beheers je bepaalde vaardigheden beter? Welke? Beschik je
over een betere instelling of attitude binnen de groep? Welke?

[2]

Wat voor een gevoel roept dit bij je op? Zet je pion in het corresponderende vakje op het mini spelbord.

Zacht van binnen
[1]

Vertel eens over de laatste keer dat jij je in de groep groter en
sterker hebt voorgedaan, dan je je in werkelijkheid voelde? Waarom heb je dat toen gedaan? Waar was je bang voor? Hoe zijn de reacties geweest
van andere groepsleden? Doe je dit vaker?

[2]

Wat voor een gevoel roept dit bij je op? Zet je pion in het corresponderende vakje op het mini spelbord.

Sorry hoor...
[1]

Aan welk groepslid irriteer jij je gemakkelijk en waarom? Hoe laat
je je irritatie binnen de groep zien ? Is je irritatie steeds terecht of ben je vooringenomen ten opzichte van dit groepslid? Wat zou je het liefste hebben dat het
groepslid zou doen, zodat jij je niet meer aan hem /haar hoeft te irriteren?

[2]

Wat voor een gevoel roept dit bij je op? Zet je pion in het corresponderende vakje op het mini spelbord.

Tijd voor mijzelf
[1]

Op welke momenten laat jij het afweten in de groep? Is dit als je
bepaalde taken moet verrichten? Of als er een onderwerp aan bod komt wat je
niet of minder interesseert? Of als je het niet naar je zin hebt binnen de groep?
Of als je je miskent voelt binnen de groep?

[2]

Wat voor een gevoel roept dit bij je op? Zet je pion in het corresponderende vakje op het mini spelbord.

Feestbeest
[1]

Ben je iemand die het vooral gezellig wil hebben en houden binnen de groep? Kun je moeilijk om gaan met confrontaties en conflicten binnen
de groep? Vind je het belangrijk dat de groep harmonieus is? Waarom vind je het
zo belangrijk om het gezellig te hebben?

[2]

Wat voor een gevoel roept dit bij je op? Zet je pion in het corresponderende vakje op het mini spelbord.

Blijf uit mijn buurt!
[1]

Welk groepslid moet niet te dicht bij je komen (letterlijk en figuurlijk)? Waarom wil je dit groepslid op afstand houden? Wat is er gebeurd
met het groepslid waardoor je dit gedrag laat zien? Hoe groot is de invloed van
dat groepslid op je functioneren binnen de groep?

[2]

Wat voor een gevoel roept dit bij je op? Zet je pion in het corresponderende vakje op het mini spelbord.

Goed, beter en ik het best!
[1]

Wanneer is de laatste keer geweest dat je je van je beste kant
hebt laten zien binnen de groep? Wat heb je toen gedaan of gezegd?
Waren andere groepsleden het eens dat je je toen van je beste kant hebt laten
zien? Doe je dit vaker? Op wat voor momenten? Of in wat voor situaties?

[2]

Wat voor een gevoel roept dit bij je op? Zet je pion in het corresponderende vakje op het mini spelbord.

Lief toch?
[1]

Welk groepslid is een wolf in schaapskleren? Waar blijkt dat uit? Hoe
ga jij hier mee om? Heb je dit ook besproken met die persoon? Met welk resultaat
of waarom heb je dit (nog) niet besproken?

[2]

Wat voor een gevoel roept dit bij je op? Zet je pion in het corresponderende vakje op het mini spelbord.

I gotcha!
[1]

Wanneer is de laatste keer geweest dat je een groepslid voor gek
hebt gezet binnen de groep? Waarom? Wat was de aanleiding? Hoe is
deze actie gevallen in de groep? Hoe heeft dit groepslid je actie weten te waarderen?

[2]

Wat voor een gevoel roept dit bij je op? Zet je pion in het corresponderende vakje op het mini spelbord.

Ik wil verwend worden
[1]

Wanneer is de laatste keer geweest dat je door meerdere
groepsleden in het zonnetje bent gezet? Waarom ben je toen in het zonnetje gezet? Hoe wil jij graag worden gewaardeerd? Krijg je binnen de groep de
erkenning die je verdient?

[2]

Wat voor een gevoel roept dit bij je op? Zet je pion in het corresponderende vakje op het mini spelbord.

Niet te serieus a.u.b.
[1]

Welk groepslid neemt zijn/haar deelname aan de groep niet serieus? Waarom niet? Hoe heb je dit vastgesteld? Wat doet dit met jou? Heb je
het wel eens bespreekbaar gemaakt met die persoon?

[2]

Wat voor een gevoel roept dit bij je op? Zet je pion in het corresponderende vakje op het mini spelbord.

Ik ben het zat!
[1]

Waar kun je je enorm over opwinden in de groep? Waarom? Wat ben
je zat dat er vaker gebeurt in de groep? Wat doe je dan? Heb je het bespreekbaar
gemaakt? Wat was het resultaat hiervan?

[2]

Wat voor een gevoel roept dit bij je op? Zet je pion in het corresponderende vakje op het mini spelbord.

Hoog in de bol
[1]

Welk groepslid heeft het ‘hoog in de bol’ zitten? Waaruit blijkt dat? Is
het terecht dat het groepslid zijn/of haar kwaliteiten aanprijst binnen de groep?
Ben je jaloers? Wat irriteert je hier aan het meest?

[2]

Wat voor een gevoel roept dit bij je op? Zet je pion in het corresponderende vakje op het mini spelbord.

Te soft
[1]

Welk groepslid is te soft of te zachtaardig binnen de groep?
Waarom? Wat doet deze softheid of zachtaardigheid met jou? Ga je smelten of
word je juist boos? Hoe ga je om met softheid of zachtaardigheid?

[2]

Wat voor een gevoel roept dit bij je op? Zet je pion in het corresponderende vakje op het mini spelbord.

Foutenmaker
[1]

Welk groepslid maakt de meeste fouten? Waaruit blijkt dat? Wat gebeurt er nadat de fouten zijn gemaakt? Wat doet het met jou als andere groepsleden fouten maken? Hoe ga je hiermee om?

[2]

Wat voor een gevoel roept dit bij je op? Zet je pion in het corresponderende vakje op het mini spelbord.

Heerlijke ik!
[1]

Welk groepslid is het meeste met zichzelf bezig tijdens groepsbijeenkomsten? Waaruit blijkt dit? Wat doet dit met je? Heb je dit bespreekbaar gemaakt? Wat was het resultaat hiervan?

[2]

Wat voor een gevoel roept dit bij je op? Zet je pion in het corresponderende vakje op het mini spelbord.

Wat een lekker ding ben ik toch!
[1]

Welk groepslid vind zichzelf helemaal geweldig en stopt dit niet
onder stoelen of banken? Waaruit blijkt dit? Wat doet dit met je? Moedig je
de persoon aan of juist niet?

[2]

Wat voor een gevoel roept dit bij je op? Zet je pion in het corresponderende vakje op het mini spelbord.

Bah, wat een ***-groep!
[1]

Welk groepslid heeft het niet naar zijn/ haar zin in de groep?
Waaruit blijkt dit? Wat doet dit met je? Heb je dit bespreekbaar gemaakt? Wat
was het resultaat hiervan?

[2]

Wat voor een gevoel roept dit bij je op? Zet je pion in het corresponderende vakje op het mini spelbord.

Het gevoelige spel
Het doel van het spel is om van elkaar te ontdekken hoe
gevoelens niet alleen jouw gedrag beïnvloeden, maar ook
het gedrag van anderen.
Het spel kan het beste met 3 of 4 spelers worden
gespeeld.
Benodigdheden: 8 pionnen, euromunt, spelbord en 4 mini spelborden,
pen en papier.
Spelverloop: Iedere speler krijgt twee pionnen met dezelfde kleur. De
eerste pion plaatst hij/zij op de beginpijl op het spelbord. De tweede
pion plaats hij/zij op het mini spelbord in een vakje wat overeenkomt
met zijn/haar gevoelens die hij/zij ervaart.
Om beurten gooien de spelers met de munt. De eerste speler die ‘kop’
gooit begint het spel. Hierna volgen met de klok mee de overige spelers.
De speler die aan de beurt is, gooit met de munt. Als de speler ’munt’
gooit, dan gaat hij/zij 1 plaats vooruit op het spelbord. Als de speler
‘kop’ gooit, dan gaat hij/zij 2 plaatsen vooruit.
De speler verzet de pion zoveel als de munt heeft aangegeven en
komt op een afbeelding terecht. In de toelichting staat de betekenis
van de afbeelding en een eventuele opdracht of een vraag. De speler
dient een opdracht direct uit te voeren of de vraag meteen te beantwoorden. De medespelers geven op het mini spelbord aan welke gevoelens zijn ervaren tijdens het uitvoeren van de opdracht of het beantwoorden van de vraag. Als twee spelers hun pion op vakje 5, 6, 7
of 8 hebben geplaatst op het mini spelbord, dan gaat de speler op het
grote spelbord terug naar de beginpijl.

Als de pion van de speler op de afbeelding mag blijven staan, gooit de
volgende speler met de munt.
Als je op het vakje komt met de afbeelding hiernaast, dan ga je niet
door naar ‘finish’ maar begin je aan de tweede ronde. Hierna volgt er
ook nog een derde ronde.
Pas in de derde ronde eindig je op het vakje ‘finish’. Als je teveel gooit
met de munt, ga je 1 plaats achteruit. Kom je precies op de ‘finish’ uit,
dan heb je gewonnen en stopt het spel.

Belangrijk!
Iedere speler hoeft niet twee keer dezelfde opdracht uit te voeren of
dezelfde vraag te beantwoorden.
Waar de spelregels niet in hebben voorzien, wordt er door de meerderheid van spelers bepaalt hoe te handelen.
Hoewel het spel confronterend kan zijn, is het belangrijk om zo eerlijk
en oprecht mogelijk het spel te spelen.

1) Primaire gevoelens. 2) Genegenheidgevoelens. 3) Welbehagen. 4) Medeleven. 5) Egocentrische gevoelens. 6) Agressieve gevoelens. 7) Onbehagen. 8) Destructieve gevoelens.

1) Primaire gevoelens. 2) Genegenheidgevoelens. 3) Welbehagen. 4) Medeleven. 5) Egocentrische gevoelens. 6) Agressieve gevoelens. 7) Onbehagen. 8) Destructieve gevoelens.

1) Primaire gevoelens. 2) Genegenheidgevoelens. 3) Welbehagen. 4) Medeleven. 5) Egocentrische gevoelens. 6) Agressieve gevoelens. 7) Onbehagen. 8) Destructieve gevoelens.

1) Primaire gevoelens. 2) Genegenheidgevoelens. 3) Welbehagen. 4) Medeleven. 5) Egocentrische gevoelens. 6) Agressieve gevoelens. 7) Onbehagen. 8) Destructieve gevoelens.
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Algemeen
Naam van de oefening: Roos van Leary (4): tegenwerken
Onderwerp van de oefening: De roos van Leary wordt ook wel een polarisatieschema genoemd, omdat gedragingen van groepsleden menigmaal contraire gedragsreacties oproept. Op basis van dit principe is er sprake van een zekere
voorspelbaarheid welke positie een groepslid inneemt naar aanleiding van de positie
van een ander groepslid. In deze oefening draait alles rondom het polarisatieschema
voor het tegenwerken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontdekken hoe het polarisatieschema voor
het tegenwerken in de praktijk werkt. [2] Het nieuwsgierig worden naar de invloed
die het tegenwerken heeft op het persoonlijk functioneren en het functioneren van
een groep. [3] Het bewust worden van de wijze hoe dat de afzonderlijke spelers tegenwerken tijdens het verloop van het spel. [4] Het ontdekken dat er een verschil bestaat
tussen ‘dat wat is’ en ‘dat wat je denkt dat is’. Anders gezegd: in de regel vinden spelers van zichzelf dat zij een constructieve bijdrage leven aan de groep door samen te
werken, terwijl zij in werkelijkheid juist bezig zijn met een persoonlijke activiteit en
hierdoor tegenwerken.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het geven van feedback en feed forward. [3] Het
plegen van introspectie. [4] Het zonder al te veel censuur praten over het tegenwerken
en het samenwerken en hoe het functioneren hierdoor wordt beinvloed. [5] Het effectief communiceren met andere groepsleden.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 150 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, spelbord op A3-formaat, pionnen, toelichting,
spelregels, eierwekker.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), introspectie + onthulling (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider dient het spelbord in kleur op A3-formaat te printen. Als ook de spelregels en de toelichting (voor ieder groepslid een exemplaar) in kleur te printen.
Stage en aankleding: De stoelen dienen rondom een tafel te worden geplaatst. Het spelbord
wordt op de tafel neergelegd.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden twee– of drietallen willen
vormen en bij elkaar willen gaan zitten in de werkruimte.
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Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider deelt de toelichtingen uit en vraagt of de subgroepen samen de
toelichting willen doorlezen en bespreken. (30 minuten)
2. De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is en vraagt of de groepsleden plaats
willen nemen rondom de tafel met het spel erop.
3. De groepsleider informeert of de groepsleden de toelichting hebben begrepen. Indien er vragen zijn, dienen deze kort, helder en duidelijk te worden beantwoord.
Het tweede deel
1. De groepsleider deelt de spelregels uit en vertelt dat de groepsleden het Tegenwerkspel gaan
spelen.
2. Zodra de groepsleden de spelregels hebben gelezen, zet de groepsleider de eierwekker op 60
minuten.
Het derde deel
1. De groepsleider vertelt dat de tijd erop zit.
2. De groepsleider begint met de evaluatie van het spel. Aandachtspunten hierbij: wat heb je
over jezelf ontdekt voor wat betreft het tegenwerken binnen de groep? Wat heb je bij andere
groepsleden ontdekt over het tegenwerken en het samenwerken binnen de groep? Wat is de impact op jou als een ander groepslid gaat tegenwerken? Accepteer je van sommige groepsleden
dat zij tegenwerken en van anderen totaal niet? Waarom van de ene wel en van de andere niet?
Accepteer je van jezelf dat je tegenwerkt binnen de groep? Waarom wel of niet? Accepteer je
juist van jezelf meer dan van een ander groepslid of juist niet? Waarom? Hoe kijk nu aan tegen
‘het tegenwerken’ door jezelf en andere groepsleden? Welke acties zijn wenselijk? Wat betekent
samenwerken voor jullie?
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Eerst volgt er de evaluatie en pas daarna worden de spellen opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Met bijdragen van Bert Schiffer, Margriet van Dijk,
Maarten Keijzers, Anneke Bleijenberg en Thedor
Pragt. Trainees van de beroepstraining: Doorpakken
bij PsychoWerk

Op de groep
gericht

Op jezelf
gericht

Voor/Samen

Tegen

Samenwerken
Samenwerken is belangrijk voor een groep om de gestelde doelen te
kunnen realiseren, door gezamenlijk de bijbehorende taken uit te voeren. Samenwerken is dan ook een sociale activiteit.
Bij samenwerking draait alles om het beoogde resultaat te behalen (het
einddoel). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meerwaarde van de
samenwerking, die nooit door één persoon kan worden bereikt. Anders gezegd: door samen te werken worden de kwaliteiten en de
competenties van de afzonderlijke teamleden zo goed mogelijk benut
en hierdoor kan er meer werk worden verzet in een kortere tijd met
een hogere kwaliteit.

Of toch tegenwerken?
Bij het tegenwerken staan de persoonlijke doelen en de bijbehorende
taken van een groepslid centraal. Het tegenwerken is dan ook een
persoonlijke activiteit.
Bij het tegenwerken vertrouwd het groepslid op zijn/haar eigen vaardigheden en mogelijkheden om de persoonlijke doelen te verwezenlijken. Hierbij deinst het groepslid er niet voor terug om andere
groepsleden in te zetten om een bijdrage te leveren aan de realisatie
van de persoonlijke doelen. Of groepsleden worden juist een rad voor
ogen gedraaid om zo niet te laten ontdekken dat het groepslid in de
weer is met het realiseren van zijn/haar persoonlijke doelen (ten koste
van de groepsdoelen).

Dat doe je toch niet!?
Het is ‘not done’ om tegen te werken in een groep. Althans er mag niet
hardop over worden gesproken, terwijl in de praktijk van alledag blijkt
dat er veelvuldig wordt tegengewerkt. Niet verwonderlijk omdat je bij
tegenwerken gebruikt maakt van de middelen en de faciliteiten van
een groep, die je inzet om je persoonlijke doelen te realiseren. Tegenwerken is het spelen van een dubbelspel.

Polarisatieschema
Voor het tegenwerken in een groep is een polarisatieschema gemaakt
met 12 posities verdeeld over vier kwadranten.
De kwadranten geven aan welke vormen van tegenwerken in een
taakgerichte groep voorkomen, te weten:
1. Schijnsamenwerking: door te doen alsof je samenwerkt ga je de
persoonlijke doelen proberen te realiseren.
2. Schijninzet: door te doen alsof je een constructieve bijdrage levert aan het realiseren van groepsdoelen en de bijbehorende
taken, hoop je de persoonlijke doelen te kunnen verwezenlijken.
3. Solistisch: je bent hoofdzakelijk alleen met jezelf bezig en hebt
weinig tot geen oog voor andere groepsleden. Laat staan het realiseren van de groepsdoelen door de bijbehorende taken uit te
voeren.
4. Schijnsociaal: door te doen alsof je meeleeft en meevoelt met
andere groepsleden tijdens het uitvoeren van taken, hoop je om
de persoonlijke doelen te realiseren.

Boven, onder, links en rechts
In het polarisatieschema tref je ook twee assen aan, die het schema in een bovendeel en een onderdeel verdelen, als ook in een linkerkant en een rechterkant. Hierdoor ontstaan er vier combinaties, te weten:
1. Voor/Samen — Op de groep gericht: het tegenwerken heeft een ‘sociaal’ gezicht en lijkt gericht te zijn
op samenwerking.
2. Tegen — Op de groep gericht: het tegenwerken is als het ware ‘een gevolg’ van de wijze hoe de andere
groepsleden omgaan met het groepslid.
3. Tegen — Op jezelf gericht: het groepslid ondermijnt zichzelf door zichzelf centraal te stellen binnen de
groep en het ook logisch te vinden dat hij/zij mag eisen dat er rekening met hem/haar wordt gehouden.
Zelfs als dit ten koste gaat (en dat doet het!) van het realiseren van de gestelde groepsdoelen.
4. Voor/Samen — Op jezelf gericht: het groepslid stelt zichzelf en de persoonlijke doelen centraal binnen
de groep en verwacht dat de andere groepsleden hier begrip voor hebben en meewerken.

Polarisatie
Zodra een groepslid gaat tegenwerken, dan is er sprake van de eerste
polarisatie, omdat het tegenwerken de tegenhanger is van samenwerken.
Er is sprake van een dubbele polarisatie als het tegenwerken van het
ene groepslid tot gevolg heeft dat een ander groepslid ook gaat tegenwerken.
Zowel het samenwerken als het tegenwerken zijn dynamisch en onder
andere afhankelijk van de gegeven omstandigheden, het onderwerp,
het geactualiseerde doel met bijbehorende taken. Zo kan, bijvoorbeeld,
het tegenwerken kort duren of een repeterend karakter kennen als
een onderwerp steeds terugkomt binnen de groepsbijeenkomsten.

De posities
Op de volgende bladzijden worden de
twaalf positie uit het polarisatieschema
besproken.

De lolbroek
Een lolbroek lijkt humor te gebruiken om de sfeer binnen de groep te bevorderen. Alleen zijn de grappen gewoonlijk slecht getimed en veelal persoonsgericht met een sarcastisch of cynisch randje. Hierdoor gaat de aandacht naar de lolbroek i.p.v. naar de uitvoering van de taken. De lolbroek ligt
gewoonlijk goed in de groep, maar heeft in de regel weinig tot geen zin om
de handen uit de mouwen te steken. Zeker niet als hij/zij hier zelf geen direct voordeel mee kan behalen.

De contractant
De contractant is een formalist die dwingende voorwaarden stelt en samen
met de andere groepsleden wil vastleggen. Hierdoor wordt het moeilijk om
taken uit te voeren door enerzijds de gestelde voorwaarden en anderzijds
het tijdgebrek wat is ontstaan door het vaststellen van de voorwaarden. Het
maken van afspraken lijkt zinvol voor de groep en daardoor ontstaat er de
schijn van samenwerking. Indien een groepslid niet voldoet aan de voorwaarden, zal de contractant ‘alles’ direct stilleggen en erop hameren dat het
noodzakelijk is dat de overeengekomen voorwaarden tot op de letter worden
nagekomen. Als er helemaal geen overeenkomst is vastgelegd, zal de contractant geen taken uitvoeren.

De deskundige
Een groepslid kan gaan tegenwerken door de indruk te wekken dat hij/zij
deskundig is. Het doel hiervan is om voldoende macht van andere groepsleden te krijgen, zodat hij/zij een beoordelende en/of beslissende positie kan
innemen binnen de groep. Het kan ook zijn dat het groepslid echt een deskundige is, maar de deskundigheid niet wil inzetten ten behoeve van de
groep zolang hij/zij niet een beoordelende en/of beslissende positie inneemt.

Opmerking: Een deskundige is een persoon die over de nodige kennis en
ervaringen beschikt op een werkterrein of een aandachtsgebied.

De pauw
De pauw probeert anderen te imponeren door met zijn/haar veren te pronken, in de hoop dat de ander ontzag voor hem/haar heeft en geen nader
onderzoek gaat doen hoe de pauw aan zijn/haar veren is gekomen. Het is
voor de pauw geen probleem om niet zelf een prestatie te leveren, en toch
met de eer hiervan te gaan strijken. Het kenmerkende van de pauw is, dat
hij/zij niet bezig is met de kwalitatieve inhoud van het werk, maar met de
aandacht en de erkenning die hij/zij hoopt te scoren. De pauw is gericht op
de groep, omdat hij/zij erkenning en waardering van de groep wil krijgen.
Hierbij vertoont de pauw een schijninzet, omdat het pronken belangrijker is
dan hard werken.

De saboteur
De saboteur belemmert het functioneren van andere groepsleden door
zichzelf en/of anderen van slag te maken. Dit is voor de saboteur een legitimering om niet aan de slag te hoeven gaan met de uitvoering van de gestelde taken. Groepsleden lijden hieronder, omdat de saboteur zich niet aan
zijn/haar afspraken houdt of omdat de saboteur hen wantrouwt, of omdat
de saboteur geen verantwoordelijkheid neemt en andere groepsleden verantwoordelijk maakt voor de realisatie en de uitkomst van een taak.

De keffer
Keffen is het communiceren met verbaal geweld, waarbij de groepswaarden
en normen worden geschonden. Het doel van het keffen is om meerdere
groepsleden te overtroeven waardoor het uitvoeren van één of meerdere
taken stil komt te liggen. Inhoudelijk heeft de keffer weinig te melden, maar
door het verbale geweld hoopt de keffer zoveel invloed uit te kunnen oefenen dat hij/zij zijn/haar zin kan doordrijven. Hierbij deinst de keffer er niet
voor terug om te doen alsof het in het belang van de groep is om bepaalde
taken niet uit te voeren.

De doemdenker
De doemdenker is gericht op het creëren van psychisch lawaai waardoor
hij/zij passief wordt en maar moeilijk kan worden gemotiveerd om een taak
te gaan uitvoeren. Een doemdenker is in zijn/haar hoofd gewoonlijk hyperactief, maar hiervan is aan de buitenkant weinig tot niets te zien. Door de
passieve houding kunnen de andere groepsleden slechts twee dingen doen:
tolereren of activeren. Beiden vragen om een investering in de doemdenker
en kosten veel tijd en (verspilde) energie. De doemdenker is een solist die
niet wil samenwerken, maar wel wil dat andere groepsleden begrip hebben
voor zijn/haar positie en problemen.

Mindfucker
Een mindfucker heeft te maken met psychische klachten, aanhoudend
psychisch lawaai en/of ernstige functioneringsproblemen. Het contact met
een mindfucker is heel voorwaardelijk en de uitkomst is in de regel onvoorspelbaar. Zo kan een mindfucker bijvoorbeeld op moment A een taak op
zich nemen en de taak op moment B pertinent weigeren uit te voeren. Een
mindfucker is een solist, die heel veel moeite heeft om zich af te stemmen
op anderen en de gegeven omstandigheden. De mindfucker vraagt om veel
aandacht en kost veel energie. De productiviteit van een mindfucker is laag.

De vrek
Een vrek wil niet delen. De ander mag niet precies weten hoe de vork in de
steel zit. De vrek zal zijn/haar kennis, inzichten en ervaringen niet prijsgeven. De vrek houdt iets voor zichzelf omdat hij/zij bang is dat andere
groepsleden ermee aan de haal gaan. Het zijn vaak mensen die denken dat
ze exceptioneel zijn. De vrek is een solist en zal pas iets prijs geven van zijn/
haar kennis, inzichten en ervaringen als hij/zij hiervoor een goede prijs
heeft bedongen, bijvoorbeeld in de vorm van privileges, beloningen of deskundigheidsmacht. Echter kun je er zeker van zijn, dat de vrek nooit het
achterste van zijn/haar tong laat zien en altijd kennis, inzichten en ervaringen achter de hand houdt.

De prins(es)
De prins(es) stelt zichzelf boven de andere groepsleden en claimt op basis
hiervan een machtige positie. Echter zit de prins(es) op een vuilnisbelt,
waarbij hij/zij denkt over iets kostbaars te beschikken, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. De vuilnisbelt is een metafoor voor de functioneringsproblemen waarmee de persoon te maken krijgt door het prins(ess)
engedrag. De prins(es) bouwt een koninklijke afstand in en vergeet daarbij
dat hij/zij juist andere groepsleden nodig heeft om zijn/haar problemen op
te gaan ruimen. De prins(es) staat niet open voor dialoog en raakt snel verveeld als groepsleden over andere zaken praten dan die hem/haar betreffen. De prins(es) is geen werker.

De intrigant
De intrigant saboteert door een spaak in het wiel van de ander te steken,
waardoor een taak niet succesvol kan worden uitgevoerd. Hoe? Doordat de
intrigant ‘beren op de weg’ creëert en aan de hand van de ’beren’ duidelijk
maakt waarom een taak niet succesvol kan worden uitgevoerd. Op deze manier houdt de intrigant andere groepsleden aan het puzzelen en voorkomt
hij/zij dat er binnen de groep constructief wordt samengewerkt. De intrigant
hoopt op waardering en erkenning te krijgen voor zijn/haar ‘goede’ analyses
van situaties en omstandigheden en dat hij/zij de groep heeft ‘gered’ van
het werken aan een kansloze taak.

De angsthaas
De angsthaas maakt zichzelf bang en creëert allerlei angstaanjagende
scenario’s in zijn/haar hoofd. De irrationele angst voert dan ook de boventoon bij de angsthaas. Dit groepslid is voortdurend alert en op zijn/haar
hoede en is afwachtend in het uitvoeren van een taak. De angsthaas is
afwachtend en wantrouwend. De angsthaas heeft continu geruststelling
en bevestiging nodig van anderen dat hij/zij geen gevaar loopt en geen
onnodige risico’s hoeft te gaan nemen. Het angsthaas is een volger en zal
deeltaken uitvoeren als het gegarandeerd is dat hij/zij hier geen schade
door oploopt of een fout kan maken.

Doel van het spel: De spelers dienen na 60 minuten allemaal in het vakje: samenwerking te staan.
Benodigdheden: Spelbord op minimaal A3-formaat, aantal pionnen overeenkomstig het aantal
groepsleden, eierwekker, pennen en papier.
Spelverloop:
 Iedere
 De

speler pakt een pion en plaats deze op het vakje: samenwerking.

groepsleden gaan 60 minuten praten over de vraag: hoe werken wij samen? Aandachts-

punten hierbij zijn: hoe succesvol is deze samenwerking? Worden de gestelde doelen en de
bijbehorende taken gerealiseerd? Door met elkaar samen te werken of door dat iedereen zijn/
haar eigen opdrachten uitvoert? Op welke punten kan de samenwerking worden verbeterd?
 De

eierwekker wordt op 60 minuten gezet en het gesprek gaat van start.

 Tijdens

het gesprek houden de groepsleden goed in de gaten of iedereen samenwerkt. In het
geval een groepslid tegenwerkt, wordt de pion van die persoon in het vakje geplaatst wat van
toepassing is, bijvoorbeeld: doemdenker. Er dient wel een (korte) toelichting gegeven te worden
waarom het groepslid nu de positie van doemdenker inneemt. Dit mag door het betreffende
groepslid zelf gebeuren of door een ander groepslid.

 Als

het groepslid een andere positie inneemt, wordt de pion op het spelbord verplaatst en ook
hierbij wordt er een toelichting gegeven.

 Als

het groepslid gaat samenwerken, wordt de pion teruggezet in het vakje: samenwerking.
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Algemeen
Naam van de oefening: Assertiviteit: missen wat je niet bezit
Onderwerp van de oefening: Assertiviteit is een vaardigheid voor het positioneren van jezelf binnen sociale situaties met als doel dat andere personen
rekening moeten houden met je mening, visie, denkbeelden, gevoelens, keuzes en dergelijke. Het positioneren is zo belangrijk dat hierdoor andere personen kunnen worden gekwetst of te kort gedaan. Waarom? Omdat als jij je gaat positioneren, dit betekent dat een ander gedeeltelijk of helemaal zijn/haar positie moet inleveren. Het is als
het verdelen van een taart: hoe groter jouw stuk is, hoe kleiner het stuk van de ander
zal zijn. Als je assertief bent, weet je dat je een andere persoon kunt kwetsen maar desondanks blijf je bij het besluit om je te gaan positioneren binnen de sociale situatie.
Samengevat: assertiviteit is een vaardigheid om de macht binnen een sociale situatie
te gaan herverdelen.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het ontdekken wat assertiviteit is. [2] Het ontdekken hoe non-assertief gedrag omgezet kan worden naar assertief gedrag. [3] Het
nieuwsgierig worden naar de oorsprong van niet-assertief gedrag.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het geven van feedback en feed forward. [3] Het
plegen van introspectie m.b.t. het (niet-)assertief handelen binnen de groep. [4] Het
effectief communiceren met andere groepsleden.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 100 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, toelichting op assertiviteit, kaartjes, flip-over
met stiften
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), introspectie + gesprekskring (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider dient voor ieder groepslid de toelichting op assertiviteit in kleur te printen. Als ook de kaartjes in kleur printen en plastificeren.
Stage en aankleding: De stoelen en tafels dienen in een hoefijzervorm te worden opgesteld, met
aan de opening de flip-over.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaats nemen in de
gesprekskring.
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Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider deelt de toelichting op assertiviteit uit aan de groepsleden en last
een leespauze in van 20 minuten.
2. De groepsleider geeft aan dat de leestijd erop zit.
Het tweede deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden tweetallen willen vormen en met elkaar willen doorspreken wat zij zojuist in de toelichting hebben gelezen (15 minuten)
2. De groepsleider geeft aan dat de leestijd erop zit.
Het derde deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden in een gesprekskring willen plaatsnemen.
2. De groepsleider legt uit dat om beurten de groepsleden een kaart van de stapel nemen en deze hardop voorlezen. Vervolgens geven een of meerdere groepsleden antwoord op de vragen of
maken de opdracht.
Ter uitgeleide: De groepsleider rond de oefening af.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Er gaan nogal wat wilde ideeën in de rondte over het begrip: assertiviteit. Soms wordt
assertiviteit gepresenteerd als een bevrijdende leefstijl, terwijl op andere momenten
assertiviteit slechts een mentale instelling is. Opvallend genoeg wordt gewoonlijk vergeten dat het probleem niet om assertiviteit gaat, maar om het ontbreken van assertiviteit.
Het ontbreken van assertiviteit zou een groot gemis zijn, maar voor wie? Voor de persoon die assertief is en ziet dat iemand zonder assertiviteit echt iets belangrijks mist
in zijn/haar leven? Of is het een gemis voor de persoon zonder assertiviteit? Maar hoe
kun je iets missen, wat je niet kent? Hooguit kun je een beeld in je hoofd creëren over
hoe het zou kunnen zijn als je assertief was...maar je bent het niet. Hoe goed je er ook
een voorstelling van probeert te maken, it’s never the real thing!
Een ander lastig vooroordeel met betrekking tot assertiviteit is dat als je niet assertief
bent, dit geldt voor ALLE situaties en omstandigheden waarin je verzeild raakt, op ALLE
momenten en met iedere persoon. Dit is een opmerkelijk punt omdat je als nietassertief persoon ALTIJD niet assertief bent, en je als assertief persoon niet altijd
assertief bent en je hier moeite voor moet blijven doen. Hierdoor lijkt het alsof nietassertief zijn een natuurlijke staat van zijn is, en dat het assertief zijn aangeleerd is en
nooit helemaal 100% kan worden ingetraind.
Nog een vervelend vooroordeel is dat het niet-assertief zijn een ‘vrouwending’ zou zijn
en dat assertief gedrag echt een ‘mannending’ is. Het niet-assertief zijn, heeft niets
met vrouw-zijn te maken, net zomin als assertief zijn iets met man-zijn te maken
heeft. Echter laten de cijfers (nog steeds) zien dat er wel meer vrouwen te maken
hebben met niet-assertief gedrag, dan mannen. Alleen betreft het hier een socialisatieprobleem. Anders gezegd: mannen krijgen (nog steeds) meer macht toegewezen,
dan vrouwen. Dit gebeurd onder andere tijdens de opvoeding, in media, films, boeken,
kunst, opleidingen en op de werkvloer.
Een heel ander vooroordeel heeft te maken met het problematiseren van de nietassertiviteit. Soms wordt het gezien als een kenmerk van een psychische stoornis of
ziekte. Of als een psychosociale stoornis. Hierdoor wordt niet-assertiviteit iets wat beter gemaakt moet worden. Net alsof de niet-assertieve persoon ziek is. Misschien
heeft de persoon te maken met psychosociale klachten of problemen, maar dit komt
niet door het niet-assertief zijn. Je kunt niet ziek worden door iets wat niet aanwezig
is! Anders gezegd: je krijgt geen griep als er geen griepvirus in je lichaam aanwezig is.
De lijst met vooroordelen ten opzichte van (niet-)assertief zijn, is lang en hierdoor is de
lijst met oplossingen zo mogelijk nog langer. Kenmerkend is echter dat de symptomen
van het niet-assertief zijn worden aangepakt, zonder te praten over wat de oorzaak is
van het niet-assertieve gedrag. Misschien is het je ook opgevallen, dat als je praat over

wat niet-assertiviteit veroorzaakt, het gesprek al snel omschakelt naar hoe je assertief
kunt worden.

Niet-assertief zijn
Het niet-assertief zijn, hoeft geenszins een probleem te zijn. Omdat het niet-assertief
zijn geen statisch gegeven is en onder andere afhankelijk is van de gegeven omstandigheden, het doel van de sociale bijeenkomst en de personen die hierin participeren.
Het niet-assertief zijn, kan een keuze zijn omdat je bijvoorbeeld minder kundig bent
over een onderwerp, dan je gesprekspartners. Echter kan het niet-assertief zijn ook
geen keuze zijn, omdat het je ontbreekt aan de juiste tools om assertief te zijn. In beide
gevallen is het niet-assertief zijn niet problematisch. Pas als het niet-assertiviteit zijn
leidt tot functioneringsproblemen, kan het wenselijk en nodig zijn om de ervaren functioneringsproblemen te overwinnen.

Opmerking: Bij een functioneringsprobleem kan een persoon niet dat doen wat hij/zij
wil doen of wat redelijkerwijs van hem/haar mag worden verwacht. Functioneringsproblemen gaan ALTIJD gepaard met angsten, agressie en een toename van de negatieve
effecten van stress.
De functioneringsproblemen worden veroorzaakt omdat je niet-assertief bent. Alleen
zegt dit bijzonder weinig omdat het gaat over ‘dat wat ontbreekt’ en niet over ‘dat wat
er is’. Het is van belang om te doorgronden, wat er wordt bedoelt met het niet-assertief
zijn. Anders gezegd: praten over dat wat wel is!
Als een persoon niet-assertief is en dit als zodanig (h)erkent, dan betekent dit dat hij/zij
over onvoldoende macht beschikt om zichzelf hoorbaar en zichtbaar te maken binnen
de sociale situatie. Eenvoudig gezegd: de gesprekspartners trekken zich weinig aan van
wat de persoon (eventueel) te vertellen heeft, of de persoon diskwalificeert zichzelf
door te denken dat de gesprekspartners geen interesse hebben in wat hij/zij
(mogelijkerwijs) te vertellen heeft.
Het niet-assertief zijn en hierdoor functioneringsproblemen ontwikkelen, vinden hun oorsprong in de verdeling van de macht binnen de
sociale situatie. Je kunt je dit voorstellen als een
taart die in ongelijke stukken wordt verdeeld.
Hoe kleiner de taartpunt is, hoe minder macht
je kunt inzetten binnen de sociale situatie. Hoe
groter de taartpunt is, hoe machtiger de persoon binnen de sociale situatie functioneert.
De ‘machts’taart

Er bestaat bij macht geen gelijkwaardigheid en er bestaan dus ook geen even
grote taartstukken. Waarom? Omdat er altijd een hiërarchieladder wordt gevormd, zodra er twee of meer personen in dezelfde sociale situatie verkeren. De verschillen in
macht hoeft niet groot te zijn, maar is er wel altijd.

Op het moment als je binnen de sociale situatie wilt gaan handelen op een zodanige wijze dat de gesprekspartner(s) hiermee rekening houden of er zelfs overeenkomstig
naar gaan handelen, dien je over meer macht te beschikken zodat je een factor wordt
waarmee de gesprekspartner(s) rekening mee moeten houden. Anders gezegd: je
neemt een groter taartstuk en dit betekent automatisch dat de ander een kleiner taartstuk krijgt toebedeeld.

Assertief zijn
Assertiviteit is een vaardigheid voor het positioneren van jezelf binnen sociale situaties
met als doel dat de gesprekspartners rekening moeten houden met je mening, visie,
denkbeelden, gevoelens, keuzes en dergelijke.
Het positioneren kan alleen door de bestaande machtsverhouding binnen de sociale
situatie te veranderen. Als jij meer macht toeeigend, dan dient een gesprekspartner (of
gesprekspartners) macht in te leveren. Hierdoor kan de gesprekspartner worden gekwetst of het idee
krijgen dan hem/haar te kort wordt
gedaan. Waarom? Omdat als jij je
gaat positioneren, dit betekent dat
een ander gedeeltelijk of helemaal
zijn/haar machtspositie moet inleveren. Als je assertief bent, weet je dat
je een andere persoon kunt kwetsen
maar desondanks blijf je bij het besluit om je te gaan positioneren binnen de sociale situatie. Samengevat: assertiviteit is
een vaardigheid om de macht binnen een sociale situatie te gaan herverdelen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de volksmond een synoniem voor assertiviteit
is: opkomen voor jezelf. Echter is het veel meer dan ‘alleen’ maar opkomen voor jezelf.
Het betekent ook dat je wilt opkomen voor jezelf, als je hierdoor een ander kwetst en
gedeeltelijk de macht van hem/haar afneemt ten gunste van jezelf.
Assertiviteit is ook dynamisch van aard en dit is maar goed ook. Niets is meer onzinnig
dan assertief te zijn op een onderwerp of een activiteit, waar je niets mee hebt en/of
niets vanaf weet. Je kunt eenvoudig weg niet binnen iedere sociale situatie machtiger
zijn dan je gesprekspartners. Het is dus belangrijk om te weten wanneer en binnen
welke sociale situatie je assertief wilt gaan handelen en waarom (‘wat is je doel?’).

5. Wat wil je?
Wat wil je bereiken binnen de sociale situatie? Waarom wil
je dat? Hoe wil je dit gaan realiseren?

Het is belangrijk om voor jezelf vast te stellen wat de gevolgen zijn n.a.v. het niet-assertief zijn. Heb je met angst te
maken? Of ben je juist gefrustreerd? Of misschien zelfs
wel boos? De angst en/of de agressie en de negatieve effecten van stress dienen te worden verminderd.

stress!

4. Angst? Agressie? En hoe dan ook negatieve effecten van

3. Feitelijk juist?
Als het aantoonbaar is dat je gesprekspartner(s) je niet
meer macht willen geven, dan is het belangrijk om te achterhalen waarom dit het geval is, bijvoorbeeld omdat je niet
kundig genoeg bent of omdat je te kritisch bent of omdat je
niet actief deelneemt aan de sociale activiteit.

2. Veronderstelling?
Als je veronderstelt, dan dien je eerst aan te tonen dat de
veronderstellingen kloppen. Lukt dit niet, dan dien je de
percepties aan te gaan pakken.

1. Percepties check!
Het is belangrijk om te weten of je veronderstelt dat je gesprekspartner(s) je niet een groter stuk van de machtscake willen geven. Of dat dit ook feitelijk het geval is.

5. Dit wel!
Geef helder en duidelijk aan wat je wel wilt doen.

4. Nee is nee!
Als je iets niet accepteert, dan zeg je ‘nee’. De gesprekspartner zal vragen naar een reden en je
hierdoor in de verdediging dwingen. Geef geen
reden op, maar herhaal alleen maar ‘nee’. Als de
gesprekspartner blijft aandringen, vraag dan wat
je moet zeggen zodat hij/zij weet dat ‘nee’ ook echt
‘nee’ is.

3. Het niet accepteren!
Je kunt alleen meer macht (en dus invloed) krijgen
binnen de sociale situatie, als je de bestaande
machtsverhoudingen niet accepteert. Hoe? Door
aan te geven dat je iets niet doet of dat je iets anders wilt gaan doen.

2. Persoonlijk doel bepalen!
Je weet wat je wilt bereiken en nu dien je hiervan
een doel te maken met de bijbehorende taken. Vervolgens bepaal je of je ervoor kiest om het persoonlijk doel ook echt te gaan realiseren binnen de
sociale situatie.

1. Sociale situatie in kaart brengen!
Je dient zoveel mogelijk te weten over de sociale
situatie. Wie nemen er aan deel, wat is het doel van
de bijeenkomst, welke omstandigheden hebben
invloed op de bijeenkomst, welke rollen vervult
iedereen en welke positie neem jij in.

De kunst van het verdelen van de machtstaart

Veronderstellingen en/of overtuigingen die actief zijn

Hoe ligt de machtsverhouding
ltussen de gesprekspartners?

Enkele elementen die invloed hebben op het al dan niet
assertief zijn binnen een sociale situatie

Hoe goed ben je getraind in het
opkomen voor jezelf?

Beschik je over relevante
kennis en/of ervaringen?

Wie zijn je gesprekspartners en welke ervaringen heb je met hen opgedaan?

Wat is je mentale gesteldheid?
Ervaar je angsten, agressie of
negatieve effecten van stress?

Op welk tijdstip vindt de sociale
situatie plaats? Is er tijdsdruk?

Wat is je persoonlijk doel wat je
hoopt te realiseren?

Verstopte boosheid
Door het niet-assertief zijn op de verkeerde momenten en binnen
bepaalde sociale situaties, krijgt een persoon te maken met frustratie, irritatie of zelfs boosheid. Alleen slaat deze naar binnen toe
en aan de buitenkant is hier niet veel van te merken.

Wie herkent dit? Vertel hier iets meer over!

Opbouw van boosheid
Als je vaker niet-assertief bent op de verkeerde momenten en binnen bepaalde sociale situaties, dan krijgt je te maken met een opeenstapeling van frustraties, irritaties en boosheid die niet geuit
wordt en naar binnenslaat. Alleen al de gedachte aan een vergelijkbare situatie roept direct frustraties, irritaties of boosheid op.

Wie herkent dit? Vertel hier iets meer over!

Sorry
De opeenstapeling van frustraties, irritaties en boosheid die naar
binnen is geslagen n.a.v. het niet-assertief handelen, komt er soms
INEENS uit! Alleen dan gewoonlijk op de verkeerde plek en is gericht tegen de verkeerde persoon of personen. Hierdoor lucht de
ontlading slechts beperkt of niet op. Meestal zorgt het ervoor om
nog beter te voorkomen dat je boosheid tot uitdrukking brengt.
Wie herkent dit? Vertel hier iets meer over!

Bang voor de gevolgen!
Door het niet-assertief zijn op de verkeerde momenten en binnen
bepaalde sociale situaties, krijgt een persoon te maken met angst.
De angst heeft vooral te maken met wat de consequenties kunnen
zijn, als de persoon wel assertief zou zijn binnen de sociale situatie.
Het denken aan de eventuele gevolgen, is voldoende om een nietassertieve houding aan te nemen. Wie herkent dit? Vertel!

Door het lint gaan?
Een andere succesvolle angstgedachte is dat als de persoon zijn/
haar gedachten uitspreekt, hij/zij zichzelf misschien niet langer in
de hand kan houden en door het lint zou gaan. De persoon beschouwt zichzelf als onbetrouwbaar en weet niet wat hij/zij zou
gaan doen als hij/zij assertief wordt. Het is dus beter om dit te
voorkomen. Wie herkent dit? Vertel hier iets meer over!

Niemand houd van mij, toch?
Een klassieke ondermijnende gedachte is dat als de persoon assertief is, niemand nog positieve gevoelens voor hem/haar zal
koesteren. Hierdoor groeit de angst om een ‘buitenstander’ te zijn.
Zeg maar het zwarte schaap van een groep. Door zich gedienstig
op te stellen (behagen) en niet assertief te gaan handelen, wordt de
persoon nog getolereerd en valt hij/zij niemand tot last. Wie herkent

dit?

Doe alles verkeerd!
Een persoon die vaker niet-assertief is en dit zo wil houden, heeft
een goede reden nodig. De reden is: “Ik doe toch alles verkeerd!”
Er bestaan hier vele variaties van, bijvoorbeeld: “Ik ben niet kundig
genoeg”, “Ik beschik over te weinig ervaring”, “Ik ben geen prater”.
Als de persoon toch gaat handelen, dan mislukt dat vaak omdat hij/
zij een self fulfilling prophecy heeft gecreëerd. Wie herkent dit?

Vertel hier iets meer over!

De ander is de baas!
Soms is het moeilijk om assertief te zijn als de gesprekspartner je
leidinggevende of je de baas is. In het eerste geval is het belangrijk
om de geldende waarden en normen te kennen en toe te passen.
In het tweede geval word je gedomineerd door de gesprekspartner
en dan is het belangrijk om waarden en normen aan te passen of
te introduceren. Of door hulp in te schakelen. Wie herkent dit? Ver-

tel hier iets meer over!

Ik ben snel tevreden, echt!
Een klassieke ondermijnende gedachte is dat de persoon snel tevreden is en voldoende heeft aan een piepklein stukje van de
machtstaart. Meer kan hij/zij toch niet verorberen. Echter is de tevredenheid misplaatst, omdat de persoon zichzelf wijs heeft gemaakt dat hij/zij niet met macht om kan gaan en ook niet het talent
heeft om te leren hoe macht binnen sociale situaties in te zetten.

Wie herkent dit? Vertel hier iets meer over!

Het is niet de moeite waard!
Een klassieke ondermijnende gedachte is dat het niet de moeite
waard is om assertief te gaan worden. Het onderwerp is te onbelangrijk en/of het is vechten tegen de klippen op. Waarom energie
verspillen in iets wat toch alleen maar frustraties of irritaties oproept? De persoon heeft geleerd om gelaten de sociale situatie te
ondergaan. Wie herkent dit? Vertel hier iets meer over!

Mijn tijd komt nog wel!
Nog een klassieke ondermijnende gedachte is dat er nu niets is
verloren, als de persoon niet assertief gaat handelen. Waarom?
Omdat de tijd voor de persoon nog wel komt! Niemand weet wanneer en hoe dit er in de praktijk uit komt te zien, maar het is voldoende om te weten dat ergens in de toekomst het juiste moment
op de persoon ligt te wachten. Wie herkent dit? Vertel hier iets

meer over!

Wat een nonsens!
Tijdens gesprekken heeft iedereen de kans om zijn/haar woordje
te doen. Als iemand niets zegt, dan is dat helaas en jammer voor
die persoon. Het is ondoenlijk om gesprekken steeds opnieuw te
doen, totdat alle gesprekspartner hun zegje doen. Als iemand iets
te vertellen heeft, dan moet hij/zij dat doen op de juiste plek en tijdstip. Wie herkent dit? Vertel hier iets meer over!

Een slimme zet!
Een persoon die weinig zegt binnen een groepsbijeenkomst, krijgt
macht doordat hij/zij steeds het laatste woord krijgt en hierdoor
groepsbesluiten kan sturen. Waarom? Omdat groepsleden het stille
groepslid serieus willen nemen en dit kan (op dat moment) door te
gaan handelen op basis van wat de persoon voorstelt. Anders loop
je de kans om de stille persoon af te wijzen. Wie herkent dit? Vertel

hier iets meer over!

Assertiviteit is enorm overgewaardeerd!
Het is bizar eigenlijk: van de ene kant heerst er de norm dat het
belangrijk is om op te komen voor jezelf door assertief te zijn, en
aan de andere kant is er een norm die voorschrijft dat als je assertief bent, je wel ruimte moet creëren voor personen die nietassertief zijn. Maar je kunt niet assertief zijn als je gesprekspartner meer macht heeft. Tenzij je doet alsof. Wie herkent dit? Vertel

hier iets meer over!

Andere problemen!
Een persoon die gewoonlijk niet-assertief is, heeft te maken met
meerdere psychosociale en/of psychische problemen, stoornissen
of ziekten. Echter klinkt het minder ernstig om een assertiviteitsprobleem te hebben, dan bijvoorbeeld een angststoornis of gedomineerd te worden door dwanggedachten.

Wie herkent dit? Vertel hier iets meer over!

Opdracht
Ga samen oplossingen bedenken wat een groepslid kan doen als
hij/zij niet-assertief is, maar dit wel wil zijn. Wat kan dit groepslid
doen? Wat moeten andere groepsleden doen? Wanneer? Hoe?

Bedenk oplossingen die passen bij deze groep!

Opdracht
Vijf klassieke tips om niet-assertiviteit aan te pakken: [1] Laat je
leiden door rationele gedachten; [2] Praat steeds vanuit Ik; [3]
Maak van je hart geen moordkuil; [4] Wees duidelijk in dat wat je
wilt; [5] Neem je verantwoordelijkheid.

Wat vind je van deze tips? Zijn de tips niet te algemeen? Of zijn de
tips juist uitstekend geschikt?

Opdracht
Bepaal wiens verantwoordelijkheid het is als een groepslid nietassertief is. Is de groep hiervoor verantwoordelijk? Is het groepslid hiervoor verantwoordelijk? Of is er sprake van een gedeelde
verantwoordelijkheid? Waarom? Hoe ziet die verantwoordelijkheid
er in de praktijk uit?

Hoe willen jullie verantwoordelijkheid inzetten in de bestrijding van
niet-assertiviteit?
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Algemeen
Naam van de oefening: Groot Drama? Nee, Extreem Groot Drama!
Onderwerp van de oefening: Het dramatiseren zit een ieder van ons in het
bloed, de Homo Ludens (de spelende mens). Soms kunnen wij zo in ons spel
opgaan, dat wij het zelf niet in de gaten hebben hoeveel drama er ondertussen is gecreëerd. Binnen een groep ontstaat de neiging om eens goed te gaan uitpakken met
het dramatiseren, als wij ontmaskerd dreigen te worden omdat we bijvoorbeeld afspraken niet zijn nagekomen en dit andere groepsleden ’het verkeerde beeld’ van ons
kan geven. Door Groot Drama te gaan creëren, wordt de aandacht afgeleid van het feitelijke onderwerp. Prachtig om te zien hoe serieus wij onszelf hierin nemen en geloven
dat de krokodillentranen parels van verdriet zijn.
Opmerking: Het boek Homo Ludens kan gratis worden gedownload via http://
www.dbnl.org/tekst/huiz003homo01_01/downloads.php
Doelstellingen van de oefening: [1] Het ontdekken wat Groot Drama (GD) en Extreem
Groot Drama (EGD) is. [2] Het ontdekken wat een groepslid allemaal uit de kast haalt
en gebruikt om te voorkomen dat hij/zij terecht ter verantwoording wordt geroepen.
[3] Het ontdekken dat het GD + EGD ook betekent extra aandacht te krijgen van de
andere groepsleden en de groepsleider. Als ook wat dit betekent voor het groepslid.
[4] Het leren relativeren.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het geven van feedback en feed forward. [3] Het
plegen van introspectie m.b.t. het dramatiseren binnen de groep. [4] Het effectief communiceren met andere groepsleden.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 90 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, spelbord, toelichting op het spelbord, pionnen,
een munt, spelregels, flip-over met stiften
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel + gesprekskring
(werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider dient het spelbord op minimaal A3-formaat in
kleur te printen. Als ook in kleur printen van de spelregels en de toelichting op het spelbord. Let
op: er dienen meerdere complete spellen te worden gemaakt. Het aantal spelers per spel is minimaal 2 en maximaal 4.
Stage en aankleding: De stoelen en tafels dienen in een hoefijzervorm te worden opgesteld, met
aan de opening de flip-over.
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De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden subgroepen
willen vormen van minimaal 2 tot maximaal 4 personen (afhankelijk van de keuze
van de groepsleider met hoeveel spelers hij/zij het spel wil laten spelen).
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de subgroepen een plek in de ruimte willen zoeken, waar zij het
Groot Drama-spel kunnen gaan spelen.
2. De groepsleider deelt aan iedere subgroep 1 compleet spel uit en vertelt dat de groepsleden
60 minuten de tijd hebben om het spel uit te spelen.
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit en vraagt of de spelers het spel willen opruimen.

Evaluatie
Opruimen: De spellen worden opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleider vraagt of de groepsleden in de gesprekskring willen plaatsnemen. De
groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot
uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de
oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Groot Drama (GD) is de kunst van het jezelf van slag afmaken tijdens een sociale gebeurtenis of het denken aan een sociale interactie.
Vertel aan je medespelers hoe jij GD creëert binnen de groep. Hoe
ziet er dat uit? Wat doe je dan? Wat is het doel wat je wilt bereiken?

Groot Drama (GD) word gewoonlijk toegepast als je dreigt ontmaskerd te worden of door het ijs dreigt heen te zakken, bijvoorbeeld omdat je je afspraken niet bent nagekomen. Vertel aan je medespelers
wanneer je GD creëert? Aan welke onderwerpen zit dit vast?

Tijdens Groot Drama (GD) verandert je taalgebruik, je stem, je mimiek en gebaren. Het is nodig om de ernst van het GD te onderstrepen, zodat iedereen het oorspronkelijk onderwerp vergeet. Geef een
demonstratie van jouw GD aan je medespelers!

Als je het Groot Drama (GD) goed uitspeelt, dan roept dit ook intense
gevoelens op bij je medegroepsleden. Medeleven of soms zelf medelijden. Eindeloos begrip voor je moeilijke situatie. Vertel aan je medespelers bij welke groepsleden je GD goed werkt! Licht je antwoord
toe!
Het ergste wat je kan gebeuren is als je Groot Drama (GD), bij een
ander groepslid Groot Drama oproept. Er ontstaat dan een soort competitiestrijd (of zoals je wilt: concurrentiestrijd). Vertel aan je medespelers met welk groepslid je vaker de competitiestrijd aangaat!

Als het GD niet goed werkt, dan heb je nog een troef achter de hand:
Extreem Groot Drama (EGD). Je gaat dan dreigen met het ondermijnen van jezelf en/of de groep, bijvoorbeeld: “Het is beter als ik stop…”
Vertel je medespelers wat meer over je Extreem Groot Drama!

Ken je groepsleden die nooit het Groot Drama (GD) inzetten
om ‘iets’ gedaan te krijgen? Ja? Wat betekent dit: dat zij altijd
hun verantwoordelijkheid nemen of dat zij zo goed GD spelen
dat jij het niet herkent? Licht je antwoorden toe!

Wanneer gaat het Groot Drama tegen je werken? Heb je dit al
een keer ervaren? Wat zijn de gevolgen hiervan geweest? Hoe
heb je het opgelost? Door EGD in te zetten? Of door je verantwoordelijkheid te nemen? Of een gedragsverandering? Of ga
je gewoon op oude voet door? Licht je antwoorden toe!

Waar kun je jezelf aan ergeren als een medegroepslid vaker
gebruik maakt van GD of zelfs EGD? Hoe kun je dit gedrag
bij het andere groepslid stoppen? Wat heb je uitgeprobeerd in
de praktijk? Was het succesvol? Licht je antwoorden toe!

Het bijzondere van Groot Drama (en helemaal van Extreem
Groot Drama) is dat je jezelf in het spotlicht van de groep
brengt. Je zorgt ervoor dat alle aandacht op jou is gericht.
Schijnbaar levert je dit ook nog iets extra’s op, maar wat?
Vertel je medespelers over het bijeffect dat je door GD krijgt
van andere groepsleden! Licht je antwoord toe!

Speldoel: De speler die als eerste met de pion op de zanger terecht komt heeft gewonnen.
Benodigdheden: Spelbord, munt, pionnen.
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers.
Spelverloop:
1. De jongste speler gooit met de munt. Als de munt terecht komt op ‘kop’, dan mag de speler zijn pion een
plaats naar voren zetten. Als de munt terecht komt op
‘munt’, dan mag de speler zijn pion niet verzetten.
2. Een speler mag de pion niet op een vakje zetten dat al
bezet is door een andere pion. In dat geval gaat hij
door naar het eerst volgende lege vakje.
3. Een speler dient de vragen te beantwoorden en de opdrachten uit te voeren, die horen bij een vakje.
4. De overige spelers bepalen of zij genoegen nemen met
het antwoord en/of de uitvoering van de opdracht. Als
zij het antwoord of de opdracht afkeuren, gaat de speler terug naar vakje 1.
5. Daar waar de spelregels niet in hebben voorzien, besluiten de spelers gezamenlijk hoe te handelen.

Pagina 377

Algemeen
Naam van de oefening: Assertiviteit (2): Wat kom je doen?
Onderwerp van de oefening: Dit is een confronterende oefening, tenminste
als meerdere groepsleden niet assertief gaan handelen. Voor een assertief
groepslid is het ’a piece of cake’. Het draait allemaal om het kunnen verantwoorden
van de deelname aan de groep. Let op: op www.boekenhoek.info is er presentatie over
verantwoordelijkheid!
Doelstellingen van de oefening: [1] Het ontdekken dat doelen en taken geen ’dode’ materie is, maar de basis van het functioneren binnen de groep vormt. [2] Het ontdekken
dat assertiviteit een vaardigheid is, die niet alleen wordt ingezet op momenten dat het
groepslid iets wil bereiken. Maar ook op momenten dat het groepslid ter verantwoording wordt geroepen. [3] Het proactief deelnemen aan de groep en geen passieve houding aannemen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het geven van feedback en feed forward. [3] Het
plegen van introspectie m.b.t. het (niet-)assertief handelen binnen de groep. [4] Het
effectief communiceren met andere groepsleden. [5] Het leren verantwoording afleggen binnen de groep.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: 35 tot 60 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, flip-over met stiften
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), gesprekskring
(werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider hoeft geen bijzondere voorbereidingen te treffen.
Stage en aankleding: De stoelen en tafels dienen in een hoefijzervorm te worden opgesteld, met
aan de opening de flip-over.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaats nemen in de
gesprekskring.
Het doorvoeren van de oefening:
1. Groepsleider: “Wat kom je doen? Anders gezegd: Wat kom je halen en wat kom je brengen?”
Gewoonlijk schrikken de groepsleden van deze vragen, omdat zij slecht zijn voorbereid om deel
te nemen aan de groepsbijeenkomst en/of omdat zij het niet gewend zijn om ook ECHT verantwoording af te leggen. Sommige groepsleden hebben door dat het ‘iets’ met doelen en taken te
maken heeft en gaan elementen van de einddoelen opnoemen. De groepsleider echter dient zich
zoveel mogelijk te beperken tot de drie vragen: Wat kom je doen? Wat kom je halen? Wat kom je
brengen? Niet laten verleiden tot een discussie. De groepsleden mogen natuurlijk wel met el-
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2.
3.

4.
5.
6.

kaar overleggen en discussiëren over de vragen en de antwoorden. Let op: de antwoorden van de groepsleden dienen betrekking te hebben op de GROEPSBIJEENKOMST, dus wat komen ze halen tijdens DEZE groepsbijeenkomst en wat komen
ze brengen tijdens DEZE groepsbijeenkomst.
De groepsleider schrijft op de flip-over de namen van de groepsleden met er achter twee kolommen: ‘Brengen’ & ‘Halen’.
De groepsleider vraagt om beurten aan de groepsleden wat zij komen ‘brengen’ en wat zij komen ‘halen’ tijdens de groepsbijeenkomst. Let op: als blijkt dat de helft + 1 van de groepsleden
niet weten wat ze komen brengen en halen, dan zegt de groepsleider: “Als het merendeel van
jullie niet weten wat jullie komen doen tijdens deze bijeenkomst en het onduidelijk is wat jullie
komen halen en brengen, dan heeft het geen zin om de groepsbijeenkomst door te laten gaan.
Volgens mij kunnen jullie de tijd beter besteden om met elkaar te gaan overleggen, hoe dit debacle een volgende keer kan worden voor komen. Ik stop nu de bijeenkomst. Ik vraag jullie om
de spullen bij elkaar te pakken en te vertrekken”.
Als het merendeel van de groepsleden wel weten wat zij komen halen en brengen, dan worden
hun antwoorden op de flip-over geschreven.
De groepsleider vraagt of de groepsleden doelen willen formuleren op basis van hun antwoorden. De doelen dienen tijdens de bijeenkomst te worden gerealiseerd.
De groepsleider vraagt wat de groepsleden gaan doen tijdens de bijeenkomst om de doelen te
kunnen realiseren (taakomschrijvingen).

Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de groep nu aan de slag gaat met andere oefeningen en dat tijdens de eindevaluatie van de groepsbijeenkomst, gekeken wordt of de groepsleden
de gestelde doelen hebben gerealiseerd.

Evaluatie
Er is geen evaluatie van de oefening.
Let op: de volgende twee groepsbijeenkomsten dient deze oefening te worden herhaald. Hierdoor
wordt de vaardigheid getraind om actief met doelen en taken aan de slag te blijven gaan. Vervolgens op onregelmatige momenten de drie vragen blijven stellen bij aanvang van de groepsbijeenkomsten.
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Algemeen
Naam van de oefening: Levend sociogram
Onderwerp van de oefening: In een levend sociogram verbeelden de
groepsleden hoe dichtbij of veraf zij van andere groepsleden staan. Hierdoor bepalen zij hun positie. Echter is er een adder onder het gras: de andere
groepsleden. Let op: op www.boekenhoek.info is er presentatie over sociometrie + sociogram!
Doelstellingen van de oefening: [1] Het ontdekken dat de dynamiek in een taakgerichte groep voortdurend actief is. [2] Het ontdekken dat het streven (gewoonlijk) is om
een statisch groepsbeeld te willen creëren. [3] Het ontdekken wat de gevolgen zijn van
de dynamiek binnen de groep.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het geven van feedback en feed forward. [3] Het
effectief communiceren met andere groepsleden.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 30 minuten
Benodigde middelen: Pennen en papier
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Visualiseren (techniek), sociometrie (werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider hoeft geen bijzondere voorbereidingen te treffen.
Stage en aankleding: De werkruimte dient zoveel mogelijk leeg te zijn.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden in het midden van de werkruimte willen gaan staan.
Het doorvoeren van de oefening:
De groepsleider vraagt of de groepsleden hun positie binnen de groep willen bepalen. Hiertoe
dient een groepslid heel dichtbij een ander groepslid te gaan staan tot wie hij/zij het meest voelt
aangetrokken. Als ook de grootste afstand innemen tot het groepslid tot wie hij/zij zich het minst
voelt aangetrokken. Anders gezegd brengt ieder groepslid zijn/haar sociogram tot leven. Niet om
beurten, maar allemaal tegelijkertijd. Let op: door andere groepsleden op bepaalde afstanden
(’posities’) te plaatsen, heeft dit direct gevolg voor de sociogram van andere groepsleden. Hierdoor
ontstaat er een dynamische actie die niet stopt. Echter door het streven naar een statisch groepsbeeld ’geloven’ groepsleden het wel en blijven stilstaan. Omdat ’het probleem’ niet kan worden opgelost. Het is belangrijk om, als groepsleider, duidelijk te maken dat er geen probleem is wat opgelost dient te worden. Het is belangrijk om te ontdekken dat de dynamiek in een groep niet stilstaat
en dat er voortdurend veranderingen zijn. Ook in de wijze hoe de groepsleden naar elkaar kijken
en elkaar waarderen. Het in beweging zijn binnen de groep is van crusiaal belang om de gestelde
doelen te realiseren en de bijbehorende taken uit te voeren.
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Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden in een gesprekskring willen plaatsnemen.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Verbindingsspel
Onderwerp van de oefening: Het aangaan van verbindingen tussen
groepsleden is belangrijk om te kunnen samenwerken binnen de groep.
Echter bestaan er vele redenen waarom groepsleden ervoor kiezen om met elkaar een
samenwerkingsverbinding aan te gaan. In het spel kunnen de groepsleden kennis maken met een aantal veel voorkomende redenen.
Doelstellingen van de oefening: [1] Het ontdekken waarop samenwerkingsverbanden
binnen de groep zijn gebaseerd. [2] Het ontdekken dat de redenen om met elkaar te
gaan samenwerken ook effect heeft op de samenwerking en de resultaten. [3] Het leren om keuzes te maken op basis van de juiste redenen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het geven van feedback en feed forward. [3] Het
plegen van introspectie m.b.t. het kiezen van een samenwerkingsverband. [4] Het effectief communiceren met andere groepsleden.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 90 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, spelbord, toelichting op het spelbord, pionnen,
een munt, spelregels, flip-over met stiften
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel + gesprekskring
(werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider dient het spelbord op minimaal A3-formaat in
kleur te printen. Als ook in kleur printen van de spelregels en de toelichting op het spelbord. Let
op: er dienen meerdere complete spellen te worden gemaakt. Het aantal spelers per spel is minimaal 2 en maximaal 4.
Stage en aankleding: De stoelen en tafels dienen in een hoefijzervorm te worden opgesteld, met
aan de opening de flip-over.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden subgroepen willen vormen
van minimaal 2 tot maximaal 4 personen (afhankelijk van de keuze van de groepsleider met hoeveel spelers hij/zij het spel wil laten spelen).
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de subgroepen een plek in de ruimte willen zoeken, waar zij het verbindingsspel kunnen gaan spelen.
2. De groepsleider deelt aan iedere subgroep 1 compleet spel uit en vertelt dat de groepsleden
60 minuten de tijd hebben om het spel uit te spelen.
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit en vraagt of dat de spelers het spel
willen opruimen.
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Evaluatie
Opruimen: De spellen worden opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleider vraagt of de groepsleden in de gesprekskring willen
plaatsnemen. De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen,
verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben
gedaan tijdens de oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Verbindende factor
+ Finish

Delen in verlies

Samengevoegd

Structureren

Geloofsovertuiging

In de knoop zitten

Complementair

Angst

Functionele afhankelijkheid

Persoonlijke voorkeur

Onder dwang

Per toeval

Aanleg

Tegen wil en dank

Deel uitmaken van hetzelfde systeem of structuur

Onderlinge samenhang

Diversiteit

START

Voor elkaar gemaakt

Verbinden

Verbinden
Sommige groepsleden beschikken over de vaardigheid om personen
met elkaar te verbinden. Hoe? Soms in de hoedanigheid van een ‘gobetween’ en op andere momenten door bruggen te slaan tussen de
standpunten van de betrokken personen. Deze vorm van verbinden is
proactief, intensief en het verbindende groepslid moet vooral achter
de schermen kunnen en willen werken en vooral niet het verlangen
hebben om in het centrum van de aandacht te staan. De credits gaan
uiteindelijk naar de personen die verbinding maken en niet naar de
bruggenbouwer. Beschik jij over het vermogen om personen op deze

Verbinden

wijze met elkaar te verbinden? Licht je antwoord toe!

Voor elkaar gemaakt

Voor elkaar gemaakt

Soms kom je personen tegen met wie je DIRECT een klik hebt. Het is
niet precies duidelijk waaruit die klik bestaat, maar het voelt aan alsof
je elkaar al jaren kent. Het contact is vertrouwd, bekend en schept
meteen een band. Opmerkelijk genoeg kun je ook vrijwel onmiddellijk
met de andere persoon aan de slag. Het vervelende is dat het contact
gewoonlijk niet heel lang blijft bestaan. De voornaamste reden hiervoor
is dat het als te intensief wordt ervaren en dit kan verwarrende gedachten oproepen, bijvoorbeeld dat het aanvoelt alsof je verliefd bent,
terwijl dit niet het geval is. Herken je dit verschijnsel? Heb je momen-

teel een dergelijke ervaring met een groepslid? Leg uit!

Diversiteit

Diversiteit

Voor sommige groepsleden is juist de verscheidenheid binnen de
groep een belangrijke verbindende factor. De verscheidenheid kan te
maken hebben met het hanteren van uiteenlopende werkwijzen, taken
en doelen. Maar ook groepsleden met hele verschillende achtergronden, leeftijden en interesses. De diversiteit is als een kleurenwaaier:
hoewel kleuren met elkaar kunnen vloeken, vallen deze verschillen
weg in het grotere geheel. De diversiteit zorgt voor creativiteit en flexibiliteit, maar alleen als de groepsleden kundig zijn. Als de groepsleden
onkundig zijn, dan kan de diversiteit juist chaos en verwarring oproepen. Herken je dit verschijnsel? Is dit een groep met een grote diver-

siteit? Hoe vind je dat? Licht je antwoorden toe!

Onderlinge samenhang

Onderlinge samenhang

In sommige groepen wordt vooral individueel gewerkt aan het uitvoeren van taken. Hierdoor neemt ieder groepslid een deel voor zijn/haar
rekening, zonder precies te weten hoe de hele puzzel eruit komt te
zien. Tijdens vergaderingen of een teamoverleg, vertellen de groepsleden hun afzonderlijke prestaties en worden hun puzzelstukjes aan de
puzzel toegevoegd. Er is sprake van een onderlinge samenhang (‘de
puzzel’), maar alleen tijdens de groepsbijeenkomsten. De groepsleden
worden ook voornamelijk individueel aangestuurd en beoordeeld.

Is er sprake van deze vorm van verbinden binnen de groep? Hoe ervaar je dit? Moet er iets aan veranderen? Licht je antwoorden toe!

Aanleg

Aanleg

Bij sommige groepsleden lijkt de vaardigheid om te kunnen verbinden
met personen, groepen en/of onderwerpen hun oorsprong in de genen
te vinden. Het is een vaardigheid die zij inzetten, zolang als zij zich
kunnen herinneren. Hierdoor zijn het echte groepsmensen, die gemakkelijk contact leggen met andere personen en snel groepsgerelateerde
onderwerpen weten te doorgronden. Het lijkt alsof zij geen moeite hoeven te doen om andere groepsleden aan zich te binden. Deze groepsleden houden er wel van om in het centrum van de aandacht en de actie
te staan (‘thrillseekers’). Herken je dit verschijnsel? Is het op jou van

toepassing en/of op iemand anders uit de groep? Licht je antwoorden
toe!

Per toeval

Per toeval

“Het is alsof de duivel ermee speelt”, zou mijn oma zeggen. Er ontstaat
een vorm van samenwerken die succesvol is, zonder dat er een intentie was om doelgericht samen te gaan werken. Het is door de omstandigheden toevallig zo uitgekomen en zou ook niet meer kunnen worden
herhaalt omdat niemand precies weet wat er nu allemaal is gebeurd.
Het resultaat van de samenwerking mag er zijn en juist hierdoor zijn
de groepsleden niet zo happig om gestructureerd of methodisch te
gaan werken. “Zo kan het toch ook, niet dan?” Het is een ‘ad hoc’-wijze
van werken. Herken je dit verschijnsel? Is het ook op deze groep van

toepassing? Wat vind je daar van? Licht je antwoorden toe!

Deel uitmaken van hetzelfde systeem of
structuur

Deel uitmaken van hetzelfde systeem
of structuur

Sommige groepsleden beschikken over vergelijkbare vaardigheden
en/of hebben zij eerder aangetoond om bepaalde taken tot een goed
einde te brengen. De verbindende factor is niet een persoonlijke aantrekkingskracht of voorkeur, maar het vermogen om bijvoorbeeld met
een bepaalde machine of softwarepakket te kunnen werken. Of volgens eenzelfde werkwijze of procedure te werken. Hierdoor is het niet
nodig, dat de groepsleden direct samenwerken om toch te spreken
over een verbintenis. Herken je dit verschijnsel binnen de groep? Wat

vind je hiervan? Werkt het goed? Licht je antwoorden toe!

Onder dwang

Onder dwang

Een verbintenis met andere groepsleden kan ook onder dwang ontstaan. Het is een verplichting geworden en als een groepslid hier niet
aan wil voldoen, dan kan dit vervelende gevolgen hebben, bijvoorbeeld
in de vorm van sancties, een negatieve beoordeling of het weghalen
van privileges. De samenwerking is geen vrije keuze, maar een gevolg
van een opdracht, een instructie of een direct bevel. De motivator voor
de samenwerking is het willen voorkomen van de onwenselijke consequenties als de taken niet worden uitgevoerd en de gestelde doelen
niet worden gerealiseerd. Herken je dit verschijnsel dat je onder

dwang moet samenwerken? Ook in deze groep? Leg uit!

Persoonlijke voorkeur

Persoonlijke voorkeur

Sommige groepsleden willen met elkaar samenwerken op basis van
hun persoonlijke voorkeur. Hierbij is het minder van belang wat de
kwaliteit van de samenwerking is m.b.t. het uitvoeren van taken om de
gestelde doelen te realiseren. De sociale binding is dominant boven de
functionele samenwerking. Het nadeel kan zijn dat er ‘subgroepjes’
binnen de groep ontstaan, waarbij de groepsleden voor elkaar opkomen ongeacht of de kritiek, de beoordeling, de feedback en feed forward op één van hen terecht of onterecht is. Het motto is: Één voor
allen en alle voor één! Herken je dit verschijnsel? Is hiervan sprake

binnen de groep? Wat vind je hiervan? Licht je antwoorden toe!

Functionele afhankelijkheid

Functionele afhankelijkheid

Bij deze binding zijn de samenwerkingspartners op basis van de uitvoering van hun functie met elkaar verbonden. Zo is er bijvoorbeeld
sprake van een wederzijdse functionele afhankelijkheid tussen een
voorzitter en de notulist tijdens een vergadering. Echter buiten de vergadering om is de functionele afhankelijkheid tussen de voorzitter en
de notulist minder of niet aanwezig. Bij de functionele afhankelijkheid
spelen persoonlijke voorkeuren niet of nauwelijks een rol van betekenis. Er is alleen sprake van een functionele afhankelijkheid als de betrokken groepsleden in functie zijn. Herken je dit verschijnsel? Is dit

ook van toepassing in de groep? Wanneer? Bij wie? Leg uit!

Tegen wil en dank

Tegen wil en dank

Soms blijft er niemand over om nog mee samen te werken en dan
moet je misschien wel tegen wil en dank een samenwerkingsverband
aangaan met een groepslid die je eigenlijk niet ziet zitten. Soms kan dit
gebeuren omdat je wordt ingedeeld in een subgroep door bijvoorbeeld
de groepsleider en soms kan het gebeuren dat jij of een ander
groepslid overblijft (zeer beperkte keuze). Het valt niet altijd mee om
tegen wil en dank met iemand te moeten samenwerken door taken uit
te gaan voeren. Herken je dit verschijnsel? Is het je ook overkomen in

deze groep? Of herken je het bij andere groepsleden? Wat zijn de gevolgen van een dergelijke verbintenis? Licht je antwoorden toe!

Angst

Angst

Soms zijn groepsleden bang voor hun deelname aan een groep of dat
zij niet die prestaties kunnen leveren die van hen worden gevraagd.
Het aangaan van een samenwerkingsverband met een ander groepslid
op basis van angst, zorgt gewoonlijk voor een defensieve en statische
deelname aan de groep. Veranderingen worden doorgaans gezien als
potentiële dreigingen waardoor de angst verder toe kan nemen. De
samenwerkingspartners doen het liefste steeds opnieuw ‘hetzelfde
kunstje’. Zo min mogelijk risico lopen en vooral niet de aandacht op je
richten (met in de praktijk juist vaak een tegenovergesteld effect).
Herken je dit verschijnsel? Zijn er groepsleden die momenteel een
dergelijk samenwerkingsverband zijn aangegaan? Leg uit!

Complementair
Eén van de mooiste en succesvolste samenwerkingsverbanden binnen
een groep zijn gebaseerd op het elkaar aanvullen tijdens het uitvoeren
van taken om de gestelde doelen te realiseren. Hierdoor is de kans het
grootst dat de groepsleden effectief gebruik weten te maken van de
meerwaarde van de samenwerking. Anders gezegd: als ieder groepslid een tandwiel is, zorgt de samenwerking ervoor dat de groepsmachine in beweging komt door complementair te werken.
Complementair

Herken je dit verschijnsel? Heb je binnen de groep momenteel een
complementair samenwerkingsverband? Hebben ook andere
groepsleden een dergelijk samenwerkingsverband? Leg uit!

In de knoop zitten

In de knoop zitten

Sommige groepsleden gaan graag samenwerkingsverbanden aan met
groepsleden die hen actief helpen en ondersteunen. De groepsleden
worden zo gered omdat zij aangeven niet zelfstandig in staat te zijn
om bepaalde taken binnen de groep uit te voeren. Echter onder toezicht lukt het wel of als een reddend groepslid de werkzaamheden
verricht, is het werk ook gebeurd. Het in de knoop zitten kan betrekking hebben op het persoonlijk functioneren en/of het onkundig zijn in
het verrichten van bepaalde taken. Herken je dit verschijnsel? Pas je

het zelf ook toe? Of ben je vaker een redder? Welke groepslede hebben een dergelijk samenwerkingsverband? Licht je antwoorden toe!

Geloofsovertuiging

Geloofsovertuiging

Sommige groepsleden gaan samenwerken omdat zij overeenkomstige
geloofsovertuigingen bezitten. Let op: geloofsovertuigingen zijn niet
perse religieuze overtuigingen! De groepsleden werken samen om ideologische redenen en wederzijds respect. Gewoonlijk draait het hierbij
om termen als: echt zijn, jezelf vinden, authentiek zijn, oorspronkelijk
zijn, je kern ontdekken, passievol leven, leven vanuit je hart enzovoorts.
‘Het praten over’ is doorgaans beter ontwikkelt dan het feitelijk uitvoeren van de taken. De samenwerkingspartners vinden de psychische
of de spirituele ontwikkeling belangrijker dan het leveren van prestaties zodat de gestelde doelen kunnen worden gerealiseerd. “De weg is
belangrijker dan het einddoel”. Herken je dit verschijnsel? Hoe ga je

hiermee om binnen de groep? Licht je antwoord toe!

Structureren

Structureren

Soms bepalen de structuren binnen de groep al wie er met wie gaan
samenwerken, bijvoorbeeld groepsleden met soortgelijke opleidingen
of functies, of taken. De structuren binnen een groep creëren de
randvoorwaarden dat de groepsleden de taken kunnen uitvoeren om
zo de gestelde doelen te kunnen realiseren. Hierdoor zijn taken (en
functies) overdraagbaar en weet ieder groepslid wat van hem/haar
wordt verwacht en wanneer. Het aangaan van een samenwerkingsverband op basis van structuren is niet romantisch en is ontdaan van
iedere smuk. Het is erg basic. Herken je dit verschijnsel? Is dat ook

hier in de groep van toepassing? Licht je antwoord toe!

Samengevoegd

Samengevoegd

Een hele andere reden om samen te gaan werken, is omdat groepen
(of subgroepen) samengaan. Hierdoor ontstaat er feitelijk een nieuwe
(sub)groep. Hierdoor moeten taken opnieuw worden verdeeld, dan wel
worden herbevestigd. Bestaande samenwerkingsverbanden komen op
losse schroeven te staan. Door de ingrijpende veranderingen binnen
de (sub)groep, moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt om de
taken wel binnen de tijdsplanning uit te kunnen voeren. Groepsleden
ervaren het samenvoegen gewoonlijk als frustrerend en het vergroot
de werkdruk. Herken je dit verschijnsel? Komt dit ook binnen deze

groep voor? Hoe kun je hier als groep mee omgaan? Leg uit!

Delen in het verlies

Delen in verlies

Iedere groep kent succesvolle en onsuccesvolle groepsleden. Nu hebben met name de onsuccesvolle groepsleden de neiging om met elkaar
een samenwerkingsverband aan te gaan. Waarom? Omdat zij (nog)
niet klaar zijn voor het echte werk of de werkdruk van het neerzetten
van prestaties niet aan kunnen, en/of omdat zij het op een bepaalde
manier hebben opgegeven. Als een succesvol groepslid een samenwerkingsverband met een onsuccesvol groepslid aan wil gaan, dan
vertrouwt het onsuccesvolle groepslid dit in de regel voor geen meter.
Bijna altijd mislukt de samenwerking dan vroeg of laat ook. Herken je

dit verschijnsel? Ben je succesvol of onsuccesvol in deze groep? Hoe
ga je hiermee om? Licht je antwoorden toe!

De verbindende factor
Bij deze laatste samenwerkingsverband draait het om één persoon die
de groep draagt en die dus de verbindende factor is binnen de groep.
Als dit groepslid komt te vervallen, dan valt de groep eerder sneller
dan later uit elkaar. Het bijzonder is dat alle groepsleden inpluggen op
het centrale groepslid en de sterkste band met hem/haar hebben. Het
is dan ook niet vreemd dat het centrale groepslid ook voor de input en
de motivatie zorgt binnen de groep.
Verbindende factor
+ Finish

Herken je dit verschijnsel? Is dit ook binnen deze groep actief? Wat
vind je daarvan? Licht je antwoorden toe!

Speldoel: De speler die als eerste met de pion op het vakje: ‘de verbindende factor’, terecht komt heeft
gewonnen.
Benodigdheden: Spelbord, munt, pionnen.
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers.
Spelverloop:
1. De oudste speler gooit met de munt. Als de munt terecht komt op ‘kop’, dan mag de speler zijn pion een
plaats naar voren zetten. Als de munt terecht komt op
‘munt’, dan mag de speler zijn pion niet verzetten.
2. Een speler mag de pion niet op een vakje zetten dat al
bezet is door een andere pion. In dit geval gaat hij/zij
door naar het eerst volgende lege vakje.
3. Een speler dient de vragen te beantwoorden, die horen
bij een vakje.
4. De overige spelers bepalen of zij genoegen nemen met
het antwoord. Als zij het antwoord afkeuren, gaat de
speler terug naar vakje 1.
5. Daar waar de spelregels niet in hebben voorzien, besluiten de spelers gezamenlijk hoe te handelen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Prestatie of relatie?
Onderwerp van de oefening: Het is voor groepsleden (zeker in de beheersingsfase) gewoonlijk lastig om te bepalen wat zij belangrijker vinden: het
leveren van prestaties (in de vorm van het succesvol uitvoeren van taken om één of
meerdere doelen te realiseren of het investeren en onderhouden van sociale contacten
en relaties binnen de groep. Op sommige momenten ligt het accent op het neerzetten
van een prestatie terwijl op andere momenten juist de omgang met andere groepsleden het belangrijkste is, maar waarom is dat zo? Vinden groepsleden het neerzetten
van prestaties belangrijker als dit niet zo goed lukt binnen de groep? Of juist als de
groepsleden de smaak te pakken hebben van het succesvol uitvoeren van taken? Waarom zijn groepsleden met name in de beheersingsfase zo bezig met sociale contacten?
Waarom hebben groepsleden de neiging om op– en/of aanmerkingen te gaan verpersoonlijken? Het spel helpt met het actualiseren van deze beheersingsvragen.
Doelstellingen van de oefening: [1] Het ontdekken waarop de samenwerkingsverbanden binnen de groep zijn gebaseerd: relatie of prestatie. [2] Het ontdekken dat de redenen om met elkaar te gaan samenwerken ook effect heeft op de samenwerking en de
resultaten. [3] Het leren om keuzes te maken op basis van de juiste redenen. [4] Het op
waardeschatten van het belang om prestaties neer te zetten en het belang om werkbare sociale contacten te onderhouden binnen de groep.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het geven van feedback en feed forward. [3] Het
plegen van introspectie m.b.t. wat belangrijker is voor het groepslid: prestaties of relaties. [4] Het effectief communiceren met andere groepsleden, zonder al te veel censuur.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 90 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, spelbord, toelichting op het spelbord, pionnen,
een dobbelsteen, spelregels, kaartjes, persoonlijke opdrachten, puntenmunten, flipover met viltstiften.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel + gesprekskring
(werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider dient het spelbord op minimaal A3-formaat in
kleur te printen. Als ook in kleur printen van de spelregels, de toelichting op het spelbord, de persoonlijke opdrachtkaartjes, de puntenmunten. Let op: er dienen meerdere complete spellen te worden gemaakt. Het aantal spelers per spel is minimaal 2 en maximaal 6.
Stage en aankleding: De stoelen en tafels dienen zo opgesteld te worden, dat subgroepen het
spel kunnen spelen.

Pagina 393

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden subgroepen
willen vormen van minimaal 2 tot maximaal 6 personen (afhankelijk van de keuze
van de groepsleider met hoeveel spelers hij/zij het spel wil laten spelen).
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de subgroepen naar een tafel willen gaan, waar zij het Relatieprestatiespel kunnen gaan spelen.
2. De groepsleider deelt aan iedere subgroep 1 compleet spel uit en vertelt dat de groepsleden
60 minuten de tijd hebben om het spel uit te spelen.
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit en vraagt of de spelers het spel willen opruimen.

Evaluatie
Opruimen: De spellen worden opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleider vraagt of de groepsleden in de gesprekskring willen plaatsnemen. De
groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot
uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de
oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Voor dat je het spel kunt spelen
dien je eerst nog de wijzer in
kleur uit te printen, los te knippen
en op karton te plakken. Plastificeer de wijzer en bevestig het op
het spelbord door een splitpen te
gebruiken.
Let op: het spelbord dient ook op
karton te worden geplakt en te
worden geplastificeerd.

Deze wijzer is geschikt voor het spelbord op A3-formaat

Plaats de pionnen van de spelers hier bij het begin van het spel. De speler die
de vereiste punten heeft gescoord en vervolgens exact op ‘start’ terechtkomt,
heeft gewonnen.

Neem een RelatieKaart!
Neem een PrestatieKaart!
Je mag 200 punten afnemen van een andere speler. Je mag
zelf bepalen of je relatiepunten en/of prestatiepunten pakt.

Gooi nog een keer met de munt!
Neem een kaart naar keuze!
De prestatiejackpot. Hier worden de prestatiepunten
verzameld die een speler moet afstaan.

De relatiejackpot. Hier worden de relatiepunten verzameld die een speler moet afstaan.
Het

puntenrad. Bepaal de hoogte van het aantal punten
van de spelbeurt, door aan de wijzer te draaien.

Wat vind je belangrijker: het leveren van prestaties binnen de groep of de relaties die je
hebt met de andere groepsleden? Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 300 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 500 punten, lever dan 200 punten in bij de
jackpot.

In het uitvoeren van welke taken binnen de groep, blink jij uit? Licht je antwoord toe!

Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 100 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 300 punten, lever dan 200 punten in bij de
jackpot.

Welk groepslid is een echte uitslover binnen de groep? Licht je antwoord toe!

Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 500 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 700 punten, lever dan 300 punten in bij de
jackpot.

Welke beloning ontvang je gewoonlijk binnen de groep als je een taak succesvol hebt uitgevoerd?
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 200 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 300 punten, lever dan 100 punten in bij de
jackpot.

Wat gebeurt er als je een taak niet hebt uitgevoerd, dan wel onsuccesvol bent geweest tijdens het uitvoeren van de taak? Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 600 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 600 punten, lever dan 300 punten in bij de
jackpot.

Is het leveren van prestaties belangrijk binnen de groep? Waar blijkt dat uit? En wat vind
jij daarvan? Licht je antwoorden toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 200 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 300 punten, lever dan 100 punten in bij de
jackpot.

Waarom is het zo belangrijk binnen de groep dat er taken worden uitgevoerd en dan ook
nog eens op tijd? Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 700 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 600 punten, lever dan 500 punten in bij de
jackpot.

Het neerzetten van prestaties kan stress verhogend werken, waardoor je te maken krijgt
met de negatieve gevolgen van stress. Heb je dit al eens ervaren binnen de groep? Licht je
antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 100 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 1000 punten, lever dan 250 punten in bij
de jackpot.

Ben je het eens met de volgende stelling: Ieder groepslid is verantwoordelijk om een ander
groepslid aan te spreken als hij/zij taken niet uitvoert of onsuccesvol is in het uitvoeren
van de taken? Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 50 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 150 ounten, lever dan 200 punten in bij de
jackpot.
Ben je het eens met de volgende stelling: Het neerzetten van prestaties door het moeten
realiseren van doelen, zorgt voor een werkdruk waar ik last van krijg? Licht je antwoord
toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 650 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 300 punten, lever dan 50 punten in bij de
jackpot.

Vind je dat je te weinig taken binnen de groep hoeft uit te voeren? Licht je antwoord toe!

Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 500 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 700 punten, lever dan 300 punten in bij de
jackpot.

Wat gebeurt er als een ander groepslid de kantjes er vanaf loopt door alleen de hoogst
noodzakelijke taken binnen de groep uit te voeren? Licht je antwoord!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 100 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 500 punten, lever dan 200 punten in bij de
jackpot.

Wat doe je als je merkt dat een ander groepslid niet weet hoe hij./zij een taak op een succesvolle wijze kan/weet uit te voeren? Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 600 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 700 punten, lever dan 50 punten in bij de
jackpot.

Wat vind jij belangrijk binnen de groep: het neerzetten van prestaties of het contact met
andere groepsleden? Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 300 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 200 punten, lever dan 200 punten in bij de
jackpot.

Welke taken binnen de groep vind je onzinnig om te doen? Licht je antwoord toe!

Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 250 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 800 punten, lever dan 400 punten in bij de
jackpot.

Welke taken binnen de groep worden niet of slecht uitgevoerd? Licht je antwoord toe!

Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 200 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 800 punten, lever dan 400 punten in bij de
jackpot.

Wanneer weet je of je een taak succesvol hebt uitgevoerd? Licht je antwoord toe!

Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 500 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 300 punten, lever dan 100 punten in bij de
jackpot.

Ben je het eens met de volgende stelling: Ik neem niet deel aan de groep om vrienden te
maken, omdat dit het neerzetten van prestaties alleen maar in de weg zit! Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 200 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 700 punten, lever dan 150 punten in bij de
jackpot.

JE HEBT DE PRESTATIE
JACKPOT GEWONNEN!
Ben je bang om te falen binnen de groep, door taken niet succesvol te kunnen uitvoeren?
Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 400 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 400 punten, lever dan 100 punten in bij de
jackpot.

Stop 500 punten in de
prestatie jackpot!
Vraag je aan andere groepsleden om hulp, als je niet weet hoe je een taak het beste kunt
gaan uitvoeren? Licht je antwoord toe!
Vind het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 100 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vind het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 500 punten, lever dan 250 punten in bij de
jackpot.

Ben je vaker geïrriteerd of boos op andere groepsleden omdat zij niet of onsuccesvol zijn
in het uitvoeren van hun taken? Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 600 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 300 punten, lever dan 150 punten in bij de
jackpot.

JE HEBT DE PRESTATIE
JACKPOT GEWONNEN!

Wat vind je belangrijker binnen de groep: De contacten die je met andere groepsleden hebt
of de prestaties die je neerzet binnen de groep? Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 300 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 500 punten, lever dan 100 punten in bij de
jackpot.

Ben je het met de volgende stelling eens: Groepsleden die vrienden zijn, voeren hun taken
beter uit, dan groepsleden die geen vrienden van elkaar zijn? Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 300 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 500 punten, lever dan 200 punten in bij de
jackpot.

Hoe zou jij je relatie met andere groepsleden willen omschrijven? Licht je antwoord toe!

Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 100 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 700 punten, lever dan 300 punten in bij de
jackpot.

Wat hoop je te halen uit je relaties met andere groepsleden?

Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 250 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 500 punten, lever dan 200 punten in bij de
jackpot.

Hoe zou je het vinden als twee andere groepsleden een liefdesrelatie hebben of zouden
krijgen? Mag dat van jou? Of moet één van beiden de groep verlaten? Licht je antwoord
toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 400 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 500 punten, lever dan 250 punten in bij de
jackpot.

Wat zou je doen als jij verliefd zou worden op een medegroepslid? Zou je dit bespreekbaar
maken binnen de groep? Licht je antwoorden toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 500 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 500 punten, lever dan 200 punten in bij de
jackpot.

Ben je goed in het onderhouden van sociale contacten binnen de groep? Waar blijkt dat uit?
Licht je antwoorden toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 400 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 400 punten, lever dan 300 punten in bij de
jackpot.

Welk groepslid is niet (zo) goed in het onderhouden van sociale contacten binnen de groep?
Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 450 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 300 punten, lever dan 50 punten in bij de
jackpot.

Is het juist goed als de groepsleider zijn/haar sympathieën voor bepaalde groepsleden laat
zien? Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 200 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 700 punten, lever dan 400 punten in bij de
jackpot.

Laat jij binnen de groep duidelijk zien voor welke groepsleden je meer sympathie hebt dan
voor de andere groepsleden? Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 350 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 800 punten, lever dan 300 punten in bij de
jackpot.

Wat doet het met je als een ander groepslid duidelijk maakt dat hij/zij je niet of maar weinig sympatiek vindt? Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 150 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 650 punten, lever dan 450 punten in bij de
jackpot.

Ga je vaker andere groepsleden behagen om maar problemen te voorkomen of om de
sfeer binnen de groep goed te houden? Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 400 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 500 punten, lever dan 100 punten in bij de
jackpot.

Slik je je irritaties en frustraties door of uit je deze gevoelens binnen de groep? Licht je
antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 600 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 400 punten, lever dan 100 punten in bij de
jackpot.

Met welk groepslid zou je graag een beter sociaal contact willen hebben? Waarom? En
waarom is dit nog niet gelukt? Licht je antwoorden toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 250 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 600 punten, lever dan 300 punten in bij de
jackpot.

Welke sociale activiteiten zou je graag met de overige groepsleden willen gaan doen? Licht
je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 600 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 200 punten, lever dan 100 punten in bij de
jackpot.

Is het wenselijk om binnen de groep stil te staan bij feestelijke gebeurtenissen van individuele groepsleden, bijvoorbeeld een verjaardag? Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 500 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 500 punten, lever dan 300 punten in bij de
jackpot.

Wat doe je als een groepslid tegen je begint te roddelen over één of meerdere andere
groepsleden? Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 450 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 500 punten, lever dan 150 punten in bij de
jackpot.

Wat doe je als een groepslid een geheim met je deelt, wat betrekking heeft op de groep en/
of een ander groepslid, en/of het functioneren binnen de groep? Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 300 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 500 punten, lever dan 250 punten in bij de
jackpot.

JE HEBT DE RELATIE
JACKPOT GEWONNEN!
Met welk groepslid onderhoud je de beste sociale contacten? Waarom juist met hem/haar?
Licht je antwoorden toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 450 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 450 punten, lever dan 150 punten in bij de
jackpot.

Stop 500 punten in de
relatie jackpot!
Aan welk gedrag van andere groepsleden kun je je enorm irriteren of zelfs boos om worden? Licht je antwoord toe!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 500 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 600 punten, lever dan 300 punten in bij de
jackpot.

Welk groepslid is een echt voorbeeld voor je? Licht je antwoord toe!

Vindt het merendeel van de spelers dat je een goed antwoord hebt gegeven? Draai aan het
rad en scoor meer dan 450 punten. Deze punten ontvang je dan van de bank!
Vindt het merendeel van de spelers dat je een fout of onbevredigend antwoord hebt gegeven? Draai aan het rad en scoor je minder dan 550 punten, lever dan 200 punten in bij de
jackpot.

JE HEBT DE RELATIE
JACKPOT GEWONNEN!

Je dient tijdens het spel de volgende punten te
scoren:

Je dient tijdens het spel de volgende punten te
scoren:

2500 Relatiepunten

100 Relatiepunten

100 Prestatiepunten

2500 Prestatiepunten

Je dient tijdens het spel de volgende punten te
scoren:

Je dient tijdens het spel de volgende punten te
scoren:

1500 Relatiepunten

1600 Relatiepunten

1600 Prestatiepunten

1500 Prestatiepunten

Je dient tijdens het spel de volgende punten te
scoren:

Je dient tijdens het spel de volgende punten te
scoren:

1900 Relatiepunten

700 Relatiepunten

700 Prestatiepunten

1900 Prestatiepunten

Je dient tijdens het spel de volgende punten te
scoren:

Je dient tijdens het spel de volgende punten te
scoren:

1300 Relatiepunten

1100 Relatiepunten

1300 Prestatiepunten

1500 Prestatiepunten

Speldoel: De speler die als eerste met de pion op het vakje:
‘START’ terecht komt en de persoonlijke opdracht
heeft gerealiseerd, heeft gewonnen.

Benodigdheden: Spelbord, toelichting, persoonlijke opdrachten,
kaartjes, puntenmunten, dobbelsteen en pionnen.

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers.
Spelverloop:
1. De oudste speler gooit met de dobbelsteen en verplaatst de
pion overeenkomstig het aantal ogen van de dobbelsteen.
2. Als een speler op een rond vakje komt, zoek hij/zij de betekenis hiervan op in de toelichting.
3. Indien een speler een relatiekaart of een prestatiekaart moet
pakken, dient hij/zij de vraag (of vragen) te beantwoorden.
4. De overige spelers bepalen of zij genoegen nemen met het
antwoord. Als zij het antwoord goedkeuren, dan draait de
speler aan het rad om punten te verdienen. Als het antwoord
wordt afgekeurd, gaat de speler aan het rad draaien om te
bepalen hoeveel punten hij/zij moet inleveren in de jackpot.
5. Let op: als een speler een vraag op een relatiekaart beantwoord, dan kan hij/zij alleen relatiepunten verdienen. Als de
speler een prestatievraag beantwoord, dan kan hij/zij alleen
prestatiepunten verdienen. Als een speler punten moet inleveren bij de jackpot, dan mag hij/zij zelf bepalen of dit relatie
– en/of prestatiepunten zijn. Als een speler niet over voldoende punten beschikt om in te kunnen leveren, dan ga hij/zij
terug naar ‘START”. Het spel begint dan opnieuw voor hem/
haar.
6. Een speler heeft pas gewonnen als hij/zij de benodigde relatie– en prestatiepunten heeft gescoord en exact op het vakje
‘START’ terecht komt. Is dit niet het geval dan dient de speler
een nieuwe spelronde te doorlopen.
7. Daar waar de spelregels niet in hebben voorzien, besluiten de
spelers gezamenlijk hoe te handelen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Slim bezig?! (Deel 1)
Onderwerp van de oefening: Het is voor groepsleden (zeker in de beheersingsfase) gewoonlijk lastig om te bepalen wat zij belangrijker vinden: het
samenwerken of het persoonlijk scoren binnen de groep (’the smarty pants’). De reden
hiervoor is dat het profileren belangrijk is binnen de beheersingsfase omdat op basis
daarvan duidelijk gaat worden hoeveel zeggenschap hij/zij in de groep krijgt. Welke
secundaire rollen het groepslid mag gaan uitvoeren. Welke privileges een groepslid
krijgt binnen de groep. Op welke plaats het groepslid in de statische hiërarchielijn
van de groep krijgt. Alleen als een groepslid te veel en te vaak de ‘smarty pants’ is, dan
kan het juist een tegengesteld effect hebben op zijn/haar rollen, taken, functies en posities binnen de groep. Maar wat moet een groepslid dan wel doen? Of vooral NIET
doen? Het spel helpt met het actualiseren van deze beheersingsvragen.
Doelstellingen van de oefening: [1] Het ontdekken waarop de samenwerkingsverbanden binnen de groep zijn gebaseerd: samenwerken of persoonlijk scoren. [2] Het ontdekken dat de redenen om met elkaar te gaan samenwerken ook effect heeft op de samenwerking en de resultaten, als ook op de rollen, functies, taken, posities die een
groepslid gaat innemen binnen de groep. [3] Het leren om keuzes te maken op basis
van de juiste redenen. [4] Het op waarde schatten van het belang om prestaties neer te
zetten en het belang om werkbare sociale contacten te onderhouden binnen de groep.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het geven van feedback en feed forward. [3] Het
plegen van introspectie m.b.t. wat belangrijker is voor het groepslid: prestaties of relaties. [4] Het effectief communiceren met andere groepsleden, zonder al te veel censuur.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 90 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, spelbord, pionnen, een munt, spelregels, bekerkaarten, voor de spelleider: opgave & oplossingen + stopwatch.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel + gesprekskring
(werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider dient in kleur het spelbord op minimaal A3formaat te printen. Als ook in kleur printen van de spelregels, de bekerkaarten en de informatie
voor de spelleider. Let op: er dienen meerdere complete spellen te worden gemaakt. Het aantal spelers per spel is minimaal 3 en maximaal 7.
Stage en aankleding: De stoelen en tafels dienen zo opgesteld te worden, dat subgroepen het
spel kunnen spelen.
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De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden subgroepen
willen vormen van minimaal 3 tot maximaal 7 personen (afhankelijk van de keuze
van de groepsleider met hoeveel spelers hij/zij het spel wil laten spelen).
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de subgroepen naar een tafel willen gaan, waar zij het spel kunnen
gaan spelen.
2. De groepsleider vraagt of de subgroepen een spelleider willen kiezen.
3. De groepsleider deelt aan iedere spelleider 1 compleet spel uit. De spelleider leest de spelregels voor en houdt de opgaven + oplossingen uit het zicht voor de overige spelers.
4. De groepsleider vertelt dat de groepsleden 60 minuten de tijd hebben om het spel uit te spelen.
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit en vraagt of de spelers het spel willen opruimen.

Evaluatie
Opruimen: De spellen worden opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleider vraagt of de groepsleden in de gesprekskring willen plaatsnemen. De
groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot
uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de
oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Doel: De speler die de meeste bekerkaarten wint
heeft het spel gewonnen.
Benodigdheden: Spelbord, spelregels, opgaven &
de oplossingen voor de spelleider, munt, bekerkaarten, pionnen, pennen en papier
Spelers: 3 tot 7 (inclusief 1 spelleider)
1. De spelers bepalen wie de spelleider is. De spelleider
leest tijdens het spel de opgaven voor en controleert
of de antwoorden goed of fout zijn. Bovendien deelt
de spelleider een bekerkaart uit bij een goed antwoord.
2. De overige spelers plaatsen hun pion op één cijfer op
het spelbord.
3. De speler die op cijfer 1 staat gooit met de munt. Als
de munt de ‘kopzijde’ laat zien, dan mag de pion 1
vakje naar voren worden gezet. Als de muntzijde boven ligt, dan blijft de pion staan.
4. Als de pion op dit vakje terechtkomt,
dan betekent dit dat het groepslid een
raadselkaart mag pakken en 90 seconden de tijd krijgt om het antwoord te ge-

ven. Lukt het niet om een antwoord te geven of
is het antwoord fout, mogen de andere spelers
1x antwoord geven. De eerste speler die het
goede antwoord geeft krijgt een bekerkaart.
5. Het spel is afgelopen op het moment dat alle
opgaven aan bod zijn gekomen. De spelers tellen hun gewonnen bekerkaarten en de speler
met de meeste bekerkaarten heeft het spel
gewonnen.
6. Daar waar de spelregels niet in hebben voorzien bepaald de spelleider hoe te handelen. De
besluiten van de spelleider zijn bindend.

Opgave:

Tim heeft een zakmes met vijf verschillende gereedschappen. Het bevat een kurkentrekker, een
flesopener, een pincet, een platte schroevendraaier,
en nog iets. Wat?

Opgave:

Waarom is het onmogelijk dat de man
van een weduwe trouwt met de zus
van diezelfde weduwe?

Opgave:
Wie was er eerder op de aarde? De kip of
het ei?

Opgave:

Een jonge vrouw gaat naar de begrafenis van haar

moeder, die is overleden aan kanker. Als de kist de grond in zakt, ziet
ze opeens een mooie jongeman staan. Op slag is ze verliefd op hem, ze
spreekt hem aan en wordt nog verliefder. Als ze thuis komt, slaat ze
zichzelf voor haar kop. Ze heeft geen telefoonnummer of e-mailadres
gevraagd! Nu zal ze hem waarschijnlijk nooit meer zien. Een paar dagen
later vermoord ze haar zus. Wat is haar motief?

Opgave:
Boven aan een helling worden tegelijkertijd losgelaten: een ijzeren blok en een even zware ijzeren kogel. Neem aan dat de
tijdens het bewegen optredende (kleine) wrijvingskracht geen
merkbare invloed heeft op de snelheid. De vraag is: welke zal
het eerst beneden aankomen?

Opgave:
Waarom eten ijsberen geen pinguïns?

Opgave:
Hoeveel stukken kun je van een heel brood
snijden?
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Oplossing:

Oplossing:

Een mes natuurlijk, anders was het geen zakmes.

Oplossing:

Omdat de man in kwestie overleden is. (Anders was de
vrouw geen weduwe).

Het ei was eerder. Miljoenen jaren geleden leefden er dinosaurussen op aarde en de meeste van de dinosaurussen legden eieren.
Lang voordat de kip bestond.

Oplossing:
Ze hoopt dat de jongeman op de begrafenis van haar zus komt.
Het klinkt misschien allemaal wat luguber, maar het raadsel is ook
bruikbaar. Als je het antwoord namelijk goed had heb je een verhoogde
kans op het zijn van een psychopathische moordenaar. Een Amerikaanse psycholoog legde dit raadsel voor aan een stuk of wat seriemoordenaars, en ze hadden het allemaal goed!

Oplossing:
Behalve dat de beide voorwerpen als geheel in beweging komen (wat energie en dus tijd kost), gaat de kogel ook nog eens
roteren, waarvoor extra energie nodig is. Het opbouwen van de
snelheid van de kogel gaat daarom iets langzamer dan bij het
blok. Dus komt het blok het eerst beneden (als het om een
massieve kogel gaat scheelt het ongeveer 20% in tijd).

Oplossing:
Omdat ijsberen alleen rond de Noordpool wonen. En daar zijn
geen pinguïns, die leven namelijk op de Zuidpool, in ZuidAmerika en in Afrika

Oplossing:
Je kan maar een stuk van een heel brood snijden. Daarna is
het geen heel brood meer.
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Algemeen
Naam van de oefening: Slim bezig?! (Deel 2)
Onderwerp van de oefening: Het is voor groepsleden (zeker in de beheersingsfase) gewoonlijk lastig om te bepalen wat zij belangrijker vinden: het
samenwerken of het persoonlijk scoren binnen de groep (’the smarty pants’). De reden
hiervoor is dat het profileren belangrijk is binnen de beheersingsfase omdat op basis
daarvan duidelijk gaat worden hoeveel zeggenschap men in de groep krijgt. Maar wat
gebeurt er als de groepsleden verplicht worden om SAMEN en UNANIEM opgaven op
te lossen binnen een gestelde tijd? Let op: deze oefening kort na het eerste deel uitvoeren, bijvoorbeeld tijdens dezelfde of de eerstvolgende bijeenkomst van de groep.
Doelstellingen van de oefening: [1] Het ontdekken waarop de samenwerkingsverbanden binnen de groep zijn gebaseerd: samenwerken of persoonlijk scoren. [2] Het ontdekken dat de redenen om met elkaar te gaan samenwerken ook effect heeft op de samenwerking en de resultaten, als ook op de rollen, functies, taken, posities die een
groepslid gaat innemen binnen de groep. [3] Het leren om keuzes te maken op basis
van de juiste redenen. [4] Het op waarde schatten van het belang om prestaties neer te
zetten en het belang om werkbare sociale contacten te onderhouden binnen de groep.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het geven van feedback en feed forward. [3] Het
plegen van introspectie m.b.t. wat belangrijker is voor het groepslid: prestaties of relaties. [4] Het effectief communiceren met andere groepsleden, zonder al te veel censuur.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, bekerkaarten, opgaven, oplossingen, stopwatch.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel + gesprekskring
(werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider dient de bekerkaarten, de opgaven en de oplossingen in kleur te printen.
Stage en aankleding: De stoelen dienen in een gesprekskring geplaatst te worden.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden in een gesprekskring willen
gaan zitten.
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Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider vertelt dat de groepsleden zo één vel papier krijgen met daarop 7
opgaven. De groepsleden krijgen 21 minuten de tijd om de antwoorden op te
schrijven. Echter dienen alle groepsleden het UNANIEM eens te zijn met de antwoorden en moeten in staat zijn om de antwoorden uit te kunnen leggen.
2. De groepsleider geeft het vel papier met de opgaven aan een groepslid en zegt dat de tijd nu
loopt!
Het tweede deel
1. De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit.
2. De groepsleider vraagt om de antwoorden en gaat deze controleren. Voor ieder correct antwoord ontvangt de groep een bekerkaart. Als de groep 7 bekerkaarten krijgt, dan ga je verder
met het derde deel. Als de groep minder dan 7 bekerkaarten krijgt, krijgt de groep 10 minuten om de antwoorden te controleren en eventueel te verbeteren.
3. De groepsleider geeft aan dat de 10 minuten erop zitten en vraagt om de gecorrigeerde antwoorden. Voor ieder extra goed antwoord ontvangt de groep een bekerkaart. Voor ieder extra
fout antwoord, moet de groep een bekerkaart inleveren. Als de groep 7 bekerkaarten krijgt,
dan ga je verder met het derde deel. Als de groep minder dan 7 bekerkaarten krijgt, krijgt de
groep 10 minuten om de antwoorden te controleren en eventueel te verbeteren.
4. De groepsleider geeft aan dat de 10 minuten erop zitten en vraagt om de gecorrigeerde antwoorden. Voor ieder extra goed antwoord ontvangt de groep een bekerkaart. Voor ieder extra
fout antwoord, moet de groep een bekerkaart inleveren. Als de groep 7 bekerkaarten krijgt,
dan ga je verder met het derde deel. Als de groep minder dan 7 bekerkaarten krijgt, krijgt de
groep 10 minuten om de antwoorden te controleren en eventueel te verbeteren.
5. De groepsleider geeft aan dat de 10 minuten erop zitten en vraagt om de gecorrigeerde antwoorden. Voor ieder extra goed antwoord ontvangt de groep een bekerkaart. Voor ieder extra
fout antwoord, moet de groep een bekerkaart inleveren.
Het derde deel
1. De groepsleider leest de goede antwoorden van de opgaven voor.
2. De groepsleider vraagt naar de ervaringen van de groepsleden. Aandachtspunten: Wat is de
groepsleden opgevallen aan zichzelf en anderen? Verliep deze oefening gemakkelijker dan de
eerste oefening van slim bezig? Is er meer samengewerkt dan in de eerste oefening? Of juist
meer tegengewerkt? Wie was de smarty pants? Waarom? Is er sprake geweest van irritaties,
frustraties of boosheid? Wie heeft het tussentijds af laten weten en anderen laten werken aan
het bedenken van antwoorden? Waarom? Wie heeft zich als een Koekoek gedragen en andere
groepsleden weinig tot geen ruimte gegeven om een bijdrage te leveren? Was het moeilijk om tot
een unaniem antwoord te komen? Waarom? Hoe heb je jezelf in de groep neergezet en gepresenteerd? Ben je hierover tevreden?
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit.

Evaluatie
Opruimen: Niet van toepassing.
Evaluatie: De groepsleider vraagt of de groepsleden in de gesprekskring willen plaatsnemen. De
groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot
uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de
oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Opgave:

Het goede antwoord is ja, maar als je het zegt is het
fout. Wat is de vraag?

Opgave:

Wat is een gesprek van minder dan
100 gram?

Opgave:
Een chirurg is samen met zijn zoon een avondje wezen sporten. Op de terugweg overkomt ze een ongeluk . De vader raakt buiten kennis, maar is
niet ernstig gewond. De toestand van de zoon is dusdanig dat hij met spoed
geopereerd moet worden. In het ziekenhuis zegt de dienstdoende chirurg:
Ik opereer die jongen niet, want het is mijn zoon! Een verklaring graag!

Opgave:
Een boer wordt in China veroordeeld tot de doodstraf. De rechter laat
hem nog een laatste zin zeggen om te bepalen hoe hij ter dood wordt zal
worden gebracht. Als de boer liegt wordt hij opgehangen en als hij de
waarheid spreekt wordt hij onthoofd. De boer spreekt een zin uit en
wordt tot ieders verbazing even later vrijgelaten omdat de rechter de
straf niet kan bepalen. Wat heeft de boer gezegd?

Opgave:
Een vrouw woonde in een flatgebouw op de zevende etage. Elke morgen ging ze naar haar werk en nam de lift naar de begane grond. Maar telkens als ze thuis kwam, pakte ze de lift
naar de vierde etage en liep de rest met de trap. Waarom zou
ze dat doen?

Opgave:
Je komt in een kamer waar het heel donker is. In de
kamer bevinden zich lucifers, een kaars, een fakkel,
een olielamp en een openhaard. Wat steek je als eerste
aan?

Opgave:
De vader van Jantje heeft drie zonen.
Kwik, Kwek en ...?
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Oplossing:
De chirurgen zijn niet alleen vakgenoten, maar zelfs echtgenoten.
De chirurg in het ziekenhuis is de moeder van de jongen.

Kun je vanaf nu stil zijn?
Een onderonsje

Oplossing:

Oplossing:

De boer sprak: "Ik zal worden opgehangen". Als de boer loog, dan zou
hij worden opgehangen. Maar dat zei de boer, dus spreekt hij de
waarheid. Maar als dat zo zou zijn dan zou hij worden onthoofd, en
dan was het een leugen. Kortom, de rechter kan niet bepalen of de
zin die de boer sprak een leugen of een waarheid is. Dus hij kan
geen straf vaststellen en laat de boer daarom vrij.

Oplossing:

Oplossing:

Ze is een lilliputter. Daarom komt ze niet bij alle knopjes van de
lift. 's Ochtends kan ze naar de begane grond omdat dat knopje onderaan zit. Maar als ze thuis komt, kan ze maar tot de
vierde etage, omdat ze de hogere knopjes niet kan indrukken.

Oplossing:
De lucifer steek je als eerste aan. Anders kun je de kaars, fakkel, olielamp of openhaard ook niet aansteken.

Oplossing:
Jantje natuurlijk en geen Kwak!
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: Improvisaties (1)
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs te ontdekken hoe je het lichaam actiever
kunt inzetten tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik.
[3] Ervaringen opdoen in het expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 35 minuten
Benodigde middelen: Muziek
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die goed aansluit bij de
afzonderlijke oefeningen.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden op de werkvloer willen
gaan staan en niet te dicht bij elkaar.
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. Groepsleider: “Loop door de ruimte heen, zoals je ook wandelt op een zonnige dag door het
park…”
2. Groepsleider: “Loop nu alsof je zware boodschappentassen met je meezeult…”
3. Groepsleider: “Loop nu alsof je haast hebt door een drukke winkelstraat heen…”
4. Groepsleider: “Ga nu langzaam over in slow motion lopen….totdat je bijna niet meebeweegt...maar blijf wel bewegen…”
5. Groepsleider: “Kom tot stilstand”
6. Groepsleider: “Ga nu achter elkaar allerlei vreemde, opmerkelijk en bizarre manieren van
lopen doen. Voor degenen die het nog kennen: ‘ministry of silly walks’, van Monty Python.
7. Groepsleider: “Stop! Ga nu in slow motion achteruit lopen”
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8. Groepsleider: “Ga lopen zoals je normaal gesproken ook loopt op straat. Ondertussen ontsnappen er allemaal geluiden, klanken en woorden waar je geen controle over hebt…(pauze)...blijf door gaan, maar nu krijg je er ook nog tics bij…”
9. Groepsleider: “Stop!”
Het tweede deel
1. Groepsleider: “Zo dadelijk ga ik je vragen om in drie minuten een extreem snelle evolutie door
te maken vanaf de geboorte tot aan de dood als oudere”
2. Groepsleider: “Maak je zo klein mogelijk en ga in een foetushouding liggen. Zodra de muziek
begint, start ook de evolutie…”
3. De groepsleider start de muziek.
Het derde deel
1. Groepsleider: “Laat op zoveel mogelijk verschillende manieren zien hoe jij verliefd bent op
anderen groepsleden…”
2. Groepsleider: “Stop!”
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af en vraagt of de groepsleden een stoel erbij willen pakken.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Algemeen
Naam van de oefening: Expressieblok: Improvisaties (2)
Onderwerp van de oefening: Het leren om expressiever jezelf tot uitdrukking te brengen en spelenderwijs te ontdekken hoe je het lichaam actiever
kunt inzetten tijdens presentaties, groepsbijeenkomsten en gesprekken.
Doelstelling(en) van de oefening: [1] Het actief en energiek uitvoeren van de oefeningen. [2] Het expressief uiten door middel van beweging, toneelspelen en stemgebruik.
[3] Ervaringen opdoen in het expressief uiten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het opvolgen van de instructies van de groepsleider. [2] Het doelbewust inzetten van het lichaam om gedachten en gevoelens tot uitdrukking te brengen. [3] De aandacht richten op de ‘hier-en-nu’-situatie en proberen
om alleen bezig te zijn met het uitvoeren van de expressie opdrachten.
Stap van de fase van het groepsproces: Inclusie van de beheersingsfase
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 35 minuten
Benodigde middelen: Muziek
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek) en expressie
(werkvorm).

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: Het is belangrijk om muziek uit te kiezen die goed aansluit bij de
afzonderlijke oefeningen.
Stage en aankleding: De stage dient zoveel mogelijk leeg te zijn, zodat de groepsleden voldoende beweegruimte hebben.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden op de werkvloer willen
gaan staan en niet te dicht bij elkaar.
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. Groepsleider: “Zo dadelijk ga ik je vragen om Groot Drama te spelen. Het eerste onderwerp is
dat je lievelings lieveheersbeestje is doodgegaan….”
2. Groepsleider: “Nog meer Groot Drama: je 3D televisie is ermee opgehouden met een knal en
nu kun je niet meer naar je lievelingsprogramma kijken…”
3. Groepsleider: “Het kan nog veel erger! Je mobiele telefoon valt en als in slow motion spat die
in honderden stukken uiteen….alles is weg…..en wat nog erger is: je bent onbereikbaar!”
4. Groepsleider: “Als je dacht dat dit het was, dan heb je je vergist. Stel je voor dat je op visite
bent en de Ierse Wolfshond heeft besloten om op je te gaan liggen. Je ligt plat op je buik en je
kunt geen kant uit...de enorme hond heeft het zichzelf gemakkelijk gemaakt!”
5. Groepsleider: “Stop!”
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Het tweede deel
1. Groepsleider: “Kies een partner”
2. Groepsleider: “Jullie gaan zo dadelijk uitbeelden dat jullie geliefden zijn die elkaar al meer dan drie jaar niet hebben gezien…..Jullie komen in slow motion op
elkaar afgelopen en vallen elkaar (ook nog steeds in slow motion) om de
nek...Laat de liefde er vanaf spatten….(pauze)...neem nu afscheid van elkaar, ook
in slow motion….jullie gaan elkaar weer voor jaren niet meer zien….”
3. De groepsleider start de muziek.
Het derde deel
1. Groepsleider: “Blijf bij je partner. Persoon A speelt een Chinese wijsgeer en persoon B een
toerist die om raad komt vragen. Ga jullie gang!”
2. Groepsleider: “Persoon B begint met het uitbeelden van ‘iets’, dit mag een gevoel zijn, een
handeling, een vorm, een beroep….maar allemaal zonder erbij te praten. Persoon A gaat de
tegenstelling hiervan uitbeelden. Voorbeeld: persoon B lacht, persoon A huilt.
3. Groepsleider: “Stop!”
Het vierde deel
1. Groepsleider: “Zoek een nieuwe partner”
2. Groepsleider: “Jullie gaan dadelijk om beurten per paar, een balletscene dansen. Het is een
zwaar romantisch ballet, waarin Groot Drama, intense gevoelens en subtiele bewegingen
centraal staan”
Ter uitgeleide: De groepsleider zet de muziek af en vraagt of de groepsleden een stoel erbij willen pakken.

Evaluatie
Opruimen: Niet nodig.
Evaluatie: Door middel van een kringgesprek wordt het spel doorgesproken. De groepsleden
krijgen kans om hun ervaringen, gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.
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Genegenheidfase
Wanneer de posities en rollen binnen de groep zijn verdeeld en de problemen rond de
beheersing van de groep grotendeels zijn opgelost, komen de genegenheidsproblemen
centraal te staan. De groep is op zoek naar een emotionele eenheid.
De leden van de groep worden vaak geteisterd door positieve gevoelens jegens elkaar,
door jaloezie gevoelens; door vijandige gevoelens en door 'groepjes'- vorming binnen de
groep als geheel.
Het is in deze fase wenselijk dat met name techniek onderwerpen aan bod komen binnen de groep. De interne ‘groepshuishouding’ is geregeld en de groepsleden zijn meer
naar buitengericht. Hierdoor is het mogelijk om in een relatief korte tijd technieken,
vaardigheden en competenties te leren. Als ook dat de beheersing van de technieken,
de vaardigheden en de competenties effectiever kunnen worden in getraind. Hierdoor
is het gemakkelijker om de gestelde doelen te realiseren.
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Algemeen
Naam van de oefening: Maak je keuze!
Onderwerp van de oefening: Het is voor groepsleden verleidelijk om zich mee te laten
nemen door keuzemogelijkheden, zonder hierbij alert en kritisch te zijn. Dit verschijnsel heet: mentale luiheid. Anders gezegd: een groepslid accepteert het uitgangspunt
zonder hier verder over na te denken. Als eenmaal de eerste keuze is gemaakt, dan
worden de opeenvolgende keuzes al helemaal niet ter discussie gesteld. Misschien gaat
er een wenkbrauw omhoog, maar toch is dit niet genoeg om de keuze te gaan onderzoeken. De metafoor van de fuik gaat hierbij op: als de vis eenmaal in de fuik zit, dan
kan hij er alleen maar verder inzwemmen en niet meer terug. Zo zal een groepslid die
meerdere keuzes moet maken, zich gaan verbinden met de gemaakte keuzes. Waarom?
Omdat een ieder van ons het idee over zichzelf heeft, dat hij/zij zelfstandig besluiten
neemt en dat een gemaakte keuze dus zijn/haar keuze is en dan zou het vreemd zijn
als het groepslid die keuze niet kan verantwoorden en/of uitleggen. Hierdoor kan er
een bizarre werkelijkheid ontstaan: het groepslid gaat een keuze uitleggen en verdedigen, zodra hierover kritische vragen worden gesteld. Het groepslid gaat de gemaakte
keuzes in gedachten kloppend maken en in retrospectie proberen te herkennen en
plaatsen in (bijvoorbeeld) hun deelname aan de groep. Als er informatie ontbreekt dan
wordt deze er eenvoudigweg aan toegevoegd. Of de context wordt aangepast m.b.t. hoe
je ook naar de gemaakte keuzes kunt gaan kijken.
Opmerking: hier zijn o.a. enkele Gestalt wetten actief. Bekijk hiervoor ook de presentaties over zintuiglijke en cognitieve illusies op www.boekenhoek.info
Een groepslid gaat zijn keuzes, die vanuit de mentale luiheid zijn gemaakt, aanpassen
zodat het herkenbaar wordt voor zichzelf, maar ook voor anderen. De keuzes zijn als
het ware kapstokken waaraan door het groepslid onthullingen, voorbeelden, ervaringen, denkbeelden, emoties, situaties (e.d.) worden opgehangen. Hierdoor wordt het
uitgangspunt gelegaliseerd en ECHT. Het is voor het groepslid een waarheid geworden en hij/zij overtuigt anderen ervan dat dit feitelijk correct is. En anderen zullen
hem/haar hierin ook bevestigen. In het uitzonderlijke geval dat dit niet gebeurd, zal
het groepslid dit zelf alsnog zien van een bevestiging (“Ik ben toch nooit echt serieus
genomen binnen de groep”).
Heel veel testen, toetsen, vragenlijsten, beoordelingslijsten, scans en quickscans werken volgens dit principe: het sturen van keuzes en vervolgens krijgt het een realiteitswaarde omdat de persoon de conclusies gaat herkennen en plaatsen. Als ook gaat illustreren en verdedigen, bijvoorbeeld door spijt te betuigen of berouw te tonen, dan wel
door strijdvaardig te zijn of het geschrokken zijn van de ’onthullingen’ (die door de
persoon of anderen zijn ingebracht).
Opmerking: de implicaties hiervan zijn groot en ingrijpend. Zo kan bijvoorbeeld een
carrière worden gemaakt of gebroken. Of een persoon kan als overbodig worden beschouwd binnen een groep of een team. Of een persoon dient een extra investering te
doen in de vorm van het volgen van een opleiding of een training.
De oefening is volledig opgebouwd rondom dit principe en is dus confronterend. Het is
zelfs mogelijk dat groepsleden je niet geloven, omdat het allemaal zo echt en kloppend
is. In het begin worden de groepsleden verleid om een aantal vragen te beantwoorden.
Echter zijn de vragen uitermate sturend en beperkend. In de verwerking van de keuzes worden er conclusies getrokken die niet kunnen worden gestaafd door de 16 keuzes die de groepsleden hebben gemaakt. Het is al helemaal moeilijk om alert en kritisch te zijn als de conclusies in een schema worden weergegeven, die door de
groepsleden zelf wordt gemaakt.
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Doelstellingen van de oefening: [1] Het ontdekken hoe mentale luiheid in de
praktijk werkt en wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn. [2] Het ontdekken
hoe je een werkelijkheid creëert. [3] Het ontdekken dat het kiezen in vrijheid veel moeilijker is dan het in eerste instantie lijkt. Anders gezegd: omdat je keuzemogelijkheden krijgt voorgelegd, wil dit niet zeggen dat je ook in vrijheid
kiest. [4] Het leren om keuzes te maken op basis van de juiste redenen. [5] Het ontdekken dat je ook tussentijds terug kunt komen op eerdere besluiten, meningen en visies
en je niet verplicht bent om de hele rit uit te zitten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het geven van feedback en feed forward. [3] Het
plegen van introspectie m.b.t. wat het betekent in vrijheid keuzes maken. [4] Het effectief communiceren met andere groepsleden, zonder al te veel censuur.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, uitsprakenkaartjes, antwoordenvel, ‘hoe sta je in
de groep?’, beschrijvingen van de posities, posities in schema, groot vel papier
(minimaal 2 vellen van de flip-over aan elkaar geplakt), plakband, flip-over met viltstiften.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), gesprekskring
(werkvorm)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider dient in kleur te printen: de beschrijvingen van de
posities, posities in schema, uitsprakenkaartjes, antwoordenvellen, ‘Hoe sta je in de groep?’
De groepsleden kunnen vooraf de online presentatie (met vragen) bekijken en maken. Dan wel aan
het begin van de oefening bekijken en maken, indien er voldoende laptops en/of tablets voorradig
zijn met een internetverbinding. De weblink: http://www.boekenhoek.info/apartbekijken/
keuzerad/index.html
Het is ook mogelijk om niet met de online presentatie te werken, maar met de uitspraken-kaartjes.
Een groepslid mag uit de categorien: A, C, E en G, slechts 1 kaartje per categorie kiezen. Uit de
categorien: B, D en F, mag het groepslid 4 kaartjes per categorie kiezen.
Stage en aankleding: De stoelen en tafels dienen zo opgesteld te worden, dat subgroepen de
presentatie online kunnen bekijken of met de kaartjes kunnen gaan werken.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden online de vragen willen maken of d.m.v. de uitsprakenkaartjes 16 kaartjes eruit willen kiezen (30 minuten).
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Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden subgroepen willen vormen van 2 of 3
personen.
2. De groepsleider deelt aan iedere subgroep uit: de beschrijvingen van de posities +
de posities in schema.
3. De groepsleider verzoekt om samen door te nemen welke posities de groepsleden binnen de
groep innemen aan de hand van de uitgereikte informatie. (20 minuten)
4. De groepsleider deelt aan de subgroepen: posities in schema uit. Hierbij verzoekt de groepsleider om het door te lezen en de opdracht te maken voor de subgroep. (20 minuten)
5. De groepsleider vraagt of de groepsleden nu het polarisatieschema willen tekenen op een
groot vel papier en de namen van de groepsleden in de posities die uit ‘Hoe sta ik in de groep?’
naar voren zijn gekomen. (10 minuten)
6. De groepsleider vraagt of de groepsleden met elkaar het polarisatieschema willen gaan bespreken, hierbij kan de toelichting op het polarisatieschema worden gebruikt. Aandachtspunten: herkent het groepslid zijn/haar positie(s)? Herken je de posities van andere groepsleden?
Kun je voorbeelden geven van de posities die je inneemt? Is er iets wat je zou willen (of moeten) veranderen? Is er sprake van incongruente posities? Als een groepslid GEEN positie
heeft uit de vragenlijst, hoe kan dit? Wat betekenen de ingenomen posities door de groepsleden voor het functioneren van de groep? En wat voor hun persoonlijk functioneren binnen de
groep? Wat is belangrijker: succesvol samenwerken of harmonieus samenwerken?
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit en begint uit te leggen dat het onderwerp van de oefening niet is: welke positie(s) neem ik in binnen de groep, maar keuzes maken
die gebaseerd zijn op mentale luiheid. De groepsleden zijn voor het ootje gehouden. De basis van
de posities zijn 16 keuzes die zij hebben gemaakt, die niet alleen sturend waren maar ook nog
eens bijzonder algemeen gesteld. De groepsleden zijn niet op het idee gekomen dat zij veel meer
keuzemogelijkheden hebben: miljoenen. Alleen door de gestuurde keuzemogelijkheden en de
mentale luiheid, worden deze keuzemogelijkheden drastisch ingeperkt tot 59 stuks, waarvan er
een gedeelte exact hetzelfde is of nagenoeg niet verschilt met andere keuzemogelijkheden. De
basis van de keuzemogelijkheden wordt gevormd door slechts drie onderwerpen: prettig, succesvol
en harmonieus. Vervolgens gaat ieder groepslid de posities herkennen, verklaren, illustreren en
verdedigen. Hierdoor wordt het ECHT en BETEKENISVOL. Maar wat betekent dit als je niet vrij
bent in de keuzes die je maakt? Wat maakt het dan ECHT en BETEKENISVOL?
Let op: de groepsleider kan ook nog gebruik maken van de introductie op de oefening zoals deze op
de vorige pagina staat vermeld.

Evaluatie
Opruimen: De materialen worden pas na de oefening opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening. Aandachtspunten: wat heb je geleerd van deze oefening? Heb je het idee
dat je ergens bent in gestonken of dat je niet oplettend en kritisch bent geweest? Mag je dit soort
oefeningen eigenlijk doen? Waarom wel of waarom niet? Heb je steeds wel in de gaten gehad dat er
iets niet klopte? Waarom heb je hier niets mee gedaan?
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Code

Gescoord?

Code

Gescoord?

Code

A1

D5

F8

A2

D6

F9

A3

D7

F10

A4

D8

F11

B1

D9

F12

B2

D10

F13

B3

D11

F14

B4

D12

F15

B5

D13

F16

B6

D14

F17

B7

D15

G1

B8

D16

G2

B9

E1

G3

B10

E2

G4

B11

E3

C1

E4

C2

F1

C3

F2

C4

F3

D1

F4

D2

F5

D3

F6

D4

F7

Gescoord?

Een prettige samenwerking met
alle groepsleden.

Een prettige samenwerking met
de groepsleider.

A1

A2

Een harmonieuze
samenwerking.

Het is belangrijk
om ook buiten de
groep sociale
activiteiten te
organiseren.

A4

B1

Ik hoop dat er
niet veel gaat
veranderen binnen de groep,
omdat we nu
uitstekend samenwerken.
B3

Ik hoop dat er
niet veel gaat
veranderen, omdat de groepsleider en ik nu uitstekend samenwerken.
B6

Van mij mogen
er wel nieuw
groepsleden bijkomen. Veel handen maken het
werk licht.
B4

Van mij mag er
wel een nieuwe
groepsleider komen.

B7

Een succesvolle
samenwerking.

A3

Momenteel is de
samenwerking
niet al te prettig,
dus als dit kan
verbeteren, dan
graag!

B2

Het is belangrijk
om de groepsleider ook buiten de
groep te ontmoeten voor sociale
activiteiten.
B5

Het is belangrijk
om de gestelde
doelen en taken
uit te voeren,
daarom neem ik
deel aan de
groep.
B8

Momenteel is de
samenwerking
niet al te succesvol, dus als dit
kan verbeteren,
dan graag!

Het is belangrijk
om met respect
en passie samen
te werken.

B9

B10

In de groep is
weinig ruimte
voor een afwijkend geluid.

C1

Ik neem iedere
keer met plezier
deel aan de
groep.

Er mag best wel
meer complimenten worden
gegeven. .

C2

Het is frustrerend omdat er
geen pittige kritiek mag worden
gegeven.

Van mij mogen
er wel groepsleden vertrekken
die de harmonie
in de groep verstoren.
B11

De groepsleden
moeten teveel
taken uitvoeren.

C3

Momenteel is er
ook niet zoveel
om mee oneens
te zijn binnen de
groep.

C4

D1

D2

Slechts een paar
groepsleden mogen een afwijkend geluid laten
horen binnen de
groep.

Eerlijk gezegd
valt er ook niet
zoveel kritiek te
geven op het
functioneren van
de groep en de
groepsleden.

Het werkt fijner
als je weet dat je
wordt gewaardeerd.

D3

D4

D5

Misschien verdien ik ook wel
geen extra waardering binnen de
groep.

Eigenlijk mag ik
niet klagen over
de complimenten
die ik ontvang
binnen de groep.

D6

D7

D8

Momenteel heb ik
last van een te
hoge werkdruk.

Ik neem voor
mijn lol deel aan
de groep en niet
om keihard te
werken.

D10

D11

Het is hard werken binnen de
groep.

D9

Zelf heb ik er
niet zoveel last
van, maar ik zie
dat andere
groepsleden teveel taken uitvoeren.
D12

Ik hoop dat het
zo door blijft
gaan tot aan het
einde van de
groep.

D15

Het deelnemen
aan de groep
geeft mij energie.

D13

Ik leer enorm
veel binnen de
groep.

D16

Eerlijk gezegd
kan ik niet omgaan met complimenten en is
het misschien
beter om er niet
te veel te krijgen.

Ik zou graag iets
terug willen doen
voor de groep,
maar ik weet niet
zo goed wat.

D14

Ik wil zomin mogelijk op de voorgrond staan binnen de groep.

E1

De groepsbijeenkomsten mogen
best wel wat actiever worden.
Nu zijn ze vaak
saai of vervelend!
E2

Het is niet nodig
om op de voorgrond te treden,
om een constructieve bijdrage aan de
groep te leveren.
F1

Ik ben een bescheiden persoon.

Ik wil wel meer
verantwoordelijkheid krijgen
binnen de groep.

E3

Ik ben erg verlegen en wil niet
het middelpunt
van de belangstelling zijn.

F2

Het is zo voorspelbaar wat er
iedere groepsbijeenkomst gaat
gebeuren.

F4

F5

Veel onderwerpen die aan bod
komen, kunnen
niet mijn interesse opwekken of
lang genoeg
vasthouden.

Ik kan niet mijn
aandacht zo lang
op een onderwerp of een activiteit richten.

F7

F8

Als ik eerlijk ben,
kan ik vaak niet
precies volgen
waarover het
gaat binnen de
groep.
E4

Eerlijk gezegd
zou ik niets liever
willen dan in het
middelpunt van
de belangstelling
te staan.

F3

Ik heb van alles
gedaan om de
groepsbijeenkomsten aantrekkelijker te
maken, maar het
wil niet lukken.
F6

Het vergroot de
betrokkenheid bij
wat je doet, als je
hiervoor ook de
verantwoordelijkheid draagt.

F9

Door verantwoordelijkheid kan ik
zelfstandiger
werken binnen
de groep.

Door verantwoordelijkheid krijg ik
meer invloed en
macht binnen de
groep.

Eerlijk gezegd
weet ik niet wat
er onder verantwoordelijkheid
binnen de groep
wordt verstaan.

F10

F11

F12

Het is niet noodzakelijk dat ik
alles kan volgen
binnen de groep,
zolang ik maar
mijn taken uitvoer.
F13

Ik vind het niet
erg dat ik regelmatig iets niet
kan volgen binnen de groep.

F17

Ik heb de groep
vooral deskundigheid te bieden.

G3

Iedereen heeft
zo zijn/haar specialiteit en ik
hoef niet overal
goed in te zijn.

F14

Ik ben een actief
participerend
groepslid, die
door andere
groepsleden
wordt gewaardeerd.
G1

Ik werk meer
tegen binnen de
groep, dan dat ik
samen werk met
de groep.

G4

Eerlijk gezegd
interesseert het
mij ook niet wat
er allemaal binnen de groep
wordt besproken.

F15

Ik ben geen initiatiefnemer binnen de groep,
maar veel meer
een volger.

G2

Je hebt meerdere uitspraken gedaan over je deelname aan de groep. In de uitsprakenlijst kun je ontdekken dat iedere uitspraak een code heeft, die bestaat uit een letter en een cijfer. Hieronder kun je bepalen hoe je in de groep staat.

Positie 1
Positie 3 is op je van toepassing als je minimaal 1 van de volgende codes hebt gescoord?
A2 / B5 / B6 / B7 / G2
Als je 1 codes hebt gescoord, dan is positie 3 redelijk goed op jou van toepassing. Als je 2 codes
hebt gescoord, dan is positie 3 goed op jou van toepassing. Als je meer dan 2 codes hebt gescoord, dan is positie 3 helemaal op jou van toepassing.

Positie 2
Positie 1 is op je van toepassing als je minimaal 4 van de volgende codes hebt gescoord?
A1 / B1 / C4 / D4 / D9 / D13 / D14 / D15 / D16/ F10 / F11 / G3
Als je 4 codes hebt gescoord, dan is positie 1 redelijk goed op jou van toepassing. Als je 5 codes
hebt gescoord, dan is positie 1 goed op jou van toepassing. Als je meer dan 5 codes hebt gescoord, dan is positie 1 helemaal op jou van toepassing.

Positie 3
Positie 4 is op je van toepassing als je minimaal 3 van de volgende codes hebt gescoord?
A3 / B3 / B8 / D2 / E3 / F1 / F9 / G1
Als je 3 codes hebt gescoord, dan is positie 4 redelijk goed op jou van toepassing. Als je 4 codes
hebt gescoord, dan is positie 4 goed op jou van toepassing. Als je meer dan 4 codes hebt gescoord, dan is positie 4 helemaal op jou van toepassing.

Positie 4
Positie 6 is op je van toepassing als je minimaal 1 van de volgende codes hebt gescoord?
A4 / B10 / D5 / F4
Als je 1 codes hebt gescoord, dan is positie 6 goed op jou van toepassing. Als je meer dan 1 codes hebt gescoord, dan is positie 6 helemaal op jou van toepassing.

Positie 5
Positie 8 is op je van toepassing als je de volgende code hebt gescoord? B7

Positie 6
Positie 2 is op je van toepassing als je minimaal 2 van de volgende codes hebt gescoord?
B4 / C1 / E1 / E2 / E4 / F5 / F7 / F15
Als je 2 codes hebt gescoord, dan is positie 2 redelijk goed op jou van toepassing. Als je 3 codes
hebt gescoord, dan is positie 2 goed op jou van toepassing. Als je meer dan 3 codes hebt gescoord, dan is positie 2 helemaal op jou van toepassing.

Positie 7
Positie 5 is op je van toepassing als je minimaal 2 van de volgende codes hebt gescoord?
B4 / B9 / C3 / D10 / D12 / F6 / F8 / F12 / G4
Als je 2 codes hebt gescoord, dan is positie 5 redelijk goed op jou van toepassing. Als je 3 codes
hebt gescoord, dan is positie 5 goed op jou van toepassing. Als je meer dan 3 codes hebt gescoord, dan is positie 5 helemaal op jou van toepassing.

Positie 8
Positie 7 is op je van toepassing als je minimaal 3 van de volgende codes hebt gescoord?
B2 / B11 / C2 / D1 / D3 / D6 / D7 / D8 / D11 / F2 / F3 / F13 / F14 / F16
Als je 3 codes hebt gescoord, dan is positie 7 redelijk goed op jou van toepassing. Als je 4 codes
hebt gescoord, dan is positie 7 goed op jou van toepassing. Als je meer dan 4 codes hebt gescoord, dan is positie 7 helemaal op jou van toepassing.

De leidergerichte
positie
Je bent een groepslid die de groepsleider
erkent in zijn/haar rol binnen de groep en
hem/haar ook ondersteunt. Je zult niet
een machtsstrijd aangaan met de
groepsleider om hierdoor het beroepsmatig functioneren van de groepsleider te ondermijnen of
door te gaan concurreren met de groepsleider met betrekking tot wie kundiger, vaardiger of machtiger is binnen de groep.
Je wilt de groepsleider ook betrekken bij sociale activiteiten die door de groepsleden worden georganiseerd.

Voordelen van deze positie:
1. De formele machtsverhouding wordt gerespecteerd.
2. Het is duidelijk wie de leider is en wie de volger, hierdoor worden sommige potentiële
machtsproblemen in de kiem gesmoord.

Je vindt het belangrijk om op een constructieve wijze sa3. Een sociale binding aangaan met de groepsleimen te werken met de groepsleider en gebruik te maken
der, waardoor de samenwerking flink wordt
van de aangereikte kennis, middelen en ondersteuning om
verstevigd.
de gestelde doelen met de bijbehorende taken te realiseren.
Nadelen van deze positie:
1. Het kan gebeuren dat het groepslid minder
kritisch is t.o.v. de groepsleider en niet optreedt als de groepsleider een foutieve beslissing neemt.
2. Het kan groupthink binnen de groep in de
hand werken.
3. Het kan spanningen en confrontaties opleveren met groepsleden die wel de machtsstrijd
met de groepsleider aangaan en/of zijn/haar
rol steeds ter discussie stellen.

De groepsgerichte positie
Je bent een groepslid wat zich graag ten dienste stelt van de groep om de
groepsdoelen en de bijbehorende taken samen te gaan realiseren. Het samenwerken met andere groepsleden verloopt gewoonlijk in een prettige en
vriendschappelijke sfeer, waarbij er van de meerwaarde van de samenwerking zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt.
Je vindt de sociale contacten met andere groepsleden heel
belangrijk en je staat er voor open om ook buiten de
groepsbijeenkomsten met groepsleden sociale activiteiten
te gaan ontplooien. Hierdoor groeit niet alleen het onderlinge vertrouwen, maar neem je daarenboven met plezier
deel aan de groepsbijeenkomsten. Je krijgt zelfs energie
van je deelname aan de groep.
De groep en de groepsleden functioneren goed binnen de
gegeven omstandigheden, ondanks dat het wel doorpakken is.
Je leert bovendien veel binnen de groep en je hoopt dat dit
zo blijft tot dat de groep ten einde loopt. Wel hoop je dat je
meer verantwoordelijkheid krijgt binnen de groep, zodat je
zelfstandig taken kunt gaan uitvoeren.
Je bent een echt groepsmens.

Voordelen van deze positie:
1. De groepsdoelen en de bijbehorende taken
staan centraal.
2. Samenwerken is belangrijk dan solisme.
3. Een sociale binding aangaan met andere
groepsleden, waardoor de samenwerking flink
wordt verstevigd.

Nadelen van deze positie:
1. Het kost meer tijd om taken te realiseren binnen de groep.
2. Vaak compromissen sluiten, waardoor de persoonlijke ideeën en opvattingen niet altijd goed
uit de verf komen.
3. Het is moeilijk om met groepsleden die solistisch werken in contact te komen en hen duidelijk te maken dat de doelen door samen te
werken dienen te worden gerealiseerd.

De succesvolle samenwerking
Je bent een groepslid wat zich ten dienste stelt
van de groep om de groepsdoelen en de bijbehorende taken samen te gaan realiseren.
Het samenwerken is intentioneel en doelgericht, waarbij er
gebruik wordt gemaakt van de meerwaarde van de groep. Voordelen van deze positie:
Je bent een groepslid waarop kan worden gebouwd binnen de groep en die zijn/haar verantwoordelijkheid neemt
voor het met succes uitvoeren van taken.

1. De groepsdoelen en de bijbehorende taken
staan centraal.

Je ziet er ook het belang van in om de gestelde groepsdoelen te realiseren binnen de tijdsplanning die ervoor
staat.

3. ‘Aanpakken en niet zeuren’-mentaliteit.

2. Samenwerken is belangrijker dan solisme.

Nadelen van deze positie:
Je wilt, uiteraard, erkenning en waardering voor de successen die je voor de groep boekt. Echter betekent dit niet 1. Het groepslid heeft weinig begrip voor
groepsleden die niet of onvoldoende werken
dat de beloningen het voornaamste motief is om aan de
aan het realiseren van de groepsdoelen en/of
realisatie van de groepsdoelen en de bijbehorende taken te
het uitvoeren van de bijbehorende taken.
gaan werken.
je bent een groepslid wat actief participeert in de groep en 2. Het is moeilijk om met groepsleden die solistisch werken in contact te komen en hen duieen harde werker.
delijk te maken dat de doelen door samen te
werken dienen te worden gerealiseerd.

De harmonieuze samenwerking
Je bent een groepslid wat zich ten dienste stelt van de groep
om de groepsdoelen en de bijbehorende taken samen te gaan
realiseren.
Het accent bij het samenwerken ligt op de ontwikkeling van de
groep tijdens het groepsproces, als ook op de ontwikkeling van
persoonlijke en/of beroepsmatige groei van groepsleden.
Anders gezegd: de weg ernaar toe is belangrijker, dan het
einddoel te bereiken.
Je bent een groepslid die het belangrijk vindt, dat
groepsleden op een wederzijdse respectvolle wijze met
elkaar samenwerken, waarbij er voldoende ruimte is voor
de persoonlijke voorkeuren en uitdrukkingswijzen.
Je bent een groepslid die met passie deelneemt aan de
groep en deze passie ook wil delen met andere groepsleden.

Voordelen van deze positie:
1. De groepsdoelen en de bijbehorende taken
worden gerealiseerd, zij het met andere insteek over de importantie van de verwezenlijkte doelen en taken.
2. Samenwerken is belangrijker dan solisme.
3. ‘Iedereen telt mee’-mentaliteit.
4. De groepscohesie is groot en een belangrijke
gemeenschappelijke deler.

Nadelen van deze positie:
1. De groepsdoelen en de bijbehorende taken
staan niet centraal.
2. De samenwerking is voorwaardelijk en een
functionele samenwerking zal als ‘zakelijk’
worden gediskwalificeerd.
3. De kans om een probleemloze groep te worden is reëel.
4. Conflictvermijdend gedrag.
5. Het negatief labelen van macht & invloed binnen de groep.

De concurrerende
leiderschapspositie
Je bent een groepslid die de groepsleider
niet of onvoldoende erkent in zijn/haar rol
binnen de groep. Je zult meer dan eens
een machtsstrijd aangaan met de
groepsleider om hierdoor het beroepsmatig functioneren van de groepsleider te ondermijnen of
door te gaan concurreren met de groepsleider met betrekking tot wie kundiger, vaardiger of machtiger is binnen de groep.

Voordelen van deze positie:

Je ervaart persoonlijke problemen met de groepsleider en
je bent van mening dat het beter voor de groep is als er
een andere groepsleider komt.

2. Het komt de diversiteit binnen de groep ten
goede, waardoor de kans op groupthink of een
probleemloze groep afneemt.

Je bent ook een plannensmeder en een strateeg die systematisch de positie en/of de macht van de groepsleider
wil gaan ondermijnen.

1. De zwakke kanten van de groepsleider en/of
de groep worden belicht en kunnen dientengevolge worden aangepakt.

Nadelen van deze positie:
1. Het kan gebeuren dat het groepslid overkritisch is t.o.v. de groepsleider en de neiging
heeft om op iedere slak zout te leggen om zo
de incompetentie van de groepsleider aan te
tonen.
2. Het groepslid kan de groep splijten in voor– en
tegenstanders van de groepsleider. Hierdoor
komt het realisatieproces van groepsdoelen en
taken ter discussie te staan.
3. Het kan spanningen en confrontaties opleveren met groepsleden die de groepsleider ondersteunen.

De Ik-gerichte positie
Je bent een groepslid die wil samenwerken met andere groepsleden indien
dit strookt met je persoonlijke doelen, plannen en voorkeuren. De persoonlijke doelen wegen voor je zwaarder dan het realiseren van de groepsdoelen.
De plannen hebben betrekking op de wijze en wanneer je de persoonlijke
doelen gerealiseerd wil hebben. Voorkeuren hebben te maken met sympathieën om te werken met bepaalde groepsleden en antipa- Voordelen van deze positie:
tieën omdat die juist een samenwerking bemoeilijken, dan
1. In een groep die individueel wordt aangewel onmogelijk maken.
stuurd, is het minder belangrijk om samen te
Je wilt binnen de groep meer dan eens een afwijkend gewerken. Zeker als de persoonlijke doelen
luid laten horen, zeker als het realiseren van de persoonlij‘targets’ zijn die het groepslid wordt geacht te
ke doelen in gevaar komt. Echter zal hier in de regel niet
realiseren.
veel rekening mee worden gehouden door de overige
2. Het groepslid kan zelfstandig werken.
groepsleden.
3. Het groepslid profileert zich op een duidelijke
Je ervaart de groepsbijeenkomst al snel als vervelend of
wijze binnen de groep m.b.t. dat wat hij/zij besaai, omdat er zaken worden besproken die niet direct belangrijk vindt en wat niet.
trekking hebben op de realisatie van je persoonlijke doelen.
Je hebt dan de neiging om af te haken tijdens groepsbijeenkomsten. Het is dan ook lastig voor je om de aandacht Nadelen van deze positie:
te richten op groepsonderwerpen en hier ook enthousiast
1. Het kost meer tijd om de groepsdoelen en de
voor te worden.
bijbehorende taken te realiseren.
2. Het groepslid vraagt om veel aandacht, begrip
en ondersteuning tijdens het groepsproces.
3. Het groepslid staat slechts beperkt open voor
andere meningen. Zodra het ten voordele is
van de groepsdoelen en ten nadele van de
persoonlijke doelen, dan zal het groepslid koppig worden en kan zelfs ondermijnend gedrag
laten zien binnen de groep..

De onsuccesvolle samenwerking
Je bent een groepslid wat zich ten dienste stelt
van de groep om de groepsdoelen en de bijbehorende taken samen te gaan realiseren.
Echter ontbreekt het je aan voldoende vaardigheden, kunde, ervaringen, kennis of invloed binnen de groep, om de
gestelde doelen met succes te realiseren.

Voordelen van deze positie:

Je beschikt over goede intenties, maar alleen op basis
hiervan lukt het niet om taken te volbrengen en doelen te
verwezenlijken.

2. Samenwerken is belangrijker dan solisme.

Je kunt gemakkelijk geïrriteerd of gefrustreerd raken als
het net niet (lijkt) te lukken. Hierdoor is het op die momenten moeilijk om gemotiveerd te blijven om doelgericht te
blijven werken.

1. De groepsdoelen en de bijbehorende taken
staan centraal.

Nadelen van deze positie:

1. Het groepslid heeft weinig begrip voor
groepsleden die niet of onvoldoende werken
aan het realiseren van de groepsdoelen en/of
Je zult het meer dan eens als belastend ervaren om taken
het uitvoeren van de bijbehorende taken. .
uit te voeren. Niet verwonderlijk omdat je ondertussen ook
2. Het is moeilijk voor het groepslid onder ogen te
steeds zoekt naar succesformules om de gestelde
komen dat hij/zij over onvoldoende middelen,
groepsdoelen en de bijbehorende taken te realiseren.
vaardigheden, ervaringen, kennis of invloed
beschikt. Hierdoor kan het groepslid het idee
ontwikkelen dat hij/zij heeft gefaald.

De disharmonieuze samenwerking
Je bent een groepslid wat zich ten dienste stelt van de groep om de
groepsdoelen en de bijbehorende taken samen te gaan realiseren.
Het accent bij het samenwerken ligt op de ontwikkeling van de groep
tijdens het groepsproces, als ook op de ontwikkeling van persoonlijke
en/of beroepsmatige groei van groepsleden.
Anders gezegd: de weg ernaar toe is belangrijker, dan het
einddoel te bereiken.
Echter ontbreekt het je aan voldoende vaardigheden, kunde, ervaringen, kennis of invloed binnen de groep, om op
een constructieve wijze samen te werken om de gestelde
groepsdoelen en de bijbehorende taken te realiseren.
Je beschikt over goede intenties en visie, maar alleen op
basis hiervan lukt het niet om taken te volbrengen en doelen te verwezenlijken.
De samenwerking blijft steken in het actief verder ontwikkelen van de persoonlijke groei en dit wordt al snel het
nieuwe einddoel. Anders gezegd: het succes van de groep
wordt bepaald door het realiseren van persoonlijke doelen.

Voordelen van deze positie:
1. Het werken aan de realisatie van de persoonlijke doelen en de bijbehorende taken.
2. De wens is er om samen te werken om de
groepsdoelen en de bijbehorende taken te realiseren.

Nadelen van deze positie:
1. De persoonlijke doelen en de bijbehorende taken staan centraal.
2. De samenwerking is voorwaardelijk en een
functionele samenwerking zal als ‘zakelijk’
worden gediskwalificeerd.
3. Niet aanspreekbaar op het niet realiseren van
de groepsdoelen en de bijbehorende taken.
4. Het negatief labelen van macht & invloed binnen de groep, maar wel gebruik maken van
manipulatie en emotionele chantage.
5. De cognitieve illusie van succes, zonder een
feitelijke onderbouwing, resultaten en bewijs.
6. Goede bedoelingen zijn belangrijker dan het
daadwerkelijk aan de slag gaan met de verwezenlijking van de groepsdoelen en taken.

De posities van de groepsleden kunnen in één schema worden weergegeven. Het betreft hier een polarisatieschema voor de
groep.

Disharmonieuze
samenwerking

Leider
gericht

Onsuccesvol
samenwerken

Groep
gericht

Ik-gericht

Succesvol
samenwerken

Concurrerend leiderschap

Harmonieuze
samenwerking

Toelichting op het schema:
De polarisatiegedachte bestaat daaruit, dat een bepaalde positie een counterpositie oproept. Het schema is opgedeeld in
vier polen, te weten: boven, onder, samen en individueel. Welke betekenis hebben deze vier polen?
1. Boven staat voor de dominante posities binnen de groep, die bepalend zijn voor het functioneren van de groep.
2. Onder staat voor de reactieve posities binnen de groep, die worden geactiveerd (dan wel worden geïntensiveerd)
door de dominante posities.
3. Samen staat voor de constructieve posities die een positieve invloed hebben op het functioneren van de groep.
4. Tegen staat voor de ondermijnende posities die een nadelige invloed hebben op het functioneren van de groep.

Een groepslid kan meerdere posities binnen de groep innemen, dit kunnen complementaire of incongruente posities zijn. Indien de posities complementair zijn, dan betekent dit dat het groepslid congruent gedrag vertoond en hierdoor (tot een zekere
hoogte) voorspelbaar is binnen zijn/haar handelwijzen binnen de groep. Daar tegenover staat dat als een groepslid incongruente posities inneemt binnen de groep, hij/zij wispelturig gedrag zal vertonen en hierdoor een onberekenbare factor zal zijn.
Een groep kan normaal gesproken effectief omgaan met groepsleden die wispelturig (of te wel: inconsequent) gedrag vertonen, zolang dit niet meer dan 20% van de groepsleden betreft. Hierboven zal het functioneren van de groep nadelig worden
beïnvloed.
De kans dat een groep de gestelde groepsdoelen en de
bijbehorende taken kan realiseren, neemt toe naarmate
meer groepsleden één of twee posities innemen in BOVEN-SAMEN. Het minimum is 51% van de groepsleden.
Als ONDER-TEGEN uit meer dan 50% van de groepsleden bestaat, dan is zo goed als onmogelijk om de gestelde groepsdoelen en de bijbehorende taken te realiseren.
De posities van SAMEN vormen de basis voor een constructieve en succesvolle samenwerking binnen de
groep, indien minimaal 51% van de groepsleden deze
posities ook regelmatig innemen binnen de groep.
De posities van TEGEN vormen de basis van een onsuccesvolle samenwerking binnen de groep, waarbij de realisatie van de persoonlijke doelen de boventoon voert,
indien minimaal 50% van de groepsleden deze posities
ook regelmatig innemen binnen de groep.
De posities van ONDER-SAMEN vormen de basis voor een succesvolle samenwerking om de gestelde groepsdoelen en de
bijbehorende taken te realiseren, maar hierbij ook rekening houden met de persoonlijke en de beroepsmatige ontwikkeling van
de groepsleden. Hierdoor kunnen de persoonlijke doelen van de groepsleden worde gerealiseerd nadat eerst de groepsdoelen
zijn verwezenlijkt. Echter dient dan wel minimaal 51% van de groepsleden deze posities ook regelmatig innemen binnen de
groep.
De posities van BOVEN-TEGEN vormen de basis voor het ontwrichten van het groepsproces, waarbij het nagenoeg onmogelijk
is om zowel de persoonlijke als ook de groepsdoelen te realiseren. Tenminste als minimaal 50% van de groepsleden deze posities ook regelmatig innemen binnen de groep.

Let op:
De paren van het polarisatieschema
staan in verhouding tot elkaar op basis
van het aantal groepsleden wat posities
inneemt in de afzonderlijke paren.

Opdracht
Vul per groepslid de posities in welke hij/zij binnen de groep inneemt. Doe dit door de naam van het groepslid in het correcte
vakje te schrijven.

1 = Leider gericht.

3 = Succesvol samenwerken.

5 = Concurrerend leiderschap. 7 = Onsuccesvol samenwerken.

2 = Groep gericht

4 = Harmonieuze samenwerking

6 = Ik-gericht

8 = Disharmonieuze samenwerking
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Algemeen
Naam van de oefening: Makkelijke opdracht, moeilijke opdracht of zeer
moeilijke opdracht! (deel 1)
Onderwerp van de oefening: Het zelf kunnen kiezen wat te doen en hoe het uit te voeren, is voor de meeste groepsleden belangrijk. Omdat zij dan zelf invloed hebben op
hoe zij taken uitvoeren om doelen te realiseren. Echter is het idee om zelf te mogen
kiezen belangrijker, dan de feitelijk keuze zelf. Groepsleden ervaren dat het kiezen
tussen twee opties geen echte keuze is, dit verandert zodra er drie opties zijn om tussen te kiezen. Drie opties zijn ideaal omdat het niet teveel keuzemogelijkheden zijn.
Waarom? Omdat groepsleden bij meer keuzemogelijkheden gemakkelijk het overzicht
verliezen en meer moeite hebben met kiezen. In de oefening krijgt de groep drie keuzemogelijkheden aangeboden. Welke kiezen ze en waarom?
Let op: dit is een set-up oefening. De pay off zal pas plaatsvinden in de tweede oefening!
Doelstellingen van de oefening: [1] Het ontdekken hoe dat mentale luiheid in de praktijk werkt en wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn. [2] Het ontdekken dat het kiezen
in vrijheid veel moeilijker is dan het in eerste instantie lijkt. Anders gezegd: omdat je
keuzemogelijkheden krijgt voorgelegd, wil dit niet zeggen dat je ook in vrijheid kiest.
[3] Het leren om keuzes te maken op basis van de juiste redenen. [4] Het ontdekken dat
je ook tussentijds terug kunt komen op eerdere besluiten, meningen en visies en dat je
niet verplicht bent om de hele rit uit te zitten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het geven van feedback en feed forward. [3] Het
plegen van introspectie m.b.t. wat betekent in vrijheid keuzes maken. [4] Het effectief
communiceren met andere groepsleden, zonder al te veel censuur.
Stap van de fase van het

groepsproces: Beheersing van de genegenheidfase.

Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 90 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, drie enveloppen, drie opdrachten, vele zakken
met buigbare drinkrietjes (minimaal 250 stuks), flip-over met viltstiften.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), gesprekskring
(werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider dient in kleur de opdrachten en enveloppen te
printen. Iedere opdracht wordt in de corresponderende enveloppe gestopt.
Stage en aankleding: De tafels en stoelen dienen in een ‘hoefijzer’-vorm te worden opgesteld,
met aan de opening ruimte om de flip-over neer te zetten.
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De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in de gesprekskring.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vertelt dat hij besloten heeft om de groepsleden te laten kiezen wat zij willen
gaan doen. De keuzemogelijkheden zijn: een gemakkelijke opdracht, een moeilijke opdracht
en een zeer moeilijke opdracht.
2. De groepsleider laat de enveloppen zien met daarin de opdrachten. Let op: de enveloppen dienen gesloten te zijn!
3. De groepsleider verzekerd de groepsleden dat de gemakkelijke opdracht ook echt gemakkelijk
is en dat de zeer moeilijke opdracht ook ECHT bijzonder moeilijk is.
4. De groepsleider geeft de groepsleden tien minuten de tijd om een keuze te maken.
5. De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is en vraagt naar de keuze van de groep. Vervolgens geeft hij de corresponderende enveloppe.
6. De groepsleden gaan de opdracht uitvoeren die in de enveloppe zit. De groep krijgt 45 minuten voor de uitvoering van de opdracht.
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit en stelt vast of dat de groepsleden
aan de opdracht hebben voldaan. Opmerking: de opdrachten waarvoor de groepsleden NIET kiezen dienen GEHEIM te blijven!!!

Evaluatie
Opruimen: De materialen worden opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening. Aandachtspunten: wat heb je geleerd van deze oefening? Hoe heb je het
ervaren om een opdracht te mogen kiezen? Zou je het willen om een volgende keer opnieuw een opdracht te kiezen?
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

In de groep worden vele begrippen gebruikt en het bijzondere is dat het lang niet altijd duidelijk is wat de begrippen
betekenen. Hier komt nu een verandering in door de volgende opdracht: Maak een sluitende definitie voor de onderstaande begrippen, waar ieder groepslid het mee eens
is! Beschikbare tijd: 45 minuten.

Let op: de begrippen worden na vandaag steeds in de betekenis van de door jullie geformuleerde definities gebruikt
binnen de groep!

De begrippen:
[1] Doel; [2] Taak; [3] Open en eerlijk
communiceren; [4] Passie; [5] Authenticiteit; [6] Groepsrol; [7] Afspraak;
[8] Verantwoordelijkheid; [9] Acceptatie; [10] Leiderschap.

Bouw met behulp van drinkrietjes de hoogste en de stevigste toren die zelfstandig
blijft staan. Alle groepsleden dienen hieraan actief mee te werken. Jullie mogen
hierbij gebruik maken van plakband, tape,
nietjes, schaar, elastiek… indien jullie dit
hebben meegenomen naar de groepsbijeenkomst.
Beschikbare tijd: 45 minuten.

Als groep zijn jullie bij elkaar gekomen om
groepsdoelen te realiseren door de bijbehorende taken uit te voeren. Het is dan wel belangrijk om te weten over welke doelen en
taken het hier gaat, niet dan?
Opdracht: Formuleer het voornaamste
groepsdoel, met de bijbehorende taken,
taakverdeling, tijdsplanning en de wijze van
(tussentijds) evalueren.
Beschikbare tijd: 45 minuten.

Niet te vergeten!
Alle groepsleden dienen
het unaniem eens te zijn
met ALLE onderdelen
van de opdracht. Geen
uitzonderingen!
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Algemeen
Naam van de oefening: Makkelijke opdracht, moeilijke opdracht of zeer
moeilijke opdracht! (deel 2)
Onderwerp van de oefening: Het zelf kunnen kiezen wat te doen en hoe het uit te voeren, is voor de meeste groepsleden belangrijk. Omdat zij dan zelf invloed hebben op
hoe zij taken uitvoeren om doelen te realiseren. Echter is het idee om zelf te mogen
kiezen belangrijker, dan de feitelijk keuze zelf. In de oefening krijgt de groep OPNIEUW drie keuzemogelijkheden aangeboden. Welke kiezen ze en waarom? Hebben de
groepsleden geleerd van de vorige keer dat zij hebben mogen kiezen? Dit is belangrijk!
wat is de bepalende factor om een keuze te maken? Bijvoorbeeld: de vorige keer hebben wij voor moeilijk gekozen en daarom kiezen we nu voor gemakkelijk. De keuze
heeft dan niets uit te staan met de inhoudelijke opdrachten, maar met de ervaringen
van de vorige keer. En nog steeds vinden de groepsleden dat zij iets te kiezen hebben!
Wat betekent dit voor de normale besluitvorming binnen de groep? Worden er besluiten genomen om, bijvoorbeeld, een groepslid tevreden te stellen? Of worden er besluiten genomen omdat het, bijvoorbeeld, de vorige keer zo goed is gegaan?
Doelstellingen van de oefening: [1] Het ontdekken hoe dat mentale luiheid in de praktijk werkt en wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn. [2] Het ontdekken dat het kiezen
in vrijheid veel moeilijker is dan het in eerste instantie lijkt. Anders gezegd: omdat je
keuzemogelijkheden krijgt voorgelegd, wil dit niet zeggen dat je ook in vrijheid kiest.
[3] Het leren om keuzes te maken op basis van de juiste redenen. [4] Het ontdekken dat
je ook tussentijds terug kunt komen op eerdere besluiten, meningen en visies en dat je
niet verplicht bent om de hele rit uit te zitten.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het geven van feedback en feed forward. [3] Het
plegen van introspectie m.b.t. wat betekent in vrijheid keuzes maken. [4] Het effectief
communiceren met andere groepsleden, zonder al te veel censuur.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 90 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, drie enveloppen, drie opdrachten, flip-over met
viltstiften.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), gesprekskring
(werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider dient in kleur de opdrachten en enveloppen te
printen. Iedere opdracht wordt in de corresponderende enveloppe gestopt.
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Stage en aankleding: De tafels en stoelen dienen in een ‘hoefijzer’-vorm te worden
opgesteld, met aan de opening ruimte om de flip-over neer te zetten.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in de
gesprekskring.
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vertelt dat hij besloten heeft om de groepsleden te laten kiezen wat zij willen
gaan doen. De keuzemogelijkheden zijn: een gemakkelijke opdracht, een moeilijke opdracht
en een zeer moeilijke opdracht.
2. De groepsleider laat de enveloppen zien met daarin de opdrachten. Let op: de enveloppen dienen gesloten te zijn!
3. De groepsleider verzekerd de groepsleden dat de gemakkelijke opdracht ook echt gemakkelijk
is en dat de zeer moeilijke opdracht ook ECHT bijzonder moeilijk is.
4. De groepsleider geeft de groepsleden tien minuten de tijd om een keuze te maken.
5. De groepsleider geeft aan dat de tijd voorbij is en vraagt naar de keuze van de groep. Vervolgens geeft hij de corresponderende enveloppe.
6. De groepsleden gaan de opdracht uitvoeren die in de enveloppe zit. De groep krijgt 45 minuten voor de uitvoering van de opdracht.
Ter uitgeleide: De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit en stelt vast of dat de groepsleden
aan de opdracht hebben voldaan.

Evaluatie
Opruimen: De materialen worden opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening. Aandachtspunten: wat heb je geleerd van deze oefening? Hoe heb je het
ervaren om een opdracht te mogen kiezen? Op basis waarvan hebben jullie een keuze gemaakt?
Wat is de bepalende factor om een keuze te maken? Bijvoorbeeld: de vorige keer hebben wij voor
moeilijk gekozen en daarom kiezen we nu voor gemakkelijk. De keuze heeft dan niets uit te staan
met de inhoudelijke opdrachten, maar met de ervaringen van de vorige keer. En nog steeds vinden
de groepsleden dat zij iets te kiezen hebben! Wat betekent dit voor de normale besluitvorming binnen de groep? Worden er besluiten genomen om, bijvoorbeeld, een groepslid tevreden te stellen? Of
worden er besluiten genomen omdat het, bijvoorbeeld, de vorige keer zo goed is gegaan?
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Iedere groep heeft een VISIE. De visie heeft
onder andere betrekking op waar de groep
voor staat, waarom de groep is ontstaan en
wat de groep hoopt te bereiken en op welke
manier. De visie is een soort toetssteen
voor de groep of dat zij nog steeds op de
goede weg zijn, als dat een derde partij kan
toetsen of dat de groep op koers ligt.

Opdracht: Schrijf samen de VISIE op van de
groep. Ieder groepslid moet zich kunnen
vinden in de visie en de visie kunnen verdedigen, indien daarom wordt gevraagd.
Beschikbare tijd: 45 minuten.

De meeste groepsleden willen ook graag de verantwoordelijkheid krijgen voor de taken die zij uitvoeren en de groepsdoelen die hierdoor kunnen
worden gerealiseerd. Maar hoe doe je dat: de verantwoordelijkheid nemen voor je functioneren binnen de groep? Hoe leg je verantwoordelijkheid af
binnen de groep? Wanneer doe je dat? Als alle in
het honderd loopt of ook als je een succes boekt?
Wat zijn de gevolgen van het nemen van de verantwoordelijkheid?

Opdracht: Geef samen antwoorden op de bovenstaande vragen en geef aan hoe dat jullie dit kunnen implementeren binnen de groep.
Beschikbare tijd: 45 minuten.

Het is voor een groep belangrijk
om herkenbaar te zijn en dit gebeurd gewoonlijk aan de hand
van een logo, een slogan, een
vlag en een groepslied.

Opdracht: Ontwerp een logo voor
de groep. Bedenk een sprekende
slogan en schrijf een groepslied
(wat jullie ook ten gehore gaan
brengen).
Beschikbare tijd: 45 minuten.
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Algemeen
Naam van de oefening: Kiezen als beperking!
Onderwerp van de oefening: Het aantal keuzemogelijkheden is in de afgelopen decennia voor de meeste mensen reusachtig toegenomen. Hoe meer er te kiezen valt, hoe beter het is en hoe zelfstandiger een persoon kan functioneren...althans dat is één van de
veronderstellingen die bijzonder populair is. Maar klopt deze en andere veronderstellingen? In deze oefening staat de keerzijde van kiezen centraal, te weten: teveel keuzemogelijkheden beperkt het functioneren van een persoon.
Doelstellingen van de oefening: [1] Het ontdekken hoe veel keuzemogelijkheden in de
praktijk beperkend werken en wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn. [2] Het ontdekken dat het kiezen in vrijheid veel moeilijker is dan het in eerste instantie lijkt. Anders gezegd: omdat je keuzemogelijkheden krijgt voorgelegd, wil dit niet zeggen dat je
ook in vrijheid kiest. [3] Het leren dat ‘met mate’ ook van toepassing is op het aantal
keuzemogelijkheden waaraan je jezelf blootstelt of gunt.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het geven van feedback en feed forward. [3] Het
plegen van introspectie m.b.t. wat vele keuzemogelijkheden doen met je. [4] Het effectief communiceren met andere groepsleden, zonder al te veel censuur.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, spelbord, spelregels, toelichting op het spelbord,
kaartjes, dobbelsteen, tekst over: Kiezen als beperking, flip-over met viltstiften.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel + gesprekskring
(werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider dient in kleur en op A3-formaat het spelbord te
printen. Verder dient er in kleur te worden geprint: spelregels, toelichting, kaartjes en de tekst:
Kiezen als beperking. Let op: er dienen meerdere complete spellen te worden gemaakt. Het aantal
spelers per spel is minimaal 2 en maximaal 4. De tekst over: Kiezen als beperking dient voor ieder
groepslid te worden geprint.
Stage en aankleding: De stoelen en tafels dienen zo opgesteld te worden, dat subgroepen het
spel kunnen spelen.

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden subgroepen willen vormen
van minimaal 2 tot maximaal 4 personen (afhankelijk van de keuze van de groepsleider met hoeveel spelers hij/zij het spel wil laten spelen).
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Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider vraagt of de subgroepen naar een tafel willen gaan, waar zij het
spel kunnen gaan spelen.
2. De groepsleider deelt aan iedere subgroep 1 compleet spel uit en vertelt dat de groepsleden
60 minuten de tijd hebben om het spel uit te spelen.
3. De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit.
Het tweede deel
1. De groepsleider deelt de tekst: Kiezen als beperking uit en last een leespauze in van 15 minuten.
2. De groepsleider geeft aan dat de leestijd erop zit.
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden in een gesprekskring willen plaatsnemen.

Evaluatie
Opruimen: De materialen worden pas na de evaluatie opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening. Aandachtspunten: wat heb je geleerd van deze oefening? Hoe heb je het
spel ervaren? Is er iets verandert in je opvattingen na het lezen van de tekst over: Kiezen als beperking? Wat kun je nu praktisch met de opgedane kennis?
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Een belangrijke verworvenheid van de afgelopen honderd jaar is dat steeds meer mensen steeds meer kunnen kiezen. De keuzemogelijkheden zijn explosief gegroeid op bijna ieder gebied, denk bijvoorbeeld aan de
enorme keuze aan ontbijtbeleg of muziek naar keuze
overal en altijd kunnen beluisteren, of het aantal
nieuwsbronnen om uit te kiezen, of het kiezen uit honderden televisiestations die je wilt bekijken, of het bepalen welke kleur je auto heeft en hierbij kunnen kiezen
uit eindeloze kleurschakeringen.
De toename in keuzemogelijkheden gaat gelijk op met de individualisering van de samenleving. Hoe meer keuzes je kunt maken, hoe meer je je als een zelfstandig en onafhankelijk individu kunt presenteren. Omdat de
keuzes je de mogelijkheid bieden om je te kunnen onderscheiden met anderen. Maar waarom is het zo belangrijk geworden om je te onderscheiden van anderen? Omdat je hierdoor het denkbeeld creëert dat je uniek (of
authentiek) bent dankzij de keuzes die je maakt. Anders gezegd: je onderscheid je en je profileer je op basis
van de keuzes die je maakt.
Opmerking: uniek zijn (of authentiek zijn) is niet hetzelfde als uniciteit. Bij uniciteit kun je alleen jou zijn in de ‘hier-en-nu’-situatie.
Bij uniciteit hoef je niets te doen om een zelfstandig wezen te zijn. Alles wat je doet in het moment is een uitdrukkingsvorm van jou.
Bij uniek zijn ligt dit anders, omdat er hierbij sprake is van een waardeoordeel. Met andere woorden: door uniek te zijn onderscheid
je je in positieve zin met andere personen, bijvoorbeeld door te kiezen om ergens in uit te blinken of het personaliseren van je kledingkast.

Het is toch heerlijk als je kunt kiezen wat je wilt of toch niet? Als het aantal keuzemogelijkheden blijft groeien,
wordt het steeds moeilijker om een keuze maken. Om te bepalen welke keuze de beste keuze is en waarin de
keuzemogelijkheden zich ten opzichte van elkaar onderscheiden. Wat gebeurt er als je de verkeerde keuze
maakt? Hoe weet je wat de beste keuze is? Hoe meer keuzemogelijkheden een persoon heeft, hoe groter de
kans is dat hij/zij te maken krijgt met een psychische overbelasting, waardoor hij/zij niet meer kan kiezen, dan
wel nooit zeker is van zijn/haar keuze. Teveel keuzemogelijkheden ondermijnt het functioneren van een persoon, die hierdoor te maken krijgt met functioneringsproblemen: hij/zij kan niet dat doen wat hij/
zij wil doen en/of wat redelijkerwijs van de persoon mag worden verwacht.
Dit wil niet zeggen dat het kunnen kiezen uit diverse opties een slechte zaak is, in tegendeel. Het
kunnen kiezen is een belangrijk element voor ons
welzijn en mentale gezondheid, die het ook mogelijk maakt om doelen te kunnen realiseren. Echter
als er teveel keuzemogelijkheden zijn om uit te kiezen, dan kunnen we te maken krijgen met het zelfondermijnende effect van het kiezen.

Opmerking: een gemiddelde persoon neemt per dag al meer dan 200 bewuste keuzes met betrekking tot wat hij/zij al dan niet wil
eten. Dit betekent dat een persoon duizenden besluiten neemt gedurende de dag.

In deze tijd van oneindig vele mogelijkheden, is het raadzaam om jezelf te beperken in de keuzemogelijkheden
van waaruit je kunt kiezen. Niet omdat je geen grote keuzevrijheid mag bezitten, maar omdat je jezelf juist
hierdoor kunt gaan ondermijnen. Bovendien is het verstandig om de verwachtingen te temperen van wat je
hoopt te bereiken met een bepaalde keuze. Hierdoor dwing je jezelf om de beste keuze te maken en kun je
blijven twijfelen bij iedere keuze die je hebt gemaakt. Ook is het wenselijk om je minder druk te maken met
wat andere personen zouden kiezen. Hierdoor vergroot je alleen maar de druk op jezelf en wordt het maken
van een keuze alleen maar moeilijker.
Een omvangrijke keuzemogelijkheid in bijvoorbeeld een supermarkt
suggereert dat het ene product beter is dan het andere product en het
is aan jou om te bepalen welke product het beste is, dan wel het beste
aansluit bij jou. Terwijl het merendeel van de producten afkomstig zijn
van dezelfde fabrikant. Maar waar begin je als een supermarkt meer
dan 20.000 verschillende producten verkoopt?
Een verkeerde keuze maken bij de supermarkt is gewoonlijk niet ernstig en heeft een beperkte impact. Alleen verandert dit als de prijzen voor de producten en/of diensten omhoog gaan, omdat de eventuele gevolgen van een verkeerde keuze langer merkbaar zijn.
De vrijheid van het kiezen heeft zich op alle facetten van het dagelijkse leven zijn intrede gedaan en zo wordt
de druk op een ieder van ons vergroot, niet alleen om ‘het juiste’ te kiezen, maar ook om te zorgen dat wij
worden gekozen, bijvoorbeeld voor een baan, als een partner of een docent. Door het enorme keuzeaanbod is
er minder tijd om te bepalen welke keuzemogelijkheid het beste bij een persoon aansluit. Vaak krijgt iemand
de kans om in 10 minuten of in twee zinnen zichzelf of een dienst, of een product voor het voetlicht te krijgen.
Als er in die korte tijd ‘geen klik’ is, dan is het no deal.

De meeste personen willen alleen maar het beste voor zichzelf en vragen zichzelf niet af of zij wel geschikt zijn
voor het beste. Voorbeeld: een studente wil meer weten over een bepaalde werkwijze en wil naar een workshop van de Amerikaanse bedenker. Met veel pijn en moeite kan ze een plek bemachtigen en terwijl ze daar
zit, komt de vrouw tot de ontdekking dat de workshop in het Amerikaans is. Ze kan de workshop slecht volgen omdat ze onvoldoende Engels kent.

Het idee om uit vele mogelijkheden te kunnen kiezen, is belangrijker dan het feitelijk gebruik maken van zoveel
mogelijke keuzes. De kwantiteit wordt hoger gewaardeerd dan de kwaliteit, omdat een persoon eenvoudigweg
niet toekomt aan de inhoud van de keuzemogelijkheden. Voorbeeld: in een online bibliotheek kunnen lezers
honderden boeken gratis lezen en bestuderen. Dit wordt hoog gewaardeerd, maar de gemiddelde lezer komt
niet verder dan 2 boeken te lezen. Waarom? Omdat in een andere online bibliotheek je duizenden boeken
gratis kunt lezen.

Als andere personen een bepaalde keuze hebben gemaakt, dan is het gemakkelijker om zelf een keuze te maken. Anders gezegd: je hebt de neiging van het volgen van de keuzes die door personen zijn gemaakt die een
voorbeeldrol hebben, dan wel voor de aantallen te kiezen. Omdat succes veelal in aantallen wordt gemeten.
Voorbeeld: een online boek kan gratis worden gedownload en dit gebeurd 7 keer per week. Echter op het
moment dat er bij staat dat het boek al honderden keren is gedownload, schieten het aantal downloads omhoog van 7 naar 650 in 1 week. Het boek is hetzelfde. De kwaliteit van het boek is hetzelfde.

Hoe meer keuzemogelijkheden je hebt, hoe meer tijd je kwijt bent met het maken van keuzes en hoe minder tijd je over hebt om te gaan verdiepen op de inhoud van je keuze. Voorbeeld: het aanbod van digitale televisiezenders is enorm,
meer dan 100. Echter kost het selecteren van wat je wilt zien en wat niet van
100 zenders al zoveel tijd, dat er geen tijd overblijft om ook daadwerkelijk de
televisieprogramma’s te bekijken.
De keuzemogelijkheden beperken zich niet alleen tot producten en diensten,
maar ook tot wie je bent of beter gezegd: wie je wilt zijn. De keuzevrijheid laat
zien dat wie voor een dubbeltje is geboren ook echt wel een kwartje of een euro
kan zijn. Zo kan je kiezen wie je wilt zijn binnen de gegeven omstandigheden, afhankelijk waar je het accent
neerlegt. Voorbeeld: ik kan mij presenteren als een Nederlandse man, een vijftiger, een docent, een trainer,
een auteur, een hulpverlener, een regisseur, een gelukkige partner, een gestudeerde man, een muziekliefhebber, een succesvolle man, een specialist, een allrounder, een groepsleider, een groepslid, een broer, een homoseksueel, een filmliefhebber, een hobby fotograaf en filmer, een acteur, een coach, een speelse en uitdagende man, een koppige man, een innovator, een humorist, enzovoorts, enzovoorts. Vanuit de gekozen identiteit,
bouw ik een beeld op wie ik ben. Nu is het gecreëerde beeld van een auteur totaal anders, als dat van een
filmliefhebber. Of als van een hulpverlener. Ik heb de vrijheid om mijzelf te identificeren met wie ik wil zijn in
het moment, dit wordt ook wel de expressieve waarde van de keuzevrijheid genoemd. Echter kleven hier ook
nadelige kanten aan zoals bijvoorbeeld als een persoon niet meer weet welke identiteit past in de ‘hier-en-nu’situatie. Met andere woorden: de persoon gaat zichzelf afvragen ‘wie ben ik?’

Opmerking: het kiezen van een identiteit overstijgt het spelen van een rol, omdat een rol gedragsgericht is en
het kiezen van een identiteit denkbeelden (percepties) betreft!
De moderne mens heeft meer vrijheid en autonomie dan ooit te voren in de geschiedenis en toch lijkt de moderne mens, in psychologisch opzicht, er niet van te profiteren. Zo zijn de aantallen mensen die functioneringsproblemen krijgen door psychische klachten, stoornissen of ziekten diverse keren verdubbeld in 30 jaar
tijd. De enorme toename van keuzemogelijkheden is hier voor een belangrijk deel debet aan, omdat jij je leven
vorm geeft op basis van de keuzes die je maakt. Alleen is het moeilijk om het overzicht te houden over alle
keuzemogelijkheden en dan ook nog te bepalen welke keuzemogelijkheden het beste voor je zijn.

Gelukkig helpen reclamemakers en marketingmensen je graag met het maken van je keuze. Volgens hen heb
je het zelf in de hand of je gelukkig wordt. Zeker omdat je geluk is gekoppeld aan de keuze voor welk product
of dienst je kiest.

Kleren maken je gelukkig

Deodorant maakt je gelukkig en onweerstaanbaar bij de andere sekse

Wasverzachter maakt je gelukkig

Parfum maakt je
gelukkig

Chocolade maakt je gelukkig

Een hamburgermenu
maakt je gelukkig

Antidepressiva maken
je gelukkig

Iets wat het kiezen nog eens extra bemoeilijkt is de angst om het verkeerde te kiezen. Als je voor het ene
kiest, kies je niet voor de vele alternatieven. Wat als het object van je keuze tegenvalt? Immers, wat je ook

kiest, zul je nooit weten wat je niet hebt gekozen!

Voor wie kies jij? Is het uiterlijk belangrijk voor je? Waarom? Met welk persoon identificeer jij je uit de foto? Moet je lachen om de man of word je aandacht om een andere reden
door de man getrokken? Dan identificeer je je met de man! Waarom? Je kunt ook een andere
keuze maken, toch?

Is het beperken van het aantal keuzemogelijkheden een goed alternatief? Voor de meeste mensen is dit geen
alternatief omdat het klinkt alsof je wordt ingeperkt en je vleugels worden gekortwiekt. Alsof je een deel van je
vrijheid moet opgeven. Opmerkelijk genoeg wordt het vergroten van de keuzemogelijkheden gezien als het
vergroten van de individuele vrijheid. Ook al is dit aantoonbaar niet waar, is het denkbeeld dominant. En het

beperken van het aantal keuzemogelijkheden is inderdaad een alternatief.

Het spel begint hier. De spelers plaatsen hun pionnen op het vakje start. De pion
wordt verplaatst in de richting van de pijl. Bovendien eindigt het spel ook op het
vakje: START.
Als een speler op dit vakje terecht komt, neemt hij/zij een corresponderend kaartje van de stapel. Als de vraag goed is beantwoord, mag de speler niet alleen het
kaartje houden, maar ook nog een keer met de dobbelsteen gooien.
Als een speler op dit vakje terecht komt, neemt hij/zij een corresponderend kaartje van de stapel. Als de vraag fout is beantwoord, gooit de speler met de dobbelsteen en gaat zoveel plaatsen terug als de ogen van de dobbelsteen aangeven. Bovendien legt hij/zij het kaartje terug op de stapel. Als de vraag goed is beantwoord,
mag de speler het kaartje houden.
Als een speler op dit vakje terecht komt, neemt hij/zij een corresponderend kaartje van de stapel. Als de vraag fout is beantwoord, gooit de speler met de dobbelsteen en gaat zoveel plaatsen vooruit als de ogen van de dobbelsteen aangeven.
Bovendien legt hij/zij het kaartje terug op de stapel. Als de vraag goed is beantwoord, mag de speler het kaartje houden.
Als een speler op dit vakje terecht komt, neemt hij/zij een corresponderend kaartje van de stapel. Als de vraag goed is beantwoord, gooit de speler met de dobbelsteen en gaat zoveel plaatsen achteruit als de ogen van de dobbelsteen aangeven.
Bovendien mag de speler het kaartje houden.
Als een speler op dit vakje terecht komt, neemt hij/zij een corresponderend kaartje van de stapel. Als de opdracht goed is uitgevoerd, gooit de speler met de dobbelsteen en gaat zoveel plaatsen achteruit als de ogen van de dobbelsteen aangeven. Bovendien mag de speler het kaartje houden.
Als een speler op dit vakje terecht komt, neemt hij/zij een corresponderend kaartje van de stapel. Als de vraag fout is beantwoord, gaat de speler terug naar het
vakje: START. Bovendien legt hij/zij het kaartje terug op de stapel. Als de vraag
goed is beantwoord, mag de speler het kaartje houden.

Doel van het spel: De speler die als eerste terug komt op het vakje: START en van
ieder verkeersbord een kaartje in bezit heeft, heeft gewonnen.

Benodigdheden: Spelbord, toelichting, spelregels, kaartjes,
dobbelsteen en pionnen.

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers.
Spelverloop:
1. De speler die op de kortste termijn jarig is, gooit met de
dobbelsteen en verplaatst de pion overeenkomstig het
aantal ogen van de dobbelsteen. Let op: de pion dient vanuit START in de richting van de pijl te worden verplaatst.
2. Als een speler op een gele driehoek komt, zoek hij/zij de betekenis hiervan op
in de toelichting.
3. De overige spelers bepalen of een vraag goed of fout is beantwoord, dan wel of
een opdracht goed of verkeerd is uitgevoerd.
4. Daar waar de spelregels niet in hebben voorzien bepalen de spelers gezamenlijk hoe te handelen.

In de afgelopen 50 jaar hebben steeds meer mensen meer keuzemogelijkheden gekregen. Voorbeelden: schoolkeuze, beroepskeuze, trouwen met wie
je wilt, eten wat je wilt en de kleding dragen die je wilt. Stelling: hoe meer je
kunt kiezen, hoe groter je vrijheid is. Hoe minder je kunt kiezen, hoe onvrijer
je leeft. Verdedig of weerleg deze stelling op een overtuigende wijze!

Stelling: hoe meer keuzes je maakt, hoe zelfstandiger en
onafhankelijker je functioneert.

Verdedig of weerleg deze stelling op een overtuigende
wijze!

Ben jij goed in het nemen van keuzes? Of beschouw je jezelf als
een echte twijfelaar? Als je een twijfelaar bent: Hoe komt het dat je
twijfelt? Licht je antwoord toe!
Als je geen twijfelaar bent: Leg dit kaartje terug op de stapel!

Wanneer functioneer jij zelfstandig en
onafhankelijk? Licht je antwoord toe!

Valt er voor jou veel te kiezen binnen de groep?
Of nemen andere groepsleden de besluiten voor
je? Licht je antwoord toe!

Vind je dat er binnen de groep voldoende rekening
wordt gehouden met de individuele voorkeuren van
de groepsleden? Licht je antwoord toe!

Waar zou je binnen de groep meer te kiezen
in willen hebben? Licht je antwoord toe!

Is het nemen van een besluit hetzelfde als
het maken van een keuze? Licht je antwoord
toe!

Is het maken van keuzes een vaardigheid
die je moet leren? Licht je antwoord toe!

Worden de meeste keuzemogelijkheden door jezelf
gecreëerd of aangeboden door anderen, of bepaald
door de gegeven omstandigheden? Licht je antwoord
toe!

Hoeveel keuzes maak je op één dag?
Licht je antwoord toe!

Hoe kijk je naar een groepslid wat moeite heeft met het
maken van keuzes? Met medelijden? Met irritatie? Met
compassie? Met plaatsvervangende schaamte? Met…..?
Licht je antwoord toe!

Stelling: De meeste mensen willen alleen maar het beste
voor zichzelf en vragen zich niet af of zij wel geschikt zijn
voor het beste. Verdedig of weerleg deze stelling op een

overtuigende wijze!

Stelling: Kinderen van nu worden als volwassene beter in
het nemen van keuzes, dan de volwassenen van nu. Verde-

dig of weerleg deze stelling op een overtuigende wijze!

Stelling: Het is gemakkelijker om een keuze te maken, als ik
weet waarvoor andere groepsleden kiezen. Verdedig of

weerleg deze stelling op een overtuigende wijze!

Stelling: Hoe meer keuzemogelijkheden je hebt, hoe
sneller je tot een keuze komt. Verdedig of weerleg de-

ze stelling op een overtuigende wijze!

Opdracht: Bied je medespelers een vijftal mogelijkheden
aan waaruit zij NU kunnen kiezen. Let op: jij moet wel NU in

staat zijn om de keuzemogelijkheden te realiseren.

Opdracht: Geef je medespelers ieder drie complimenten en laat hun kiezen welk compliment het
meest van toepassing is!

Sla 1 beurt over!
Ga terug naar START en je mag
dit kaartje houden!

Wat heeft MACHT te maken met de VRIJHEID OM TE KIEZEN? Licht je antwoord
toe!

Stelling: Door over veel keuzemogelijkheden te beschikken,
blijf je mentaal gezond. Verdedig of weerleg deze stelling op

een overtuigende wijze!

Ben je vaker bang om het verkeerde te kiezen? Hoe komt dat? Licht je antwoord toe!
Let op: ben je niet bang om het verkeerde te kiezen, ga dan terug naar het
vakje: START. Bovendien leg je dit kaartje terug op de stapel.

Stelling: Het is wenselijk om het aantal keuzemogelijkheden
te beperken, omdat je anders door de bomen het bos niet
meer ziet. Verdedig of weerleg deze stelling op een overtui-

gende wijze!
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Algemeen
Naam van de oefening: Vooroordelen als een keuze!
Onderwerp van de oefening: Het bezitten van vooroordelen is nodig om in het dagelijks leven te kunnen functioneren. Vooroordelen zorgen ervoor dat een persoon anticipeert op dat wat hij/zij verwacht wat er kan plaatsvinden. Het doel hiervan is om
(fysieke, psychische en/of materiële) schade te voorkomen. Echter kunnen vooroordelen ook beperkend gaan werken en juist functioneringsproblemen gaan opleveren. In
deze oefening krijgen groepsleden 100 kaartjes met allerlei eigenschappen, kenmerken, vaardigheden, emoties et cetera. Zij gaan hier 10 kaartjes uitkiezen die op hen
van toepassing zijn. Op de kaartjes zelf staan alleen begrippen en ontbreekt er een toelichting op de begrippen. In de toelichting waarom een groepslid voor een kaartje
heeft gekozen, zijn de voordelen te horen die de persoon t.o.v. zichzelf en/of andere
groepsleden heeft. Omdat het aanbod van kaartjes groot is, kiest ieder groepslid zijn/
haar vooroordelen uit. De vraag is: op basis waarvan vindt de keuze plaats? Om te behagen? Om te voldoen aan de denkbeelden van anderen over jou? Om jezelf nadrukkelijk te profileren binnen de groep? Om jezelf juist onzichtbaar te maken in de groep?
Vergeet niet: vooroordelen zijn geen waarheden, maar moeten je beschermen tegen een
eventuele schade!
Doelstellingen van de oefening: [1] Het ontdekken hoe vooroordelen in de praktijk
werken en wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn. [2] Het ontdekken dat het kiezen
voor vooroordelen minder ad random is dan het in eerste instantie lijkt. [3] Het ontdekken dat het strategisch inzetten van vooroordelen gewoon gebeurt, ook al kun je
dit van jezelf niet voorstellen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door
de groepsleider worden gegeven. [2] Het geven van feedback en feed forward. [3] Het
plegen van introspectie m.b.t. wat vooroordelen doen met je. [4] Het effectief communiceren met andere groepsleden, zonder al te veel censuur.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Intellectuele code
Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, blauwe kaartjes en rode kaartjes.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Symboliseren (techniek), spelvorm + gesprekskring (werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider dient in kleur de blauwe en rode kaartjes te printen (en bij voorkeur te plastificeren). Let op: er dienen meerdere complete sets van kaartjes te worden gemaakt. Het aantal spelers per set is minimaal 3 en maximaal 4.
Stage en aankleding: De stoelen en tafels dienen zo opgesteld te worden, dat subgroepen met
de kaartjes aan de slag kunnen gaan.
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De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden subgroepen
willen vormen van minimaal 3 tot maximaal 4 personen (afhankelijk van de keuze
van de groepsleider met hoeveel personen hij/zij samen wil laten werken).
Het doorvoeren van de oefening:
Het eerste deel
1. De groepsleider vraagt of de subgroepen naar een tafel willen gaan.
2. De groepsleider geeft iedere groep 100 kaartjes, 50 blauwe en 50 rode.
3. De groepsleider vraagt of de groepsleden ieder 5 blauwe kaartjes en 5 rode kaartjes willen
selecteren, die op hen het meest van toepassing zijn. De blauwe kaartjes worden op volgorde
van belangrijkheid neergelegd. Hierbij geldt dat het eerste kaartje het belangrijkst is en dus
het meest van toepassing is op de persoon. Het vijfde kaartje is het minst belangrijk van deze
selectie. Hetzelfde gebeurt met de vijf rode kaartjes. Let op: Willen meerdere groepsleden hetzelfde kaartje hebben, dan dient er door de subgroepleden vastgesteld te worden, wie er de
meeste recht op het kaartje heeft.
4. De groepsleider geeft aan dat als ieder groepslid een top 5 heeft gemaakt van de blauwe en de
rode kaartjes, er een gesprek gaat beginnen tussen de groepsleden. Bij het gesprek gaan de
groepsleden om beurten aangeven waarom de blauwe kaartjes op hem/haar van toepassing
zijn, als ook hoe de top 5 is opgebouwd. Hetzelfde gebeurt met de rode kaartjes. Aandachtspunten hierbij: Kunnen de groepsleden het herkennen wat een groepslid aangeeft? Of hebben
groepsleden juist andere kaartjes in gedachten? Waar baseert het groepslid zijn/haar keuze
op? Hoe vertaalt de keuze van het groepslid zich in de praktijk?
5. De groepsleider vertelt dat de groepsleden 60 minuten de tijd hebben om met de kaartjes aan
de slag te gaan.
6. De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit.
Het tweede deel
1. De groepsleider vraagt of de groepsleden willen plaatsnemen in de gesprekskring.
2. De groepsleider legt uit dat de groepsleden zojuist hun vooroordelen t.o.v. zichzelf en andere
groepsleden hebben kenbaar gemaakt. Let op: de groepsleden zullen dit niet meteen herkennen
en dus is het nodig dat de groepsleider dit vervolgens uitlegt.
3. De groepsleider vertelt dat niets menselijks een ieder van ons vreemd is en dat alle begrippen
van de kaartjes meer dan eens van toepassing zijn op een ieder van ons tijdens ons leven. En
zelfs tijdens de deelname aan deze groep. Desondanks vind je dat sommige begrippen niet op
je van toepassing zijn, waarom?
4. De groepsleider vertelt dat de begrippen slechts begrippen zijn, waarbij een definitie of een
omschrijving ontbreekt. Ieder groepslid heeft zijn/haar eigen invulling aan het begrip meegegeven. Ook dit is een vooroordeel door te veronderstellen te weten wat er met de begrippen
wordt bedoelt binnen het kader van deze oefening. Wat vinden de groepsleden van deze uitspraak?
Ter uitgeleide: De groepsleider gaat direct over naar de evaluatie.

Evaluatie
Opruimen: De materialen worden pas na de evaluatie opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening.
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

EERLIJK

OPRECHT

PASSIEVOL

ECHT

PROACTIEF

WARM

HUMORIS−
TISCH

DOORTAS−
TEND

MACHTIG

GOED
LUISTEREN

EMPATHISCH

INTELLIGENT

KUNDIG

BETROKKEN

EIGENWIJS

DIALOOG
ZOEKEN

ZORGVULDIG

CORRECT

HELPEN

SPONTAAN

ACCEPTE−
REND

ZAKELIJK

BEMIDDELEN

ANALYSEREN

CHECKEN

ZELFSTANDIG

VERANT−
WOORDELIJK

GELUKKIG

TEVREDEN

AFSPRAKEN
NAKOMEN

DOEL−
GERICHT

TAAK−
GERICHT

LIEFDEVOL

TO−THE−
POINT

CREATIEF

TROUW

BETROUW−
BAAR

ECHTHEID

TRANSPA−
RANT

OBJECTIEF

SUBJECTIEF

MOEDIG

INVENTIEF

INNOVATIEF

SPIRITUEEL

MEESTER−
SCHAP

VISIONAIR

VOLGER

LEIDER

RECHT−
VAARDIG

ONEERLIJK

REACTIEF

VOLGER

MACHTIG

ONBE−
TROUWBAAR

ONMACHTIG

NEGATIEF
INGESTELD

TWIJFELAAR

MANIPULEREN

VOORINGE−
NOMEN

ACHTER−
DOCHT

ANGSTIG

ONZEKER

MINDER
COMPETENT

LIEGEN

SLECHT
COMMUNICEREN

ONKUNDIG

WEINIG
ERVARING

WEINIG
KENNIS

KOPPIG

ONGELUKKIG

IK−GERICHT

BETWETER

ZEURKOUS

KLAGER

OVER−
GEVOELIG

BEPERKT

PASSIEF

AGRESSIEF

TERUG−
GETROKKEN

PROJECTE−
REN

BEMOEIAL

OVER−
DRIJVEN

BEHAGEN

NON−
ACCEPTATIE

WANTROU−
WEN

PRINCIPIEEL

AD HOC
WERKEN

IMPULSIEF

ALTIJD
VRIENDELIJK

KLEF

nep

ongeloof−
waardig

OPPER−
VLAKKIG

CHAOOT

LUI

DRAMMER

OVER−
SCHREEUWEN

UIT DE NEK
KLETSEN

GROOT−
SPRAAK
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Algemeen
Naam van de oefening: Not done!!!
Onderwerp van de oefening: Het is een keuze wat ieder groepslid wel of niet kwijt wil
over andere groepsleden. In de regel is het binnen groepen ‘not done’ om oprecht je gedachten uit te spreken wat je van de medegroepsleden vindt. Zoiets doe je niet. Althans
niet als het negatief is (’Ik kan je wel achter het behang plakken’) of als het te positief
is (’Ik adoreer je!). Maar dit neemt niet weg dat deze gedachten en (voor-) oordelen er
wel zijn t.o.v. medegroepsleden en deze gedachten ook invloed hebben hoe je met andere groepsleden omgaat. In deze oefening krijgen de groepsleden de kans om in de vorm
van een spel, hun schaduwgedachten uit te spreken.
Doelstellingen van de oefening: [1] Het ontdekken hoe schaduwgedachten in de praktijk beperkend werken en wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn. [2] Het ontdekken
dat het kiezen voor oprechtheid veel moeilijker is dan het in eerste instantie lijkt. [3]
Het leren dat ‘de wereld niet vergaat’ als je schaduwgedachten uitspreekt, maar dit
niet wil zeggen dat het prettig is om te horen en te vertellen.
Taakstellingen t.b.v. de oefening: [1] Het uitvoeren van de opdrachten zoals die door de
groepsleider worden gegeven. [2] Het geven van feedback en feed forward. [3] Het plegen van introspectie m.b.t. wat je medegroepsleden voor je betekenen. [4] Het effectief
communiceren met andere groepsleden, zonder al te veel censuur.
Stap van de fase van het groepsproces: Beheersing van de genegenheidfase.
Niveau van de oefening:
Code van de oefening: Instinctieve code
Tijdsduur van de oefening: ± 120 minuten
Benodigde middelen: Pennen, papier, spelbord, spelregels, toelichting op het spelbord,
kaartjes, dobbelsteen, flip-over met viltstiften.
Gehanteerde techniek(en)/werkvorm: Dramatiseren (techniek), spel + gesprekskring
(werkvormen)

Voorbereiding
Preparerende activiteiten: De groepsleider dient in kleur en op A3-formaat het spelbord te
printen. Verder dient er in kleur te worden geprint: spelregels, toelichting en de kaartjes. Let op:
er dienen meerdere complete spellen te worden gemaakt. Het aantal spelers per spel is minimaal 2
en maximaal 4.
Stage en aankleding: De stoelen en tafels dienen zo opgesteld te worden, dat subgroepen het
spel kunnen spelen.

Pagina 582

De uitvoering
Inleiding op de oefening: De groepsleider vraagt of de groepsleden subgroepen
willen vormen van minimaal 2 tot maximaal 4 personen (afhankelijk van de keuze
van de groepsleider met hoeveel spelers hij/zij het spel wil laten spelen).
Het doorvoeren van de oefening:
1. De groepsleider vraagt of de subgroepen naar een tafel willen gaan, waar zij het spel kunnen
gaan spelen.
2. De groepsleider deelt aan iedere subgroep 1 compleet spel uit en vertelt dat de groepsleden
60 minuten de tijd hebben om het spel uit te spelen.
3. De groepsleider geeft aan dat de tijd erop zit.
Ter uitgeleide: De groepsleider vraagt of de groepsleden in een gesprekskring willen plaatsnemen.

Evaluatie
Opruimen: De materialen worden pas na de evaluatie opgeruimd.
Evaluatie: De groepsleden krijgen de gelegenheid om hun gedachten, gevoelens, belevingen, verwachtingen tot uitdrukking te brengen. Als ook te benoemen welke ontdekkingen zij hebben gedaan tijdens de oefening. Aandachtspunten: wat heb je geleerd van deze oefening? Hoe heb je het
spel ervaren? Is er iets verandert in je opvattingen over het uitspreken van schaduwgedachten?
Wat kun je nu praktisch gaan doen met de opgedane kennis?
Volharding: Hoe gaat de persoon hier de komende tijd mee aan de slag? Formuleer eventueel
(korte termijn) doel- en taakstellingen.

Start

Doel van het spel: De speler die als eerste terug komt op het vakje: START en twee setjes van drie
kaarten (‘verboden’-kaart, ‘toegestaan’-kaart & ‘vooroordeel’-kaart) heeft verzameld. Ieder setje heeft betrekking op één specifiek groepslid.

Benodigdheden: Spelbord, toelichting, spelregels, kaartjes,
dobbelsteen en pionnen.

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers.
Spelverloop:
1. De speler die het meest recent jarig is geweest, gooit met
de dobbelsteen en verplaatst de pion overeenkomstig het
aantal ogen van de dobbelsteen.
2. Als een speler op een afbeelding van een gebouw, tempel
of tent terecht komt, zoek hij/zij hiervan de betekenis op in de toelichting.
3. Vervolgens voert de speler de opdracht uit die op het betreffende kaartje staat vermeld.
4. De overige spelers bepalen of de opdracht goed of fout is uitgevoerd.
5. Het is de bedoeling dat iedere speler twee setjes verzamelen die ieder uit drie kaarten bestaan, te weten: ‘verboden’-kaart, ‘toegestaan’-kaart & ‘vooroordeel’-kaart. Ieder setje dient
betrekking te hebben op één medegroepslid.
6. Een speler blijft net zolang over het spelbord gaan, totdat hij/zij de twee setjes compleet heeft.
Hierna probeert hij/zij zo snel mogelijk terug te gaan naar het vakje: START. De pion moet
EXACT op START terecht komen!
7. Daar waar de spelregels niet in hebben voorzien bepalen de spelers gezamenlijk hoe te handelen.

Start

Het spel begint hier. De spelers plaatsen hun pionnen op het vakje start. De pion wordt
verplaatst in de richting van de pijl. Bovendien eindigt het spel ook op het vakje: START.

Pak een VOOROORDEEL kaart van de stapel!
Pak een VERBODEN kaart van de stapel!

Pak een TOEGESTAAN kaart van de stapel!
Pak een VOOROORDEEL kaart van de stapel!
Pak een TOEGESTAAN kaart van de stapel!
Pak een VOOROORDEEL kaart van de stapel!
Pak een VERBODEN kaart van de stapel!
Pak een VERBODEN kaart van de stapel!
Pak een TOEGESTAAN kaart van de stapel!

Voorkant

Sporter

Exhibitionist

Een groepslid die bezeten
is van het sporten en dit
niet alleen doet voor de
gezondheid. Er goed
uitzien is belangrijker en
wil dit maar al te graag
demonstreren.

Een groepslid die zonder blikken of
blozen steeds alle problemen, ongemakken, gemaakte fouten en tekortkomingen op tafel legt. Hierdoor
ontvangt het groepslid aandacht en
voelt zich gewaardeerd en begrepen.

Opdracht: Welk groepslid is een sporter die hiermee hoge
ogen probeert te gooien binnen de groep? Leg uit!
Is er geen sporter in de groep? Leg dan het kaartje terug op
de stapel. Is er wel een sporter? Hou dan het kaartje.

Opdracht: Welk groepslid is een exhibitionist die hiermee
aandacht probeert te krijgen binnen de groep? Leg uit!
Is er geen exhibitionist in de groep? Leg dan het kaartje
terug op de stapel. Is er wel een exhibitionist? Hou dan het

Boer

Prediker

Een groepslid die recht door
zee is en die nuchter tegen
zaken aankijkt. Het groepslid
komt vaker lomp en weinig
fijngevoelig over, maar weet
wel de boel te relativeren
door de kop koel te houden.

Een groepslid die denkt dat hij/zij het
gelijk aan zijn/haar kant heeft en die
anderen groepsleden de les leest als zij
ongelijk hebben (volgens het groepslid).
Hierin kan het groepslid doorschieten
en een soort moraalridder worden binnen de groep.

Opdracht: Welk groepslid is een boer met een sterk relativeervermogen binnen de groep? Leg uit!

Opdracht: Welk groepslid is een prediker die als een moraalridder fungeert binnen de groep? Leg uit!

Is er geen boer in de groep? Leg dan het kaartje terug op de
stapel. Is er wel een boer? Hou dan het kaartje.

Is er geen prediker in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een prediker? Hou dan het kaartje.

Achterkant

Voorkant

Beauty

Heerser

Een groepslid die het vooral moet hebben van de uiterlijke schoonheid en hier
handig gebruik van maakt. Het groepslid
weet dat mooie mensen meer kunnen
maken in een groep en dat groepsleden
graag vriendschappelijk om willen gaan
met de beauty.

Een groepslid die zich profileert
als de baas van de groep. Er
gebeurt niets zonder de goedkeuring van dit groepslid.
Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan zal het groepslid
stappen gaan ondernemen.

Opdracht: Welk groepslid is een beauty die hiermee privileges hoopt te verwerven binnen de groep? Leg uit!

Opdracht: Welk groepslid is een heerser die bepaald wat er
wel of niet gebeurd binnen de groep? Leg uit!

Is er geen beauty in de groep? Leg dan het kaartje terug op
de stapel. Is er wel een beauty? Hou dan het kaartje.

Is er geen heerser in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een heerser? Hou dan het kaartje.

Clown

Kunstenaar

Een groepslid die vaak
grappig is of probeert te zijn
en hierdoor de aandacht
verlegd van het doelgericht
werken naar het lol trappen.
Het groepslid neemt veel
dingen niet serieus.

Een groepslid die te pas en te onpas
zichzelf neerzet als een artistiek persoon en die daarom anders is (‘uniek’)
dan de overige groepsleden. Het
groepslid gebruikt het kunstenaarschap
om zich te drukken van taken die hem/
haar niet zo goed uitkomen.

Opdracht: Welk groepslid is een clown die hoofdzakelijk lol wil
trappen binnen de groep? Leg uit!
Is er geen clown in de groep? Leg dan het kaartje terug op
de stapel. Is er wel een clown? Hou dan het kaartje.

Opdracht: Welk groepslid is een kunstenaar die een bijzondere positie binnen de groep claimt? Leg uit!
s er geen kunstenaar in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een kunstenaar? Hou dan het kaartje.

Achterkant

Voorkant

Spiritualist

Behager

Een groepslid die te pas en onpas
met new age of spirituele opmerkingen probeert het bewustzijn van
groepsleden te vergroten, zuiver te
maken of te laten ontdekken wie zij
werkelijk zijn. Hierdoor komen doelen en taken op de 2e plaats.

Een groepslid die wensen en verlangens van andere groepsleden
probeert in vervulling te laten gaan,
om zo onmin, ruzies en confrontaties te voorkomen. Het groepslid
hoopt ook positieve aandacht te
krijgen voor zijn/haar inzet.

Opdracht: Welk groepslid is een spiritualist die de spirituele
groei binnen de groep wil vergroten? Leg uit!

Opdracht: Welk groepslid is een behager die probeert de
harmonie binnen de groep te bewaren? Leg uit!

Is er geen spiritualist in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een spiritualist? Hou dan het kaartje.

Is er geen behager in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een behager? Hou dan het kaartje.

Dienstmeid
Een groepslid die meedoet met de
groepsactiviteiten, maar steeds voor
spek en bonen. Het groepslid wil best
helpen met het klaarzetten van spullen
en het opruimen er van, maar heeft
weinig zin om zelf aan de slag te gaan.
Laat staan initiatieven te nemen.

Opdracht: Welk groepslid is een dienstmeid binnen de
groep? Leg uit!
s er geen dienstmeid in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een dienstmeid? Hou dan het kaartje.

Intellectueel
Een groepslid met een enorme kennis
en die slim is met het bedenken van
oplossingen voor problemen. Echter ook
een groepslid die niet echt zijn/haar
handen uit de mouwen steekt om de
handen vuil te maken. Dit past niet bij
het groepslid, volgens hem/haar zelf.

Opdracht: Welk groepslid is een intellectueel die probeert
geen vuile handen te maken binnen de groep? Leg uit!
s er geen intellectueel in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een intellectueel? Hou dan het kaartje.

Achterkant

Voorkant

Toerist

Vechter

Een groepslid die niet echt deel wil uitmaken van de groep. Het is alsof het
groepslid een toerist is, die even komt
kijken hoe het eraan toegaat in de
groep en op ieder moment weer kan
verdwijnen. Meestal als het spannend
wordt binnen de groep.

Een groepslid die houdt van een
robbertje vechten en steeds andere
groepsleden aan het uitdagen is om
het oneens met hem/haar te zijn.
Door te confronteren, conflicten te
creëren en zelfs ruzies, kan het
groepslid zich goed profileren.

Opdracht: Welk groepslid is een toerist die zich niet verbind
met de groep? Leg uit!

Opdracht: Welk groepslid is een vechter die probeert de
harmonie binnen de groep te verbreken? Leg uit!

Is er geen toerist in de groep? Leg dan het kaartje terug op
de stapel. Is er wel een toerist? Hou dan het kaartje.

Is er geen vechter in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een vechter? Hou dan het kaartje.

Hippie
Een groepslid met een gemakkelijke
(lay back) instelling. Er is maar weinig waarvoor het groepslid heel snel
en/of actief wordt. Alles moet kunnen zolang het maar met respect
gebeurd en ook niets doen moet
kunnen (ook met respect).

Opdracht: Welk groepslid is een hippie die alles op zijn/haar
eigen tijd wil doen binnen de groep? Leg uit!
Is er geen hippie in de groep? Leg dan het kaartje terug op
de stapel. Is er wel een hippie? Hou dan het kaartje.

Dorpsgek
Een groepslid die zichzelf steeds weg
zet als onbetrouwbaar en iemand die
veel over komt zonder hier invloed op
te hebben. Het groepslid kan zichzelf
zodanig belachelijk maken, dat het
plaatsvervangende schaamte op kan
roepen bij andere groepsleden.

Opdracht: Welk groepslid is een dorpsgek die andere probeert te overtuigen om niet samen te werken met hem/
haar? Leg uit!
Is er geen dorpsgek in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een dorpsgek? Hou dan het kaartje.

Achterkant

Voorkant

Held
Een groepslid die steeds andere groepsleden te pas en te
onpas komt redden, bijvoorbeeld tijdens gesprekken, discussies of het uitvoeren van
taken. Het groepslid wil vooral
veel goeds doen.

Vreemde
eend
Een groepslid profileert zich als een
exotische delicatesse. Het groepslid
vindt zichzelf heel bijzonder en wil
dat andere groepsleden dit ook
vinden, maar vooral ‘normaal doen’
tegen hem/haar.

Opdracht: Welk groepslid is een held die anderen wil redden
binnen de groep? Leg uit!

Opdracht: Welk groepslid is een vreemde eend binnen de
groep en vooral één van de anderen probeert te zijn? Leg uit!

Is er geen held in de groep? Leg dan het kaartje terug op de
stapel. Is er wel een held? Hou dan het kaartje.

Is er geen vreemde eend in de groep? Leg dan het kaartje
terug op de stapel. Is er wel een vreemde eend? Hou dan het

Stoer
Een groepslid die vooral mannelijk stoer probeert over te komen
binnen de groep (kan zowel een
man of een vrouw zijn). Het is
houding vol met grootspraak en
de triomfen tellen en benoemen.
Erg doorzichtig.

Opdracht: Welk groepslid is Stoer en hiermee respect van
andere groepsleden probeert te krijgen? Leg uit!
Is er geen Stoer in de groep? Leg dan het kaartje terug op
de stapel. Is er wel een Stoer? Hou dan het kaartje.

Onschuld
Een groepslid die net komt kijken en
niets weet van hoe zich te gedragen in
de Grote Boze Wereld (GBW). Het
groepslid is zijn/haar onschuld nog niet
kwijt, wat in de praktijk een naïviteit betreft die te pas en te onpas wordt ingezet. De houding straalt kwetsbaarheid
uit.

Opdracht: Welk groepslid is de Onschuld die niet verantwoordelijk kan worden gemaakt voor zijn/haar woorden en
daden? Leg uit!
Is er geen Onschuld in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een Onschuld? Hou dan het kaartje.

Achterkant

Voorkant

Werker
Een groepslid die niet van praten
houdt, maar van aanpakken. Volgens
het groepslid wordt er veel te veel tijd
verspild met overleggen, discussiëren
en gesprekken voeren. Het groepslid
profileert zichzelf als iemand die bergen werk verzet.

Beul
Een groepslid die wel vuile handen
wil maken binnen de groep, door
hard op te treden tegen groepsleden die hun taken hebben verzaakt
of afspraken niet zijn nagekomen.
Het groepslid confronteert namens
de groep en roept angst op.

Opdracht: Welk groepslid is een werker die vooral zijn/haar
handen uit de mouwen wil steken binnen de groep? Leg uit!

Opdracht: Welk groepslid is een beul die groepsleden confronteert met het verzaken van taken binnen de groep? Leg uit!

Is er geen werker in de groep? Leg dan het kaartje terug op
de stapel. Is er wel een werker? Hou dan het kaartje.

Is er geen beul in de groep? Leg dan het kaartje terug op de
stapel. Is er wel een beul? Hou dan het kaartje.

Toverfee

Heilige

Een groepslid die gelooft dat liefde en positieve aandacht alle
problemen oplost en onmin tussen groepsleden laat verdwijnen
als sneeuw voor de zon. Het
groepslid ziet niet de meerwaarde van confrontaties & conflicten.

Een groepslid die weinig tot niets fout
kan doen binnen de groep. Op een of
andere manier wordt dit groepslid beschermt door andere groepsleden en
heeft een carte blanche om te doen en
te laten wat hij/zij wil binnen de groep,
zonder hiervoor verantwoordelijk te zijn.

Opdracht: Welk groepslid is een toverfee die met liefde de
harmonie in de groep probeert te bewaren? Leg uit!

Opdracht: Welk groepslid is een heilige die een carte blanche
heeft binnen de groep? Leg uit!

Is er geen toverfee in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een toverfee? Hou dan het kaartje.

Is er geen heilige in de groep? Leg dan het kaartje terug op
de stapel. Is er wel een heilige? Hou dan het kaartje.

Achterkant

Voorkant

Regisseur
Een groepslid die graag de
controle heeft over de gebeurtenissen en de activiteiten binnen de groep. Alles dient volgens plan te verlopen en improvisatie mag, zolang dit door
het groepslid gebeurd.

Zoeker
Een groepslid die altijd op zoek is
naar beter en nooit iets vindt. Als
er al iets wordt gevonden, dan is
dit weer een reden om verder te
zoeken. Het groepslid is ontevreden met ‘dat wat is’ en beschouwt
het zoeken als een levensroeping.

Opdracht: Welk groepslid is een regisseur die de controle wil
hebben over groepsactiviteiten? Leg uit!

Opdracht: Welk groepslid is een zoeker die de zoektocht binnen de groep voort zet? Leg uit!

Is er geen regisseur in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een regisseur? Hou dan het kaartje.

Is er geen zoeker in de groep? Leg dan het kaartje terug op
de stapel. Is er wel een zoeker? Hou dan het kaartje.

Intrigant

Voorspeller

Een groepslid die groepsleden
manipuleert om zijn/haar zin te
krijgen of groepsleden tegen
elkaar uitspeelt zodat hij/zij hier
gewin van heeft. Het is een
groepslid die vooral strategisch te
werk gaat.

Een groepslid die op basis van intuitieve
ingevingen of andere gaven ‘weet’ wat
het beste is voor de groep en/of de
overige groepsleden. Hierbij speelt het
geloven in dat wat het groepslid voorspeelt een belangrijke rol. Als je niet
gelooft, dan is er ‘iets’ met je aan de
hand of sta je er niet voor ‘open’.

Opdracht: Welk groepslid is een intrigant binnen de groep?
Leg uit!
Is er geen intrigant in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een intrigant? Hou dan het kaartje.

Opdracht: Welk groepslid is een voorspeller die weet wat de
groep te wachten staat? Leg uit!
Is er geen voorspeller in de groep? Leg dan het kaartje terug op de stapel. Is er wel een voorspeller? Hou dan het
kaartje.

Achterkant

Voorkant

Monnik

Avonturier

Een groepslid die de gelofte van stilte heeft
afgelegd en die nauwelijks iets van zichzelf
zal laten horen tijdens groepsbijeenkomsten.
Soms wordt dit geïnterpreteerd alsof het
groepslid geen mening heeft, maar dit is
doorgaans onjuist. Vaak laat het groepslid
pas iets van zich horen, nadat iedereen zijn/
haar mening heeft gedeeld.

Een groepslid die van uitdagingen houdt en
niet steeds vergelijkbare taken wil uitvoeren. Het groepslid is leer– en nieuwsgierig
en wil nieuwe dingen ontdekken. Het nadeel is wel dat het groepslid snel verveeld
is als de uitdaging ontbreekt en dan ook
gemakkelijk kan afhaken.

Opdracht: Welk groepslid is een monnik die zeer weinig van
zich laat horen binnen de groep? Leg uit!

Opdracht: Welk groepslid is een avonturier die op zoek is
naar uitdagingen binnen de groep? Leg uit!

Is er geen monnik in de groep? Leg dan het kaartje terug op
de stapel. Is er wel een monnik? Hou dan het kaartje.

Is er geen avonturier in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een avonturier? Hou dan het kaartje.

Sjachelaar

Speurder

Een groepslid die dingen weet te
ritselen voor de groep en/of andere
groepsleden. Het zit in het bloed van
het groepslid om het onmogelijke
toch voor elkaar te krijgen op één
of andere manier. Echter kan dit
ook ondermijnend werken binnen
de groep

Een groepslid die een soort detective is en
steeds op zoek is naar ‘dingen’ die niet
(lijken) te kloppen. Het groepslid hoopt te
ontdekken wie hiervoor verantwoordelijk
is. Het uitgangspunt van het groepslid is
dat er altijd groepsleden zijn die het
groepsproces willen ondermijnen.

Opdracht: Welk groepslid is een sjachelaar binnen de groep?
Leg uit!

Opdracht: Welk groepslid is een speurder binnen de groep?
Leg uit!

Is er geen sjachelaar in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een sjachelaar? Hou dan het kaartje.

Is er geen speurder in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een speuder? Hou dan het kaartje.

Achterkant

Voorkant

Zieke
Een groepslid die gewoonlijk ziek,
zwak of misselijk is op de momenten dat de handen uit de mouwen
moet worden gestoken of dat er
verantwoording moet worden afgelegd. Het groepslid hoopt op begrip en medeleven omdat hij/zij
zich niet goed voelt.

Opdracht: Welk groepslid is een zieke die selectief ziek is
binnen de groep? Leg uit!
Is er geen zieke in de groep? Leg dan het kaartje terug op
de stapel. Is er wel een zieke? Hou dan het kaartje.

Gulle Gever
Een groepslid die veel geeft,
soms letterlijk en soms figuurlijk.
Bovendien wil het groepslid hier
niets voor terug hebben. Het gevolg is wel dat groepsleden zich
schuldig kunnen gaan voelen
door het gulle geven.

Opdracht: Welk groepslid is een gulle gever die gewaardeerd
hoopt te worden binnen de groep? Leg uit!
Is er geen gulle gever in de groep? Leg dan het kaartje terug op de stapel. Is er wel een gulle gever? Hou dan het
kaartje.

Toezichthouder
Een groepslid die een bewaker is of
de groepsleden wel de gemaakte
afspraken nakomen en/of hun taken
uitvoeren binnen de gestelde termijn.
Het groepslid vindt dat hij/zij het
recht heeft om toezicht te houden.

Opdracht: Welk groepslid is een toezichthouder binnen de
groep? Leg uit!
Is er geen toezichthouder in de groep? Leg dan het kaartje
terug op de stapel. Is er wel een toezichthouder? Hou dan
het kaartje.

Alternatief
Een groepslid die er een alternatieve
leefstijl en/of werkstijl op nahoudt in
vergelijking met de overige groepsleden. Echter wordt deze leef– en/of
werkstijl niet positief gewaardeerd en
kan het mikpunt van spot, grapjes en
pesterijen worden.

Opdracht: Welk groepslid is een alternatief binnen de groep?
Leg uit!
Is er geen alternatief in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een alternatief? Hou dan het kaartje.

Achterkant

Voorkant

Onder dwang

Feestbeest

Een groepslid die onder dwang deelneemt aan de groep of het idee heeft
dat hij/zij geen andere keus heeft dan
het deelnemen aan de groep. Hierdoor
ontslaat het groepslid zich van verplichtingen, maar claimt hij/zij de rechten die
horen bij deelname aan de groep

Een groepslid die in staat is om van
iedere bijeenkomst, vergadering of
overlegsituatie een feestje te maken.
Gewoonlijk goed gemutst en vriendelijk. Het is moeilijk voor het groepslid
om langere tijd serieus te zijn.

Opdracht: Welk groepslid is onder dwang binnen de groep?
Leg uit!

Opdracht: Welk groepslid is een feestbeest binnen de groep?
Leg uit!

Is er geen onder dwang in de groep? Leg dan het kaartje
terug op de stapel. Is er wel een onder dwang? Hou dan het
kaartje.

Is er geen feestbeest in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een feestbeest? Hou dan het kaartje.

Entertainer

Vroeger

Een groepslid die andere groepsleden wil
entertainen en graag in het middelpunt van
de aandacht staat binnen de groep. Het
groepslid kan zichzelf gemakkelijk presenteren en profileren binnen de groep. In de
regel is het groepslid minder geïnteresseerd
in het verdiepen van onderwerpen.

Een groepslid die steeds refereert aan
vroeger. “Toen was het allemaal veel
beter geregeld”, “Toen waren er pas
echt goede groepsleden”. Het groepslid
is voortdurend aan het vergelijken,
waarbij de huidige groep er slechter
afkomt dan andere groepen.

Opdracht: Welk groepslid is een entertainer binnen de
groep? Leg uit!
Is er geen entertainer in de groep? Leg dan het kaartje terug op de stapel. Is er wel een entertainer? Hou dan het
kaartje.

Opdracht: Welk groepslid is een vroeger binnen de groep?
Leg uit!
Is er geen vroeger in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een vroeger? Hou dan het kaartje.

Achterkant

Voorkant

Professor
Een groepslid die beschikt over
een encyclopedische kennis over
enorm veel onderwerpen en wordt
hierom gerespecteerd door
groepsleden. Echter vinden
groepsleden hem/haar te theoretisch ingesteld.

Opdracht: Welk groepslid is een professor binnen de groep?
Leg uit!
Is er geen professor in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een professor? Hou dan het kaartje.

Risiconemer
Een groepslid die graag risico’s neemt om
taken uit te voeren en doelen te realiseren.
Echter vergeet het groepslid te toetsen of
andere groepsleden ook deze risico’s willen
nemen. Het groepslid kan weinig begrip
opbrengen als hij/zij wordt teruggefloten
door de groep.

Opdracht: Welk groepslid is een risiconemer binnen de
groep? Leg uit!
Is er geen risiconemer in de groep? Leg dan het kaartje
terug op de stapel. Is er wel een risiconemer? Hou dan het
kaartje.

Eeuwig Talent
Een groepslid die getalenteerd is en
waarvan dit ook meerdere keren
wordt benoemd door medegroepsleden en/of het groepslid zelf. Echter
blijft het steken bij het talentvol zijn en
worden de beloften niet binnen de
groep waargemaakt.

Opdracht: Welk groepslid is een eeuwig talent binnen de
groep? Leg uit!
Is er geen eeuwig talent in de groep? Leg dan het kaartje
terug op de stapel. Is er wel een eeuwig talent? Hou dan het
kaartje.

Gezondje
Een groepslid waarbij de gezondheid de
boventoon voert in alles wat hij/zij doet.
Gezonde leefstijl. Gezond eten. Gezonde
werkstijl. Gezond bewegen. Het groepslid probeert ook andere groepsleden te
overtuigen van het gezonde leven. Na
bewondering, kan dit bij medegroepsleden omslaan in irritatie.

Opdracht: Welk groepslid is een gezondje binnen de groep?
Leg uit!
Is er geen gezondje in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een gezondje? Hou dan het kaartje.

Achterkant

Voorkant

Alien
Een groepslid die door het merendeel van de andere groepsleden niet
te doorgronden valt. Het groepslid
doet zelf ook niet veel moeite om de
aansluiting te vinden bij de groep.
Hierdoor zijn er nogal eens misverstanden en onuitgesproken irritaties
over en weer.

Opdracht: Welk groepslid is een alien binnen de groep? Leg
uit!
Is er geen alien in de groep? Leg dan het kaartje terug op de
stapel. Is er wel een alien? Hou dan het kaartje.

Roddelaar
Een groepslid die graag roddelt over medegroepsleden en/of derden. Het groepslid lijkt
wel bijna alles over iedereen te weten, tenminste dat wat interessant is om door te
vertellen. Als het groepslid goed opgang is,
staat de roddelpers niet stil. Bovendien is
hij/zij er van overtuigd de groep een dienst
te bewijzen door de verhalen te vertellen.

Strijdzoeker
Een groepslid die graag provoceert en
de strijd zoekt met medegroepsleden.
Het onderwerp maakt niet zo heel veel
uit, zolang het groepslid maar kan
steggelen, betwisten, eronder uit halen
en dergelijke. Het groepslid geniet hiervan en hoopt hier waardering voor te
krijgen.

Opdracht: Welk groepslid is een strijdzoeker binnen de
groep? Leg uit!
Is er geen strijdzoeker in de groep? Leg dan het kaartje
terug op de stapel. Is er wel een strijdzoeker? Hou dan het
kaartje.

Passie!
Een groepslid die enorm veel passie
aan de dag legt voor de groep, de
groepsleden, het uitvoeren van taken
en het realiseren van doelen. Het
maakt niet zoveel uit of andere
groepsleden ook vinden dat hij/zij
met passie te werk gaat. Het is vooral een egostreling.

Opdracht: Welk groepslid is een roddelaar binnen de groep?
Leg uit!

Opdracht: Welk groepslid is een passie binnen de groep? Leg
uit!

Is er geen roddelaar in de groep? Leg dan het kaartje terug
op de stapel. Is er wel een roddelaar? Hou dan het kaartje.

Is er geen passie in de groep? Leg dan het kaartje terug op
de stapel. Is er wel een passie? Hou dan het kaartje.

Achterkant

Voorkant

Om op te
schieten
Opdracht: Aan welk groepslid heb je jezelf één of meerdere
keren zo aan geërgerd dat je hem/haar (spreekwoordelijk)
om op te schieten vond? Wat heb je in die situatie gedaan?
Licht je antwoorden toe!

Opblazen
Opdracht: Welk groepslid blaast zichzelf (spreekwoordelijk)
vaker op als hij/zij niet de zin kan doordrukken binnen de
groep? Wat heb je in die situatie gedaan? Licht je antwoorden
toe!

In stukjes
hakken
Opdracht: Welk groepslid plakt alles aan elkaar en brengt
van alles met elkaar in verband, waardoor het niet meer te
volgen is wat het punt is dat hij/zij wil maken? Wat heb je in
die situatie gedaan? Licht je antwoorden toe!

Galgje spelen
Opdracht: Welk groepslid kan het bloed onder je nagels vandaan halen? Hoe doet het groepslid dit? Is het je opgevallen
dat jij het groepslid niet helpt als hij/zij zichzelf in de nesten
werkt? Waarom? Licht je antwoorden toe!

achterkant

Voorkant

Verjagen
Recht in
het hart

Opdracht: Welk groepslid kan zulke uitspraken doen, dat het
is alsof er (spreekwoordelijk) een spaak in je hart wordt
geslagen? Wat heb je in die situatie gedaan? Licht je antwoorden toe!

Bloed
drinken

Opdracht: Welk groepslid probeer je zoveel mogelijk te ontlopen binnen de groep? Waarom? Hoe pak je dit aan? Licht je
antwoorden toe!

Toontje
lager
zingen

Opdracht: Van welk groepslid kun je (spreekwoordelijk) het
bloed wel drinken? Wat is hier de aanleiding voor? Licht je
antwoorden toe!

Opdracht: Welk groepslid zou je graag een toontje lager willen
laten zingen binnen de groep? Waarom? Wat is de aanleiding
hiervoor? Licht je antwoorden toe!

achterkant

Voorkant

Voldoende
munitie
Opdracht: Op welk groepslid heb je je goed voorbereid in het
geval dat hij/zij je in diskrediet probeert te brengen? Wat zou
je dan gaan doen? Licht je antwoorden toe!

Kort lontje
Opdracht: Welk groepslid heeft een kort lontje? Hoe manifesteert dit zich in de groep? Wat doe jij in de situatie als het
korte lontje weer vlam pakt? Licht je antwoorden toe!

Het scherpst
van de snede
Opdracht: Welk groepslid zoekt gewoonlijk de grenzen van de
groep op, oftewel: het uitproberen tot ver hij/zij kan gaan
binnen de groep? Wat doe je in een dergelijke situatie? Licht
je antwoorden toe!

Opknopen
Opdracht: Welk groepslid zou je het liefste (spreekwoordelijk)
willen opknopen? Waarom? Licht je antwoorden toe!

achterkant

Voorkant

De
Aan het

kookpot

kruis

in

nagelen
Opdracht: Welk groepslid nagelt zichzelf steeds aan het kruis
in de hoop dat hij/zij door andere groepsleden wordt gered?
Op welke momenten gebeurt dit en waarom? Wat doe jij in
die situatie? Licht je antwoorden toe!

Opdracht: Welk groepslid maakt er vaker een potje van binnen de groep? Op welke momenten en waarom? Wat doe jij
in die situatie? Licht je antwoorden toe!

Achter het
behang
plakken

Opdracht: Welk groepslid zou je het liefste achter het behang
willen plakken? Op welke momenten en waarom? Licht je
antwoorden toe!

Kopje
kleiner
Opdracht: Welk groepslid zou je (spreekwoordelijk) het liefste
een kopje kleiner maken omdat hij/zij enorm opschept over
zichzelf? Op welke momenten en waarom? Wat doe jij in die
situatie? Licht je antwoorden toe!

achterkant

Voorkant

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met
een ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga je
om met een groepslid die steeds blijft doorpraten en jij niet
de confrontatie zoekt? Bij welk groepslid pas je dit vaker
toe?

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met
een ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga je
om met een groepslid die regelmatig roddelt en jij niet de
confrontatie zoekt? Bij welk groepslid pas je dit vaker toe?

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met
een ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga je
om met een groepslid die steeds zwijgt en jij niet de confrontatie zoekt? Bij welk groepslid pas je dit vaker toe?

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met
een ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga je
om met een groepslid die steeds afspraken niet nakomt en
jij niet de confrontatie zoekt? Bij welk groepslid pas je dit
vaker toe?

Achterkant

Voorkant

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met een
ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga je om
met een groepslid die steeds zaken te rooskleurig voorstelt
en jij niet de confrontatie zoekt? Bij welk groepslid pas je dit
vaker toe?

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met
een ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga je
om met een groepslid die steeds strijd zoekt en jij niet de
confrontatie zoekt? Bij welk groepslid pas je dit toe?

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met
een ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga je
om met een groepslid die veel beloofd en weinig woord
houdt en jij niet de confrontatie zoekt? Bij welk groepslid
pas je dit vaker toe?

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met
een ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga
je om met een groepslid die vaak opschept en jij niet de
confrontatie zoekt? Bij welk groepslid pas je dit vaker
toe?

Achterkant

Voorkant

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met
een ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga je
om met een groepslid die vaak klaagt dat het gras bij de
buren groener is en jij niet de confrontatie zoekt? Bij welk
groepslid pas je dit vaker toe?

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met
een ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga je
om met een groepslid die niet openstaat voor nieuwe
werkwijzen en jij niet de confrontatie zoekt? Bij welk
groepslid pas je dit vaker toe?

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met
een ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga je
om met een groepslid die dreigt met de boel
(spreekwoordelijk) op te blazen en jij niet de confrontatie
zoekt? Bij welk groepslid pas je dit vaker toe?

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met
een ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga
je om met een groepslid die gewoonlijk opmerkingen,
kritieken en commentaren verpersoonlijkt en jij niet de
confrontatie zoekt? Bij welk groepslid pas je dit vaker
toe?

Achterkant

Voorkant

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met
een ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga je
om met een groepslid die wil dat er geen onvertogen
woord valt binnen de groep en jij niet de confrontatie
zoekt? Bij welk groepslid pas je dit vaker toe?

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met
een ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga je
om met een groepslid die de dingen vaak zo complex
maakt dat hij/zij zelf verdwaald en jij niet de confrontatie
zoekt? Bij welk groepslid pas je dit vaker toe?

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met
een ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga je
om met een groepslid die zoveel vooroordelen spuit en jij
niet de confrontatie zoekt? Bij welk groepslid pas je dit
vaker toe?

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met
een ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga
je om met een groepslid die alles beter weet en jij niet de
confrontatie zoekt? Bij welk groepslid pas je dit vaker
toe?

Achterkant

Voorkant

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met
een ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga je
om met een groepslid die vaker teruggefloten moet worden en jij niet de confrontatie zoekt? Bij welk groepslid pas
je dit vaker toe?

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met
een ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga je
om met een groepslid die gewoonlijk wil winnen en/of scoren en jij niet de confrontatie zoekt? Bij welk groepslid pas
je dit vaker toe?

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met
een ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga je
om met een groepslid die vaak te verhit discussiert en jij
niet de confrontatie zoekt? Bij welk groepslid pas je dit
vaker toe?

Opdracht: Nu kun je binnen de groep niet altijd doen met
een ander groepslid wat je te binnenschiet, maar hoe ga
je om met een groepslid die liever lui dan moe is en jij
niet de confrontatie zoekt? Bij welk groepslid pas je dit
vaker toe?

Achterkant
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En nu...
Het oefeningenboek is omvangrijk geworden en hopelijk kun je de oefeningen tijdens
je trainingen, cursussen, workshops en/of lessen op een methodische wijze inzetten.
Vergeet niet dat er op papier geen succesvolle oefeningen voor de toekomst bestaan.
Of de oefeningen weer net zo succesvol zijn als in het verleden, hangt van jou af.
Indien je vragen hebt over het oefeningenboek dan kun je die aan mij voorleggen. Als
je uit eerste hand wil leren hoe de oefeningen in praktijk te brengen, dan kun je deelnemen aan één of meerdere groepsdynamica trainingen bij PsychoWerk.
Hartelijk dank voor je interesse voor het oefeningenboek.
Gert van Veen
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