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Ontwikkeld door In Touch

VEILIGHEIDSREGELS / BEHOEFTEN / 
VERWACHTINGEN 

DOELSTELLINGEN

 � Een goed niveau van veiligheid in de groep bewerkstelligen
 � Zonder de sfeer “zwaar” te maken, behoeften en grenzen erkennen
 � Je kunt duidelijk maken dat we gaan werken met gevoelige onderwerpen, experimenteren met grenzen en 

ook ruimtes over(!) de grenzen gaan verkennen
 � De behoeften en verwachtingen van de deelnemers benoemen
 � Gelijkheid waarborgen en kwetsbare deelnemers beschermen tegen onderdrukking

DEELNEMERS

Aan te passen aan eender welk 
aantal deelnemers

MATERIAAL

Flipchart papier

Markers

Post-it/stukjes papier en pen 
voor iedereen

OVERZICHT

Het doel van deze oefening is een goede mate van 
veiligheid in de groep bewerkstelligen. 

 

LEERCONTEXT

Deze activiteit kan online plaatsvinden, offline met voldoende afstand en offline met fysiek contact.

DUUR

45 minuten

VOORBEREIDING

Schrijf vooraf “VEILIGHEIDSREGELS / BEHOEFTEN / VERWACHTINGEN” op de bovenkant van een flip-chart papier en 
plak het aan de muur.
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INSTRUCTIES -STAP VOOR STAP

1. Vraag de deelnemers om pen en papier te pakken en in stilte over deze vraag na te denken: “Wat heb ik nodig 
om me veilig te voelen in sociale situaties?” en schrijf hun antwoorden op. Vraag de deelnemers: “Stel je een 
situatie voor waarin je niet alleen was, maar met iemand anders. Dit kan een privé-situatie zijn - met een vriend, 
je partner of juist openbaar - in een trein, op het werk, met familie, enz. Probeer je te concentreren op lichaams-
sensaties, emoties, en schrijf alle soorten behoeften op, zelfs de ‘meest vreemde’.”(Voorbeelden: “om me veilig te 
voelen moet ik altijd mijn telefoon in de buurt hebben”, of “er moet geen geweld om me heen zijn”, of “ik moet 
de regels kennen”, enz.) Vraag de deelnemers om zoveel behoeften op te schrijven als er in hen opkomen, en 
om niet te veel na te denken, laat de ideeën gewoon snel komen.

2. Na drie minuten kom je met z’n allen terug bij elkaar en vraagt je de deelnemers om hun behoeften hardop 
voor te lezen, te beginnen met de eerste van hun lijst. Eén voor één leest iedereen in de groep zijn eerste be-
hoefte voor. Schrijf alle behoeften op het flip-chart papier. Ga zo door tot alle behoeften erbij staan.

3. Vraag de deelnemers om naar het flipchartpapier te kijken en zo nodig meer behoeften toe te voegen. 
4. Vraag hen wat ze denken dat het doel van deze oefening was. Leg uit dat deze regels op twee manieren kunnen 

werken: De lijst bevat onze individuele behoeften, zodat we tijdens de workshop verantwoordelijk zijn voor (1) 
onze eigen veiligheid, maar ook (2) voor die van anderen. 

5. Deze lijst zal tijdens de hele workshop aan de muur blijven hangen om ons te herinneren aan onze gemeen-
schappelijke veiligheidsregels.

6. Vraag de deelnemers om een rood hartje uit te knippen uit de rode papieren. Vertel hen: “Hou het hartje de 
hele dag bij je. Gebruik het wanneer je voelt dat het nodig is. Dit kan gebeuren wanneer we misschien praten 
over of werken met gevoelige onderwerpen, of iets raken dat voor jou persoonlijk gevoelig ligt. Gebruik het 

hartje alsjeblieft om jezelf te beschermen. Je kunt het gewoon in je zak voelen wanneer je lichaam je een bood-
schap geeft, of je kunt het aan de anderen tonen en even stoppen met deelname aan een bepaalde oefening.”

VEILIGHEIDSREGELS / BEHOEFTEN / 
VERWACHTINGEN 
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VEILIGHEIDSREGELS / BEHOEFTEN / 
VERWACHTINGEN

DISCUSSIE EN DEBRIEFING

Om te debriefen kun je uitleggen hoe belangrijk het is om onze basisbehoeften aan veiligheid te respecteren (fysiek, 
emotioneel, wat betreft identiteit, basis mensenrechten, enz.), letterlijk in elke sociale interactie. Het naleven of bre- 
ken van deze regels kan in eender welke sociale situatie van cruciaal belang zijn. Het doel van de oefening is ons eraan 
herinneren hoe gemakkelijk we geneigd zijn onze eigen veiligheid te vergeten en lichaamssignalen te onderdrukken 
die ons vertellen: “Kijk uit, je overschrijdt je eigen grens!” De oefening helpt ons bewust te worden van het belang en 
de complexiteit van het begrip veiligheid, en ons meer bewust te worden hoe we onszelf kunnen beschermen, onze 
eigen grenzen kunnen opmerken en die van anderen kunnen respecteren.

In de nabespreking kan je de tijd nemen om alle mogelijke “spoken” in de trainingsruimte te benoemen; zoals diver-
siteit (leeftijd, geslacht, nationaliteit, sociale status, huidskleur, etc.), machtsposities. Je kan ook je eigen positie als 
begeleider (identiteit, rollen, verantwoordelijkheden, macht) in de ruimte benoemen.  

TIPS EN HINTS

Gebruik deze oefening om een goed niveau van veiligheid in de groep te bewerkstelligen. Het is niet nodig om het 
“zwaar” of te lang te maken, maar het is belangrijk om behoeften en grenzen te erkennen. Hier kun je duidelijk maken 
dat we gaan werken met gevoelige onderwerpen - we gaan experimenteren met grenzen en ruimtes verkennen die 
grenzen overschrijden. Luister goed naar de behoeften van de deelnemers. Wijs een veilige plek in de ruimte aan waar 
deelnemers alleen kunnen zitten als ze niet willen deelnemen.

Als deelnemers niet echt staan te popelen om hun veiligheidsbehoeften te noemen - en de groep wordt traag, stil en 
dus een beetje “zwaar”, dan kun je een paar belangrijke dingen toevoegen, met een persoonlijk tintje, zoals: Ik mag 
zeggen: “Nee, ik wil niet gefilmd worden, het is mij toegestaan om niet te delen, ik mag domme dingen zeggen, ik mag 
emoties uiten, ik mag zelfs huilen, geen geweld, taalbarrières, enz”.

Er zijn andere manieren om deze oefening te gebruiken, afhankelijk van de sfeer en de stijl/voorkeur van de bege-
leiders. Deze activiteit kan een andere naam krijgen (als je vindt dat de verwijzing naar “veiligheid” de indruk wekt 
dat er iets gevaarlijks kan gebeuren); in plaats van “Veiligheidsregels” kan het “Behoeften- / middelen- / basisregels 
- overeenkomst “ heten, of “Wat heb ik nodig om me gerespecteerd / open / klaar om te leren te voelen...”, enz.

De kwesties van ongelijkheid, macht en statusverschillen kunnen al dan niet rechtstreeks aan de orde komen. Als je 
een diverse groep hebt waarin je verwacht dat deze dimensies aan de orde zullen komen, stel dan voor dat de groep 
wat regels opstelt die gelijkheid waarborgen. Dit kan betrekking hebben op gelijkheid van beurten (leden van groepen 
met een lagere status zijn misschien minder geneigd om zich in de groep uit te spreken), maar het kan ook gaan over 
uitingen van stereotypen, vooroordelen, discriminatie en racisme. Onderzoek met je groep hoe je kunt samenwerken 
om ervoor te zorgen dat leren mogelijk is zonder leden van verschillende minderheden in ongemakkelijke situaties 
te brengen.
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DEZE ACTIVITEIT ONLINE

“Veiligheidsregels” werkt online op dezelfde manier als hierboven beschreven, met gebruik van Jamboard. Maak 
eerst een beginbord (dit kan een leeg bord zijn of je kan wat achtergrondtekeningen kiezen zoals in de afbeelding 
hieronder) - de deelnemers kunnen hun Post-its met hun eigen behoeften erop plaatsen.

VEILIGHEIDSREGELS / BEHOEFTEN / 
VERWACHTINGEN


