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Vergevorderde sociaal-emotionele vaardigheden zijn onontbeerlijk voor jongerenwerkers - die hebben ze nodig 
om met jongeren te kunnen werken, om contact te maken, jongeren te begrijpen, en om hen te helpen relaties met 
andere mensen te managen. De Skills to Connect Toolkit biedt hulpmiddelen voor jongerenwerkers om basisvaar-
digheden op sociaal-emotioneel gebied te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan zelfbewustzijn en zelfmanagement-
vaardigheden, het vermogen om te luisteren naar en zich in te leven in anderen en om op een assertieve en efficiënte 
manier met hen om te gaan. Natuurlijk zijn deze vaardigheden ook essentieel voor de jongeren met wie ze werken 
en dezelfde activiteiten die in deze toolkit aan jongerenwerkers worden aangeboden, kunnen ook worden gebruikt/
aangepast aan de behoeften van jongeren zelf.

Bij de activiteiten die in deze toolkit worden beschreven wordt gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve 
gedragstherapie (CGT), niet-formele pedagogie, proceswerk en theater. CGT is efficiënt bij het identificeren en aan-
passen van negatieve gedachten en interpretaties en het onderzoeken van de invloed ervan op emoties en gedrag. 
Forumtheater geeft ons tools om nieuw gedrag te testen in uitdagende situaties. De voorgestelde activiteiten zijn in 
overeenstemming met de principes van de niet-formele pedagogie en bieden laagdrempelige, gemakkelijk toegan-
kelijke technieken die de deelnemers stimuleren om hun eigen levenservaringen in te zetten, hun competenties te 
benutten en zich op een actieve manier in het leerproces te engageren. 

In hoofdstuk 1 geven we een korte inleiding op onze theoretische en methodologische pijlers. We beginnen met een 
beschrijving van sociaal-emotioneel leren (SEL) en de belangrijkste competentiegebieden hiervan, vaardigheden die 
helpen om verbinding te maken (“skills to connect”). We introduceren ook de basisideeën achter CGT, proceswerk en 
bepaalde theatertechnieken en leggen uit hoe deze gebruikt kunnen worden om SEL-vaardigheden te ontwikkelen.  

In hoofdstuk 2 beschrijven we heel gedetailleerd een aantal activiteiten die we voor jongerenwerkers hebben bedacht 
met behulp van de bovengenoemde technieken. 

De activiteiten die we bespreken worden niet speciaal in een bepaalde volgorde gepresenteerd. In plaats daarvan 
willen we verschillende strategieën en/of ideeën aanreiken waaruit jongerenwerkers zelf kunnen kiezen, afhankelijk 
van hun behoeften en voorkeuren en de behoeften van de jongeren met wie ze werken. Onze focus ligt op het aanreik-
en van tools om zo de belangrijkste elementen van “skills to connect” aan te boren. Ook willen we rekening houden 
met de gevoelige zones die we in de vorige fase van het project hebben geïdentificeerd (relatie tot gezag, relatie tot 
elkaar, relatie tot groepen) en die ten grondslag liggen aan de belangrijkste uitdagingen die jongeren in hun commu-
nicatie-avonturen ervaren. Op basis van deze overwegingen hebben we vier reeksen met activiteiten bedacht. We 
beginnen met “eerste contact” activiteiten. Die helpen deelnemers om met elkaar en met het onderwerp in contact te 
komen en tegelijkertijd een samenwerkingscultuur tot stand te brengen. De tweede reeks omvat activiteiten die ver-
bale/non-verbale communicatievaardigheden helpen ontwikkelen en tegelijkertijd een aantal uitdagende thema’s 
aankaarten (bv. leiden/volgen, met betrekking tot groepen, enz.). De derde reeks activiteiten heeft tot doel de deelne-
mers te helpen nadenken over hun relaties en de laatste reeks richt zich op conflicten.

De activiteiten-templates (modellen) geven alle nodige informatie om de oefeningen zelf uit te voeren (inclusief het 
doel, benodigde materiaal, de voorgestelde duur, stap-voor-stap instructies en tips voor debriefing). Lezers van deze 
Toolkit kunnen de beschreven activiteiten zelf in alle vrijheid combineren en aanvullen met andere oefeningen, af-
hankelijk van hun motivatie, behoeften en ervaringen.

Om te illustreren hoe deze activiteiten kunnen worden gecombineerd en voltooid in een specifieke context om de 
SEL-vaardigheden van jongerenwerkers en jongeren met wie ze werken te ontwikkelen, laten we in hoofdstuk 3 een 
voorbeeld van een 20 uur durend leertraject zien. Dit leertraject is in het echt getest in Hongarije.

INLEIDING
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Om te illustreren hoe dit leerproces kan worden aangepast aan het werken met migranten die moeite hebben met 
het spreken van de lokale taal, kun je onze “Case study uit Amsterdam” bekijken op de website van het IRIS-project: 
www.intimacyacrosscultures.eu

De belangrijkste doelgroep van deze Toolkit zijn jongerenwerkers, maar hij biedt wellicht ook nieuwe ideeën en in-
spiratie voor andere docenten en professionals die werkzaam zijn op het gebied van het ontwikkelen van SEL-vaar-
digheden.

Deze Toolkit is ontwikkeld in het kader van het project “IRIS - Intimacy, relationships and interculturality in youth 
work”. Het IRIS-project is uitgevoerd door vier partnerorganisaties uit Hongarije, Nederland, Frankrijk en Spanje met 
steun van het Erasmus+ programma van de Europese Commissie.

http://www.intimacyacrosscultures.eu
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KORT OVERZICHT OVER SOCIAAL EMOTIONEEL LEREN (SEL)

Sociaal emotioneel leren (SEL) is een leerproces waarbij kinderen en volwassenen sociale en emotionele vaar-
digheden leren die fundamenteel zijn voor effectiviteit in het leven. We lezen ook wel over “soft skills” of “life skills” 
- deze concepten zijn vergelijkbaar met SEL-vaardigheden.

Volgens de Collaborative Association of Social Emotional Learning (CASEL), een non-profit organisatie uit Chicago 
die tot de pioniers behoort op het gebied van onderzoek naar sociaal emotioneel leren, kan SEL worden gedefinieerd 
als de ontwikkeling van 5 belangrijke competenties, die verder kunnen worden onderverdeeld in meer fundamentele 
sociale/emotionele vaardigheden:

 � zelfbewustzijn (besef van zichzelf),
 � zelfmanagement,
 � sociaal bewustzijn (besef van de ander),
 � relatievaardigheden (relaties kunnen hanteren), 
 � verantwoord beslissen (keuzes maken).

Zelfbewustzijn betekent dat we onze emoties, overtuigingen, behoeften en motivaties kunnen herkennen en dat we 
onze sterke punten en beperkingen weten te ontdekken.

Zelfmanagement betekent dat we niet alleen onszelf kennen, maar dat we ook onze emoties, gedachten en gedragin-
gen kunnen managen/reguleren: we kunnen werken aan de doelen die we onszelf stellen, we volharden in het geval 
we voor uitdagingen komen te staan en we weten te leren van onze fouten.

Sociaal bewustzijn (of het besef van de ander) betekent dat we empathie hebben voor anderen, dat we hun gevoel-
ens, behoeften en zorgen (h)erkennen, dat we hun situaties kunnen begrijpen en dat we in staat zijn om hun per-
spectief te begrijpen. Sociaal bewustzijn vereist ook zelfbewustzijn, want het is onwaarschijnlijk dat we de emoties, 
behoeften en motivaties van anderen kunnen herkennen als we ze niet in onszelf kunnen herkennen.  

Relatievaardigheden hebben betrekking op ons vermogen om lonende interpersoonlijke relaties te beginnen en te 
onderhouden, wat inhoudt dat we efficiënt en assertief kunnen communiceren, ons tegenover anderen kunnen pre-
senteren op een manier die in overeenstemming is met onze bedoelingen, met anderen kunnen samenwerken, con-
flicten kunnen aanpakken, anderen kunnen helpen, en hulp kunnen zoeken wanneer dat nodig is. Om relaties succ-
esvol te kunnen managen moeten we beschikken over vaardigheden uit alle eerdergenoemde competentiegebieden.

Tot slot betekent verantwoorde keuzes maken dat we, bij het werken aan onze doelen en bij interactie met anderen, 
rekening houden met ons eigen welzijn en dat we ons houden aan sociale normen en ons ethisch gedragen. Bij het 
nemen van beslissingen voorzien we de gevolgen ervan en houden we er rekening mee, zowel voor onszelf als voor 
anderen.

De Skills to Connect Toolkit raakt aan al deze competentiegebieden, maar er wordt wat meer nadruk gelegd op zelf-
bewustzijn en zelfmanagementvaardigheden, omdat die kunnen dienen als bouwstenen voor de ontwikkeling van 
complexere vaardigheden (zoals begrijpen van een situatie/ standpunt van de ander en assertief en efficiënt omgaan 
met anderen).

THEORETISCH KADER
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HOE KAN CGT WORDEN GEBRUIKT OM SOCIAAL-EMOTIONELE VAARDIGHEDEN TE ONTWIK-
KELEN?

Het onderliggende concept achter Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is dat onze gedachten en interpretaties een fun-
damentele rol spelen in onze gevoelens en gedragingen. CGT helpt negatieve en onrealistische denkpatronen te iden-
tificeren en maakt gebruik van een breed scala aan technieken om de deelnemers te helpen deze te testen en zo nodig 
aan te passen. CGT kan individueel en in groepen worden gebruikt.

Als eerste stap moet je situaties identificeren die stress/negatieve gevoelens veroorzaken en deze analyseren met 
behulp van de volgende vragen: 

 � Wat is er precies gebeurd (wie heeft wat gedaan, wie heeft wat gezegd, enz.)?
 � Wat voor soort emoties kwamen er naar boven en in welke intensiteit? Wat voor fysieke symptomen had je (buik-

pijn, rillingen, enz.), als die er waren?
 � Hoe heb je de situatie geïnterpreteerd? Welke gedachten gingen er in je hoofd om? Wat zei deze situatie over jou/

anderen, wat was het ergste hieraan? 
 � Hoe heb je gereageerd? Wat heb je gedaan?

In dit stadium is het doel om lastige situaties te herkennen en te proberen de “objectieve” elementen van het verhaal 
(wie zei wat, wie deed wat, enz.) te onderscheiden van subjectieve ervaringen (emoties, sensaties) en interpretaties. 
Dit kan een uitdagende taak zijn.

Nadat je je interpretaties (die meestal automatisch komen, negatieve gedachten over de situatie, over jezelf, over 
anderen) hebt geïdentificeerd, kun je beginnen met deze betwisten, testen, te zien hoe realistisch en gegrond ze zijn.

Je zou kunnen merken dat ze zogenaamde “cognitieve vervormingen” (of cognitieve vooroordelen) met zich mee-
brengen. Dit zijn overdreven/irrationele denkpatronen die leiden tot onrealistische conclusies en negatieve gevoel-
ens. Hier zijn enkele van de meest voorkomende cognitieve vervormingen - waarop CGT zich richt en die CGT probeert 
aan te passen:

 � “Mentaal filteren”: de persoon richt zich alleen op de negatieve aspecten van een situatie en negeert alles wat 
positief is.

 � “Zwart-wit denken”: de persoon evalueert een situatie of zichzelf op een “alles of niets” manier, in extreme termen. 
 � “Catastroferen”: de persoon verwacht vooral het slechtst mogelijke resultaat.
 � “Overhaaste conclusies trekken”: de persoon voorspelt een bepaalde uitkomst met veel vertrouwen maar op ba-

sis van heel weinig informatie.
 � “Personalisatie”: de persoon denkt dat alles wat anderen zeggen of doen direct op hen gericht is / persoonlijke 

reacties op hen zijn. Iemand kan zichzelf ook de schuld geven van iets dat buiten zijn/haar macht ligt.
 � “Zouden moeten en moeten”: de persoon heeft een zeer sterk idee over hoe zij/hij en anderen zich zou(den) 

moet(en) gedragen/reageren. Als anderen deze regels schenden, raakt de persoon van streek. Als hij of zij zich niet 
aan de regels kan houden, voelt hij of zij zich schuldig, depressief.

 � “Emotioneel redeneren”: de persoon denkt dat als hij of zij iets voelt, het zeker waar is. “Als ik het gevoel heb dat 
ik dom ben dan moet ik wel dom zijn.”

Je kunt je automatische negatieve interpretaties testen door gebruik te maken van indringende vragen/doorvragen, 
zoals:

 � Hoe ben ik tot deze conclusie/interpretatie gekomen? 
 � Wat zijn de bewijzen die het ondersteunen?
 � Zijn er bewijzen tegen? Zo ja, welke?
 � Zouden er ook alternatieve interpretaties mogelijk zijn (bijvoorbeeld dat anderen de situatie anders zouden heb-

ben geïnterpreteerd)? Zo ja, wat zouden die dan zijn?

Het doel is niet om iemands interpretaties te verwerpen of te vragen om positief te denken, noch om naar de pos-
itieve kant van het leven te kijken. In plaats daarvan vragen we je om je interpretaties te identificeren en ze vervol-
gens kritisch te evalueren, om te testen hoe realistisch/waarschijnlijk ze zijn. Aan het einde van het proces kunt je je 
oorspronkelijke interpretatie in grote mate of misschien slechts in beperkte mate aanpassen, op basis van je eigen 
inzichten die je tijdens dit proces hebt opgedaan (wat “cognitieve herstructurering” wordt genoemd). Wanneer inter-
pretaties minder extreem, minder negatief worden, worden je negatieve gevoelens meestal ook minder intens en zul 
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je in toekomstige soortgelijke situaties op nieuwe manieren kunnen handelen/reageren.

Hoe kan CGT worden gebruikt/geïntegreerd in trainingen die SEL-vaardigheden helpen ontwikkelen?
 � Door de deelnemers te helpen om zich bewust te zijn van hun gevoelige punten - door hen te vragen om voor-

beelden van situaties te verzamelen en na te denken over situaties waarin ze een onevenredige, intense reactie op 
iets hebben gehad volgens henzelf of anderen

 � Door uit te leggen hoe gedachten emoties en reacties kunnen beïnvloeden
 � Door situaties te creëren die het subjectieve karakter van interpretaties aantonen (ook hier kunnen theatertech-

nieken worden gebruikt)
 � Door een reeks vragen op te nemen in debriefings zoals:

 �  Hoe voelde je je? Hoe intens waren je gevoelens?
 � Welke gedachten had je tijdens de activiteit - over de situatie, over jezelf, over anderen?
 � Nadat iedereen zijn gedachten/gevoelens heeft gedeeld: ben je verbaasd om de interpretaties van deze activi-

teit van anderen te horen? Zo ja, hoe en waarom?
 � Zou je je anders voelen als je de situatie op een nieuwe manier zou interpreteren?
 � Denk je, dat als je interpretatie zou veranderen, je reacties en gekozen gedrag ook zouden veranderen? Zo ja, 

hoe?

 
HOE JE THEATER KUNT GEBRUIKEN OM SOCIAAL-EMOTIONELE VAARDIGHEDEN TE ONTWIK-
KELEN

Tools uit de theaterwereld kunnen heel handige middelen zijn voor individuele en sociale transformatie. Door mid-
del van theateroefeningen en ensceneren kunnen we op veel verschillende niveaus met de werkelijkheid werken: de 
werkelijkheid vanuit verschillende perspectieven visualiseren, analyseren, ermee experimenteren, creatieve strat-
egieën genereren en oefenen voor het echte leven. Tegelijkertijd ontwikkelen we persoonlijk, relationeel en sociaal 
inzicht, bewustzijn en vaardigheden. Theater stelt ons in staat om na te denken over en te handelen naar onszelf - 
mind, body en emotie - en onze verbinding met anderen en met de wereld. 

Theatre of the Oppressed en Forumtheater
Een methodologische benadering van theater die bijzonder nuttig is om de verbinding tussen het zelf, anderen en 
de wereld te begrijpen en te bewerken, is de Theatre of the Oppressed (TO) benadering. TO werd ontwikkeld in de 
jaren 1970 door de Braziliaanse toneelschrijver Augusto Boal, en is gebaseerd op het boek Pedagogie van de onder-
drukten (Paulo Freire, 1970) - waar alle mensen, ongeacht hun leeftijd, achtergrond of situatie, kunnen onderwijzen 
en leren, eigenaar zijn van bepaalde kennis, alsook hetzelfde recht hebben om te spreken, gehoord te worden, en om 
opties, inhoud, problemen en oplossingen voor te stellen. TO wordt gebruikt om machtsstructuren te analyseren om 
machtsmisbruik dat in ons dagelijks leven systematisch wordt gepleegd en bestendigd in kaart te brengen. TO geb-
ruikt theaterspelletjes en oefeningen om onze percepties te de-mechaniseren en ons bewust te maken van onszelf 
en onze context. Door de ervaringen van de deelnemers als kernverhalen te gebruiken om de complexiteit van onze 
eigen realiteit te analyseren, stelt deze methodiek ons in staat alternatieven te zoeken en collectief te creëren voor 
conflicten die vaak moeilijk op te lossen zijn vanuit een individuele positie. 

Forumtheater is het basisinstrument binnen het Theatre of the Opressed. De structuur van het Forumtheater is geb-
aseerd op het presenteren van een kort stuk dat wordt gestopt op het moment dat er maximaal conflict is. Nadat 
de facilitator het stuk stopt, nodigt hij de toeschouwer uit om het debat te openen en het podium op te gaan om de 
hoofdrolspelers te vervangen om de situatie te veranderen.  

De facilitator levert gegevens om het debat te voeden, het publiek te betrekken en stelt vragen om een collectieve 
reflectie te genereren over ons gedrag, om zo bewustzijn en verandering in onze houding te bewerkstelligen.

Zo kunnen de deelnemers in het publiek, door hun optredens op het podium met de andere acteurs, tussenbeide 
komen in het stuk en hun gedachten, wensen, strategieën en oplossingen delen. De scène wordt net zo vaak ge-
herinterpreteerd als het publiek met verschillende interventies komt. Elk voorgesteld alternatief wordt besproken en 
geanalyseerd om de haalbaarheid van de voorgestelde oplossing te onderzoeken.  
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Proceswerk
Om onze invalshoek met betrekking tot het faciliteren van groepen te verbreden en om beter om te kunnen gaan met 
de vele emoties en reacties die tijdens TO-workshops kunnen opduiken, mixen we de methodologie met Proceswerk. 
Proceswerk of Procesgeoriënteerde Psychologie (POP) integreert en gebruikt bijdragen uit verschillende disciplines 
om de transformatie en groei van individuele en collectieve groepen te faciliteren: gemeenschaps- en organisatie-
ontwikkeling, diversiteits- en leiderschapstraining, counseling en groepsfacilitatie. Proceswerk richt zich vooral op 
het ontwikkelen van een staat van bewustzijn door individuen en groepen te helpen zich te realiseren hoe zij hun 
ervaringen waarnemen en beleven en ze te leren hun aanpak te veranderen en informatie te vinden die niet zo mak-
kelijk wordt opgemerkt of was weggestopt (en dus het vermogen van een persoon om te reageren beperkt). Veel van 
de informatie die we nodig hebben om onszelf te transformeren en om te groeien daagt ons gewone bewustzijn uit. 

Zonder het te beseffen, marginaliseren we bepaalde aspecten van onze dagelijkse ervaring: emoties, verlangens, 
dromen, intuïties, fantasieën, stemmingen, etc., omdat ze in conflict komen met ons basisgeloofssysteem of met de 
dominante cultuur waartoe we behoren. Proceswerk leert ons om ons te verbinden met ons diepere zelf en om cre-
atief te zijn en te navigeren te midden van extreme omstandigheden. 

Door middel van verschillende tools en oefeningen stelt POP ons in staat om dit te doen: 
 � Macht opnieuw verdelen en belang hechten aan de gemoedstoestand van groepen,
 �  Praten over verschillende onopgeloste of moeilijk op te lossen problemen,
 �  Reageren op gevoelens van frustratie als gevolg van wantrouwen of angst voor hogere machtssferen,
 �  Uitdaging bieden aan hopeloosheid m.b.t. verandering,
 �  De wens om te trainen binnen de gemeenschap en om de gemeenschap te ervaren opnieuw ontdekken,
 �  De kwaliteit van groepsprocessen verbeteren,
 �  Tijd besparen in termen van efficiëntie en effectiviteit van processen,
 �  Conflicten transformeren tot ruimtes voor reflectie en actie,
 �  Het heroverwegen van organisatievormen om groepsgelijkheid te bereiken en zorg te dragen voor eerlijkheid en 

machtsevenwicht,
 �  Deelname en betrokkenheid van alle betrokkenen stimuleren, rekening houdend met groepsdiversiteit.

Deze tool is gericht op het vinden van nieuwe manieren om sociale wezens te begrijpen en duurzamere gemeen-
schappen te creëren op basis van principes van co-existentie in diversiteit.

Theater- en Proceswerk toegepast op sociaal-emotioneel leren in jongerencontexten 
Theater- en Proceswerk is vooral nuttig bij het werken in een setting met jongeren vanwege de ontwikkelingsfase 
waarin jongeren zich bevinden. In deze levensperiode ervaren jongeren belangrijke fysieke, cognitieve en sociale 
veranderingen. Vooral hun relaties met anderen zijn relevant voor de manier waarop deze veranderingen plaatsvin-
den, maar ook hun besluitvorming en identiteitsvorming. Vaak hebben jongeren moeite om de complexiteit van de 
interactie tussen al deze elementen te begrijpen, en het ontbreekt hen vaak aan de middelen om deze complexiteit 
het hoofd te bieden en te beheersen, wat leidt tot conflicten met zichzelf en anderen en meer kans op risicogedrag.

Theater- en Proceswerk helpt jongeren om deze complexiteit in hun eigen tempo en in hun eigen woorden te identi-
ficeren, te visualiseren, te definiëren, te onderzoeken en te benaderen. Theater- en Proceswerk zijn nuttige tools voor 
jongerenwerkers om met jongeren te werken vanwege het volgende: 

 � Deze methoden helpen om moeilijke en/of abstracte concepten op eenvoudige en begrijpelijke wijze uit te leggen 
en ze plaatsen deze concepten in het alledaagse leven van de jongeren. Theater is vooral nuttig om het vermogen 
van jongeren te ontwikkelen om vanuit concrete ervaringen tot abstracte concepten te komen. 

 � De belichaamde en participatieve opzet van beide methoden stelt jongeren in staat zich de methode opnieuw toe 
te eigenen, deze aan te passen aan hun eigen manier van de werkelijkheid begrijpen en deze werkelijkheid te anal-
yseren vanuit voor hen relevante perspectieven. Als gevolg daarvan kunnen ze zelfbewustzijn en zelfmanagement 
integreren in de manier waarop ze zich tot zichzelf en tot anderen verhouden.  
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 � Deze methoden, met name Proceswerk, stellen jongeren in staat om verborgen aspecten van zichzelf, zoals hun 
identiteit, verlangens, angsten en geloofssystemen, die een impact hebben op de manier waarop ze zich tot an-
deren verhouden, te laten voortbestaan en te onderzoeken. Door deze verkenning worden jongeren zich bewust 
van hun beslissingen, risicofactoren en van de mogelijkheden om positieve veranderingen in zichzelf, hun relaties 
en binnen hun bredere sociale context door te voeren. 

Vanwege de potentie van deze instrumenten om met jongeren te werken en tegelijkertijd rekening te houden met hun 
perspectief, binnen een veilige ruimte, geloven wij dat jongerenwerkers deze methoden nuttig zouden kunnen vinden 
bij de omgang met jongeren, evenals het ondersteunen van jongeren bij hun relatie tot zichzelf en tot anderen.  



13

SELECTIE VAN ACTIVITEITEN VOOR DE 
ONTWIKKELING VAN SEL-VAARDIGHEDEN

De volgende oefeningen zijn geschikt voor het ontwikkelen van de sociaal-emotionele vaardigheden van jongeren-
werkers en jongeren met wie ze werken. Het zijn complexe activiteiten die tegelijkertijd helpen een scala aan vaar-
digheden te ontwikkelen (in de sjablonen geven we aan op welke vaardigheden ze zich richten). We hebben ze ge-
groepeerd op basis van het doel dat ze dienen tijdens de workshops. 

EERSTE CONTACT EN WARMING-UP ACTIVITEITEN

Het eerste contact is een belangrijk moment in de interactie met anderen: vaak blijven eerste indrukken nog lang han-
gen. In trainingen en workshops speelt het “eerste contact” ook een cruciale rol: het kan een goed klimaat scheppen, 
de deelnemers een idee geven van wat de stijl of het gevoel van de sessie zal zijn, en wat voor soort relaties ze zullen 
aangaan met de facilitator en de andere deelnemers. De drie activiteiten die hier gepresenteerd worden tonen drie 
belangrijke aspecten: 

• de verdieping van relaties voorbereiden door de deelnemers de kans te geven elkaar te leren kennen, een speelse 
en bewogen manier van collectieve zelfonthulling gebruiken om over elkaar te leren en ook begeleiders te helpen 
zien wie de deelnemers van de workshop zijn.  

• Het afstemmen van de deelnemers op het onderwerp, hen helpen om in contact te komen met hun vragen, twi-
jfels over het onderwerp

• Een goede dynamiek tussen individuele en collectieve ervaring bewerkstelligen; deel uitmaken van een groep, 
maar tevens individu zijn. 

De oefeningen die in dit onderdeel worden beschreven helpen de deelnemers om elkaar te leren kennen (The Big 
Wind Blows, ofwel De Wind Waait), op een leuke en energieke manier met elkaar in contact te komen (Mirror Dance, 
ofwel Spiegeldans), en zich op te warmen voor het thema relaties (Opinion Line).
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TIJD

10 minuten

DEELNEMERS 

4 – 15 deelnemers

MATERIAAL 

Stoelen (één stoel minder dan 
het aantal deelnemers)

OVERZICHT 

Dit is een perfecte intro-oefening - snel en fysiek, maar hij geeft ons toch de kans om elkaar een beetje te leren ken-
nen. Goed voor deelnemers die van snelle fysieke spelletjes houden.

DOELSTELLINGEN 

 � Ijsbreker – helpt mensen om wat te ontspannen en makkelijker de groep in te gaan. Op een speelse manier kan het 
de verlegen deelnemers helpen om ook eens in het middelpunt van de belangstelling te staan en zich uit te druk-
ken. Het kan een handige oefening zijn in groepen waarin de deelnemers niet dezelfde taal spreken. Het snelle 
tempo zorgt ervoor dat de deelnemers niet veel tijd hebben om na te denken.

 � Deze oefening helpt de deelnemers om de grenzen van hun comfortzone te voelen en om die ook uit te dagen.

INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

1. Vraag de deelnemers om in een kring te zitten met één stoel minder dan het aantal mensen in de groep.
2. De persoon die opstaat, bijvoorbeeld de begeleider, zegt dan iets over zichzelf, zoals “De wind waait als je van 

tuinieren houdt” of “De wind waait als je in een ander land woont dan waar je geboren bent”. 
3. Na het statement van de persoon die in het midden staat, staat iedereen op. Ze kunnen dan even de tijd nemen om 

te bepalen of die zin ook voor hen geldt en met wie ze dit delen en met wie niet.  
4. Als de begeleider klapt, probeert iedereen een andere stoel te vinden waarop hij/zij kan gaan zitten. 
5. De persoon die geen zitplaats heeft gevonden blijft in het midden en moet een zin over zichzelf zeggen en de 

tweede ronde gaat op dezelfde manier. Begeleiders zorgen ervoor dat de rondes niet vertragen.

HINTS 

Probeer de snelheid erin te houden. Probeer het luchtig te houden en soms zelfs grappige uitspraken te doen die de 
deelnemers helpen het spel gemakkelijker te spelen.
Het is een oefening die kan uitmonden in een diepere oefening. Als je het ritme vertraagt, kunnen de statements au-
tomatisch naar gevoeligere zones opschuiven.
Begeleiders kunnen ook statements inbrengen als ze bepaalde onderwerpen willen behandelen. 

Activiteit ontwikkeld door: Andrew Fluegelman en collega’s 

“DE WIND WAAIT”
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VARIATIES 

Dit is een populaire activiteit; je kunt het spel zowel met kinderen als met volwassenen spelen. De Big Wind Blows (of 
Cold Wind Blows/Change Chairs if) is ontwikkeld in de jaren ‘70 als onderdeel van de New Games beweging, ontwik-
keld door Andrew Fluegelman en collega’s. Er zijn veel variaties beschikbaar van ditzelfde spel. Voor meer informatie:  
https://www.tefl.net/elt/ideas/games/change-chairs-if/

“DE WIND WAAIT”

https://www.tefl.net/elt/ideas/games/change-chairs-if/
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TIJD

5-7 minuten

DEELNEMERS

6 deelnemers of meer

MATERIAAL

De trainer maakt een 5-7 minuten durende playlist die bestaat uit korte delen van populaire nummers met heel ver-
schillende stijlen (een melodieus nummer, rock n’ roll, elektronische muziek, popsongs, etc.). Het kan een klein stukje 
(20-25 seconden) bevatten van 14-18 verschillende nummers, of je kunt gewoon doorklikken via de afspeellijst wan-
neer dat zo uitkomt. De trainer heeft een apparaat nodig waarop de muziek kan worden afgespeeld (en een speaker).

OVERZICHT 

Dit is een plezierige, stimulerende, non-verbale activiteit die deelnemers in tweetallen uitvoeren. Ze dansen op ver-
schillende melodieën waarbij ze elkaar afwisselend spiegelen.

DOELSTELLINGEN 

 � De deelnemers verbinden door hen een plezierige activiteit aan te bieden
 � Het ijs breken
 � Het zelfbewustzijn over grenzen vergroten bij de deelnemers

INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

1. Vraag de deelnemers om tweetallen te maken.
2. Vraag hen om te beslissen wie “A” en wie “B” wordt.
3. Vertel dat je een lijst met verschillende muziek gaat afspelen. Als ze het eerste nummer horen, kan “A” zich op de 

muziek gaan richten hoe hij of zij dat maar wil en “B” moet hem of haar spiegelen. Als “B” vindt dat de beweging 
van “A” te veel ingehouden is, kunnen ze de bewegingen vergroten, maar ze kunnen ook minder expressief zijn als 
de beweging van “A” juist als too much voelt.

4. Als de muziek verandert, veranderen de rollen en nu laat “B” de bewegingen zien en “A” spiegelt ze.
5. Dit gaat door tot de laatste muziek wordt afgespeeld.

Activiteit ontwikkeld door: Képes Alapítvány 

“SPIEGELDANS”
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NABESPREKING

Vragen voor debriefing:
 � Hoe vond je de oefening? 
 � Wat heb je geleerd over je grenzen? Was er een beweging die too much voor je was en voelde je je ongemakkelijk 

om die te spiegelen? Zo ja, heb je je recht gebruikt om de bewegingen te verzachten? Of ben je uit je comfortzone 
gestapt?

 � Hoe voelde je je in de verschillende rollen?
 � Als je partner je bewegingen vergrootte of verkleinde, hoe voelde je je dan?

“SPIEGELDANS”
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TIJD

15-20 minutes

DEELNEMERS 

8 - 20 deelnemers

MATERIAAL 

Tape of stift om een lijn op de 
vloer te trekken

OVERZICHT 

Met deze oefening kunnen we de deelnemers kennis laten maken met onderwerpen/vragen over relaties. We zullen 
deze oefening later tevens bij andere activiteiten gebruiken. Deze oefening geeft ons o.a. de kans om de groep te 
scannen (wat zijn de spraakmakende onderwerpen, meningen, gevoeligheden, enz.)

Activiteit ontwikkeld door: In Touch en Associació La Xixa Teatre 

“MENINGENLIJN”

DOELSTELLINGEN 

 � Geef de deelnemers de kans om na te denken en meningen te delen over relaties en sociale connecties: hoe krij-
gen we connectie, hoe beginnen, onderhouden of beëindigen we een relatie.

 � Identificeer de uitdagingen/moeilijkheden in de groep rondom sociale relaties. 
 � Help deelnemers na te denken over “vanzelfsprekende” ideeën en concepten rondom relaties.

INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

1. Markeer een lijn op de grond van de ruimte met behulp van tape of een markeerstift. Vraag alle deelnemers om op 
de lijn te gaan staan. Leg uit dat het ene uiteinde JA betekent en het andere uiteinde NEE. Lees hardop een state-
ment voor en laat de deelnemers kiezen waar op de lijn ze willen gaan staan op basis van hoe erg of hoe weinig ze 
het eens zijn met het statement.

2. Begin met eenvoudige statements, zodat de deelnemers de methode leren begrijpen. Bijv. “Het moet voor tieners 
toegestaan zijn om te roken”.

3. Ga verder met statements over relatieproblemen. Bijvoorbeeld met bepaalde problemen die jou belangrijk lijken 
voor deze groep of die verband houden met het onderwerp “skills to connect”. Het is belangrijk om op te merken 
dat het doel van deze oefening kan variëren van een zeer eenvoudige oefening, zoals werken aan het onderwerp 
“eerste contact”, tot complexere issues rondom relatieproblemen. Je kunt een lijstje met statements maken, af-
hankelijk van je groep en het doel van de oefening. Hier geven we alvast twee sets met statements als voorbeeld:

“Eerste contact”
 � Het is helemaal oké om handen te schudden als je iemand voor de eerste keer ontmoet.
 � Het is oké om iemand op de wang te kussen bij het eerste contact.
 � Oogcontact is altijd het eerste contact.
 � Mannen moeten vrouwen eerst begroeten bij het eerste contact.
 � We moeten de ‘eerste contact-regels/normen’ kennen van het land waarin we verblijven/wonen. Het is niet beleefd 

om dit soort dingen te vragen. 
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“Relaties”
 � Als je geen relatie/vrienden hebt, heb je een probleem.
 � Een relatie beëindigen is traumatisch.
 � Echte vriendschappen worden in de kindertijd gesloten.
 � Een echte vriendschap duurt lang.
 � In een goede relatie heb je geen geheimen voor elkaar.
 � Vertrouwen is een basiswaarde in een goede relatie.
 � Met je man/vrouw/vriend/vriendin moet je alles delen (emoties/dilemma’s/gedachten, maar ook je geld/bezit)
 � Er is geen kans op echte verbinding in een relatie als de moedertalen verschillen.
 � Ware vriendschap tussen een man en een vrouw komt nooit voor.
 � Het is nooit mogelijk om onvoorwaardelijk van iemand te houden.

Vraag de deelnemers na elke stelling kort uit te leggen waarom ze hun positie hebben gekozen. Deelnemers kunnen 
hun positie op de lijn wijzigen als iemand of iets hen op andere gedachten brengt. Ze kunnen delen waarom ze van 
gedachten zijn veranderd.

NABESPREKING

In de afsluitende kring kunnen de deelnemers delen wat ze makkelijk of moeilijk vonden tijdens de oefening. Wat heb 
je geleerd?

HINTS 

Deze oefening activeert de cognitieve vaardigheden (meer over denken en praten en minder over belichaming of 
gericht zijn op emoties). Voor sommige mensen is het misschien makkelijker om te denken en te praten in plaats van 
met emoties of belichaming werken.
Deze oefening kan ook uitdagend zijn v
oor sommige deelnemers: het kan een uitdaging zijn om je stem/mening openlijk te laten horen in een groep door er-
gens op een lijn te gaan staan en ook om je verbaal uit te drukken (hier kunnen allerlei redenen achter zitten: groeps- 
of machtsdynamiek, persoonlijkheid, genderverschillen, etc.).

“MENINGENLIJN”
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ACTIVITEITEN DIE VERBALE/NON-VERBALE COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN

De volgende activiteiten zijn geschikt om verbale (Barrières voor actief luisteren, Alles over communicatie - reeks 3) 
en non-verbale (Alles over communicatie - reeks 1, JA/NEE, Blind games, Colombiaanse hypnose) communicatievaar-
digheden te ontwikkelen. Ze helpen de deelnemers ook om te oefenen met perspectief nemen (Alles over communi-
catie - reeks 2).

In de eerste plaats bieden deze activiteiten een soort veilig laboratorium om de bekendheid en het vertrouwen van de 
deelnemers in de verschillende communicatiemiddelen te vergroten (om zich er bijvoorbeeld van bewust te worden 
dat lichamelijk contact gemakkelijk is, maar oogcontact moeilijk, etc.). Ten tweede moedigen deze activiteiten aan 
om specifieke gevoelige zones in het relationele domein te openen: hoe verhoud je je tot leeftijdsgenoten terwijl je 
respect toont en terugkrijgt, hoe kun je limieten en grenzen uitdrukken, hoe verhoud je je tot groepen, tot hiërarchie 
en dominantie, enz. 
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TIJD

30-40 minuten

DEELNEMERS 

6 – 20 deelnemers

OVERZICHT 

Deze activiteit helpt om het zelfbewustzijn van je luister skills te vergroten en helpt luister skills te ontwikkelen door 
communicatiebarrières te laten zien en door te laten zien hoe die de verhalenverteller beïnvloeden. Het helpt ook de 
deelnemers te verbinden door hen een leuke, plezierige activiteit aan te bieden.

Activiteit ontwikkeld door: Képes  Alapítvány  

“BARRIÈRES VOOR ACTIEF LUISTEREN”

MATERIAAL 

Geprinte instructies voor elk tweetal met een beschrijving van verschillende manieren waarop een luisteraar “com-
municatiebarrières” kan creëren wanneer een verteller zijn verhaal wil delen.

De trainer maakt een vel papier met alle instructies en knipt het vel vervolgens door zodat er per stukje papier één 
enkele instructie staat. Elk tweetal moet set met instructies hebben.
Als je 14 deelnemers hebt, moet je 7 papiertjes knippen.
De trainer vouwt de papiertjes op en doet ze in een envelop voor elk tweetal.

Instructies (kan worden aangepast):
 � Regelmatig oogcontact verbreken (bijv. naar de ruimte achter je partner staren...).
 � Doen alsof je naar je partner luistert terwijl je stilletjes terugtelt van 100 (per 3) (dit creëert een gelijkaardige situ-

atie als wanneer mensen niet echt luisteren, hun aandacht ligt elders)
 � Veel adviezen aan je partner geven, hem/haar voorzien van oplossingen!
 � Wees super optimistisch, kijk telkens naar de zonnige kant van de zaken.
 � Onderbreek je partner regelmatig.
 � Wees uiterst empathisch!(Arme jij! Hoe kun je dit nou allemaal aan? Dit moet zo verschrikkelijk moeilijk voor je 

zijn!)

Video by Képes Alapítvány

https://www.youtube.com/watch?v=1Y4bEJvWWRc
https://www.youtube.com/watch?v=wL7csgoHNz4
https://www.youtube.com/watch?v=wL7csgoHNz4
https://www.youtube.com/watch?v=1Y4bEJvWWRc
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 � Leg je partner uit dat zijn/haar probleem miniem is ten opzichte van grotere wereldproblematiek.
 � Terwijl je partner tegen je praat, controleer je regelmatig je mobiele telefoon.
 � Onderbreek je partner en begin over jezelf te praten (over je gelijksoortige probleem en over hoe geweldig je dat 

hebt opgelost). 
 � Toon interesse in een kleiner, irrelevant deel van het probleem van je partner! Stel daar meer vragen over. (Dit 

laat een situatie zien waarin je partner niet geïnteresseerd is in jouw zorgen, maar in de details die voor hem/haar 
relevant zijn).

 � Schud je hoofd en vertel je partner waarom hij/zij zich vergist (in zijn/haar benadering van het probleem) (Je hebt 
het mis... Mensen doen zoiets niet...)

DOELSTELLINGEN 

 � Het versterken van luister skills door het demonstreren van communicatiebarrières en hoe deze de verteller beïn-
vloeden.

 � Zelfbewustzijn over iemands luister skills vergroten
 � Deelnemers verbinden door hen een leuke activiteit aan te bieden

INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

1. Vraag de deelnemers om tweetallen te vormen.
2. Geef een envelop met instructies aan elk tweetal en vraag hen om de kleine stukjes papier onderling gelijk te ver-

delen, zonder ze te open te vouwen of te lezen.  
3. Vraag dan elke persoon om na te denken over een situatie die hen op dit moment een soort frustratie bezorgt en 

die ze met hun partner willen bespreken (het moet een kort verhaal zijn, niet langer dan 5 minuten; iemand wil 
misschien niet het belangrijkste in zijn leven kiezen bij deze oefening).

4. Vraag dan aan elk tweetal om te beslissen wie als eerste de verhalenverteller is en wie de luisteraar is.
5. De verteller kan beginnen met het delen van een verhaal en de luisteraar luistert even stil, en dan zal hij of zij de 

eerste instructie moeten openvouwen en lezen, en verder moeten luisteren naar de verteller terwijl de instructie 
wordt opgevolgd. 

6. De verteller mag raden waar de instructie over gaat - en de luisteraar zal de waarheid onthullen, zelfs als er fout 
was geraden (zodat hij of zij naar de volgende instructie kan gaan).

7. Ze gaan door met deze activiteit totdat alle instructies voor de luisteraar zijn voltooid.
8. Dan wisselen ze van rol.

“BARRIÈRES VOOR ACTIEF LUISTEREN”

NABESPREKING

Vragen voor debriefing:
 � Vond je de oefening leuk? 
 � Welke “communicatiebarrière” gebruik je het meest in je dagelijks leven? 
 � Hoe voelde je je als verteller?
 � Hoe voelde je je als luisteraar?
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THEORIE 

Rogers, C. R., & Farson, R. E. (1957). Active listening (p. 84). Chicago, IL: Industrial Relations Center van de Universiteit 
van Chicago.

“BARRIÈRES VOOR ACTIEF LUISTEREN”

De trainer kan uitleggen wat “actief luisteren” betekent en welke technieken mensen kunnen gebruiken om de ver-
teller zo veel mogelijk ruimte te geven en hem of haar het gevoel te geven dat hij of zij begrepen wordt.
Dergelijke technieken zijn onder andere:

 � vragen stellen als je iets niet begrijpt, de spreker vragen om bepaalde aspecten te verduidelijken 
 � open vragen stellen (Hoe was het? En wat is daar(na) gebeurd? Wat gebeurde er eerst, wat gebeurde er daarna?)
 � stil zijn, geduldig wachten terwijl de ander over een probleem nadenkt 
 � met eigen woorden samenvatten wat de essentie van het probleem is (hoe jij het hebt begrepen) 
 � nagaan hoe de ander zich voelt - en vragen of je het goed hebt begrepen of dat je nog iets mist.
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Activiteit ontwikkeld door: Élan Interculturel 

“ALLES OVER COMMUNICATIE”

TIJD

120 -180 minuten, afhankelijk van het ritme van je groep. Bij meer gevorderde groepen is het mogelijk om de volledige 
3 reeksen in 2 uur te doen, bij minder gevorderde groepen kan het zijn dat je 3 uur nodig hebt.

DEELNEMERS

10 - 20 deelnemers

MATERIAAL 

 � Flipchart, markers, plakgum
 � Foto’s van communicatie-gebruiken in verschillen-

de culturen 
 � Post-its

OVERZICHT 

Deze reeks verkent verschillende aspecten van communicatie. We richten ons eerst op communicatiemiddelen, waa-
rbij we onze eigen voorkeuren en gevoeligheden onderzoeken. We onderzoeken hoe we het communicatiegedrag van 
andere mensen interpreteren. Tot slot kijken we naar een belangrijk element van hoe mensen zich tot elkaar verhoud-
en door middel van het concept “facework”. 

DOELSTELLINGEN

 � Verschillende facetten van “communicatie” ontdekken, vooral non-verbale communicatie: proxemics (het gebruik 
van afstand), oogcontact, lichamelijk contact, houding, gebaar enz.

 � Deelnemers de gelegenheid geven om hun comfortzone en voorkeuren te identificeren. 
 � Nodig de deelnemers uit om communicatievormen te verkennen die anders zijn dan de vormen die ze zelf meestal 

gebruiken.
 � “Facework” leren begrijpen als het voornaamste momentum bij het beheer van relaties: hoe kun je de nodige 

erkenning en aandacht bieden zonder too much te bieden.

INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

REEKS 1: VERKENNEN VAN NON-VERBALE COMMUNICATIE. WAAR ZITTEN MIJN GEVOELIGE ZONES?
1. Vertel de deelnemers nog voordat jullie beginnen dat je een reeks non-verbale activiteiten gaat voorstellen. Mees-

tal komen hier geen moeilijkheden bij kijken, maar als een deelnemer zich om welke reden dan ook erg ongemak-
kelijk voelt, mag hij/zijn stoppen en gaan zitten. Vraag of iemand fysieke problemen heeft waar jij of de anderen 
zich bewust van moeten zijn (bijv. iets aan de knie, enz.). Vraag hen om de verschillende instructies of hun eigen 
gedrag niet te analyseren, maar enkel eventuele emoties of interpretaties te registreren zonder er verder op in te 
gaan. Je kunt de instructies hieronder doornemen.
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“ALLES OVER COMMUNICATIE”

2. “Begin te door de ruime te lopen. Verken alle hoeken en delen van de kamer. Probeer of de deelnemers hun aan-
dacht kunnen richten op het moment zelf (hier en nu), op de ademhaling en op hun gewicht.”

3. “Kijk of er lege plekken in de kamer zijn en ga daarheen. Let op je voeten en de lege plekken.
4. “Ga nu naar een plek waar geen ruimte vrij is en blijf bewegen” (Op dit punt komen de deelnemers meestal dicht 

bij elkaar in het midden van de zaal. Probeer of je ze in beweging kan weten te houden zodat ze niet stilstaan en 
vastzitten).

5. “Als één persoon stopt, moet iedereen stoppen. Als één persoon weer in beweging komt, gaat iedereen weer be-
wegen.”

6. “Blijf lopen, als je oogcontact krijgt met iemand, sta dan drie seconden stil en ga vervolgens weer bewegen.”
7. “Als je oogcontact hebt, groet elkaar dan op wat voor non-verbale manier je maar wilt. Probeer voor elke nieuwe 

ontmoeting weer een andere benadering/begroeting.
8. “Zoek een partner. Vind een goede plek als tweetal, zodat jullie genoeg ruimte hebben.  Ga tegenover elkaar staan. 

Tel samen van 1 tot 3, waarbij je om de beurt optelt.” Als je ziet dat de deelnemers het ritme hebben gevonden: 
“verander nummer 1 nu naar een specifiek geluid en gebaar. Vanaf nu ga je dit gekozen geluid en gebaar herhalen 
in plaats van 1 te zeggen.” Als de deelnemers genoeg geoefend hebben, vraag ze dan om nummer 2 en daarna ook 
nummer 3 te veranderen. Uiteindelijk nodig je een paar tweetallen uit om hun “ritme-machine” aan de anderen 
te presenteren. Deze oefening, “Ritmemachines” genaamd, is bedacht door “Augusto Boal” als een middel om 
onszelf te “demechaniseren” van onze dagelijkse routines.

9. “Ga weer lopen en zoek een nieuwe partner, iemand die je niet goed kent. Een van jullie gaat een spiegel zijn en 
de ander het onderwerp. De spiegel moet alles weerspiegelen wat het onderwerp doet. Het doel is niet om er een 
wedstrijdje van te maken, maar om iets te doen wat de spiegel niet kan volgen. Verschillende soorten bewegingen 
verkennen.” 

10. Tijdens deze activiteit doen we verschillende versies van de spiegeloefening: in de volgende ronde nodigen we de 
deelnemers uit om met een andere partner dezelfde basistaak uit te voeren, maar dan op verschillende afstan-
den: “kom zo dicht mogelijk bij elkaar, tot aan de grens van wat jullie beiden prettig vinden”. Ga zo ver mogelijk 
van elkaar vandaan, zonder het gevoel te verliezen dat jullie een koppel zijn”. Een derde oefening bestaat uit het 
uitnodigen van de “spiegels” om iets anders of complementairs aan het onderwerp te doen. De spiegeloefening is 
ook bedacht door Augusto Boal.

11. Verdeel de groep in “twee samenlevingen”, gelijk in aantal. Je vertelt ze dat de ene helft van de samenleving een 
specifieke culturele code heeft: ze houden echt van oogcontact en proberen vooral oogcontact te maken met 
mensen die dat proberen te vermijden. De andere samenleving heeft precies de omgekeerde code: ze hebben de 
neiging om oogcontact te vermijden. Nodig de twee samenlevingen uit tot interactie. Vraag ze na twee minuten 
om van rol te wisselen. 

12. In de volgende oefening vraag je de helft van de groep om in het midden van de kamer te blijven staan en de ogen 
te sluiten. De andere helft krijgt de volgende instructie: benader de deelnemers die hun ogen dicht hebben en 
vergezel ze een paar meter. Verlaat ze daarna weer en ga dan op zoek naar andere deelnemers om te begeleiden. 
Vraag de groepen na twee of drie minuten om van rol te wisselen.

13. Nodig de deelnemers uit om in een kring te gaan staan die zo dicht bij elkaar ligt dat hun schouders elkaar uitein-
delijk raken. Vraag hen om naar rechts te gaan en de cirkel heel dicht bij elkaar te houden. Vraag hen om te gaan 
zitten. 

14. Leg uit dat de activiteitenreeks nu voorbij is en dat het nu tijd is om de ervaringen die we hebben opgedaan te 
verwoorden. Maak eerst een recap van de verschillende activiteiten en vraag de deelnemers met welk aspect van 
non-verbale communicatie ze hebben gespeeld. Corrigeer indien nodig en noteer elk item op een flipchart papier. 
Vertel de deelnemers dat het heel normaal is dat sommige van deze vormen makkelijker voor ons zijn en andere 
weer moeilijker. Het ontdekken hiervan is een van de doelstellingen van de reeks. Vraag de deelnemers om een vi-
suele check te doen de makkelijke en moeilijke aspecten te vergelijken. Noem de ene kant van de zaal de “JA-kant” 
en de andere kant de “NEE-kant”. Nodig de deelnemers uit om de vragen die u gaat stellen te beantwoorden door 
zich ofwel dichter bij de “JA-” ofwel bij de “NEE”-kant te positioneren. Vertel dat dit een soort verkenning is en 
dat het in hun eigen belang is om eerlijk en nieuwsgierig te zijn. Het is volkomen normaal dat bepaalde aspecten 
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NABESPREKING

REEKS  1  
Verschillende communicatiemiddelen identificeren: 
Je kunt deze discussie aan het einde van de reeks gebruiken. Hier zijn de kernboodschappen: we onderscheiden 
verbale communicatie (waarbij je woorden gebruikt), para-verbale communicatie (waarbij we ons uitdrukken via 
stem maar zonder woorden) en non-verbale communicatie (hier is geen stem bij betrokken, alleen het lichaam). 
Onze huidige moderne Europese samenleving legt veel nadruk op verbale communicatie (gesproken of geschreven) 
maar non-verbale aspecten zijn net zo belangrijk voor ons vermogen om bedoelingen over te brengen en relaties 
te ontwikkelen. De drie aspecten zijn met elkaar verbonden, maar er kunnen ook discrepanties zijn. In dat geval 
worden we ons er snel van bewust dat er iets “fout” is (denk aan iemand die vriendelijk glimlacht terwijl hij je vertelt 
dat hij erg boos is). 

Vanaf nu richten we ons op non-verbale communicatie. Vul elementen aan die de deelnemers mogelijk hebben 
geïdentificeerd om een complete lijst te hebben: proxemics - het gebruik van afstand/oogcontact/fysiek contact of 
aanrakingen/ritmes/gebeurtenissen/mimiek/houdingen.
Verkennen van interculturele perspectieven

 � Om de interculturele dimensie van communicatie te verkennen, vraag je de deelnemers, telkens wanneer zij hun 
mening geven met behulp van hun eigen communicatievorm, of zij verwachten dat er op dat niveau culturele 
diversiteit is (d.w.z. verschillende culturen met verschillende praktijken) en wat voor soort culturele verschillen 
zij kennen. Je kunt het hebben over nationale, religieuze verschillen, maar ook over gender, sociale klasse, enz. 

 � Met buitenlanders/migranten kun je bespreken welke aspecten van de lokale communicatiestijl lastig zijn om 
aan te wennen. 

“ALLES OVER COMMUNICATIE”

INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

REEKS 2: ANDEREN BEGRIJPEN
1. Voordat je de activiteit gaat uitvoeren moet je wat foto’s vinden m.b.t. communicatie in verschillende culturele 

omgevingen, communicatieproblemen of vormen van communicatie die voor de deelnemers “vreemd” kunnen 
lijken. Het is belangrijk om een selectie met foto’s te maken die emotionele betrokkenheid kunnen oproepen. 

2. We beginnen de activiteit met het plaatsen van de geprinte foto’s op de grond of aan de muur. Daarna vragen we 
de deelnemers om even bij alle foto’s langs te gaan.

3. Vervolgens moeten de deelnemers de foto vinden die hen het meest aansprak en groepjes maken aan de hand van 

makkelijker zijn en weer andere lastiger. Voor elk antwoord kun je de deelnemers vragen om te kijken waar ze zelf 
staan en waar de anderen staan. Hier zijn een paar vragen die je zou kunnen stellen. Moedig de deelnemers aan 
om soortgelijke vragen te stellen:

 � Het was gemakkelijk om rond te lopen in de ruimte
 � Het was gemakkelijk om met verschillende ritmes te spelen 
 � Het was gemakkelijk om dicht bij een vreemde te zijn
 � Het was gemakkelijk om oogcontact te zoeken
 � Het was gemakkelijk om oogcontact te vermijden
 � Het was makkelijker om oogcontact te zoeken dan om het te negeren
 � Het was gemakkelijk om de verbinding over een grotere afstand vast te houden
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hun fotokeuzes.
4.  Geef post-its aan elke deelnemer.
5. Vraag de deelnemers om het met de anderen in het 

groepje te delen wanneer er een verband is met een 
persoonlijke situatie. Vraag hen dan om ieder voor 
zich emoties op de post-its te schrijven die verband 
houden met de foto en deze op het personage waar-
mee ze zich identificeren op de foto te plakken.

6. Daarna geeft de trainer een andere post-it (een ande-
re kleur) en vraagt deelnemers om de mindset van de 
ander hypothetisch te onderzoeken en zich voor te 
stellen hoe hij of zij de situatie beleefde. Wat is zijn 
hun beweegredenen? Vervolgens je hen uit om deze 
post-it te verbinden met de andere personages op de foto. 

7. Tot slot vragen we elke groep om de door hen gekozen foto aan alle deelnemers te presenteren en te vertellen 
waarom ze die hebben gekozen. Vervolgens vragen we hen om hun hypothese van mindset/wereldbeeld van “an-
dermans” foto te delen en discussie te laten ontstaan met bijdragen van alle deelnemers.

NABESPREKING

REEKS 2
Hier zijn wat vragen die je misschien wil onderzoeken: 

 � Hoe was de activiteit voor jou? Was een bepaald deel moeilijk of ongemakkelijk? Werd je door iets verrast? 
 � Hoe gemakkelijk was het om een hypothese te formuleren over het gedrag/de intenties van de ander? 
 � Waarom denkt je dat zo’n “onderzoek” of “perspectiefvorming” niet automatisch gaat? Wat zijn volgens jou de 

obstakels? 

INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

REEKS 3: IN GESPREK MET DE ANDEREN
Vertel de deelnemers dat je theater gaat aanwenden om een aantal aspecten van communicatie verder te onderzoek-
en. Zet twee stoelen naast elkaar. Dit wordt je podium. Vraag om een vrijwilliger. Vertel dat jullie nu  veel sketches gaat 
doen over dezelfde situatie. Je kunt wat voor specifieke context dan ook bedenken. We stellen het volgende voor: je 
stapt in de tram en herkent een andere deelnemer van een workshop die je twee weken geleden hebt bijgewoond. 
Vraag de andere deelnemers om de vrije stoel in te nemen en te laten zien wat als een “fout” in communicatie kan 
worden beschouwd. 
Als alternatief stellen we een “verjaardag” voor, bijv.: het is de verjaardag van een stagiair die twee maanden met jou 
heeft gewerkt. De collega’s hebben samen besloten om ergens iets te gaan drinken. De bezette stoel is van de stagiair 
die jarig is en de lege stoel is voor een collega die meedoet aan het feestje. Vraag nog eens naar allerlei mogelijke 
fouten.

“ALLES OVER COMMUNICATIE”
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NABESPREKING REEKS 3

Bij de eerste debriefing ronde worden de interculturele aspecten van verschillende vormen van communicatie (fysiek 
contact, oogcontact, enz.) onderzocht.
Het eigenlijke doel van de3e reeks was echter het introduceren van het concept van facework en meer in het bijzonder 
“gezichtsbedreigende handelingen”. We raden je aan om dit concept in het middelpunt van de debriefing discussie 
te plaatsen. De kerngedachte is dat we, om de ander te “respecteren”, de regels van “facework” moeten volgen. We 
kunnen twee soorten fouten maken: 
1. Niet genoeg aandacht geven aan de persoon in verhouding tot de relatie en zo zijn/haar behoefte aan erkenning 

in gevaar brengen. In het eerste scenario zou dit bijvoorbeeld zijn om naast de ander te gaan zitten zonder gedag 
te zeggen.

2. Te veel aandacht/belang aan de relatie geven en daarmee zijn/haar behoefte aan autonomie en vrijheid bedrei-
gen. 

Het tweede scenario (of eigenlijk elk “cadeau”-scenario) belicht deze twee kanten heel goed. Het aanbieden van een 
potlood voor de verjaardag van een collega kan te weinig zijn, maar het aanbieden van een Rolex kan net zo verkeerd 
zijn. 
Een paar helpende vragen zouden kunnen zijn:

 � Leek de hoofdpersoon (de persoon die de lege stoel neemt) je respectvol?
 � Hoe hebben ze geprobeerd hun respect te tonen aan de andere persoon?
 � Waar hebben ze zich vergist? 
 � Waarom is te veel geven (aandacht, nabijheid, geschenk enz.) een probleem?
 � Wat gebeurt er als je een heel belangrijk cadeau krijgt van iemand die je niet zo goed kent?

HINTS 

REEKS 1:
Timing en een goed gevoel voor ritme kunnen belangrijk zijn voor een prettige flow. Er is geen ‘absolute’ lengte voor 
deze activiteiten, maar ze zijn vrij kort. Let op de deelnemers om te zien in hoeverre ze nog bezig zijn met de activite-
iten of dat ze klaar zijn voor verdere instructie.

REEKS 3: 
Ook deze simulaties duren niet lang. Zorg ervoor dat verschillende vormen van “fouten” worden onderzocht.
Lees de literatuur om je veilig en zelfverzekerd te voelen bij het leiden van deze debriefing.

THEORIE 

Referenties:
 � Alle activiteiten zijn, tenzij anders vermeld, ontwikkeld door Élan Interculturel.  
 � Augusto Boal 1992 Games voor Actors en Non-Acteurs, 2e editie. New York: Routledge
 � Voor meer over “facework” vertrouwen we op Brown en Levinson’s beleefdheidstheorie (Brown P. Some Univer-

sals in Language Usage / P. Brown, S. Levinson. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 345 p) Een eenvoud-
ige inleiding vind je op: http://scodis.com/for-students/glossary/politeness-theory/.

“ALLES OVER COMMUNICATIE”

http://scodis.com/for-students/glossary/politeness-theory/
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Voor meer achtergrond: 

Voor meer achtergrond: 
Lees onze critical incidents over interactie en communicatie(https://intimacyacrosscultures.eu/collection/#relation-
ship-to-each-other).
Lees over relationele vaardigheden in het SELFEE-handboek (vanaf pagina 40): http://selfeeproject.eu/document-
en_en/SOCIAL_EMOTIONAL_LEARNING_FOR_JOB_SEARCHERS.pdf

“ALLES OVER COMMUNICATIE”

https://intimacyacrosscultures.eu/collection/#relationship-to-each-other
https://intimacyacrosscultures.eu/collection/#relationship-to-each-other
http://selfeeproject.eu/documenten_en/SOCIAL_EMOTIONAL_LEARNING_FOR_JOB_SEARCHERS.pdf
http://selfeeproject.eu/documenten_en/SOCIAL_EMOTIONAL_LEARNING_FOR_JOB_SEARCHERS.pdf
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Activiteit ontwikkeld door: Associació  La  Xixa  Teatre  en  Képes  Alapítvány 

“JA-NEE”

TIJD

Ongeveer 20 minuten

DEELNEMERS 

6+ deelnemers

MATERIAAL 

Geen

OVERZICHT 

Deelnemers vormen tweetallen en onderzoeken hoe ze met elkaar kunnen communiceren door alleen de woorden 
“JA” en “NEE” te gebruiken en niets anders.

DOELSTELLINGEN 

 � Deelnemers voorbereiden op deelname aan theateractiviteiten
 � De non-verbale communicatievaardigheden van deelnemers ontwikkelen

INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

1. Vraag de deelnemers om tweetallen te maken
2. Vraag hen om te beslissen wie “A” en wie “B” wordt.
3. Eerst kan “A” alleen het woord “JA” gebruiken en persoon “B” alleen “NEE”. Vraag de tweetalen om alleen met 

deze 2 woorden aan een scène te werken (de tweetallen werken tegelijkertijd). Ze kunnen hun woorden op veel 
verschillende manieren gebruiken, ze kunnen lichaamstaal gebruiken om te benadrukken wat een specifiek “JA” 
of “NEE” betekent op dat moment. JA kan overeenkomst betekenen, een wens, een vraag, enz... NEE kan betek-
enen: afwijzing, je grens bewaken, een teken van vermoeidheid, enz. De betekenis van woorden kan voortdurend 
worden aangepast, deelnemers kunnen ze veel verschillende betekenissen geven. De taak van persoon “A” is om 
persoon “B” uiteindelijk JA te laten zeggen. “A” kan al dan niet slagen in zijn/haar missie (beide uitkomsten zijn 
interessant en kunnen besproken worden in de debriefing sessie).

4. Na 5 minuten worden de rollen gewisseld.

NABESPREKING

Vragen voor debriefing:
 � Hoe vond je de oefening? 
 � Hoe kon je gebaren, lichaamstaal en je stem gebruiken om meer betekenis toe te voegen aan het ene woord dat 

je kon gebruiken?
 � Was het makkelijker om JA of NEE te zeggen? Waarom?
 � Lukte het je om je partner van gedachten te laten wisselen en uiteindelijk op JA te laten overschakelen? Als dat 

inderdaad lukte, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Wat hielp?
 � Was je partner in staat om jou tot JA te overtuigen (toen je in de NEE-rol zat)? Zo ja, hoe heeft hij of zij dat voor 

elkaar gekregen? Waarom bent je uiteindelijk naar JA geswitcht?
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THEORIE 

Gebaseerd op een oefening van de Senegalese expert Mouhamadou Diol. 

“JA-NEE”
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Activiteiten voorgesteld door: Élan Interculturel 

“BLIND GAMES”

TIJD

30 minuten

DEELNEMERS

12 - 20 deelnemers

MATERIAAL 

Voldoende ruimte voor mensen 
om zich vrij en veilig te kunnen 
bewegen om ongelukken te voor-
komen als ze zich met de ogen 
dicht bewegen.

OVERZICHT 

In deze sectie presenteren we twee blind games: “LOOP MET ME MEE (WALK WITH ME)” en “BLIND WACHTEN (BLIND 
WAITING)”. Beide activiteiten gaan over leiden en volgen, fysiek contact, vertrouwenskwesties verkennen en onze 
reacties op je kwetsbaar voelen.

DOELSTELLINGEN 

 � “Loop met me mee” helpt de aandacht en vaardigheden op het gebied van leiden, gevolgd worden en volgen te 
ontwikkelen. Het triggert ook de gevoeligheid voor non-verbale contacten.

 � “Blind wachten” omvat ook een element van lichamelijk contact en helpt zo het bewustzijn te verhogen over hoe 
we dit contact voelen, maar het is vooral een activiteit waarbij de afwisseling van verzorgd worden en wachten 
ruimte kan openen om na te denken over eenzaamheid, angst voor afwijzing. 

INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

“LOOP MET MIJ MEE”
1. Vraag de deelnemers voordat ze met de activiteit beginnen of het fysieke contact op de onderarmen in orde is voor 

iedereen (naast elkaar staan en de eigen onderarm met die van de ander verbinden). 
2. Vraag de deelnemers om tweetallen te vormen, die via elkaars onderarmen met elkaar in verbinding staan. De 

persoon met het langste haar moet de leider zijn en de ander de volger. De leider leidt de ander alleen met de on-
derarm als contactzone. Ze kunnen langzamer gaan, sneller, stoppen, van richting veranderen, hoger gaan, lager 
gaan enz. Het enige verzoek is dat de leider voor de volger zorgt. Zeg dat je een signaal geeft als ze van rol wisselen, 
omdat ze dit niet zelfstandig moeten doen. Als de volgeling zich veilig voelt, kan hij/zij de ogen sluiten. De leider 
mag zijn of haar ogen niet sluiten. Als je wil, kun je zachte achtergrondmuziek aanzetten, maar de activiteit werkt 
ook in stilte. 

3. Terwijl ze samen rondlopen, nodigen we ze uit om zich bewust te worden van de kwaliteit van het contact dat ze 
hebben. Vraag ze om het contact te veranderen: maak het strakker en losser en zie hoe dat hen beïnvloedt terwijl 
ze samen lopen. 

4. Na een paar minuten (je zult zien of het de deelnemers lukt om met deze activiteit te werken, zo ja, geef ze dan de 
tijd) kun je ze uitnodigen om van rol te wisselen.

5. Nodig de deelnemers uit om van partner te veranderen en dezelfde activiteit met iemand anders uit te proberen. 
Het doel van deze verandering is om hen meer ruimte te bieden voor observatie door middel van de vergelijking.

6. Je kunt achteraf een korte debriefing doen (zie discussie).
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NABESPREKING

LOOP MET ME MEE:
 � Punten om te verkennen kunnen zijn: hoe de deelnemers zich voelden tijdens de activiteit, of het anders was om 

leider of volger te zijn en wat het verschil was in termen van emoties.
 � Je kan vragen wie de voorkeur geeft aan leiden en wie de voorkeur geeft aan volgen.
 � Het meest interessante aspect om te onderzoeken is misschien wel het verband tussen de kwaliteit van het con-

tact en de manier waarop de koppels samen konden lopen. De algemene ervaring is dat het veel makkelijker is 
om te leiden/ volgen als het contact tussen de onderarmen wat strakker is. Als het contact losjes is, is het vrijwel 
onmogelijk om te leiden. Vraag de deelnemers of ze dit inzicht kunnen verbinden met iets uit het echte leven, bijv. 
met contact, verbinding en communicatie. 

BLIND WACHTEN
 � “Hoe voelde je je tijdens de activiteit?” kan ook hier een goed begin zijn. Probeer te onderzoeken hoe mensen zich 

voelden terwijl ze wachtten om opgehaald te worden, terwijl ze hun ogen dicht hadden. Welke gedachten/inter-
pretaties hadden ze tijdens het wachten? 

 � Hoe zouden ze deze ervaring kunnen verbinden met het echte leven, bijvoorbeeld met connecties en relaties?
 � Beide activiteiten gaan over oogcontact, lichamelijk contact, leidinggeven en volgen. Je kunt culturele verschillen 

in deze dimensies verkennen, zeker als je in een cultureel heterogene groep zit.

INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

“BLIND WACHTEN”
1. Vraag de deelnemers voor het begin van de activiteit of het oké voor ze is om hun ogen te sluiten en lichamelijk 

contact te hebben: aangeraakt worden op de schouder of op de rug, terwijl ze een paar meter worden begeleid. 
Als ze je toestemming geven, ga dan verder.

2. Vraag de helft van de groep om in het midden van de zaal te blijven en de andere helft om aan de zijkant te gaan 
staan. Degenen die in het midden staan moeten zich willekeurig positioneren en alle ruimte in de kamer innemen. 
Als ze klaar zijn, vragen we ze om hun ogen te sluiten. 

3. Geef nu de instructies voor de personen die nog aan de zijkant stonden: elk van hen moet naar een van de per-
sonen in het midden van de ruimte gaan en ze zachtjes op de schouder of op de rug aanraken. Ze moeten die dan 
een paar meter vergezellen en ze vervolgens weer laten staan. Benader dan een andere persoon met gesloten 
ogen en ga zo maar door, terwijl iedereen steeds in beweging blijft. 

4. Na 3 minuten kun je degenen met open ogen vragen om naar de zijkant van de kamer te gaan en degenen die zich 
in het midden van de kamer bevonden vragen om hun ogen te openen. Vraag ze om van rol te wisselen.

“VERZAMELEN” 

Om de ervaringen/gewaarwordingen van de deelnemers te verzamelen en onder woorden te brengen, kunt je een 
eerste vraag stellen als: “wachten betekent je overgeven”? en hen vragen om verder te gaan met andere vragen in 
dezelfde stijl (“wachten betekent kwetsbaar zijn?” “wachten is je bootgeven?” enz... ) Je kunt dit doen met “volgen 
is...” en “leiden is...”. 

“BLIND GAMES”
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HINTS 

Gebruik je aanwezigheid om vertrouwen te wekken en om te laten zien dat er belang wordt gehecht aan de activiteit-
en. Vooral de activiteit “BLIND WACHTEN” zou zijn relevantie kunnen verliezen als een paar deelnemers in een lollige 
bui zijn en uiteindelijk het voortouw nemen en alle “blinde” mensen naar de muur toe leiden, enz.

“BLIND WACHTEN” kan een erg intensieve ervaring zijn (eerdere deelnemers hebben ons wel eens laten weten dat ze 
erbij gingen trillen). Zorg ervoor dat je bewust bent van zulke ervaringen, luister en juich het delen ervan toe. 

THEORIE EN REFERENTIES 

Je vindt veel interessante “blind games” in Augusto Boal’s collectie Games for actors and non-actors” en in David 
Diamond’s “Theatre for living”. Een leuke verzameling vind je ook op: http://tophiladelphia.blogspot.com/2015/01/
blind-games-what-we-played.html

De “verzamel” activiteit hebben we van Amélie Schweiger, 5 Rhythm dance docent.

“Loop met me mee” is een inleidende contactimprovisatieoefening. 

“BLIND GAMES”

http://tophiladelphia.blogspot.com/2015/01/blind-games-what-we-played.html
http://tophiladelphia.blogspot.com/2015/01/blind-games-what-we-played.html
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Activiteit ontwikkeld door: Augusto Boal

“COLOMBIAANSE HYPNOSE”

TIJD

30-40 minuten

DEELNEMERS 

2+ deelnemers

MATERIAAL 

Er is geen materiaal nodig, maar 
een ruime ruimte is een must.

OVERZICHT 

Deze activiteit komt voort uit het werk van Augusto Boal. De activiteit vereist vertrouwen, bewustzijn en non-verbale 
communicatie en helpt de deelnemers om ze met hun eigen lichaam en zintuigen te hebben ervaren.

DOELSTELLINGEN 

 � Zelfbewustzijn over zichzelf als leider/volger verhogen
 � Nuances van non-verbale communicatie verkennen

INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

1. Vraag de deelnemers om tweetallen te vormen.
2. Vraag hen om te beslissen wie “A” en wie “B” wordt.
3. Vraag de tweetallen om te bespreken of een van hen bepaalde beperkingen heeft met betrekking tot beweging 

(bijv. moeilijkheden om te gaan zitten, om snel te bewegen, etc.).
4. Vraag dan aan “A” om zijn of haar handpalm op ongeveer 15-20 centimeter afstand van “B”’s gezicht te houden. 

Vraag “B” dan om zich voor te stellen dat de hand van zijn of haar partner hem of haar heeft gehypnotiseerd en dat 
hij of zij de handpalm overal moet volgen, waarbij hij of zij ervoor moet zorgen dat de afstand tussen de handpalm 
en hun gezicht gelijk blijft. Als de handpalm weg beweegt, moeten ze hem volgen, als hij dichterbij komt, moeten 
ze achteroverleunen.

5. Nadat de deelnemers de instructie hebben begrepen (de trainer kan het demonstreren met een vrijwilliger), vraag 
je alle “A”-s om te beginnen met bewegen in de kamer, terwijl de “B” hun handpalm volgt.

6. Vraag de tweetallen na ongeveer 5 minuten om van rol te wisselen.
7. Ofwel stopt de activiteit hier, ofwel kan er een andere ronde worden georganiseerd. Voordat de activiteit wordt 

herhaald, kunnen “A” en “B” bespreken wat ze leuk vonden, wat ze niet leuk vonden in de volgersrol, of wat ze 
zouden willen proberen.

NABESPREKING

Vragen voor debriefing:
 � Hoe vond je de oefening? 
 � Hoe voelde je je als leider?
 � Hoe voelde je je als volger?
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THEORIE 

Boal, Augusto. Games voor Actors and Non-Actors. Trans. Adrian Jackson. New York: Routledge, 2002. Print. 

“COLOMBIAANSE HYPNOSE”

 � Zou je als volger non-verbaal je wensen/beperkingen kunnen communiceren?
 � Hoe heb je de activiteit herhaald nadat je met je partner had besproken wat je wel/niet leuk vond?
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ACTIVITEITEN DIE DE DEELNEMERS HELPEN OM NA TE DENKEN OVER HUN RELATIES

Hier beschrijven we twee complexe activiteiten om de deelnemers te helpen dieper in te gaan op hun verschillende 
relaties: vocabulaire verwerven om ze te beschrijven, verschillen en hun rol in hun dagelijks leven verkennen, uit-
dagingen identificeren die ze kunnen tegenkomen met betrekking tot het initiëren, onderhouden of afsluiten van 
deze relaties.
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Activiteit ontwikkeld door: In Touch 

“RELATIE GALAXY”

OVERZICHT 

Deze activiteit geeft de deelnemers de mogelijkheid 
om hun relaties te visualiseren door te tekenen en 
vanuit verschillende invalshoeken te reflecteren op 
hun relatie.

TIJD

90 minuten

DEELNEMERS 

5 tot maximaal 15 deelnemers 
(omdat je met een kleinere groep 
een intiemere sfeer kunt creëren)

MATERIAAL 

 � Wit A4 of A3 papier 
 � Markers, pennen, potloden en 

verf

DOELSTELLINGEN 

 � Ons eigen en andermans relatie-galaxy ontdekken en zelfreflectie faciliteren.
 � Bewustwording van de complexiteit en de nuances van onze relaties: de veelheid aan lagen en overlappingen van 

onze sociale relaties.
 � Bewustwording van de impact en de rol van tijd/ruimte/regelmatigheid en dynamiek in onze relaties. 
 � Bewustwording van het gebruik van tijd/ruimte/communicatiekanalen/taal. Wat zijn de overeenkomsten/ver-

schillen en hoe gebruiken we die in onze verschillende sociale relaties?
 � Uitdagingen/moeilijkheden die sociale relaties kunnen bedreigen identificeren.
 � Middelen vinden die kunnen helpen om relaties te beginnen/onderhouden/versterken/ontwikkelen en te beëin-

digen.

INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

1. Verdeel de vellen papier en markers (pennen, potloden...) onder de deelnemers. 
2. Leg uit dat ze een soort galaxy (melkwegstelsel) van hun relaties gaan vertegenwoordigen. Nodig de deelnemers 

uit om ‘planeten’ te tekenen die hun relatie met een persoon of een groep vertegenwoordigen (bijvoorbeeld ‘col-
lega’s’, ‘middelbare schoolvrienden’, ‘familie’, etc.). Voorbeeld: ‘Dit is mijn planeet met mijn moeder. Het is een 
kleine planeet, grijs, vol met massieve steen. Er is geen spraak, het is een stille planeet. Je ziet maanlicht; zilver, 
een beetje koud. Deze planeet is als een koude ster. Er zijn geen planten of dieren. Je vindt er veel koude meren. 
Misschien bestaat het water van die meren wel uit tranen. Het is een oude planeet, maar hij is niet dood. Je ziet 
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niet zo veel tekenen van leven, maar er is een grote berg met een enorme grot. Bij de ingang van deze grot is er een 
kleine hete bron. Dit is de enige plek waar planten groeien. Kleine, fragiele maar prachtig groene planten die van 
warmte en water houden. ... ´ Eerst is je planeet leeg, daarna kun je hem invullen met verdere details. 

3. Nodig de deelnemers uit om hun speelsheid en verbeelding te gebruiken om zoveel mogelijk details in hun plan-
eten te tekenen. Alsof het tekeningen zijn voor een kinderboek: 
a. Welke taal spreken ze op je planeten? Hoe communiceren ze? 
b. Hoe reizen ze op die planeet?
c. Hebben ze steden of planten of dieren? Hoe zien die eruit?
d. Wat is de kleur van die planeet? 
e. Is deze planeet verbonden met andere planeten?
f. Zijn er regels? Is er een baas? Wat is het sociale, politieke systeem of de economie daar?
g. Is deze planeet klein of groot? Zijn er bergen of wateren?
h. Is het een jonge planeet of een hele oude?
i. Is het een levende of misschien wel een dode planeet...?
j. Is het een veilige of een gevaarlijke plaats? Wat maakt het zo? Is het mogelijk om het daar veiliger of gevaarli-

jker te maken?
k. Hoe is het weer op de planeet? Zijn er seizoenen?

Je kunt de deelnemers aanmoedigen om zoveel mogelijk planeten (sociale relaties) te bedenken: dit kunnen recente 
of al oudere zijn, familie, werk, school, vrienden of anderen. Voel je vrij om kleuren te gebruiken, teken alles wat typ-
isch is voor die relatie. 

Je kunt de deelnemers uitnodigen om hun planeten in eerste instantie alleen te verkennen volgens het volgende 
schema: 
a. waar ze zich het veiligst/veiligst voelen
b. waar ze zich het meest energiek voelen
c. waar ze zich het meest creatief voelen
d. waar ze zich het meest ‘thuis’ voelen 
e. waar ze het meest van zichzelf houden

Als er een zeker niveau van veiligheid en intimiteit binnen de groep is, dan kunnen de deelnemers hun verkenning-
stocht delen.

NABESPREKING

Sluit af met een kringgesprek. De deelnemers vatten hun ervaringen samen en delen wat ze tijdens deze activiteit 
hebben geleerd (of niet hebben geleerd) over zichzelf. Misschien willen ze hun galaxy en planeten wel delen en laten 
zien. 

HINTS 

 � Ga rondkijken en praat met elke deelnemer om er zeker van te zijn dat iedereen de instructies begrijpt.
 � Neem de tijd om te debriefen en zorg dat je feedback krijgt van de deelnemers.
 � Voor deelnemers die problemen hebben met creatieve taken of tekenen kun je voorstellen om planeten in col-

“RELATIE GALAXY”
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THEORIE 

Theoretisch achtergrondmateriaal
Als de begeleider het relevant vindt om een “diepgaande” debriefing te doen en meer te weten te komen over het 
belang en de relevantie van relaties voor geluk: 

 � Esther Perel: The Quality of Your Relationships Determines the Quality of Your Life; Why healthy relationships are 
hard in 2020 | Esther Perel | Google Zeitgeist;  https://www.youtube.com/watch?v=6RbWFfsnI2s 

 � Krause, N., & Hayward, R. D. (2015). Social perspectives: Support, social relations, and well-being. In P. A. Lichten-
berg, B. T. Mast, B. D. Carpenter, & J. Loebach Wetherell (Eds.), APA handbooks in psychology®.

“RELATIE GALAXY”

lage-vorm te maken (geef dan tijdschriften, scharen en lijm). Als het nog steeds lastig blijft kun je in het begin een 
voorbeeld geven (het helpt als de begeleider deze oefening eerder zelf al een keertje heeft gedaan). Je kunt ook 
beginnen met een kleine opwarmoefening die helpt om deze creatieve oefening te vergemakkelijken: denk aan 
een van je relaties (met je collega of vriend of partner of kind....) en probeer die te voelen. Je kunt wat voorwerpen 
meebrengen (begeleiders kunnen ze alvast meenemen, zoals stenen, stukken hout, papier, een plant, het kan echt 
van alles zijn) en je kunt de deelnemers vragen om één voorwerp te kiezen dat het beste past bij hun voornaamste 
gevoel bij de gekozen relatie(s). 

https://www.youtube.com/watch?v=6RbWFfsnI2s
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Activiteit ontwikkeld door: Élan Interculturel 

“RELATIE-TIJDLIJN”

OVERZICHT 

De relatie-tijdlijn nodigt uit tot een analyse van wat 
we denken over vriendschap, wat we beschouwen als 
“goede vriendschap” en “gecompliceerd”, wat de uit-
dagingen zijn die inherent zijn aan vriendschappen en 
hoe we deze kunnen overwinnen. 

TIJD

120 minuten

DEELNEMERS

8 - 20 deelnemers

MATERIAAL 

 � Karton
 � Markers in verschillende 

kleuren

DOELSTELLINGEN 

 � Deelnemers de gelegenheid geven om hun relaties te visualiseren door te tekenen.
 � Door eigen en andermans relaties-paden te gaan deelnemers aan zelfreflectie doen.
 � Uitdagingen/moeilijkheden die sociale relaties kunnen bedreigen bepalen.
 � Middelen die kunnen helpen bij het beginnen/onderhouden/afdwingen/ontwikkelen of het afsluiten van hun 

relaties vaststellen. 

INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

1. Voordat je begint, vraag je de deelnemers om te vertellen over hun behoefte aan een veilige ruimte, schrijf alle 
punten op waar iedereen het over eens is, de trainer zal dan deze belangrijke sleutelwoorden vertrouwelijkheid/
respect/niet oordelen bevestigen en de veiligheidsgids ergens zo plaatsen dat hij voor iedereen zichtbaar is tij-
dens de workshop.

2. Als het aantal deelnemers 10 personen of minder is, doe de activiteit dan in één groep; als er meer dan 10 per-
sonen zijn, verdeel ze dan in 2 groepen.

3. Deelnemers zitten rond een tafel met een flipchartblad en 3 gekleurde markers per persoon (dezelfde kleuren voor 
elke deelnemer). De facilitator trekt een lijn die dwars over het papier heen gaat (de kleur van die lijn is anders dan 
die van de markers van de deelnemers): dit zal hun tijdlijn zijn. Om het beginpunt te bepalen, vraag je de deelne-
mers wanneer hun eerste relatie is begonnen. Moedig ze aan om te denken aan gekozen relaties, niet aan relaties 
‘waarin ze geboren zijn’, zoals met ouders en broers en zussen. Ze zouden kunnen zeggen: kleuterschool, basiss-
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chool. Het vroegste moment dat ze gepast vinden is het uitgangspunt van hun tijdlijn. Het einde van de tijdlijn is 
het einde van het leven.

4. Geef ze de instructie: je hebt markers in drie kleuren om drie (specifieke) relaties te tekenen die je op de tijdlijn 
hebt/had: één kleur voor een relatie die al is beëindigd, een andere kleur voor een bestaande, huidige relatie, een 
derde kleur is voor relaties waarover ze onzeker zijn: het is niet helemaal duidelijk of deze is beëindigd of dat deze 
nog steeds bestaat.

5. Vraag hen om de vorm van de lijn te gebruiken om uit te drukken wat er met hun relaties gebeurt: de opwaartse 
en neerwaartse periodes, de gebogen lijn of de radicale hoek vertegenwoordigen de dynamiek van de relatie. We 
zijn in het bijzonder geïnteresseerd in zogenaamde “keerpunten”. Deelnemers kunnen echte of verzonnen namen 
opschrijven van de mensen die ze op de lijnen hebben aangeduid.

6. Vraag de deelnemers na het tekenen om de 3 relaties die zij hebben weergegeven te delen. Hierbij moeten ze de 
personen in de context van de relatie introduceren en focussen op de keerpunten.

7. Vraag de deelnemers in de volgende ronde om alle verschillende soorten uitdagingen te verzamelen en op een 
flip-over te schrijven. Vraag iedereen om dingen te delen. Vraag de deelnemers voor elke uitdaging welke middel-
en ze hebben gevonden om die specifieke uitdaging te overwinnen.

NABESPREKING

 � De discussie kan gericht zijn op de eigen vragen en observaties van de deelnemers. Je kunt beginnen met de vraag 
hoe ze zich in de activiteit voelden, wat ze hebben geobserveerd, of ze iets hebben geleerd.

 � Een meer gestructureerde discussie kan betrekking hebben op de uitdagingen en verschillende middelen voor het 
onderhouden van relaties.

 � Je kunt je ook afvragen of de deelnemers het gevoel hebben dat sociale media invloed hebben op de manier waa-
rop ze zich tot elkaar verhouden en de manier waarop ze in hun relaties investeren. Tijdens een pilot vertelde een 
van onze deelnemers dat ze het gevoel had dat relaties, net als objecten, meer ‘wegwerp’ waren geworden: als ze 
niet goed werken, gooien we ze weg en vervangen we ze, in plaats van ze te repareren. Je kunt vragen of anderen 
dit idee delen.  

HINTS 

Afhankelijk van het niveau van vertrouwen in de groep, kan “stap 6” plaatsvinden in een open, gezamenlijke sessie 
of binnen het kleine groepje. In dit geval hoeft alleen de discussie over de uitdagingen en de middelen te worden 
gedeeld tijdens de open plenaire sessie.

THEORIE 

 � “Real and virtual friends - relational identity in the age of social networks” TICI project, accessible on: http://www.
tici.eu/uk/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/IO2-UK-identity-mosaic.pdf. Pagina  31-38;

 � Til Death Do We Part | Esther Perel on Relationships and Intimacy at End of Life  https://www.youtube.com/
watch?v=Bxk1JKmCOcA

 � Esther Perel | Modern Love and Relationships | SXSW 2018; https://www.youtube.com/watch?v=5iu9_8Vsmtk 

“RELATIE-TIJDLIJN”

http://www.tici.eu/uk/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/IO2-UK-identity-mosaic.pdf
http://www.tici.eu/uk/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/IO2-UK-identity-mosaic.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Bxk1JKmCOcA
https://www.youtube.com/watch?v=Bxk1JKmCOcA
https://www.youtube.com/watch?v=5iu9_8Vsmtk
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“RELATIE-TIJDLIJN”

ACTIVITEITEN DIE KUNNEN WORDEN GEBRUIKT OM CONFLICTEN TE BEGRIJPEN EN ERMEE 
OM TE GAAN

Tot slot presenteren we oefeningen die geschikt zijn om op een grappige, luchtige manier om te gaan met con-
flictueuze, moeilijke interacties tussen deelnemers (Beeld van een Irritante Persoon), met het verkennen van het sca-
la aan emoties dat een stressvolle interpersoonlijke situatie oproept (Analytisch Beeld) en door negatieve gedachten 
om te zetten in coöperatieve acties (Wat mij dwarszit).
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Activiteit ontwikkeld door: Veronika Szabó 

“BEELD VAN EEN IRRITANT PERSOON”

OVERZICHT 

Dit is een warming-up theateractiviteit die het bewustzijn verhoogt over hoe lichaamsbewegingen, houdingen, gebar-
en gebruikt kunnen worden om emoties, intenties uit te drukken. Het helpt de deelnemers ook om negatieve emoties 
te reguleren door een situatie grappig/belachelijk te maken.

TIJD

Ongeveer 20 minuten

DEELNEMERS

10+ deelnemers

MATERIAAL 

Geen

DOELSTELLINGEN 

 � Deelnemers voorbereiden op deelname aan theateractiviteiten
 � Negatieve emoties helpen reguleren door een situatie belachelijk/grappig te maken
 � Deelnemers verbinden door hen een leuke activiteit aan te bieden
 � Deze oefening is een kennismaking met beeldtheater

INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

1. Vraag de deelnemers om met z’n tweeën te werken.
2. Vraag hen om na te denken over iemand die hen irriteert.
3. Vraag hen om te beslissen wie “A” en wie “B” wordt.
4. Eerst zal persoon “A” een beeld moeten maken van de persoon die hen irriteert door persoon “B” te gebruiken (“B” 

zal het beeld van de irritante persoon zijn). “A” kan “B” instrueren hoe hij moet staan, welke lichaamshouding hij 
moet aannemen, wat hij met zijn handen moet doen, welk gezicht hij moet trekken, enz... “A” deelt geen verhaal 
over de irritante persoon met “B” en onthult ook niet de identiteit van die persoon.

5. Als de beelden klaar zijn, verlaten de mensen in de rol van “A” hun beeld en beginnen ze rond te lopen en naar de 
beelden van anderen te kijken (alsof ze zich in een museum bevinden).

6. Vervolgens kunnen de beelden ook gaan bewegen (terwijl ze hun houding/ gezichten behouden) en kunnen ze 
ook geluiden maken (wat ze ook maar passend vinden). Het zal lijken alsof er robotachtige zombies tot leven zijn 
gekomen.

7. Vervolgens veranderen ze van rol.

NABESPREKING

Vragen voor de debriefing:
 � Hoe vond je de oefening? 
 � Voel je je opgelucht na deze oefening? Heeft het gebruik van humor je geholpen om je irritatie te verminderen?
 � Voelde je je op je gemak bij het acteren?
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HINTS 

Vertel de deelnemers dat de beelden niet realistisch hoeven te zijn, ze kunnen grotesk, surrealistisch of vervormd zijn. 
Er zijn geen verwachtingen. 

“BEELD VAN EEN IRRITANT PERSOON”
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Activiteit ontwikkeld door: Associació  La  Xixa  Teatre 

“ANALYTISCH BEELD”

OVERZICHT 

Deze activiteit is gebaseerd op Augusto Boal’s Rainbow 
of Desire technieken en zal ons op een bevrijdende 
reis van zelfontdekking meenemen, waardoor we 
diepgaand begrip krijgen van onszelf in het geval van 
conflicten. We zullen leren hoe we door de complexiteit 
van onze emoties en gevoelens kunnen navigeren om 
alternatieven te vinden voor het oplossen van conflict-
en in onze relaties met anderen. 

TIJD

2,5 uur

DEELNEMERS 

Minimaal 15 deelnemers, geen 
maximum

MATERIAAL

Geen

DOELSTELLINGEN 

 � Het verkennen van de diversiteit en complexiteit van relaties die tijdens het jongerenwerk zijn ontwikkeld 
 � Verschillende manieren ontdekken om deze relaties te beheren
 � Jongerenwerkers in staat stellen om hun sterke punten en middelen te herkennen om het hoofd te bieden aan 

moeilijke situaties en conflicten die zich in hun professionele context voordoen.

INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

Vraag een jongerenwerker om als vrijwilliger een persoonlijk verhaal te vertellen en nodig hem of haar uit om naar 
voren te komen. Nodig de rest van de groep uit om plaats te nemen en te luisteren/observeren totdat ze worden op-
geroepen. 

Eerste fase: improvisatie
 � Vraag de persoon die zich heeft aangemeld om een persoonlijk verhaal te vertellen waarin hij/zij in conflict is 

gekomen met iemand anders (een jongere, een andere jongerenwerker, een ouder, etc.) binnen zijn/haar profes-
sionele context, en die negatieve emoties heeft veroorzaakt (ontzetting, boosheid, verdriet, onbegrip, etc.). Als de 
persoon zijn of haar verhaal hardop heeft verteld, en heeft uitgelegd wie er in het verhaal zat, waar en wanneer 
het plaatsvond en wat er gebeurde, vraag hem/haar dan om andere deelnemers uit de groep te selecteren om de 
verschillende karakters te spelen. Merk op dat de techniek effectiever is wanneer de scène alleen bestaat uit de 
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hoofdpersoon (onze vrijwilliger) en een tegenstander (het personage dat de persoon zal vertegenwoordigen met 
wie de hoofdpersoon in direct conflict kwam).

 � Ondersteun de vrijwilliger (de hoofdpersoon) bij het opzetten van de scène waar het conflict plaatsvindt (het “po-
dium” opzetten, informatie geven over de personages aan de deelnemers die de rol op zich nemen (namen, wie ze 
zijn, contextinformatie, enz.). Dit mag niet meer dan een paar minuten duren. In de tussentijd moet de rest van de 
groep het proces aandachtig observeren en beluisteren. 

 � Zodra de scène is opgesteld, tel je tot drie met de hele groep en zeg je “actie!” om de improvisatie in gang te zetten. 
Zeg “stop!” als het conflict is vastgesteld en/of zijn hoogtepunt bereikt, of als de hoofdrolspelers vragen om de 
improvisatie te stoppen.

Tweede fase: het vormen van beelden
 � De facilitator vraagt de hoofdpersoon een beeld te maken van hoe zij/hij zich op dit moment voelt. Vraag de deel-

nemers in het “publiek” of iemand dat beeld herkent en nodig een persoon uit die zich met dat beeld verbonden 
voelt om de plaats van het beeld in te nemen. Vraag de hoofdpersoon een ander beeld te maken van hoe hij of 
zij zich op dat moment voelt en herhaal de stappen totdat alle gevoelens van de hoofdpersoon door middel van 
beelden op het podium worden weergegeven. Als de hoofdpersoon voelt dat al zijn of haar gevoelens zijn weerge-
geven, vraag dan aan de andere deelnemers om andere beelden van gevoelens voor te stellen die mogelijk aan-
wezig zijn. De begeleider vraagt de hoofdpersoon of hij het beeld herkent: als hij dat doet, blijft het beeld bestaan, 
als hij dat niet doet verdwijnt het beeld weer en gaat de deelnemer terug naar het publiek. 

 � Herhaal dezelfde stappen met de tegenstander, door de hoofdpersoon te vragen hoe hij of zij denkt dat de tegen-
stander zich voelt, doet en zich voorstelt, vraag iemand in de groep weer de plaats van het beeld in te nemen, 
enzovoorts. 

 � De beelden kunnen metaforisch, surrealistisch, expressionistisch, uitvergroot, vervormd, etc. zijn, zolang de hoof-
dpersoon zich maar kan verhouden tot het beeld binnen zijn/haar verhaal. Een vijftal beelden per personage is 
een “goed” aantal om de oefening af te ronden, hoewel er meer of minder beelden kunnen zijn, afhankelijk van de 
behoeften van de hoofdpersoon. Het is belangrijk voor de oefening om hetzelfde aantal beelden te hebben voor 
de hoofdpersoon en de tegenstander. 

Derde fase: paren vormen
 � Vraag de hoofdpersoon om de beelden van de tegenstander en de hoofdpersoon te koppelen en de beelden in de 

kamer te verplaatsen tot elk paar een eigen ruimte heeft. De deelnemers die op het podium staan moeten te allen 
tijde hun beelden behouden en gefocust blijven, ten dienste van de hoofdpersoon. 

 � Focus op één beeldpaar (op dat moment kan de rest van “de beelden” op het podium geruisloos ontspannen, 
neutraal blijven en observeren). De facilitator vraagt de beelden om één beweging te maken die volgens hen be-
trekking heeft op dit beeld, en om de beweging te herhalen (als een soort GIF). 

 � De facilitator vraagt de acteurs die de beelden spelen om een beweging in hun beeld op te nemen en die bewe-
ging te herhalen (als een GIF), en vervolgens een geluid toe te voegen aan de beweging. Wanneer beide acteurs 
hun beweging en geluid hebben opgenomen, zal de facilitator eerst het ene beeld “activeren”, dan het andere, 
en dan beide tegelijk gedurende enkele seconden. Dit zal de acteurs helpen om in het personage te komen. In de 
tussentijd observeert de hoofdpersoon hoe deze beelden uit zichzelf “tot leven komen”. Wanneer de begeleider 
“actie” zegt, zullen de acteurs hun geluid en beweging stoppen, en beginnen met de improvisatie van het verhaal, 
met behoud van hun beeld. Dit betekent dat ze een dialoog kunnen voeren, maar dat ze niet uit hun beeld kunnen 
stappen. Laat de improvisatie even doorgaan. 

 � Herhaal dezelfde stappen met alle beeldenparen. 

“ANALYTISCH BEELD”
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Vierde fase: herimprovisatie
 � Vraag alle “beelden” om hun plaats op het podium terug te nemen, zoals in de eerste scène. Nodig de hoofdrol-

speler uit om zijn oorspronkelijke plaats in de scène terug te nemen (bedank de acteur die wordt vervangen en 
vraag hem/haar om bij de rest van de deelnemers die zich in het “publiek” bevinden te gaan zitten). 

 � Leg uit dat de hoofdpersoon en de tegenstander nu weer gaan improviseren, alleen kan de hoofdpersoon dit keer 
de beelden - zowel van de hoofdpersoon als van de tegenstander - verplaatsen om hem of haar te helpen de situ-
atie onder ogen te zien en met zijn of haar tegenstander te interageren. 

 � Vraag alle acteurs op het podium om zich klaar te maken en tel samen met het publiek tot drie en zeg “actie!”. Als 
de improvisatie begint, kan de begeleider de hoofdpersoon helpen door de beelden (min of meer luid) te “acti-
veren” om hem/haar eraan te herinneren dat de beelden gebruikt moeten worden. 

 � De hoofdpersoon kan de scène meer dan een keer opstarten om zo verschillende strategieën uit te proberen. 
De facilitator kan ondersteuning bieden door goed op te letten op wanneer een scène gestart en gestopt moet 
worden, en in het algemeen de hoofdpersoon te begeleiden in het proces. 

Vijfde fase: de wens
 � Als de hoofdpersoon verschillende strategieën heeft uitgeprobeerd, vraag dan de “beeld-acteurs” om naar de 

zijkanten van het podium te gaan (beschikbaar blijven maar op een afstand van het midden), en de hoofdpersoon 
en de tegenspeler blijven in het midden van het podium om de improvisatie nog een laatste keer op te voeren. 
Nodig deze keer de hoofdrolspeler uit om te doen wat hij/zij maar wil, ongeacht sociale normen of gevolgen (zol-
ang de echte acteur niet gekwetst wordt), dat wil zeggen, om hun diepste wens in die situatie te vervullen. 

 � Tel tot drie om het “actie!” commando te geven en stop wanneer de hoofdpersoon zijn wens heeft vervuld. Indien 
nodig kan de scène worden herhaald totdat de hoofdpersoon erin slaagt om zijn/haar wens te voltooien.  

 � Als de laatste improvisatie stopt, bedank dan de hoofdpersoon en alle deelnemers en ga in een kring zitten voor de 
debriefing. Neem indien nodig een pauze van vijf minuten voordat je verder gaat met de debriefing. 

NABESPREKING 

Het is belangrijk om de discussie aan te moedigen vanuit een persoonlijk standpunt, waarbij iedereen praat over 
eigen gevoelens manieren om de activiteit te ervaren, in plaats van te veralgemenen of advies te geven. Het is vooral 
belangrijk om af te zien van advies geven aan de hoofdpersoon, aangezien hij of zij - en zeer waarschijnlijk ook an-
deren in de groep - na het ondergaan van deze oefening in een staat van emotionele opwinding zal zijn en enige tijd 
nodig zal hebben om te verwerken wat er is gebeurd. De debriefing van de activiteit moet gebeuren in een “kring van 
vertrouwen” formaat: met alle deelnemers in een kring - op de grond of op stoelen, zoals gewenst door elke persoon - 
selecteert de begeleider een object dat voor hen van belang is. Met het object in de hand drukt de begeleider heel kort 
uit hoe hij/zij zich voelt en nodigt anderen uit om hetzelfde te doen als zij dat willen door het object door te geven aan 
de persoon die naast hem/haar zit. De persoon met het object kan kiezen om te praten over hoe hij of zij zich voelt, of 
kan het object gewoon stilletjes doorgeven aan de volgende persoon in de kring. 

“ANALYTISCH BEELD”

HINTS 

 � Het is belangrijk om een vertrouwelijkheidsregel af te spreken over wat er van begin tot eind in de groep wordt 
gezegd. 
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THEORIE 

Boal A. (1995). The Rainbow of Desire. Routledge: New York. 

 � Het feit dat de hoofdrolspeler zijn verhaal in het openbaar heeft verteld, betekent niet dat hij er achteraf over wil 
praten.

 � De begeleider moet vertrouwd zijn met de technieken van Image Theatre en Rainbow of Desire voordat hij deze 
activiteit met een groep uitprobeert. 

“ANALYTISCH BEELD”
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Activiteit ontwikkeld door: Associació  La  Xixa  Teatre 

“WAT MIJ DWARS ZIT”

OVERZICHT 

In staat zijn om te herkennen en aan te pakken wat ons 
dwars zit in onze relaties met anderen is een belangri-
jke sociale vaardigheid. In deze activiteit onderzoeken 
we bewuste en onbewuste gevoelens van ongemak en 
buigen we deze energie om naar een betere verbinding 
met anderen. 

 

TIJD

40 minuten

DEELNEMERS

Deze activiteit wordt uitgevoerd 
in tweetallen met een minimum 
van 8 deelnemers.

MATERIAAL 

Geen.

 

DOELSTELLINGEN 

 � Bewust worden van onze moeilijkheden in relaties en van wat ons bij anderen dwarszit, en welke aspecten onze 
relatie bewust of onbewust kunnen beïnvloeden. 

 � Leren ingaan op wat ons dwars zit, zonder woorden, en alleen ons lichaam gebruiken om dit gevoel te onderzoek-
en. 

 � Een gevoel van ongemak dat door anderen wordt veroorzaakt omzetten in een constructieve en gedeelde energie. 
 � Op een non-verbale en niet-agressieve manier omgaan met gevoelens van ongemak. 
 � Het veld vrijmaken, dwz. bewust worden van storende elementen die aanwezig zijn in onze relatie met anderen 

om deze te verwerken.

INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

Deze oefening wordt gedaan zonder te praten. Deze oefening kan online en in tweetallen worden gedaan, maar ook 
offline terwijl er sociale afstand bewaard wordt. 
1. Loop door de kamer en concentreer je op je ademhaling, probeer in een staat van ontspanning te komen. 
2. Geef een signaal aan de groep zodat de deelnemers stoppen met lopen en een partner vinden. 
3. Vraag elk tweetal om ongeveer 30 seconden naar elkaar te kijken en elkaar te herkennen. 
4. Vraag elk tweetal om zich om te draaien, rug aan rug zonder aan te raken, en om hun ogen te sluiten.
5. Met de ogen dicht, gaat elke persoon iets over de andere persoon bedenken dat ze hinderlijk vonden. Dit kan een 

fysieke eigenschap zijn, een houding, een herinnering die door die persoon wordt aangewakkerd, enz. 

Video door La Xixa: https://youtu.be/cDdjdI0iyas

https://youtu.be/cDdjdI0iyas
https://youtu.be/cDdjdI0iyas
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6. Vraag de deelnemers om, met dit ongemak in gedachten, een beweging te maken met een van hun handen die de 
essentie/energie wat van hen aan andere persoon stoorde meedraagt of uitdrukt. 

7. Als iedereen klaar is, vraag hen dan om zich om te draaien en hun partner onder ogen te komen terwijl ze hun 
handbeweging doen. Neem even de tijd om de beweging van de ander te herkennen.

8. Elke persoon kan zijn of haar beweging verkennen terwijl er ondertussen interactie is met de beweging van de 
andere persoon. Geef de tijd voor deze interactie totdat er een choreografie ontstaat waarin beide bewegingen 
zijn verwerkt. 

9. Vraag de groep na een paar minuten in een kring te komen zitten om te bespreken hoe ze de activiteit hebben 
ervaren. 

NABESPREKING

Om optimaal te kunnen profiteren van deze activiteit is het belangrijk om met de deelnemers in gesprek te gaan over 
hun ervaringen. Stel vragen als: “Hoe voel je je?” “Wat was gemakkelijk?” “Wat was moeilijk? “Wat gebeurt er met ons 
als we ons storen aan anderen?” “Hoe gaan we om met dit gevoel van ongemak in een relatie?” “Ben je bang dat je 
eigen gevoel van ongemak de relatie kan bedreigen? “Hoe kan het gebruik van ons lichaam, net als bij deze activiteit, 
ons helpen om alternatieve manieren te vinden om met anderen om te gaan? “Hoe kunnen we de energie van het 
storende gevoel ombuigen naar een energie die ons helpt om ons te verbinden met anderen? “Wat is het sociale man-
daat met betrekking tot gevoelens van ongemak jegens anderen?”

Het is belangrijk om discussie vanuit een persoonlijk standpunt aan te moedigen, zodat iedereen praat over zijn eigen 
gevoelens en zijn eigen manier om de activiteit te ervaren, in plaats van te veralgemenen of advies te geven. Als een 
deelnemer bijvoorbeeld zegt “als anderen je storen, dan moet je er met hen over praten...” nodig je hem/haar uit om 
dit om te zetten in een persoonlijke verklaring: “Als anderen mij storen, dan praat ik er graag met hen over.” Herinner 
de deelnemers eraan dat wat ons stoort aan anderen nauw samenhangt met onze eigen persoonlijke behoeften en 
wensen. We kunnen die behoeften en verlangens ontdekken door onze gevoelens van onbehagen te onderzoeken 
en zo de energie die de relatie blokkeerde om te zetten in zelfkennis, wat aanwijzingen kan geven over hoe we onze 
verbinding met anderen kunnen verbeteren.

HINTS 

 � Deelnemers zouden kunnen aarzelen om hinderlijke elementen bij hun partners te identificeren. Nodig hen uit om 
te ontspannen en zich te verbinden met hun innerlijke zelf, zodat er een veilig klimaat ontstaat. 

THEORIE 

Mindell, A. (1992) The  Dreambody in Relationships. Penguin Books Ltd.: New York. 

“WAT MIJ DWARS ZIT”
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Hier beschrijven we een leertraject van 20 uur dat geschikt is om de sociaal-emotionele vaardigheden (SEL) van jon-
gerenwerkers verder te ontwikkelen. Hetzelfde leertraject zou, met een beetje creativiteit, ook aangepast kunnen 
worden voor de jongeren met wie ze werken. 

De eerste halve dag staat in het teken van teambuildingsoefeningen, gezamenlijk groepsregels bepalen en persoon-
lijke en professionele identiteiten verkennen. De tweede dag bestaat uit activiteiten die zelfbewustzijn, zelfmanage-
mentvaardigheden (vooral het vermogen om emoties te reguleren door ze te identificeren) en ander bewustzijn (in-
clusief het vermogen om naar de ander te luisteren, om zich in te leven in anderen) ontwikkelen. De derde dag gaat 
een stukje dieper en gaat over complexere situaties - hier analyseren de deelnemers moeilijke situaties vanuit het 
perspectief van mensen in een conflict, verkennen ze het brede scala aan emoties die een situatie kan oproepen 
bij alle partijen en oefenen ze nieuwe manieren om te reageren op/zich te gedragen in uitdagende situaties. Omdat 
theatertechnieken ongebruikelijk kunnen voelen voor mensen die nog nooit eerder aan theaterworkshops hebben 
deelgenomen, zijn er elke dag warming-up activiteiten die mensen helpen hun angst voor optreden in het bijzijn 
van anderen te verminderen. Trainers kunnen gebruik maken van CGT (Cognitieve Gedragstherapie) vragen die we 
in hoofdstuk 1 (In “Hoe CGT gebruiken om SEL te ontwikkelen”) hebben geïntroduceerd in  de debriefing van een 
van deze activiteiten (ze zijn gerelateerd aan hoe deelnemers situaties - hun eigen en/of hun partnerrollen, bijvoor-
beeld - interpreteren en hoe dit hun emoties beïnvloedt; hoe interpretaties kunnen worden aangepast en hoe het hun 
emoties verandert). 

Het onderstaande schema is gepland voor 2,5 dag, maar het is mogelijk om het anders te structureren. We hebben 
alles berekend met 12-15 deelnemers om de duur van de activiteiten in te schatten (met minder deelnemers kan het 
zijn dat sommige activiteiten minder tijd nodig hebben).

Waar aangegeven, vind je de method sheets voor de activiteiten die in het schema in hoofdstuk 2 worden voorgesteld. 
We hebben korte beschrijvingen gegeven van een paar activiteiten die niet in hoofdstuk 2 worden gepresenteerd in de 
volgende tabel. Tot slot zijn jullie vrij om gebruik te maken van energisers of warming-up activiteiten op verschillen-
de momenten, zonder dat er hier concrete voorbeelden gegeven worden (je kunt een keuze maken uit je bestaande 
repertoire).

Een korte video zien over het leerproject:

VOORBEELD VAN EEN 
LEERTRAJECT VAN 20 UUR

Video by Képes Alapítvány

https://www.youtube.com/watch?v=wL7csgoHNz4
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DAG 1 “ELKAAR LEREN KENNEN, IDENTITEITEN VERKENNEN”

 
Titel van de activiteit Doel / Methode

10’ Inleiding Introductie van de trainers en de doelstellingen van de training

40’ Elkaar leren kennen, teambuilding Een activiteit (eender welke) die de deelnemers helpt te verbin-
den met elkaar en met het onderwerp relaties en intimiteit

30’ Verwachtingen en groepsregels Een veilige en voorspelbare ruimte voor iedereen creëren, vra-
gen naar de verwachtingen van de deelnemers.

40’ Intro theateractiviteit Kies een warming-up theateractiviteit die de deelnemers helpt 
om te wennen aan optreden in het bijzijn van anderen en die 
geschikt is aan het begin van een workshop. Wij stellen deze 
activiteit voor: “We hebben iets gemeen”) 

20’ Pauze

20’ De wind waait en beweegt mensen 
die...

Een deelnemer deelt iets over hem of haarzelf dat waar is (een 
gedachte, ervaring, levensgebeurtenis, houding, gewoonte, 
iets wat hij of zij draagt, enz.) en kijkt voor hoeveel van de 
andere deelnemers hetzelfde geldt. De activiteit wordt op een 
leuke manier uitgevoerd - er is een stoel minder dan het aantal 
deelnemers en iedereen die het genoemde ding deelt moet snel 
opstaan en op een andere stoel gaan zitten.

30’ Verkenning van de persoonlijke 
identiteit 

Deze activiteit stelt de deelnemers in staat om zichzelf als indi-
vidu te begrijpen, wat hen vergelijkbaar en verschillend maakt. 
Het doel is om meer zelfbewustzijn te ontwikkelen. We sug-
gereren hier een activiteit die “Verkenning van de Persoonlijke 
Identiteit” heet.

30’ Verkenning van de professionele 
identiteit 

Deze activiteit helpt de deelnemers zich bewust te worden van 
hun eigen professionele waarden, overtuigingen, verwachtin-
gen en beperkingen en die van hun collega’s. Wij stellen een 
activiteit voor die “Verkenning van de professionele identiteit” 
wordt genoemd.

TOTAAL: 4u
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DAG 2 “ZELFBEWUSTZIJN, ZELFMANAGEMENT, BEWUSTZIJN VAN DE ANDER”

 
Titel van de activiteit Doel / Methode

25’ Energiser Stel een activiteit voor die mensen helpt om energie te krijgen, 
hun lichaam te bewegen aan het begin van de sessie. Je kunt 
iets kiezen wat eerder ook goed werkte.

25’ JA/NEE activiteit Deelnemers vormen tweetallen en onderzoeken hoe ze met 
elkaar kunnen communiceren door alleen de woorden “JA” en 
“NEE” te gebruiken en niets anders. 

110’ Beeldtheater Deze theateractiviteit helpt de deelnemers om een onderscheid 
te maken tussen de beschrijving van een situatie en de emo-
tionele reactie die deze uitlokt; om zich bewust te worden van 
hun eigen interpretatie van een situatie en om zich te realiseren 
dat het mogelijk is om dezelfde situatie op veel verschillende 
manieren te interpreteren.  

60’ Lunchpauze

15’ Spiegeldans Een plezierige, stimulerende, non-verbale activiteit die de deel-
nemers met z’n tweeën uitvoeren. Ze dansen op verschillende 
melodieën waarbij ze elkaar afwisselend spiegelen.

45’ Beeldtheater (vervolg) De activiteit Beeldtheater (voor de lunch begonnen) wordt 
voortgezet.

40’ Barrières voor actief luisteren 
verkennen

Een activiteit die helpt bij het vergroten van het zelfbewustzijn 
over iemands luistervaardigheid. De luistervaardigheid wordt 
verder ontwikkelt door het demonstreren van communicatie-
barrières en hoe dit de verteller beïnvloedt. Het helpt ook de 
deelnemers te verbinden door hen een leuke activiteit aan te 
bieden. 

20’ Pauze

20’ Voorbereidende theateractiviteiten Gebruik een warming-up theateractiviteit (eender welke) die 
de deelnemers helpt om zich voor te bereiden op complexere 
scènes. Je kunt hier allerlei geweldige oefeningen vinden: Boal, 
Augusto. Games for Actors and Non-Actors. Trans. Adrian Jack-
son. New York: Routledge, 2002.

80’ Scènes rond cognitieve vervormin-
gen creëren 

Deze activiteit verhoogt het bewustzijn over gangbare negati-
eve denkpatronen (“cognitieve vervormingen”), helpt de 
deelnemers om de patronen te identificeren die ze het meest 
gebruiken.

TOTAAL: 8u 
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DAG 3 “BEGRIJPEN EN MANAGEN VAN COMPLEXE SOCIALE SITUATIES”

 
Titel van de activiteit Doel / Methode

20’ Energiser Bied een activiteit aan die mensen helpt om energie los te mak-
en en hun lichaam te bewegen aan het begin van de sessie.

50’ Beeldvorming over een conflict De oefening vraagt de deelnemers om een eerste beeld (indruk) 
te vormen van een complexe interpersoonlijke conflictsituatie 
en vervolgens te kijken of hun beeld verandert als ze meer 
achtergrondinformatie krijgen. Het doel is om te laten zien hoe 
indrukken worden gevormd en kunnen worden veranderd, en 
om de deelnemers te stimuleren om te oefenen met het nemen 
van perspectief (wat de acteurs zouden kunnen hebben gevoeld 
of gedacht). We stellen voor om een verhaal te kiezen uit ons 
"Book of situations".

20’ Beeld van een irritant persoon Deze warming-up theateractiviteit maakt de deelnemers be-
wust van de manier waarop lichaamsbewegingen, houdingen 
en gebaren kunnen worden gebruikt om emoties en intenties 
uit te drukken en helpt de deelnemers om negatieve emoties te 
reguleren door een situatie grappig/belachelijk te maken.

20’ Eigenaar van je fouten Verminder faalangst, maak fouten leuk en grappig. Wij stellen 
hiervoor een ludieke activiteit voor, waarbij de deelnemers in 
een situatie worden gebracht waarin het gemakkelijk is om 
fouten te maken, en wanneer ze dat doen, moeten ze er op een 
leuke manier mee omgaan.

50’ Transformeer het beeld De deelnemers creëren een beeld dat een moeilijke situatie 
voorstelt en proberen vervolgens mogelijkheden te vinden om 
de spanning op non-verbaal niveau op te lossen door het echte 
beeld stap voor stap om te zetten in een ideaalbeeld.

60’ Lunchpauze 

15’ Energiser Bied een activiteit aan die helpt om weer alert te worden na de 
lunchpauze.

20’ Transformeer het beeld (vervolg) Deze oefening helpt de deelnemers om emoties en concepten 
uit te drukken met lichaamshoudingen, gebaren.

10’ Beeld van het woord Deze oefening helpt de deelnemers om emoties en concepten 
uit te drukken met lichaamshoudingen, gebaren.

https://intimacyacrosscultures.eu/collection/?lang=nl
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60’ Analytisch beeld Deze activiteit neemt ons mee op een bevrijdende reis om jezelf 
te ontdekken. Hierdoor krijgen we een diepgaander begrip van 
onszelf in het geval van conflicten. We leren hoe we door de 
complexiteit van onze emoties en gevoelens kunnen navigeren 
om alternatieven te vinden voor het oplossen van conflicten in 
onze relaties met anderen. 
Voor dit leertraject stellen we een verkorte versie van de activi-
teit voor waarbij we de techniek met slechts 1 (of maximaal 2) 
situatie demonstreren.

20’ Pauze

120’ Forumtheater Forumtheater geeft de deelnemers de mogelijkheid om ver-
schillende strategieën uit te proberen en te analyseren bij uitda-
gende situaties die ze in het verleden niet goed aankonden. 

15’ Afsluiting van de workshop Nagaan hoe de deelnemers zich voelden tijdens de sessies en 
wat ze geleerd hebben.

TOTAAL: 8u
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LIJST EN KORTE BESCHRIJVING VAN ACTIVITEITEN DIE NIET IN HOOFDSTUK 2 ZIJN OPGE-
NOMEN:

We hebben iets gemeen
Doelstellingen:

 � Teambuilding
 � Deelnemers helpen op te warmen om later in het bijzijn van anderen op te treden

De deelnemers zijn verdeeld in groepen van 4 en vinden in alle groepen iets gemeenschappelijks. Daarna maken ze 
er een korte theaterscène van. Elke groep presenteert hun scène, één voor één - het publiek moet uitzoeken waar de 
scène over gaat (wat is het gemeenschappelijke thema).

Bron van de activiteit: onbekend

Verkenning van de persoonlijke identiteit
Doelstellingen: 

 � Deelnemers in staat te stellen zichzelf beter als individu te begrijpen en te begrijpen wat hen vergelijkbaar en 
verschillend maakt

 � Zelfbewustzijn ontwikkelen

Deelnemers geven eerst individueel antwoord op verschillende vragen over hun identiteit. De eerste vragen hebben 
betrekking op dingen die van buitenaf te zien zijn - bijvoorbeeld welke kleding ze graag dragen - en daarna gaan de 
vragen steeds dieper en dieper. De laatste -4e - vragen verwijzen naar hun waarden, overtuigingen en dingen die ze 
nooit zouden doen. Ze schrijven de antwoorden op stukjes papier die verschillend van kleur zijn (de eerste antwoor-
den worden op een geel papier geschreven, de tweede op een groen papier, etc.). Vervolgens kreukelen ze het 4e 
papier (dat verwijst naar het diepste niveau), wikkelen het dan in het 3e, dan wikkelen ze deze 2 in het 2e, en dan be-
dekken ze het geheel met het 1e (dus het 1e is aan de buitenkant, en het 4e is in de kern). Op het einde heeft iedereen 
zoiets als een “bal” of een “ui”. Nadat de deelnemers een markering op het oppervlak hebben aangebracht (zodat 
ze hun eigen “ui” kunnen herkennen), worden alle “uien” verzameld door de trainer, die ze door elkaar haalt en ze 
vervolgens weer onder de mensen verdeelt (als iemand zijn eigen bal krijgt, pikken ze een andere). De trainer vraagt 
iedereen de ballen uit te pakken en te proberen de eigenaar van die ui te vinden. 

Bron van de activiteit: https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/identity-individual-differences-the-on-
ion.540/

Verkenning van de professionele identiteit
Doelstellingen:

 � Zelfbewustzijn ontwikkelen over professionele waarden, overtuigingen, verwachtingen en beperkingen.
 � Een ander bewustzijn ontwikkelen - om te leren hoe deze waarden, overtuigingen, verwachtingen en beperkingen 

kunnen verschillen tussen jongerenwerkers  

In het eerste deel stelt de trainer vragen - één voor één - en vraagt hij de deelnemers deze vragen één voor één te 
beantwoorden. De deelnemers krijgen kleine stukjes papier, en elk antwoord moet op een apart stukje papier worden 
geschreven. De vragen hebben betrekking op de rollen, verantwoordelijkheden, overtuigingen en verwachtingen van 
de jongerenwerkers. Een paar voorbeelden:

 � Wat is volgens jou de belangrijkste taak/verantwoordelijkheid van een jongerenwerker?
 � Wat zou een jongerenwerker nooit moeten doen volgens jou?
 � Hoe gedraagt een ideale client (jongere) zich, welke houding heeft hij of zij?
 � Wat maakt een client (jongere) erg moeilijk of onmogelijk om mee te werken (voor jou)?

Wanneer de antwoorden op de eerste vraag binnenkomen, verzamelt de trainer deze en stelt vervolgens de volgende 
vraag. De trainer zorgt ervoor dat de antwoorden op de verschillende vragen in aparte enveloppen worden verzameld.

In het tweede deel maakt de trainer een lang touw vast op de vloer. Hij of zij legt uit dat dit touw een thermometer 
(of een opinielijn) vertegenwoordigt - het ene uiteinde geeft aan dat iemand het volledig eens is met een uitspraak, 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/identity-individual-differences-the-onion.540/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/identity-individual-differences-the-onion.540/
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het andere uiteinde geeft aan dat hij of zij het er helemaal niet mee eens is. Vervolgens leest hij of zij de eerste vraag 
hardop voor en trekt hij of zij willekeurig een stukje papier uit de 1e envelop en leest het antwoord op deze vraag 
hardop voor. Hij of zij vraagt de deelnemers vervolgens om zich op het touw (opinielijn) te plaatsen volgens hun mate 
van akkoord of verschil van mening met de stelling (wie het er helemaal mee eens is, staat aan de ene kant, wie het 
er helemaal niet mee eens is, staat aan de andere kant, wie er meer genuanceerd over denkt, staat er tussen). Als 
alle deelnemers een plek vinden die de mate van hun instemming weergeeft, vraagt de trainer aan mensen die van 
mening verschillen over dezelfde zin om hun mening wat meer toe te lichten (iedereen mag nee zeggen en weigeren 
om uitleg te geven). Dit proces kan steeds weer herhaald worden, eerst met antwoorden op de1e vraag, daarna op 
de volgende vragen. Meestal is er geen tijd om alle gegenereerde uitspraken te bespreken, slechts voor een paar per 
onderwerp. 

Deze discussie kan leiden tot het delen van ervaringen, technieken en kennis tussen de deelnemers (sommige jon-
gerenwerkers worstelen bijvoorbeeld met bepaalde karakters/gedragingen, terwijl anderen daar makkelijker mee om 
kunnen gaan - deze laatste groep kan uitleggen hoe ze daar zo goed mee om weten te gaan).

Ontwikkeld door Képes Alapítvány (met behulp van de “thermometer/opinion line” techniek geleerd van La Xixa)

Beeldtheater

Video door Képes Alapítvány

Doelstellingen: 
 � De beschrijving van een situatie en de emotionele reactie die deze uitlokt weten te onderscheiden.
 � Bewust worden van onze eigen interpretatie van een situatie en zich realiseren dat er veel verschillende interpre-

taties van deze zelfde situatie mogelijk zijn.

In het eerste deel vormen de deelnemers tweetallen en delen ze een verhaal met elkaar over een situatie waarin ze 
iemand wilden helpen maar geen succes hadden of werden afgewezen. Nadat ze beiden een verhaal hebben gedeeld, 
kiezen ze er een uit waarmee ze willen werken. Ze maken een beeld (standbeeld) van de situatie, dat de essentie van 
het verhaal laat zien. Ze spelen er allebei een rol in. Ze gebruiken hun lichaam en uitdrukkingen om bepaalde bood-
schappen, houdingen en emoties over te brengen. 

In het tweede deel presenteren alle tweetallen hun beelden voor de groep - het ene koppel na het andere. 
Ten eerste deelt het publiek gedachten over de scène (wie de deelnemers zijn, wat er gebeurt). Vervolgens kunnen 
verschillende methoden worden gebruikt zoals:

 � Elk persoon uit het publiek mag naar de scène lopen, de schouder van een van beide acteurs of actrice aanraken 
en de veronderstelde geheime gedachten van de gekozen acteur hardop zeggen. 

 � Of ze kunnen zeggen wat ze denken dat de acteurs in die situatie echt zouden zeggen...

Ontwikkeld door Augusto Boal (Boal, Augusto. Games for Actors and Non-Actors. Trans. Adrian Jackson. New York: 
Routledge, 2002)

https://www.youtube.com/watch?v=vBArR3q6-aE
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Scènes rond cognitieve vervormingen creëren
Doelstellingen:

 � Bewustwording over gangbare negatieve denkpatronen (cognitieve vervormingen) vergroten
 � Zelfbewustzijn over iemands cognitieve vervormingen vergroten 
 � Begrijpen hoe deze cognitieve vervormingen kunnen worden uitgedaagd/aangepakt.

De deelnemers vormen 3 of 4 groepen en elke groep krijgt een beschrijving van een “cognitieve vervorming” (bes-
chrijving hiervan is te vinden in hoofdstuk 1, “Hoe kan CGT worden gebruikt om SEL-vaardigheden te ontwikkelen”). 
Ze maken een korte scène waarin één of meer acteurs de geselecteerde vervorming regelmatig gebruiken. Zodra de 
scène klaar is, moet het publiek raden of ze iets ongewoons of interessants hebben gezien in de manier waarop de 
acteurs communiceerden/begeleiden/reageren. Daarna begint de trainer een discussie over de gepresenteerde cog-
nitieve vervorming (welke het meest gebruikt werd door deelnemers, in welke situaties en hoe ze uitgedaagd kunnen 
worden).

Ontwikkeld door Képes  Alapítvány 

Beeldvorming over een conflict
Doelstellingen:

 � Zelfbewustzijn vergroten over hoe je een eerste indruk kan krijgen van een complexe interpersoonlijke conflictsit-
uatie.

 � Zich bewust zijn van de kans dat er veel verschillende interpretaties mogelijk zijn en van hoe deze kunnen veran-
deren naar gelang er meer achtergrondinformatie is.

De trainer selecteert een situatie uit de eerder verzamelde lastige incidenten van jongerenwerkers (je vindt ze in het 
Book of Situations). Hij of zij vraagt de deelnemers groepjes van twee of drie te maken en deelt een uitgeprint verhaal 
uit aan elke groep. Eerst bespreken de deelnemers onder elkaar hoe ze zich de hoofdpersonen van het verhaal voor-
stellen en hoe ze de situatie interpreteren vanuit het perspectief van de verschillende actoren. Vervolgens geeft de 
trainer hen verdere informatie (over het geslacht van de hoofdpersonen, de leeftijd, herkomst, sociale status, beroep, 
etc.) en vraagt hij/zij de groepen om te bespreken of de aanvullende informatie hun eerste indrukken heeft veranderd. 
Daarna gaan de deelnemers terug naar een gemeenschappelijke groepsdiscussie over de situatie, waarbij de trainer 
de interpretatie en emoties van de echte verteller met hen deelt.

Ontwikkeld door Képes Alapítvány (gebaseerd op de Critical Incident Method ontwikkeld door Margalit Cohen-Emer-
ique)

Eigenaar van je fouten
Doelstelling:

 � Leren om niet bang te zijn om fouten te maken, leren hoe je er eigenaarschap over mag hebben, ermee omgaat en 
de spot ermee kan drijven

De deelnemers vormen een cirkel en proberen een moeilijke regel te leren (dit kan van alles zijn, de ene persoon zegt 
bijvoorbeeld hardop “1”, de andere naast hen zegt “2”, de volgende moet zwijgen en een gebaar maken omdat hun 
aantal kan worden gedeeld door 3, de volgende zegt 4, etc.).

Wanneer iemand een fout maakt, moet hij/zij midden in de cirkel gaan staan en eigenaar zijn van zijn/haar fout door 
te zeggen - Mijn naam is XY, en deze fout is door mij gemaakt! - terwijl ze tijdens deze zin een grappige “typische” 
beweging of gebaar maken.

Bron van de activiteit: Workshop van Pedro Fabiao International School of Humour Red Nose International) 

https://intimacyacrosscultures.eu/collection/?lang=nl
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Transformeer de foto
Doelstelling: 

 � Mogelijkheden vinden om conflicten op non-verbaal niveau op te lossen

De deelnemers vormen groepen van 3-4. Ze delen moeilijke/conflictueuze situaties uit hun jongerenwerk. Ze kiezen 
een van de verhalen en creëren er een stilstaand beeld (een soort foto) van. Nadat alle groepen zijn voorbereid, pre-
senteren ze hun foto één voor één. Eerst presenteren ze de originele (“echte”) foto en daarna kunnen deelnemers 
zich vrijwillig aanmelden om de foto beter (minder gespannen) te maken door één ding tegelijk te wijzigen (zo stapt 
bijvoorbeeld één iemand uit het publiek af op iemand die in de foto speelt en naar beneden kijkt, en beweegt dan 
zijn of haar gezicht naar boven). Niemand kan praten, de houdingen/gebaren van de acteurs worden in kleine stapjes 
aangepast tot het beeld harmonieus wordt (ze bereiken een “ideaalbeeld”). 

Ontwikkeld door Augusto Boal (Boal, Augusto. Games voor Acteurs en Niet-Acteurs. Trans. Adrian Jackson. New York: 
Routledge, 2002)

Het beeld van het woord
Doelstellingen:

 � Theateroefeningen introduceren over emoties en concepten en wat we daarmee bedoelen 
 � Het belichamen van een emotie of een concept in een vaste houding (als standbeelden), angst, geluk, boosheid, 

enz.

Deelnemers vormen een kring en de trainer zegt een woord (bijvoorbeeld boosheid, angst, steun, vriendschap). Ver-
volgens maken de deelnemers een beeld op basis van dit woord (ze gebruiken hun lichaam, gezicht, uitdrukkingen en 
vormen een beeld dat het gekozen woord voor hen vertegenwoordigt). Iedereen kijkt om zich heen, ziet de beelden 
van anderen en de trainer zegt een ander woord.

Ontwikkeld door Augusto Boal (Boal, Augusto. Games voor Acteurs en Niet-Acteurs. Trans. Adrian Jackson. New York: 
Routledge, 2002)

Forumtheater

Video by Képes Alapítvány

Doelstelling:
 � Verschillende strategieën en oplossingen voor een specifiek conflict uitproberen en de voordelen/nadelen ervan 

analyseren.

Deelnemers vormen groepen van 4-5 en delen eigen verhalen uit het jongerenwerk over toen ze het gevoel hadden 
dat ze niet voor zichzelf konden opkomen of onrechtvaardigheid ervoeren. Elke groep selecteert een verhaal waar 
ze mee gaan werken. Elke groep creëert een scène (hier praten ze, bewegen ze, zoals in een theater) met behulp 

https://www.youtube.com/watch?v=D62FulvwYBQ
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van hoofd- en bijrolspelers, omstanders die belangrijk waren in het conflict. Nadat de scène is gespeeld, kunnen de 
toeschouwers zich vrijwillig aanmelden om in de rol van een geselecteerde acteur te stappen en een andere reactie/
gedrag in die rol uit te proberen als de scène opnieuw wordt gespeeld. Op deze manier kan dezelfde scène op veel ver-
schillende manieren worden uitgevoerd en kunnen de deelnemers zien waar de verschillende scenario’s toe leiden.
Meer informatie over Forumtheater vind je hier: Boal, Augusto. Games for Actors and Non-Actors. Trans. Adrian Jack-
son. New York: Routledge, 2002.

Ontwikkeld door Augusto Boal (Boal, Augusto. Games for Actors and Non-Actors. Trans. Adrian Jackson. New York: 
Routledge, 2002)
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