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“Ik werkte als communicatietrainer met een groep van zes of zeven jonge mensen (20-22 jaar oud), 

die allemaal een opleiding volgden om theater- of filmproducent te worden. De deelnemers 

begonnen elkaar net te leren kennen. Om de groep een beetje op gang helpen, dacht ik met een 

makkelijke opdracht te beginnen die ik al jaren met succes bij verschillende groepen heb toegepast. 

Elke deelnemer moest een kaart kiezen uit een set van tien. Op een aantal kaarten stond een 

tekening (zoals een cirkel, vierkant of driehoek), op andere was een onvoltooide zin te lezen (zoals: 

Mijn lievelingsboek is ...). De kaarten zijn bedoeld om verhalen of ideeën bij de deelnemers op te 

roepen. Sommige refereren aan persoonlijke onderwerpen, terwijl andere over abstracte 

onderwerpen gaan.  

Na het trekken van een kaart moest de deelnemer er kort over spreken voor de groep, waarna de 

groep op de spreker moest reageren (wat vonden ze van de presentatie, wat was er nog aan te 

verbeteren, enzovoort). Het eerste deel van de opdracht verliep goed -- de deelnemers hielden 

geweldige presentaties over de kaarten. Maar ze wilden elkaar helemaal geen feedback geven. Na de 

opdracht vroeg ik ze om me een reactie te schrijven over hun ideeën en gevoelens met betrekking 

tot de oefening. Een meisje (ik noem haar Magdalena) schreef me dat ze de opdracht van meet af 

aan al niet leuk vond, omdat ze niet graag kritiek levert op mensen die ze nauwelijks kent. Dat vond 

ze ongemakkelijk. Bovendien zou ze nog lang met deze klas optrekken en wilde ze zich niet zomaar 

aan hen blootgeven. Ze legde me uit dat er binnen de groep een sterke competitie heerst en dat 



iedereen zelfvertrouwen wil uitstralen. Ze wilde geen kritiek leveren omdat ze die ook niet wilde 

krijgen -- daar is ze te kwetsbaar voor. Het luchtte me op dat te lezen, want ik begreep nu beter wat 

er misging, en ik was blij met de oprechtheid van Magdalena.  

Bij de volgende training met deze zelfde groep begon ik met excuses voor het feit dat de eerste 

sessie niet zo was verlopen als ik had gepland. Ik stelde mezelf kwetsbaar op als voorbeeld voor deze 

jongeren. Ik vertelde ze dat een en ander soms niet loopt zoals we het ons voorstellen, maar dat dat 

geen ramp is en dat we van onze fouten kunnen leren. Ik heb de groep gevraagd om daarover te 

discussiëren en om te bespreken hoe een volgende sessie een goede ervaring voor ze zou kunnen 

worden. Waarop Magdalena opstond en zei:  

“Die opdrachten in de vorige training waren gewoon klote omdat ze niet echt waren, het waren 

gemaakte rollenspellen. Laten we het nu beter doen!”  
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