


#intimacyacrosscultures 
www.intimacyacrosscultures.eu



DE “JUISTE NABIJHEID” 
VERKENNEN IN DE  
CONTEXT VAN  

JONGERENWERK

EEN WORKSHOP VOOR HET TRAINEN VAN  
JONGERENWERKERS



Deze toolkit is ontwikkeld in het kader van het project “IRIS - Intimiteit, relaties en  
interculturaliteit in jongerenwerk” (Intimacy, relationships and interculturality in youth work, refer-
entienummer: 2018-1-FR02-KA205-014096). Het IRIS-project werd ondersteund door het Erasmus+ 
programma van de Europese Commissie.

Deze publicatie geeft alleen het standpunt van de auteurs weer en de Commissie kan niet verant-
woordelijk worden gesteld voor het gebruik van informatie uit deze publicatie.

IRIS PROJECTPARTNERS:
Élan Interculturel (France)

www.elaninterculturel.com 

L'Associació La Xixa Teatre (Spain)

www.laxixateatre.org 

Képes Alapítvány (Hungary)

www.kepesalapitvany.hu

In Touch (The Netherlands)

 



INHOUD
INLEIDING  6

DE JUISTE NABIJHEID EN AFSTAND IN JONGERENWERK  8

KORTE TOELICHTING OP DE METHODOLOGIE 12

HOE GEBRUIK JE DIT HANDBOEK  14

IDEE VOOR EEN LEERTRAJECT IN EEN WORKSHOP  16

ACTIVITEITEN  21
OMGEKEERD VOORSTELLEN  22
ZELFPERCEPTIE  25
MICROCONTEXTEN  27
DE DENKBEELDIGE REIS 30
DE HOGE DROOM EN DE LAGE DROOM 32
BEDENK EEN ACTIVITEIT  34
VEILIGE AFSTAND  37
MAAK HET GROOT  40
HEDEN, VERLANGEN, TOEKOMST  43
ROLLEN AANNEMEN 46 
HET FORMULIER 52
DE NORMEN 54
WAT ME DWARS ZIT  56
SAMEN AFSLUITEN 59

HOE EVALUEER JE EEN “WORKSHOP OVER DE JUISTE NABIJHEID”? 61

OVER DE PARTNERS 68

IMPRESSUM 70



6

Jongerenwerkers hebben, in hun educatieve functie en als rolmodel, de verantwoordelijkheid om te laten zien hoe je 
positief en veilig met elkaar omgaat. Hierbij komt een fijngevoelige dynamiek kijken van je openstellen en afsluiten 
voor anderen en van onderhandelen over de juiste afstand binnen een bepaalde relatie. Bovendien moeten jongeren-
werkers om hun werk te kunnen doen een gepaste band met jongeren zien te vinden. Een band die voldoende ver-
trouwen en openheid biedt, maar waarbij hun speciale, onafhankelijke rol niet dreigt te verdwijnen. Vanaf nu gaan we 
het vinden van de juiste balans hierin “juiste nabijheid” (good proximity) noemen. Enerzijds is dit makkelijker gezegd 
dan gedaan: de juiste nabijheid1 bewerkstelligen tijdens het werken met jongeren is een uitdaging gezien de com-
plexiteit van behoeften, beweegredenen en geloofssystemen die in het spel zijn, vooral in interculturele contexten. 
Aan de andere kant zijn ‘veilige ruimtes creëren’ en ‘onderhandelen over veilige afstand’ vaardigheden die getraind 
kunnen worden.  

‘Nabijheid’ in jongerenwerk brengt drie overlappende dimensies met zich mee die in de opleidingen voor  
jongerenwerkers niet altijd in aanmerking worden genomen:

1. Jongerenwerkers hebben persoonlijke en culturele voorkeuren en geloofssystemen met betrekking tot  
nabijheid en intimiteit. 

2. Jongerenwerkers hebben persoonlijke en culturele voorkeuren en geloofssystemen met betrekking tot hun 
professionele rol en werkwijze.

3. Jongerenwerkers hebben verschillende opvattingen over hoe - en in welke mate - ze zich moeten aanpassen 
aan de opvattingen van jongeren over nabijheid en intimiteit.

Het is belangrijk om deze dimensies en hun overlap te onderzoeken door te kijken naar onderliggende waardensyste-
men, culturele structuren, persoonlijke conditionering, grenzen, sociale en geïnternaliseerde kritiek, verwachtingen, 
consensus en (onderbewuste) droom-realiteiten zowel individueel als in groepsverband, coping-methoden, en in het 
algemeen naar de individuele en sociale constructie rondom relatiepatronen binnen jongerenwerk. 

Het is belangrijk om deze verschillende onderdelen van relaties binnen het jongerenwerk te onderzoeken en te iden-
tificeren, omdat ze over het algemeen functioneren als de belangrijkste vormgevers van het vak in de praktijk. Als dit 
niet bewust gebeurt, is het lastig om oorzaken van conflicten goed te identificeren en dan mogelijke acties in te zetten 
voor een veilige en wederkerige omgeving voor zowel de jongeren als de jongerenwerker. Dit is met name relevant 
in contexten met een sterke aanwezigheid van culturele diversiteit, aangezien de interactie tussen uiteenlopende 
geloofssystemen de uitdaging van constructieve en inclusieve probleemoplossing kan vergroten.

Met dit alles in gedachten bieden wij deze workshop voor jongerenwerkers aan. We willen ze helpen bij het ontwik-
kelen van vaardigheden om individuele en groepsstrategieën te bewerkstelligen voor het tot stand brengen van een 
juiste en gepaste nabijheid bij het uitoefenen van hun vak, en om beter om te gaan met conflicten die zouden kunnen 
ontstaan wanneer veilige afstanden worden overschreden. Deze workshop voor het trainen van jongerenwerkers kan 
zowel offline in 30 uur en/of online in 20 uur gedaan worden. We raden aan om zoveel mogelijk offline te doen. Een 
offline-online combinatie van de workshop is ook mogelijk. 

De methodologieën die aan de basis liggen van deze training zijn Rainbow of Desire van Augusto Boal’s Theatre of the 
Oppressed en Process Work. Deze methoden bieden een krachtig kader (zowel theoretisch als methodologisch) om: 
geloofssystemen te verkennen met behulp van mind en body en deze naar een bewust en collectief niveau te tillen; 
elementen en conflicten binnenin onszelf, onze groepen en praktijken te identificeren die we willen veranderen of 
bekrachtigen, en strategieën te ontwikkelen om dit te doen. We hebben deze methoden gebruikt om specifieke uit-

INLEIDING

1 Het volgende deel biedt een diepere verkenning van het concept "juiste nabijheid" in jongerenwerk.
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dagingen aan te pakken die we dankzij ons vooronderzoek met jongerenwerkers hebben geïdentificeerd. 

Het volgende hoofdstuk leidt je door de bevindingen van ons onderzoek en geeft een overzicht van allerlei uitdagin-
gen met betrekking tot de gepaste (juiste) afstand en nabijheid2. In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op de 
twee methoden die we hier hebben genoemd.

Het voorgestelde leertraject en bijbehorende activiteiten zijn in Spanje en Hongarije uitgeprobeerd. De Spaanse pi-
lot werd uitgevoerd met een groep van 25 jongerenwerkers van verschillende leeftijden en nationaliteiten, allemaal 
woonachtig in Barcelona. De structuur van de workshop bestond uit 5 sessies van 4 uur, waarbij de eerste, tweede,  
vierde en vijfde sessie online waren en de derde sessie offline. De Hongaarse workshop werd uitgevoerd met een 
groep van 13 jongerenwerkers van verschillende leeftijden, allen Hongaars en bijna allemaal uit Budapest. Beide 
workshops vonden plaats in een context van beperkingen en social distancing als gevolg van de Covid-19-uitbraak. 
In ieder geval kunnen alle oefeningen met wat kleine aanpassingen zowel offline als online worden gedaan. Ook 
de lengte en het aantal sessies kan naar behoefte aangepast worden, zolang de flow van de workshop maar wordt 
aangehouden.

Alle kernoefeningen van het leertraject worden uitgelegd in gedetailleerde method sheets, en er zijn ook video’s met 
meer uitleg over het leertraject van de workshop en drie activiteiten: Wat me dwars zit, Veilige Afstand, en Rollen 
Aannemen.

2 Bezoek onze projecttoolkit https://intimacyacrosscultures.eu/ voor meer informatie over wat we bedoelen met ‘juiste nabijheid’. We raden je aan het 
Book of situations te bekijken, te vinden in de web toolkit. Zo krijg je toegang tot informatie en critical incidents op allerlei verschillende gebieden, met 
telkens issues rondom ‘nabijheid’ – dat noemen we gevoelige zones - zoals o.a. gender, professionele identiteit en tot groepen behoren.
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Alle communicatie bestaat uit een opeenvolging van openingen en afsluitingen, dingen aan elkaar laten zien, jezelf 
blootstellen en grenzen stellen aan deze blootstelling. Dergelijke bewegingen naar elkaar toe en van elkaar af volgen 
onze twee basis- en schijnbaar tegengestelde motivaties: de motivatie om dingen te delen en erbij te horen en de 
motivatie om je af te zonderen en anders te zijn dan anderen. Dit moet niet gezien worden als een verwarring, maar 
eerder als een teken van de complexiteit en dynamiek van ons interne eigen systeem: we worden inderdaad gedreven 
door uiteenlopende krachten en we zoeken in bijna elke interactie naar een dynamisch evenwicht tussen deze kracht-
en.    

Relaties ontstaan door een proces van verschillende interacties en in al onze relaties vinden we dezelfde dynamiek 
van bewegen naar en van de ander af. Door dit proces onderhandelen we over de juiste afstand of nabijheid tussen 
ons. De eindresultaten of fasen van zo’n onderhandeling kun je zelfs visueel uitbeelden. Aron et al. maakten onder- 
staande afbeeldingen om verschillende gradaties van intimiteit te illustreren, beschreven als inclusion of other in the 
self.

Illustratie van Inclusion of Other in the Self (IOS) Schaal (Aron et al., 1992)

Hoewel we ons er misschien niet helemaal van bewust zijn, hebben we een vrij goed gevoel voor wat deze ‘juiste 
afstand’ is: zodra er een overtreding is in eender welke richting, trekken emotionele reacties onze aandacht vanwege 
verstoring van de impliciete choreografie. Bekijk de voorbeelden hieronder maar eens: 

 Een jonge Argentijnse vrouw komt binnen in een Parijs restaurant en  
 wordt verwelkomd door een jonge  ober die een stap dichter bij haar zet.  
 Zij zet ook een stap dichter bij hem en plotseling kussen ze elkaar op de wang.  
 Geen van hen begrijpt precies waarom ze dit doen. 
 
 Een jonge Senegalese student wordt in de gang opgewacht door een  
 Franse klasgenoot die bij wijze van begroeting een kus op de wang geeft.  
 Hij weet niet hoe hij moet reageren en bevriest. Hij had nog nooit    
 eerder meegedaan met dit kussen op de wang.

 

DE JUISTE NABIJHEID EN 
AFSTAND IN JONGERENWERK

3Aron, A., Aron, E. N., & Smollan, D. (1992) Inclusion of other in the self-scale and the structure of interpersonal closeness. Journal of Personality and 
Social Psychology. 63 (4), 596-612.
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Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat deze ‘juiste afstand’ wel degelijk een fysieke component heeft: de werkelijke 
fysieke afstand die we van een ander nemen is niet willekeurig, maar maakt deel uit van ons persoonlijk en cultureel 
repertoire van non-verbale communicatie4. Maar het staat voor nog veel meer: het omvat wat we tegen elkaar zeg-
gen en hoe we het zeggen. De voorbeelden laten ook zien dat ongelukjes omtrent de juiste afstand/nabijheid zich 
vaak voordoen wanneer de betrokkenen verschillende referentiekaders hebben, wat impliceert dat ze verschillende 
culturele opvattingen hebben over relaties, hiërarchie en beleefdheid, die tijdens de interactie gaan schuren, zo niet 
botsen. 

Margalit Cohen-Emerique (2015)5 noemt ‘gevoelige zones’ (sensitive zones) de levensdomeinen die makkelijk mis-
verstanden en conflicten oproepen bij interculturele ontmoetingen. Onderhandelen over afstand / nabijheid is zeker 
zo’n gevoelige zone voor jongeren, en jongerenwerkers zouden jongeren kunnen ondersteunen bij het oplossen van 
dergelijke uitdagingen. Maar tools bieden aan jongerenwerkers die ze samen met de jongeren zouden kunnen ge- 
bruiken is hier niet onze belangrijkste ambitie. We hebben ontdekt dat jongerenwerkers nog wel meer uitdagingen 
hebben als het gaat om onderhandelen over de juiste afstand en nabijheid ten opzichte van de jongeren met wie ze 
werken. Dit is ook niet zo gek, aangezien het belangrijkste ingrediënt van jongerenwerk juist bestaat uit relaties met 
jongeren aangaan die close genoeg zijn om hen ‘binnen te laten’ (en belangrijke zorgen en vaak intieme details van 
hun leven te delen), maar met dusdanige afstand dat jongerenwerkers hun professionele identiteit als zodanig niet 
verliezen door bevriend te raken met de jongeren. Je zou bijna van een soort ingebouwde kwetsbaarheid kunnen 
spreken die inherent is aan de professionele rol van jongerenwerker en die een constante onderhandeling over de 
grenzen vereist. In zekere zin is het alsof je op een koord loopt met allerlei verschillende vormen van bedreiging van 
je identiteit. In de volgende paragrafen gaan we kort in op de verschillende soorten uitdagingen die zich kunnen 
voordoen rondom nabijheid, gebaseerd op de verzameling critical incidents6 die eerder in het project zijn verzameld 
en geanalyseerd. 

Incidenten met betrekking tot nabijheid

Te dichtbij om afstandelijk zijn: de nabijheid van identiteiten

Het lijkt erop dat we onbewust, al voordat we beginnen met het creëren van nabijheid door onze acties, al de eerste 
stappen hebben gezet voor het bepalen van onze nabijheid of afstand. Dit gebeurt door de onbewuste categorisering 
die we elke keer als we iemand anders ontmoeten automatisch uitvoeren. Deze categorisering kan aangeven dat we 
mogelijk veel gemeen hebben met de andere persoon (we zijn allebei vrouw, middenklasse, zwart, hebben dezelfde 
muziek- of kledingsmaak, etc.) of juist dat we blijkbaar weinig delen (ik ben ouder, hij is jong, ik ben zwart, hij is wit...). 
Dit soort categorisaties zijn slechts labels, en sommige ervan hebben misschien zelfs geen enkele implicatie voor de 
daadwerkelijke nabijheid die we als twee individuen kunnen ontwikkelen. Maar de werkelijkheid laat zien dat onze 
patronen van sociale perceptie getraind zijn om waardeoordelen te geven aan dit soort categorisaties, en zelfs zonder 
onze bewuste inspanning (of overeenkomst) beïnvloeden ze ons gedrag. 

Het incident Geluidssysteem beschrijft bijvoorbeeld de conflictsituatie tussen een jongerenwerker en jongen tijdens 
de voorbereiding van een voorstelling. Ze hebben veel gemeen: leeftijd, geslacht, hun status als migrant, de regio 
waar ze vandaan komen... Ze hebben zoveel gemeen dat het voor de jongen genoeg is om het enige wat hen wel 
onderscheidt te verkleinen: hun rol in de situatie (de een is werknemer en de ander een informele vrijwilliger) en het 
daaruit voortvloeiende verschil in hiërarchie.

Waar we in geloven

Niet alleen ‘wie we zijn’ kan een scheve balans veroorzaken, maar ook waar we in geloven. Sterke overtuigingen 
van een jongerenwerker kunnen haar motiveren om gebruikelijke grenzen te overschrijden. In het incident Volg de 
Ramadan niet, neigt een jongerenwerker een jongeman te adviseren om te stoppen met het volgen van religieuze 

4 De studie van deze afstand is een vak op zich, aangeduid als "proxemics", een term bedacht door Eduard T. Hall in Hall, E.T. (1969) The Hidden Dimen-
sion. New York: Anchor Books.  
5 Cohen-Emerique, M. (2015) Pour une approche interculturelle en travail social. Théories et pratiques. Rennes: Presses de l’EHESP. 
6 In de eerste fase van het project hebben we 40 critical incidents (situaties) van jongeren en jongerenwerkers verzameld die de complexiteit van rela- 
ties illustreren. Meer hierover lees je op https://intimacyacrosscultures.eu/collection/.
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voorschriften, voortgestuwd door zijn idealen van integratie en succes. In de situatie Roofdier in de training, is een 
trainer ervan overtuigd dat ze een missie heeft om een “naïef” meisje te beschermen tegen de verleiding en manip-
ulatie van een lesbische jonge vrouw. In de situatie Hongerig  motiveert het verlangen naar horizontaliteit en weder- 
kerigheid de begeleider om het aangeboden eten van een van haar deelnemers die in een opvangcentrum woont, aan 
te nemen, om de deelnemers de kans te geven iets terug te doen en meer evenwicht te vinden in de relatie. 

Zoals bovenstaande situaties illustreren, beïnvloeden onze waarden en normen de manier waarop we ons in ver-
schillende situaties positioneren. En niet alleen onze waarden met betrekking tot “jongerenwerk” en “onderwijs”, 
maar ook een grote verscheidenheid aan waarden die verder gaan dan het professionele veld: normen van verlei- 
ding, ideeën en beeldvorming over romantische liefde, gelijkheid, integratie in een nieuw land, enz. Zoals Hen-
nessey (2011:1)7 ons eraan herinnert, zijn “de relaties van maatschappelijk werkers met hun cliënten niet neutraal of  
vrijblijvend... elke specifieke medewerker-cliënt relatie zal plaatsvinden binnen een culturele context die een bep-
aalde houding met zich mee brengt ten opzichte van fundamentele dimensies van het leven, zoals seksuele relaties, 
opvoedingspraktijken, rollen die verband houden met gender, geaardheid, huwelijk en echtscheiding, enzovoort”. 

Verschillen in macht of positie reduceren

In tegenstelling tot de voorgaande voorbeelden beginnen sommige situaties (incidenten) met een duidelijk verschil 
en afstand tussen deelnemers en begeleiders, met duidelijk gedefinieerde rollen en een daaruit voortvloeiende 
machtsasymmetrie. Toch evolueren die situaties naar een conflict omdat een deelnemer deze verschillen verwerpt: 
hij ontkent het recht van de jongerenwerker om het respect te krijgen dat bij zijn/haar rollen hoort. We zien zo’n ver-
haallijn ontstaan in de situaties Die opdrachten zijn klote en Ik ben zo’n stuk verder dan dit. Als de speciale rol/positie 
van de ander niet erkend wordt, verkleint de afstand en kan er meer op gelijke voet worden gestaan zodat het makke-
lijker wordt om verzet en debat uiten. 

Gender en machtsspel

Als je hier ook nog eens genderrollen aan toevoegt, kan de wens om afstand en machtsasymmetrieën te verminderen 
nieuwe vormen aannemen. In de incidenten De oorfluisteraar en Hand op de dijen begaan jonge mannelijke deelne-
mers vormen van wat je als seksuele intimidatie zou kunnen te zien, om verschillen die hen onderscheiden van de 
vrouwelijke begeleiders te reduceren: Seksueel getinte woorden die in het oor van de begeleider worden gefluisterd, 
een hand die stiekem op de dijen van de begeleider onder tafel wordt gelegd. Dit soort acties kunnen gericht zijn op 
het overwinnen van de gevoelde superieure status van de professional ten opzichte van een deelnemer.    

De aantrekkingskracht van intimiteit

In alle voorgaande voorbeelden hebben we niet erkend dat intimiteit eigenlijk bijzonder waardevol is, en de moge- 
lijkheid om echt contact te vinden met een andere persoon is een echte drijfveer die de illusie kan wekken dat regels 
en rollen tijdelijk kunnen worden opgeschort. In de situatie Liefdesverklaring verklaart een jonge mannelijke deelne-
mer zijn romantische bedoelingen aan een vrouwelijke begeleider met volledige veronachtzaming van verschillen in 
rollen en status. In een andere context, bij Tussen twee mensen in, vertelt een kunstzinnig therapeut over hoe ze een 
jong koppel (dat elkaar heeft leren kennen in een van haar workshops) belooft te helpen. Ze overschrijdt haar eigen 
grenzen, waarschijnlijk vanwege het vooruitzicht om steun te geven aan de nieuwe, groeiende liefdesrelatie.  

Een dwarsanalyse van al deze verschillende incidenten heeft ons geholpen om de uitdagingen waar jongerenwerkers 
voor staan in kaart te brengen en te zien welke competenties nog verder ontwikkeld moeten worden. Zo zijn we ook 
beter geïnformeerd over de vereisten van een training gericht op de juiste nabijheid en afstand. We hebben bijvoor-
beeld geleerd dat een goed vermogen tot zelfreflectie nodig is, zodat jongerenwerkers zich bewust kunnen worden 
van hun verschillende identiteiten (demografische en biografische kenmerken) en de bijbehorende implicaties op 
hun relaties. We hebben geleerd dat normen, waarden en persoonlijke motivaties ook invloed kunnen hebben op 
nabijheid of afstand. En naast de thema’s die behandeld dienen te worden, hebben we ook geleerd over de vereiste 
methoden. 

 7 Hennessey, R. (2011). Relationship Skills in Social Work. Londen: Sage.
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Hoe kun je de juiste nabijheid en afstand trainen?

Focus op zelfbewustzijn: weten wie we zijn

Of we het nu leuk vinden of niet, de innerlijke wereld van jongerenwerkers weegt ook mee, omdat relaties de kern 
van dit soort werk vormen, en relaties mensen op het diepste niveau beïnvloeden en betrekken. “Met relaties werken 
vraagt van maatschappelijk werkers om zichzelf te gebruiken, en gebruik van het zelf vereist een verbeterde kennis 
van het zelf. Zelfbewustzijn is een zwaarwegend thema” (Kaushik, 2017)8. Daarom biedt onze training de ruimte voor 
jongerenwerkers om zich bewust te worden van verschillende lagen van zichzelf: zich bewust worden van basisele-
menten van identiteiten, zich bewust worden van de waarden die ze koesteren en aandacht hebben voor hun drijf- 
veren. Naast deze bewustwordingsmomenten willen we ook de vaardigheden voor zelfreflectie ontwikkelen om te 
gebruiken in real-life situaties. 

Embodied (lichaamsgericht) zelfbewustzijn: weten hoe we zijn

Wat we hierboven hebben beschreven als zelfbewustzijn - je identiteit en waarden kennen - kan worden beschouwd 
als onderdeel van conceptueel zelfbewustzijn. Hieronder vallen aspecten die we over onszelf weten en die we in woor-
den kunnen uitdrukken. Het embodied (lichaamsgerichte) zelfbewustzijn is iets anders, en net zo belangrijk. Dit ver-
wijst naar aandacht voor de zintuiglijke ervaring die we op een bepaald moment hebben en die ons kan informeren 
over hoe we ons voelen en hoe we ons in een situatie bevinden. Vergelijkbaar met een “situationele mindfulness” 
of “gevoeligheid”, is het embodied bewustzijn de keerzijde van het conceptuele bewustzijn, dat ons helpt om aan- 
wijzingen in een situatie op te nemen en de juistheid van onze beeldvorming en vooronderstellingen te controleren.  

Interculturele aanpak

Problemen van afstand en nabijheid komen vaker voor wanneer er verschillen zijn in de culturele opvattingen en nor-
men van de mensen die met elkaar te maken hebben. Daarom nodigen we de deelnemers uit om na te denken over 
de mogelijkheid van culturele verschillen. Dit betekent niet dat we een culturele verklaring voor elk conflict willen 
afdwingen, aangezien dit net zo bevooroordeeld kan zijn als de ontkenning van culturele verschillen. 

Interactieve, embodied, theatrale methoden

Nabijheid en afstand zijn geconstrueerd in interacties, waarbij we aanwezig zijn in ons lichaam en onze emoties. Wanneer 
we benaderd of afgewezen worden door anderen, worden we overspoeld door gevoelens van vreugde, angst, bezorgd-
heid, ongeduld, enz. Om ervoor te zorgen dat de nieuw verworven kennis kan worden omgezet in de beroepspraktijk, willen 
we een leerervaring bieden die zoveel mogelijk aansluit bij de realiteit. Om deze reden moeten de voorgestelde activite-
iten lichaamsgericht (embodied) en interactief zijn. Vandaar onze keuze voor het gebruik van theatermethodes, meer 
bepaald improvisatitietheater, die de deelnemers uitnodigen om specifieke situaties in te gaan, zich bewust te worden 
van hoe ze zich voelen, wie ze zijn in deze situaties, en verschillende actiepatronen te verkennen in een veilige ruimte. 
 
De training die wij voorstellen is opgebouwd rondom deze pijlers. Voor een volledig overzicht kun je het leertraject en 
het filmpje over het leertraject  bekijken. De verschillende activiteiten worden chronologisch gepresenteerd in aparte 
werkbladen (method sheets). Gezien de huidige gezondheidscrisis kunnen de meeste activiteiten zowel online als 
offline worden toegepast; je ziet vanzelf wat tips over mogelijke aanpassingen.

 8 Kaushik, A. (2017). Use of Self in Social Work: Rhetoric or Reality. Journal of Social Work Values and Ethics (14:1). 
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KORTE TOELICHTING OP DE 
METHODOLOGIE

Deze workshop is gebaseerd op twee kernmethoden: Rainbow of Desire (Regenboog van verlangen) van Augusto 
Boal’s Theatre of the Oppressed en Proceswerk.   
 
RAINBOW OF DESIRE VAN HET THEATRE OF THE OPPRESSED  

Het Theatre of the Oppressed (TO) werd in de jaren zeventig ontwikkeld door de Braziliaanse toneelschrijver Augusto 
Boal en is een van de belangrijkste instrumenten van de participatieve communicatie en populaire opleidings-stro-
mingen in Latijns-Amerika. In tegenstelling tot veel sociale aspecten van theater is het Theatre of the Oppressed (TO) 
een politiek theater. Het is een samenwerkings- en ontmoetingsvorm voor emancipatie. Gebaseerd op de episte-
mologie van de Pedagogie van de Opressed door Paulo Freire, gebruikt TO theaterspelletjes om onze perceptie te 
‘demechaniseren’, ons bewust te maken van onze culturele filters door onze eigen conflicten en ervaringen aan het 
licht te brengen en opnieuw op te voeren. Het tot leven brengen op het toneel van individuele kwesties en de daar-
opvolgende doorvertaling naar de ervaringen van de groep, geeft de mogelijkheid om alternatieven te zoeken en te 
creëren voor conflicten die vaak moeilijk op te lossen zijn vanuit een individuele positie.

Rainbow of Desire (RoD) is een van de takken van het Theatre of the Oppressed. Via RoD gebruikt Boal een specifieke 
samenstelling van TO tools (beeldtheater, spelletjes, forumtheater, etc.) om individuen en groepen te helpen bij het 
onthullen, onderzoeken, analyseren en vinden van alternatieven voor geïnternaliseerde onderdrukkingen, ook wel 
cops in the head genoemd. Boal stelt dat geïnternaliseerde onderdrukkingen (oppressions) er onbewust zijn, maar 
toch een zichtbare verschijningsvorm hebben in de vorm van individuele en sociale onrust, zoals depressie, eenzaam-
heid, hopeloosheid, onvermogen om te communiceren, sociale fragmentatie, naast andere obstakels voor het over-
winnen van systemische onderdrukkingen die zich op een of andere manier in onze persoonlijke sferen manifesteren. 
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Rainbow of Desire is gebaseerd op drie hypotheses: osmose (we hebben allemaal invloed op elkaar), metaxis (we 
hebben allemaal het vermogen om ons in elkaar in te leven, waardoor de toestand van iemand anders de jouwe 
wordt en vice versa), en analoge inductie (door samen dezelfde ruimte en sociale context te delen, zijn we allemaal in 
staat om collectief te denken om een bepaalde realiteit beter te begrijpen). RoD geeft individuen en groepen de kans 
om via lichaamsgerichte methoden te navigeren van de meest onbewuste en geïnternaliseerde geloofssystemen naar 
sociale en collectieve structuren die deze overtuigingen vormgeven en versterken. 

In de context van relaties stelt de Rainbow of Desire techniek ons in staat om te begrijpen en te onderzoeken hoe 
sociale structuren ingebed zijn in onze relationele interacties. De methode is op zoek naar de mobilisatie - “wak-
ker worden” - van individuen door collectief te zoeken naar strategieën tegen belemmerende gedachten en gedrag, 
zoals gevoelens van hulpeloosheid, boosheid en angst. Door actief te worden en bewustzijn en inzicht te krijgen over 
onszelf, onze interacties met anderen en over hoe de sociale context deze interacties vormgeeft, opent deze techniek 
de mogelijkheid voor effectieve conflictoplossing en healing. Rainbow of Desire is geen therapie, maar wel degelijk 
therapeutisch. 

PROCESWERK

Proceswerk of Procesgeoriënteerde Psychologie (POP) is een methode die een model biedt dat bijdragen van ver-
schillende disciplines integreert en gebruikt om de transformatie en groei van individuele en collectieve groepen 
te vergemakkelijken. Deze methode wordt toegepast op verschillende gebieden: gemeenschaps- en organisatie-
ontwikkeling, diversiteits- en leiderschapstraining, individuele psychotherapie en familierelaties, counseling en het 
faciliteren van groepen. Proceswerk richt zich vooral op het ontwikkelen van een staat van bewustzijn door indi- 
viduen en groepen te helpen zich te realiseren hoe zij hun ervaringen waarnemen en beleven, te leren hun aanpak 
te veranderen en de informatie te vinden die niet wordt opgemerkt of gemarginaliseerd en daardoor het vermo-
gen van een persoon om te reageren beperkt. Veel van de informatie die we nodig hebben om onszelf te trans-
formeren en om te groeien daagt ons gewone bewustzijn uit. Zonder het te beseffen marginaliseren we bepaalde 
aspecten van onze dagelijkse ervaringen - emoties, verlangens, dromen, intuïties, fantasieën, stemmingen, etc., - 
omdat ze in conflict raken met ons basisgeloofssysteem of met de dominante cultuur waartoe we behoren. We geven 
onszelf dus geen toestemming om te horen of te praten over ervaringen die buiten ons gewone bewustzijn vallen 
en om signalen en informatie te ontvangen uit een niet-alledaagse werkelijkheid. Proceswerk leert ons om ons te 
verbinden met ons diepere zelf en creatief te zijn en mee te bewegen onder extreme omstandigheden. Proceswerk 
maakt gebruik van verschillende tools, zoals Open Forums, Groepsfacilitatie en Forumgeoriënteerde Processen. 
 
Een instrument dat binnen Proceswerk wordt gebruikt is Groepsfacilitatie. Dit zijn een stel technische tools en me- 
thodologieën om de voorwaarden te creëren voor een succesvolle ontwikkeling van processen die binnen groepen 
leven. Groepsfacilitatie kan bijdragen aan:

 � De kwaliteit van de groepsprocessen verbeteren.

 � Tijd besparen in termen van efficiëntie en effectiviteit van processen.

 � Conflict transformeren in ruimte voor reflectie en actie.

 � Organisatievormen heroverwegen om tot groepsgelijkheid te komen en zorg te dragen voor eerlijkheid en 
machtsevenwicht.

 � Deelname en betrokkenheid van alle betrokkenen stimuleren, rekening houdend met de diversiteit van de 
groep.

Dit instrument is gericht op verschillende groepen, organisaties en publieke en private organisaties van allerlei 
formaten, om menselijke conflicten aan te pakken, om nieuwe manieren te vinden om sociale wezens te begri-
jpen en om duurzamere gemeenschappen te bewerkstelligen op basis van principes van samenleven in diversiteit. 
 
AANBEVOLEN LITERATUUR

 � Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge: London.

 � Boal, A. (1995) The Rainbow of Desire: The Boal Method of Theatre and Therapy. Routledge: London.

 � Mindell, A. (1992) The Dreambody in Relationships. Penguin Books Ltd: New York. 
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Voor wie is dit handboek?

Dit handboek is vooral bedoeld voor professionals die jongerenwerkers opleiden. We hopen echter dat het ook nuttig 
is voor docenten, begeleiders en in het algemeen voor iedereen die betrokken is bij het jongerendomein. Iedereen 
kan dit handboek gebruiken en er inspiratie uit putten om nieuwe activiteiten te creëren en de gegeven activiteiten 
aan te passen aan bepaalde behoeften en contexten. 

Hoe kan ik me voorbereiden op het gebruik van dit handboek? 

Om je voor te bereiden op het gebruik van de beschreven methode raden we aan dat trainers het hele handboek door-
lezen en tevens ander materiaal doornemen dat beschikbaar is op https://intimacyacrosscultures.eu . 

Daarnaast adviseren we de trainers om contact op te nemen met hun lokale partner om te bepalen welke workshops 
er beschikbaar zijn voor training in de IRIS-methodologieën en leerstof.

Wat leren jongerenwerkers van de activiteiten uit dit handboek? 

Jongerenwerkers die de workshop doen zullen een beter begrip krijgen van: 

 � Culturele normen, waarden, regels en taboes en hun sociale functie rondom de juiste nabijheid, met name in 
professionele contexten.

 � Spanning of waarom spanningen ontstaan en hoe deze verband houden met culturele verschillen.

 � Bewustwording en gevoeligheid voor onze eigen en andermans culturele rugzak wat betreft de juiste nabij- 
heid/afstand.

 � De mogelijkheid om jongeren te begeleiden bij het managen van de complexiteit van de juiste nabijheid/af-
stand, alsook zelfvertrouwen en empowerment, om persoonlijke en professionele grenzen te stellen en te han-
teren.

 � De communicatieve vaardigheden die nodig zijn om met jongeren te onderhandelen over de juiste nabijheid/
afstand. 

 � Hoe je als professional persoonlijke grenzen bepaalt en communiceert.

Waar moet ik rekening mee houden bij het plannen van mijn workshop? 

Om je workshop te plannen raden wij je aan om rekening te houden met het aantal deelnemers, de setting (online? 
offline? gemixt?), de beschikbare tijd en de kenmerken van de groep (identiteiten, professionele profielen, werkcon-
texten, etc.) om de workshopactiviteiten en leerverwachtingen zo goed mogelijk te framen en aan te passen. 

Moet ik een specifieke volgorde van activiteiten volgen?

Wij raden je aan het voorgestelde leertraject te volgen, maar voel je vrij om aanpassingen te doen als je denkt dat een 
andere volgorde beter bij jouw groep past. 

How-to-video’s 

Het leertraject in een workshop en een aantal activiteiten (Wat me dwarszit, Veilige afstand, en Rollen Aannemen) 
worden begeleid door “how-to-video’s”. Deze filmpjes zijn in het Spaans of Catalaans gesproken met ondertiteling in 

HOE GEBRUIK JE DIT HANDBOEK
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verschillende talen (Frans, Engels, Hongaars en Nederlands). We raden je aan om ze te bekijken, aangezien de video’s 
stapsgewijze begeleiding en voorbeelden laten zien van hoe een activiteit kan worden uitgevoerd. 

Aanbevolen leesvoer en literatuur

We raden aan het gebruik van het handboek aan te vullen met het lezen van het andere IRIS-materiaal, beschikbaar 
op de website intimacyacrosscultures.eu, met name de verzameling critical incidents en de inleiding tot de verschil-
lende gevoelige zones (gender, privé/openbaar, professionele identiteit, verhouding tot autoriteit, relatie tot elkaar, 
en verhouding tot groepen). 

Daarnaast raden we de volgende teksten aan: 

 � Aron, A., Aron, E. N., & Smollan, D. (1992) Inclusion of other in the self-scale and the structure of interpersonal 
closeness. Journal of Personality and Social Psychology. 63 (4), 596-612.

 � Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge: London.

 � Boal, A. (1995) The Rainbow of Desire: The Boal Method of Theatre and Therapy. Routledge: London.

 � Cohen-Emerique, M. (2015) Pour une approche interculturelle en travail social. Théories et pratiques. Rennes: 
Presses de l’EHESP.

 � Hall, E.T. (1969) The Hidden Dimension. New York: Anchor Books.

 � Hennessey, R. (2011) Relationship Skills in Social Work. London: Sage.

 � Kaushik, A. (2017) Use of Self in Social Work: Rhetoric or Reality. Journal of Social Work Values and Ethics. (14), 1.

 � Mindell, A. (1992) The Dreambody in Relationships. Penguin Books Ltd: New York. 
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  Video by La Xixa:  https://www.youtube.com/watch?v=Jh8obMndYYI

DAG 1: ONSZELF VERKENNEN 

online / offline
ACTIVITEIT OVERZICHT

20’ / 40’
Welkom Aankomst van de deelnemers, presentatie van de 

workshop en de begeleiders. IJsbreker naar keuze. 

10’ / 20’ Ritueel

Stel samen met de deelnemers een ritueel op om 
elke sessie te beginnen. Zo kunnen de deelnemers 
zich verbinden met de leerruimte en met elkaar. 
Voorbeelden van rituelen kunnen een 5 minuten 
durende kring zijn om te delen hoe we ons voelen, 
of een reeks bewegingen zonder woorden. Je kunt 
een ritueel voorstellen, of er samen een opstellen. 
Je kunt zo creatief zijn als je wil, zolang de groep 
maar op z’n gemak en betrokken is.   

30’ / 45’ Opwarmer

Ijsbrekers, warming-upoefeningen en/of team-
buildingactiviteiten naar keuze. Dit kan een ge- 
schikt moment zijn om te praten over de ver-
wachtingen over de workshop (zowel van de deel-
nemers als van de begeleiders).  

40’ / 90’ Omgekeerd voorstellen

Deze voorstel- en teambuildingactiviteit helpt deel-
nemers om elkaar te leren kennen en tegelijkertijd 
te na te denken over identiteit, diversiteit en repre-
sentatie.

IDEE VOOR EEN LEERTRAJECT IN 
EEN WORKSHOP
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60’ / 60’ Zelfperceptie

Nadenken over hoe we onszelf zien is cruciaal om 
te begrijpen hoe we ons tot anderen verhouden. 
Deze oefening helpt ons om bekende aspecten van 
onszelf te verkennen en nieuwe te ontdekken.  

60’ / 60’ Micro-contexten

Hoe bewust zijn we ons van onszelf (ons lichaam, 
onze identiteit, de manier waarop we communice-
ren, etc.) en de impact die we hebben op anderen? 
Deze oefening helpt ons te onderzoeken hoe ons 
lichaam reageert op verschillende contexten. 

5’ / 5’ Ritueel
Herhaal het ritueel dat aan het begin van de dag 
is bedacht, of creëer een nieuw ritueel dat bij het 
afsluiten van de sessies hoort. 

Totaal: 4 uur online (met een pauze van 15 minuten in het midden) / 6 uur offline (met twee pauzes van 20 minuten 
- om de twee uur) 

DAG 2: ONZE PROFESSIONELE CONTEXT VERKENNEN 

online / offline
ACTIVITEIT DOEL / METHODE

30’ / 30’ Ritueel en opwarmer Ritueel dat de eerste dag bedacht is en warming-up, 
ijsbreker of teambuildingoefening naar keuze. 

45’ / 60’ De denkbeeldige reis

Deelnemers leiden elkaar in tweetallen (alleen met 
geluid en beweging) door een persoonlijke reis: 
een dag werken met jongeren. Deze activiteit helpt 
ons om collectief te reflecteren op en bewuster te 
worden van onszelf in relatie tot onze professionele 
context. 

45’ / 60’ De hoge droom en de lage droom

De hoge droom en de lage droom richten zich op 
hetgeen waarnaar we verlangen en hetgeen wat 
moeilijk is in ons werk met jongeren. We onder-
zoeken deze uitersten om de aandacht te vestigen 
op verschillende elementen die handig kunnen zijn 
in ons professionele leven.

90’ / 90’ Bedenk een activiteit (Deel I)

Als jongerenwerker is het belangrijk om te weten 
hoe je activiteiten kunt ontwikkelen die relevant en 
nuttig zijn voor de doelgroep. Deze activiteit richt 
zich op de ontwikkeling van deze competentie. De 
taak? Een leuke en inspirerende ijsbreker bedenken 
die helpt om de juiste de sfeer te creëren om in een 
comfortabele en veilige omgeving met onze doel-
groep te werken. 
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40’

(alleen voor offline)
Activiteit uitproberen

Kies twee ijsbrekers uit die tijdens ‘Bedenk een ac-
tiviteit (Deel I)’ zijn bedacht door de deelnemers. 
Denk samen na over wat er goed werkte en wat 
aangepast moet worden, en waar je rekening mee 
moet houden bij het creëren van activiteiten voor 
jongeren om de juiste nabijheid te waarborgen. 

10’ / 35’ Checkpoint

Neem in een kring een paar minuten de tijd om te 
kijken hoe het met de deelnemers gaat, wat hun 
gevoelens zijn en ga in op vragen of zorgen die tij-
dens de eerste sessies naar boven zijn gekomen.

5’ / 5’ Ritueel Herhaal het afsluitingsritueel van de vorige dag. 

Totaal: 4 uur online (met een pauze van 15 minuten in het midden) / 6 uur offline (met twee pauzes van 20 minuten 
- om de twee uur)

DAG 3: ONZE “JUISTE” NABIJHEID VERKENNEN 

online / offline
ACTIVITEIT DOEL / METHODE

30’ / 30’ Ritueel en opwarmer Ritueel dat de eerste dag is bedacht en warming-up, 
ijsbreker of teambuilder naar keuze.

40’ / 40’ Activiteit uitproberen

Kies twee ijsbrekers die de vorige dag bij de activi-
teit ‘Bedenk een activiteit (Deel I)’ zijn bedacht en 
probeer ze uit. Denk samen na over wat er goed 
werkte en wat aangepast moet worden, en waar je 
rekening mee moet houden bij het creëren van ac-
tiviteiten voor jongeren om de juiste nabijheid te 
waarborgen. 

50’ / 60’ Veilige afstand

Deze bewegingsgerichte oefening geeft de deel-
nemers de kans om spanningen te voelen die ont-
staan door nabijheid en afstand als ze met anderen 
te maken hebben. De deelnemers gaan nadenken 
over en ervaren wat "veilige afstand" voor hen bete-
kent.

30’ / 45’ Maak het groot

Met deze activiteit gaan de deelnemers ervaren hoe 
ze hun lichaam en hun stem op theatrale wijze kun-
nen gebruiken om iets uit te leggen wat voor hen 
belangrijk is. Deze oefening zal de jongerenwerkers 
helpen om bewuster te worden van hoe ze zich tot 
anderen verhouden. 
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25’ / 50’ Heden, verlangen, toekomst

Met behulp van beeldtheater zullen de deelnemers 
reflecteren op hoe ze zich op dit moment voelen, 
waarnaar ze verlangen en hoe ze de toekomst voor 
zich zien in hun professionele context, en hoe deze 
visies invloed hebben op de manier waarop ze zich 
verhouden tot anderen in hun werk.

45’ / 90’ Rollen aannemen (deel I)

Jongerenwerkers moeten verschillende rol-
len aannemen tijdens het werken met jongeren 
(opvoeder, mentor, vriend...) en elke rol heeft zijn 
eigen “juiste nabijheid”. Met deze oefening onder-
zoeken we de complexiteit van de interactie tussen 
deze rollen en afstanden om zo een veilige afstand 
te kunnen bepalen en erover te onderhandelen. 

5’ / 5’ Ritueel Herhaal het afsluitingsritueel van de vorige dag.

Totaal: 4 uur online (met een pauze van 15 minuten in het midden) / 6 uur offline (met twee pauzes van 20 minuten 
- om de twee uur) 

DAG 4: DE GRONDSLAGEN VOOR JUISTE NABIJHEID BEPALEN 

online / offline
ACTIVITEIT DOEL / METHODE

30’ / 30’ Ritueel en opwarmer Ritueel dat de eerste dag is bedacht en warming-up, 
ijsbreker of teambuilder naar keuze.

90’ / 90’ Het formulier

Deelnemers gaan individueel nadenken over de 
makkelijkste en moeilijkste onderdelen van de 
workshop tot nu toe om een groepsdiscussie te vo-
eren over de moeilijkheden en over alternatieven 
voor het tot stand brengen van een goede nabij- 
heid in het jongerenwerk.

60’ / 60’ De normen

Deelnemers gaan een aantal normen bedenken en 
bespreken die hen kunnen helpen om een goede 
verstandhouding met hun jongerengroepen op te 
bouwen. We gaan de implicaties onderzoeken van 
het al dan niet hebben van vooraf vastgestelde nor-
men om veilige afstand in onze professionele con-
text te garanderen. 
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40’ / 45’ Wat me dwars zit

In staat zijn om te herkennen en aan te kaarten wat 
ons dwars zit in onze relatie met anderen is een 
belangrijke sociale vaardigheid. In deze activiteit 
verkennen we bewuste en onbewuste gevoelens 
van ongemak en buigen we deze energie om, om 
betere connectie te vinden met anderen.

90’
(alleen offline) Bedenk een activiteit (deel II)

Voortzetting van de oefening ‘Bedenk een activiteit’. 
De taak? Een activiteit bedenken die ons helpt om 
over veilige afstand te onderhandelen met onze 
jongeren. 

5’ / 5’ Ritueel Herhaal het afsluitingsritueel van de vorige dag.

Totaal: 4 uur online (met een pauze van 15 minuten in het midden) / 6 uur offline (met twee pauzes van 20 minuten 
- om de twee uur)   

 

DAG 5: ONDERHANDELEN OVER DE JUISTE NABIJHEID

online / offline
ACTIVITEIT DOEL / METHODE

30’ / 60’ Ritueel en opwarmer
Ritueel dat de eerste dag is bedacht en  
warming-up, ijsbreker of teambuilder naar 
keuze. 

90’
(alleen online) Bedenk een activiteit (deel II)

Voortzetting van de oefening ‘Bedenk een acti-
viteit’. De taak? Een activiteit bedenken die ons 
helpt om over veilige afstand te onderhandelen 
met onze jongeren.

70’ / 195’
Rollen aannemen (deel II in zow-
el online als offline en deel III 
alleen in de offline versie)

Voortzetting van de oefening ‘Rollen 
aannemen’. 

30’ / 60’ Samen afsluiten
Deelnemers delen hun gedachten, gevoelens 
en lessen die ze hebben geleerd in een kring 
van vertrouwen. 

5’ Ritueel Herhaal het afsluittingsritueel van de vorige 
dag.

Totaal: 4 uur online (met een pauze van 15 minuten in het midden) / 6 uur offline (met twee pauzes van 20 
minuten - om de twee uur) 



ACTIVITEITEN 
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DOELSTELLINGEN

 � Deelnemers aan elkaar voorstellen en groepscohesie creëren.
 � Oefenen met actief luisteren.
 � Diversiteit binnen de groep zichtbaar maken. 
 � Nadenken over identiteit en representatie (beeldvorming/opvattingen).
 � Ervaren hoe het is om te spelen met persoonlijke grenzen.

DEELNEMERS

Minimum aantal  
deelnemers: 6

Maximum aantal  
deelnemers: 30

Aanbevolen  
aantal deelnemers: 16

MATERIAAL

Er is geen materiaal nodig. 

OMGEKEERD VOORSTELLEN 
Ontwikkeld door La Xixa Teatre op basis van Augusto Boal’s Theatre of the Oppressed

OVERZICHT

Deze presentatie- en teambuildingactiviteit helpt de deelnemers om elkaar te leren kennen en tegelijkertijd te re-
flecteren over identiteit, diversiteit en representatie.

LEERCONTEXT

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

DUUR

40’ minutent online

90’ minuten offline 
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INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

1. Vraag de deelnemers om tweetallen te vormen, zodat elk tweetal een deelnemer A en deelnemer B heeft. 
2. Leg de deelnemers uit dat ze zich aan elkaar gaan voorstellen. Ieder heeft twee minuten de tijd om te praten, 

terwijl de ander actief naar de ander moet luisteren en niet kan spreken of vragen kan stellen. 
3. Wissel na twee minuten, zodat deelnemer B zich voorstelt aan deelnemer A, die op zijn beurt niet mag onder-

breken en actief moet luisteren. 
4. Nadat beide deelnemers zich hebben voorg-

esteld, geef je ze nog een minuut om elkaar vra-
gen te stellen. 

5. Vraag iedereen om in een halve kring te gaan zit-
ten en vraag een tweetal om naar voren te komen. 
Leg uit dat ze zich op de volgende manier aan de 
groep zullen presenteren: deelnemer B zal deelne-
mer A in eerste instantie voorstellen. Deelnemer A 
blijft bij deelnemer B staan en luistert zonder te 
onderbreken, wat er ook gezegd wordt. Nadat 
deelnemer B klaar is met de presentatie kan de 
begeleider vragen stellen (bijv. wat is je favoriete 
kleur? Waar ben je afgelopen zomer op vakantie geweest? Etc.) en het publiek vragen of er nog vragen zijn. 
Deelnemer B moet alle vragen in eerste instantie beantwoorden en zo nodig de antwoorden verzinnen. In de 
tussentijd moet deelnemer A zonder onderbreking naast deelnemer B staan.    

6. Als er geen vragen meer zijn wordt er gewisseld. Deelnemer A introduceert nu deelnemer B en de procedure 
wordt herhaald. 

7. Herhaal dit met elk tweetal. 

OMGEKEERD VOORSTELLEN

DISCUSSIES EN DEBRIEFING 
 
Een aantal vragen om de oefening na te bespreken:

 � Wat was makkelijk en wat was moeilijk? 
 � Als je de oefening opnieuw moest doen, wat zou je dan anders doen? 
 � Wat voor soort kenmerken werden er door de deelnemers genoemd om zich voor te stellen? Hebben ze het 

over hun familie gehad? Over hun werk? Over hun hobby’s? Welke identiteitskenmerken gebruiken we om ons 
aan anderen te presenteren? Waarom? Op welke andere manieren zouden we ons kunnen presenteren? 

 � Welke typen ‘diversiteit’ hebben we in de groep? 
 � Hoe vond je het om je identiteit door iemand anders vertegenwoordigd te zien? 
 � Hoe voelde je je toen iemand namens jou sprak? Hoe voelde je je toen je de ander niet mocht onderbreken, 

wat er ook gezegd werd? 
 � Hoe is deze vorm van representatie tegenwoordig in de samenleving aanwezig? En in je professionele context? 
 � Waar moeten we in ons leven rekening mee houden als we namens anderen moeten spreken? 
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TIPS EN HINTS

 � Als je groep een oneven aantal deelnemers heeft, maak dan een groep van drie, zodat deelnemer A deelnemer 
B voorstelt, B C voorstelt en C A voorstelt. 

 � Als je meer dan 6 tweetallen hebt geef je elke persoon een minuut om te presenteren en stel je niet meer dan 
één vraag per persoon, om het ritme in het spel houden. 

 � Zorg ervoor dat de deelnemers begrijpen dat ze bij de presentatie van hun partner in de eerste persoon spre-
ken en het essentie van de persoon die ze presenteren moeten overbrengen, maar dit betekent niet dat ze de 
andere persoon moeten imiteren of karikaturiseren. Als een deelnemer op een bepaald moment toch oneer-
biedig doet tijdens het presenteren van de ander moet je de oefening stoppen en deze situatie aankaarten.

 � Deze oefening werkt goed, zelfs in een groep waarin de deelnemers elkaar kennen. Tijdens de introductie kun 
je de deelnemers aanmoedigen om dingen over zichzelf te vertellen die hun partner misschien niet weet.

THEORIE

Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge: London.

OMGEKEERD VOORSTELLEN
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Ontwikkeld door La Xixa Teatre op basis van  
Arnold en Amy Mindell’s Procesgeoriënteerde Psychologie

ZELFPERCEPTIE 

DOELSTELLINGEN

 � Bewust worden van onszelf en van de manier waarop we onszelf zien. 
 � Verschillende aspecten over onszelf begrijpen en ontdekken op een bewuste manier. 
 � Ontdekken hoe ons zelfbeeld van invloed is op de manier waarop we ons tot anderen verhouden. 

DEELNEMERS

Minimum aantal 
 deelnemers: 6

Maximum aantal 
 deelnemers: 30

Aanbevolen aantal  
deelnemers: 16

MATERIAAL

Voor de offline versie: een spie-
gel of mobiele telefoon. 

Papier en stiften (voldoende, 
zodat alle deelnemers er een 
hebben).

OVERZICHT

Nadenken over hoe we onszelf zien is cruciaal om te begrijpen hoe we ons tot anderen verhouden. Deze oefening 
helpt ons om bekende aspecten van onszelf te verkennen en nieuwe te ontdekken. 

LEERCONTEXT

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

DUUR

60’ minuten
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INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

Deze oefening wordt individueel en zonder te praten gedaan. 
1. Vraag de deelnemers om in de spiegel (of op het scherm) naar zichzelf te kijken en vier details over zichzelf te 

identificeren die hen bekend zijn en vier details die ze nog niet wisten, of die ze niet eerder hadden opgemerkt. 
Vraag hen om ze op te schrijven. 

2. Vraag hen om twee bekende en twee onbekende details te kiezen en ze te verbinden met iets in hun leven: een 
actuele situatie, stemming of gemoedstoestand, een identiteitskenmerk, enz.

3. Vraag hen uit deze vier iets te kiezen waaraan ze de grootste hekel hebben. 
4. Geef ze een minuut om zich te verbinden met die emotie. Vraag hen om hun emotie(s) op te schrijven.
5. Vraag iedereen om een beeld te maken (een standbeeld met hun lichaam) van die emotie. Vraag hen, terwijl ze 

dit beeld vasthouden, om rond te kijken naar de anderen. Geef ze een paar seconden de tijd en dan mogen ze 
weer uit het standbeeld komen. 

6. Vraag hen om een papiertje te pakken en een korte notitie over hun emotie te maken. Voeg een woord toe aan 
de notitie. 

7. Vraag iedereen om de papiertjes te laten zien, en neem allemaal een minuutje om te observeren. 
8. Vraag hen om terug te gaan naar hun lijst van 4 dingen, en het ding dat ze het leukst vinden te kiezen. 
9. Herhaal stap 4 tot en met 7.
10. Optioneel: vraag de deelnemers in stap 5 om terug te gaan naar het standbeeld, waarbij ze de emotie van dat-

gene wat ze niet leuk vinden aan zichzelf uitbeelden. Zodra ze terug in het beeld zitten vraag je ze om - in slow 
motion - hun beeld te veranderen naar het beeld dat ze in stap 9 hebben gedaan, en de emotie weer te geven 
van datgene wat ze leuk vinden aan zichzelf. Vraag in de debriefing of ze door de langzame overgang van het 
ene naar het andere beeld het gevoel hadden dat er iets was veranderd.

DISCUSSIES EN DEBRIEFING 
 
Mogelijke vragen voor de einddiscussie: 

 � Wat was makkelijk en wat was moeilijk? 
 � Heb je iets nieuws over jezelf ontdekt? Wat?
 � Heb je iets nieuws ontdekt over de manier waarop je jezelf beschouwt? Wat?
 � Hoe denk je dat ons zelfbeeld invloed heeft op de manier waarop we ons tot anderen verhouden? 

TIPS EN HINTS

 � Deze oefening kan voor sommige deelnemers een uitdaging zijn. Als een deelnemer zich onwillig opstelt, 
moedig hem/haar dan aan om zich te ontspannen en los te laten, en begeleid hem/haar door de verschillen-
de stappen heen.

THEORIE

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

ZELFPERCEPTIE
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MICRO-CONTEXTEN 
Ontwikkeld door La Xixa Teatre op basis van Mohamadou Diol’s technieken 

uit Theatre of the Oppressed

DOELSTELLINGEN

 � Bewust worden van de impact die verschillende contexten hebben op onszelf en ons lichaam.
 � Bewust worden van de impact die we hebben op anderen. 
 � Begrijpen en onderzoeken hoe de impact die we op anderen hebben onze relaties beïnvloedt. 

DEELNEMERS 

Minimum aantal deelnemers: 6

Maximum aantal deelnemers: 30

Aanbevolen aantal deelnemers: 
16

MATERIAAL 

Voor de offline versie: 3 stoelen

OVERZICHT

Hoe bewust zijn we van onszelf (ons lichaam, onze identiteit, de manier waarop we communiceren, etc.) en de im-
pact die we hebben op anderen? Deze oefening helpt ons te onderzoeken hoe ons lichaam reageert op verschillende 
contexten. 

LEERCONTEXT
Deze activiteit kan online, offline met voldoende afstand en offline met fysiek contact worden gedaan.

DUUR

60’ minuten
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INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

Online versie
1. Vraag om 5 vrijwilligers die in een bepaalde context als zichzelf zullen optreden. De rest van de groep moet 

observeren en aantekeningen maken van wat ze zien, wat hun opvalt, lichaamstaal, enz. 
2. Eerste context: “je zit in een wachtruimte met andere mensen, in stilte, en je wacht tot je wordt geroepen voor 

een sollicitatiegesprek”
3. Elke vrijwilliger moet zich in die context concentreren op zichzelf worden: hoe voel je je? Hoe is je lichaam 

gepositioneerd? Wat voor bewegingen maak je, als je überhaupt beweegt? Zijn dit opzettelijke of onbedoelde 
bewegingen? Vraag de deelnemers om in een soort innerlijke monoloog te raken, waarin ze in gedachten tot 
zichzelf spreken, terwijl ze stil blijven. De vrijwilligers mogen niet met elkaar spreken en geen interactie heb-
ben met elkaar. 

4. Vraag nog 5 vrijwilligers en herhaal dit proces voor context 2: “er is net een belangrijk conflict geweest binnen 
een groep jongeren waar je mee werkt. Jullie zitten allemaal zwijgend rond een tafel. Jullie wachten tot ze naar 
voren treden en verantwoordelijkheid nemen voor wat er is gebeurd”. 

5. Vraag weer 5 vrijwilligers en herhaal het proces voor context 3: je gaat voor het eerst thuis op bezoek bij de 
ouders van je partner. Jullie zitten allemaal aan tafel om te eten. Je luistert stilletjes naar het gesprek van de 
familie.”

Offline versie
1. Vraag de groep om als publiek in een halve kring te gaan zitten. Plaats drie stoelen aan de voorkant, met het 

gezicht naar het publiek toe, met een afstand van minstens een meter ertussen.
2. Elke stoel wordt een context, zodat de eerste stoel van links naar rechts context één is, de middelste stoel 

context twee, en de derde stoel context drie (zie online versie voor de beschrijving van de context). Geef de 
deelnemers uitleg over welke context elke stoel vertegenwoordigt. 

3. Deze oefening moet in stilte gebeuren. 
4. Vraag een deelnemer om op stoel één te gaan zitten.
5. Roep met de hele groep “Actie!” zodat de deelnemer als zichzelf begint te acteren in die context, rekening 

houdend met het volgende: hoe voel je je? Hoe is je lichaam gepositioneerd? Wat voor bewegingen doe je 
eventueel? Zijn dit opzettelijke of onbedoelde bewegingen? Nodig de deelnemer uit om in een soort innerlijke 
monoloog te raken, waarbij hij of zij in gedachte (en in stilte) tot zichzelf spreekt. 

6. Na een minuut of twee, roep je ‘wissel’, zodat de deelnemer zich verplaatst naar stoel twee (context 2), en een 
andere deelnemer uit het publiek zijn/haar plek in op stoel één inneemt, en begint te acteren als zichzelf in die 
context. 

7. Na een minuut of twee, roep je ‘wissel’, zodat beide deelnemers naar de volgende stoelen gaan en een nieuwe 
deelnemer uit het publiek op de eerste stoel gaat zitten. 

8. Na een minuut of twee, roep je ‘wissel’, zodat alle deelnemers naar de volgende stoel gaan en een nieuwe deel-
nemer op de eerste stoel gaat zitten (de eerste deelnemer zal inmiddels langs alle stoelen zijn gegaan, en kan 
nu teruggaan naar het publiek om de anderen te observeren). 

9. Herhaal dit tot alle deelnemers alle contexten zijn gepasseerd. In de tussentijd moet het publiek observeren en 
desgewenst aantekeningen maken over wat ze zien gebeuren. 

MICRO-CONTEXTEN
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DISCUSSIES EN DEBRIEFING

Vragen voor het (na)bespreken van de oefening: 

 � Wat was makkelijk en/of moeilijk? 
 � Wat was er in elke context anders? Hoe zijn de sociale en machtsstructuren in elke context aanwezig? 
 � Op welke manier beïnvloeden deze structuren ons lichaam en de manier waarop we de verschillende situaties 

waarnemen? 
 � Wat voor impact hebben we op anderen als we onder leeftijdsgenoten zijn? 
 � Welke impact hebben we binnen onze groepen jongeren? 
 � Welke impact hebben we in een persoonlijke context? 
 � Hoe verschilt deze impact van elkaar? 

TIPS EN HINTS

Sommige deelnemers kunnen het moeilijk hebben om in het bijzijn van anderen te acteren als dit iets is wat ze niet 
eerder hebben gedaan. Misschien wil je beginnen met warming-up activiteiten die de deelnemers kunnen helpen 
meer op hun gemak te zijn tijdens het acteren en bekeken worden door anderen.

THEORIE

Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge: London.

MICRO-CONTEXTEN
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DE DENKBEELDIGE REIS 

DOELSTELLINGEN

 � Bewustwording en verkenning van onze ingesleten routines, en hoe deze van invloed zijn op ons werkleven. 
 � Plezierige en minder plezierige elementen in onze werkdag identificeren om na te denken over hoe dit ons 

werk met jongeren zou kunnen beïnvloeden. 
 � Verkennen hoe het is om persoonlijke details met anderen te delen, om zo na te denken over grenzen stellen. 

DEELNEMERS 

Minimum aantal deelnemers: 6

Maximum aantal deelnemers: 30

Aanbevolen aantal deelnemers: 
16  

MATERIAAL

 
Er is geen materiaal nodig.

OVERZICHT

In tweetallen leiden de deelnemers elkaar (alleen met geluid en beweging) door een persoonlijke reis heen: een dag 
werken met jongeren. Deze activiteit helpt ons om collectief te reflecteren op onszelf in relatie tot onze professionele 
context.

LEERCONTEXT

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

DUUR

45’ minuten online

60’ minuten offline

Ontwikkeld door La Xixa Teatre op basis van Augusto Boal’s Theatre of the Oppressed. 
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INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

1. In tweetallen leidt deelnemer A deelnemer B door een dagje werken in een jongerencontext, zonder gebruik te 
maken van woorden. Deelnemer B sluit de ogen voor het scherm, terwijl deelnemer A geluiden gebruikt om de 
context na te bootsen. Deelnemer A begint de dag bij het wakker worden, focust op details en eindigt de dag 
bij het slapen gaan. Deelnemers mogen niet met 
elkaar praten en moeten zich gedurende de hele 
activiteit blijven concentreren. 

2. Als iedereen klaar is met zijn of haar reis, wissel 
dan van plaats, zodat deelnemer B nu deelnemer 
A door een werkdag leidt.

3. Nadat beide partners hun reis hebben doorlopen 
kunnen ze een paar minuten de tijd nemen om 
hun gedachten en gevoelens te delen. 

4. Kom allemaal weer samen terug in de groep en 
bespreek de oefening samen na. 

Voor een offline versie met fysiek contact kunnen de deelnemers elkaar bij de hand en het middel vasthouden, waar-
bij ze zowel geluid als beweging gebruiken om hun partner door hun reis te leiden.

DE DENKBEELDIGE REIS

DISCUSSIES EN DEBRIEFING

Mogelijke vragen voor discussie:

 � Wat was makkelijk en wat was moeilijk? 
 � Heb je iets over je routine ontdekt dat je nog niet eerder was opgevallen? 
 � Wat vond je leuk en/of niet leuk? Waren er momenten van plezier? Waren er momenten van conflict? 
 � Heb je voorkeur voor leiden of laat je je liever begeleiden? 
 � Hoe voelde het om deel uit te maken van de reis van iemand anders? 

TIPS EN HINTS

Voor deelnemers die niet gewend zijn aan theateroefeningen kan het nuttig zijn om een warming-up oefening te 
doen op basis van het gebruik van stemmen of geluiden in plaats van woorden. Je kunt bijvoorbeeld een metamor-
foseoefening doen waarbij deelnemers een dier worden en uitbeelden.

THEORIE

Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge: London.
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Ontwikkeld door La Xixa Teatre op basis van Arnold en Amy Mindell’s 
Procesgeoriënteerde Psychologie

DE HOGE DROOM EN DE LAGE 
DROOM 

DOELSTELLINGEN

 � Hoge en lage dromen in relaties identificeren en verkennen en zien hoe deze aanwezig zijn als we met jon-
geren werken. 

 � Nadenken over minder duidelijke aspecten van een hoge droom en een lage droom. Deze aspecten kunnen 
ons aanwijzingen geven om onze relaties te verbeteren en conflicten op te lossen. 

DEELNEMERS

Minimum aantal deelnemers: 6

Maximum aantal deelnemers: 30

Aanbevolen aantal deelnemers: 
16  

MATERIAAL

Er is geen materiaal nodig.

OVERZICHT
De hoge droom en de lage droom richten zich op hetgeen waarnaar we verlangen en hetgeen wat moeilijk is in ons 
werk met jongeren. We onderzoeken deze uitersten om de aandacht te vestigen op verschillende elementen die han-
dig kunnen zijn in ons professionele leven.

LEERCONTEXT

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

DUUR

45’ minuten online

60’ minuten offline
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INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

‘De hoge droom en de lage droom’ is gebaseerd op de veronderstelling dat de relaties tussen deze twee sterk ge-
differentieerde en gepolariseerde toestanden fluctueren. Tijdens de hoge droom bevinden we ons in een staat van 
verliefdheid: alles is perfect, de toekomst is hoopvol en vol geweldige dingen die gaan komen. Tijdens de lage droom 
bevinden we ons in een staat van hopeloosheid: alles is verschrikkelijk, er is geen hoop en de toekomst kan alleen 
maar slechter worden. Tijdens zowel de hoge als de lage droom marginaliseren we signalen die onze gemoedstoe-
stand tegenspreken, waardoor we situaties over het hoofd zien die cruciaal zijn voor het onderhouden van gezonde 
relaties. Wanneer we er niet in slagen om signalen aan te pakken die aandacht vragen tijdens een hoge droom of 
kansen op verandering missen tijdens een lage droom, vermijden we conflicten die moeten worden opgelost om 
onze relaties met anderen te genezen.

1. Begin een groepsdiscussie over de hoge droom. Stimuleer de deelnemers om na te denken over een moment 
waarop ze zich in een staat van verliefdheid op anderen of op een groep voelden (dit kan de workshopgroep 
zelf zijn), en om na te denken over welke signalen verwaarloosd werden, wat de implicaties zijn van het ver-
waarlozen van deze signalen, en wat er gedaan kan worden om ze onder ogen te komen.

2. Vraag de deelnemers in kleine groepen om de lage droom te bespreken. Moedig hen aan om na te denken 
over een moment waarop ze het gevoel hadden in een staat van hopeloosheid te verkeren ten opzichte van 
anderen of een groep (dit kan de workshopgroep zelf zijn), en om na te denken over welke signalen verwaar-
loosd werden, wat de implicaties zijn van het verwaarlozen van deze signalen, en wat er gedaan kan worden 
om ze onder ogen te komen. 

3. Debrief samen als groep. 

DISCUSSIES EN DEBRIEFING

Mogelijke vragen voor de nabespreking: 

 � Wat was gemakkelijk en moeilijk aan het bespreken van de hoge en de lage droom? 
 � Heb je iets over jezelf geleerd of ontdekt?
 � Hoe kan het bewustzijn van de lage en de hoge droom ons helpen om gezondere en veiligere relaties en inter-

acties te creëren tijdens ons jongerenwerk? 
 � Hebben jullie tools geïdentificeerd die nuttig kunnen zijn bij het werken met jongeren? 

TIPS EN HINTS

Hoewel het geen must is, is het aan te raden dat begeleiders ervaring hebben met werken met de hoge en de lage 
droom. Anders moeten ze het boek van Arnold Mindell (1992) The Dreambody in Relationships raadplegen.

THEORIE

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

DE HOGE DROOM EN DE LAGE 
DROOM 
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Ontwikkeld door La Xixa Teatre.

BEDENK EEN ACTIVITEIT 

OVERZICHT

Als jongerenwerker is het belangrijk om te weten hoe 
je activiteiten kunt bedenken die relevant en nuttig zijn 
voor je groepen. Deze activiteit richt zich op het ontwik-
kelen van deze competentie. De taak? In het eerste deel: 
een leuke en inspirerende ijsbreker bedenken die helpt 
de juiste sfeer te creëren om in een comfortabele en 
veilige omgeving met onze groepen te werken. In het 
tweede deel: een activiteit bedenken die ons helpt om 
over veilige afstand te onderhandelen met onze jon-
geren.

LEERCONTEXT
Deze activiteit kan online, offline met voldoende afstand, en offline met fysiek contact worden gedaan. 

DEELNEMERS

Minimum aantal deelnemers: 6

Maximum aantal deelnemers: 30

Aanbevolen aantal deelnemers: 
16

MATERIAAL 
 
Een method sheet template met 
de volgende categorieën: 

 � Titel
 � Doelstellingen
 � Duur
 � Aantal deelnemers
 � Materiaal
 � Voorbereiding
 � Instructies
 � Discussievragen en/of 

evaluatie

DUUR

Deel I: 90’ minuten

Deel II: 90’ minuten



35

INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

Deel I: Bedenk een ijsbreker- en/of teambuildingactiviteit
1. Vraag de deelnemers om groepjes van 3 of 4 te vormen. 
2. Geef elk groepje een method sheet template. 
3. Vraag ze een ijsbreker- of teambuildingactiviteit te ontwerpen met de volgende kenmerken:

a. Duur: 15 minuten
b. Doelstelling: een comfortabel en veilig milieu bevorderen in de groep, en positieve interacties stimuleren.
c. Deelnemersprofiel: elke groep moet denken aan een specifieke doelgroep waarop de activiteit is gericht in 

termen van leeftijd, sociaal-culturele setting en groepsgrootte. 
d. Bedenk of de activiteit bedoeld is om offline, online of beide te doen. 

4. Als er normen of regels zijn waarmee rekening moet worden gehouden, moet dit worden gesignaleerd en 
geïntroduceerd als onderdeel van de activiteit. 

5. Als alle groepen klaar zijn met hun activiteiten, kies er dan twee uit. Reflecteer als groep op het proces van 
activiteiten bedenken. 

6. Wijd wat tijd aan het uitproberen van de activiteiten. 
7. Bespreek alles na als groep. 

Deel II: Ontwerp een activiteit om het concept ‘veilige afstand’ te introduceren en te onderhandelen over de 
juiste afstand/nabijheid

8. Vraag de deelnemers om groepjes van 3 of 4 te vormen (andere groepjes dan die in deel I). 
9. Geef elke groep een method sheet template. 
10. Vraag ze een activiteit te ontwerpen met de volgende kenmerken:

a. Duur: zo lang ze nodig achten.
b. Doelstelling: introductie van het concept veilige afstand en onderhandelen over de juiste afstand/nabijhid.
c. Deelnemersprofiel: elke groep moet denken aan een specifieke doelgroep waarop de activiteit is gericht in 

termen van leeftijd, sociaal-culturele setting en groepsgrootte. 
d. Bedenk of de activiteit is bedoeld om offline, online of beide te doen. 

11. Als er normen of regels zijn waarmee rekening moet worden gehouden, moet dit worden gesignaleerd en 
geïntroduceerd als onderdeel van de activiteit. 

12. Als alle groepen klaar zijn met hun activiteiten, kies er dan twee uit. Reflecteer als groep op het proces van 
activiteiten bedenken. 

13. Wijd indien mogelijk wat tijd aan het uitproberen van de activiteiten. 
14. Bespreek alles na als groep.

DOELSTELLINGEN

 � Leren hoe je een activiteit voor jongeren kunt bedenken die als doel heeft: een comfortabele en veilige om-
geving creëren. 

 � Leren hoe je een activiteit voor jongeren kunt bedenken om te onderhandelen over veilige afstand en juiste 
nabijheid. 

 � Collectief inzicht genereren over activiteiten die we kunnen gebruiken om te onderhandelen over veilige af-
stand en juiste nabijheid. 

BEDENK EEN ACTIVITEIT
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DISCUSSIES EN DEBRIEFING 

Wij geven een paar suggesties voor vragen met betrekking tot zowel het creëren als het uitproberen van de activite-
iten: 

 � Wat was makkelijk en wat was moeilijk?
 � Heb je iets nieuws ontdekt?
 � Wat zijn de belangrijkste elementen bij het ontwerpen van een activiteit voor jongeren?
 � Wat zijn de belangrijkste elementen om over veilige afstand te onderhandelen? 
 � Wat werkte goed en wat moet er veranderd worden? 

TIPS EN HINTS

Als de workshop volledig online wordt gedaan, zorg er dan voor dat minimaal twee van de groepen online  
activiteiten bedenken, zodat die meteen uitgeprobeerd kunnen worden. 

Voor Deel II kun je de resultaten van de oefening ‘De normen’ gebruiken als input voor de activiteit. 

THEORIE

Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge: London.

BEDENK EEN ACTIVITEIT
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Ontwikkeld door La Xixa Teatre gebaseerd op Augusto Boal’s 
 Theatre of the Oppressed en Arnold en Amy Mindell’s Procesgeoriënteerde Psychologie.

VEILIGE AFSTAND 

Video by La Xixa: https://www.youtube.com/watch?v=ZAp-Dk57rk0  

DOELSTELLINGEN

 � Het concept “veilige afstand” identificeren, erover nadenken en het verkennen met behulp van ons lichaam in 
relatie tot anderen. 

 � De (embodied) dynamiek van sociale (interpersoonlijke) afstand voelen - hoe we die afstand samen creëren, 
behouden en veranderen.

 � Experimenteren met fysieke afstand en met anderen onderhandelen over fysieke afstand. 

DEELNEMERS

Minimum aantal deelnemers: 6

Maximum aantal deelnemers: 30

Aanbevolen aantal deelnemers: 
16

MATERIAAL

Een fles of object van vergelijk-
bare grootte dat kan dienen als 
“draaipunt”. 

OVERZICHT

Deze bewegingsgerichte oefening geeft deelnemers 
de mogelijkheid om de spanningen te voelen die ont-
staan door nabijheid en afstand in relatie tot anderen. 
Deelnemers zullen ervaren en nadenken over wat 
‘veilige afstand’ voor hen betekent.

LEERCONTEXT

Deze activiteit kan online worden gedaan en offline met voldoende afstand alsook offline met fysiek contact.

DUUR

50’ minuten online

60’ minuten offline
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INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

1. Er wordt in tweetallen gewerkt. De ene persoon wordt voor de andere geplaatst, een paar meter uit elkaar. Als 
je het online doet, ga dan op ongeveer twee meter afstand van je scherm staan. 

2. Plaats een object in het midden. Dit object wordt het draaipunt. Als je het online doet wordt het scherm het 
draaipunt.

3. Als de begeleider het sein geeft beginnen de deelnemers in absolute stilte en zonder enige beweging in 
elkaars ogen te staren. 

4. De begeleider zal een ander sein geven aan de deelnemers om rond het draaipunt te gaan bewegen, op zo’n 
manier dat de afstand tussen het object en beide personen van het tweetal altijd gelijk is. De bewegingen 
worden in stilte uitgevoerd en de blik moet worden vastgehouden. Als dit online gebeurt, moet de begeleider 
de deelnemers een tijdsschema geven (bijv. 2 minuten in elkaars ogen staren, en dan beginnen te bewegen 
met het scherm als draaipunt gedurende 5 minuten).

5. Deelnemers moeten verschillende soorten bewegingen en snelheden uitproberen, waarbij ze altijd moeten 
letten op de feedback die ze van hun partner krijgen en tegelijkertijd op het draaipunt, om het evenwicht in 
de afstand tussen hen en het draaipunt te bewaren.

6. Optioneel: Je kunt het draaipunt uit het midden verwijderen en de deelnemers vragen om dezelfde afstand te 
bewaren, net alsof het draaipunt nog steeds tussen hen in zit.

7. Optioneel: Als laatste stap in deze oefening kun je de deelnemers vragen om verder te werken met hun part-
ners, maar deze keer mogen ze het draaipunt vergeten. Probeer, zonder te praten, te onderhandelen over de 
juiste afstand, experimenteer met wat dichterbij en wat verder van elkaar af gaan.

8. Tijdens het doen van de oefening moeten de deelnemers zich te allen tijde bewust worden van wat ze voelen.
9. Nabespreking als groep. 

In de online versie dient de schermcamera als draaipunt. Na het doen van de oefening in tweetallen kun je de oefen-
ing ook proberen met kleine groepjes of met de hele groep die samen draait. 

DISCUSSIES EN DEBRIEFING

 � Denk na over de volgende aspecten: 
 � Wat was makkelijk en wat was moeilijk? 
 � Waren er limieten of grenzen bij het staren? En in de bewegingen? Hoe? 
 � Hoe voelde je lichaam voor en na de oefening? 
 � Merkt je enige verandering op? 
 � Heb je iets ontdekt of geleerd over wat veilige afstand voor je betekent?
 � Je kunt in het kader van afstand houden i.v.m. COVID een “juiste afstand” bespreken; wat heb je geleerd, wat 

was nuttig, hoe, etc. 

VEILIGE AFSTAND 
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VEILIGE AFSTAND

TIPS EN HINTS

Deelnemers die niet gewend zijn om met hun lichaam te werken zouden kunnen aarzelen om zich echt te geven 
in deze oefening. Het kan handig zijn om eerst een warming-up te doen om te ontspannen en een veilige sfeer te 
creëren voor de juiste stemming voor deze activiteit. 

THEORIE

 � Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge: London.
 � Mindell, A. (1992) The Dreambody in Relationships. Penguin Books Ltd: New York. 
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MAAK HET GROOT 

DOELSTELLINGEN

 � Bewust worden van hoe we ons lichaam en onze stem gebruiken om te communiceren.
 � Beperkingen en mogelijkheden identificeren in de manier waarop we ons lichaam en onze stem gebruiken. 

DEELNEMERS

Minimum aantal deelnemers: 6

Maximum aantal deelnemers: 30

Aanbevolen aantal deelnemers: 
16

MATERIAAL

 
Er is geen materiaal nodig. 

OVERZICHT

Met deze activiteit zullen de deelnemers ervaren hoe ze hun lichaam en hun stem op theatrale wijze kunnen gebrui-
ken om iets uit te leggen wat voor hen belangrijk is. Deze oefening zal jongerenwerkers helpen om zich bewust te 
worden van hoe ze zich tot anderen verhouden.

LEERCONTEXT

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

DUUR 

30’ minuten online

30’ minuten offline

Ontwikkeld door La Xixa Teatre op basis van Augusto Boal’s Theatre of the Oppressed. 
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INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

1. Verdeel de deelnemers in twee groepen, en maak twee lijnen (lijn A en lijn B) tegenover elkaar en met zoveel 
mogelijk afstand tussen de twee lijnen, en ook tussen de deelnemers op een lijn. Elke deelnemer moet precies 
tegenover een deelnemer op de tegenovergestelde lijn staan, zodat er tweetallen worden gevormd. (Indien 
online uitgevoerd, moeten de deelnemers zo ver mogelijk van het scherm af staan. De begeleider moet de 
deelnemers in tweetallen indelen en vooraf instructies geven, zodat elk tweetal zelfstandig kan werken). 

2. Elke persoon op lijn A zal zijn/haar partner op lijn B iets belangrijks vertellen over wat hem of haar in zijn of 
haar leven is overkomen. De deelnemers op lijn A moeten zo luid en duidelijk mogelijk zijn (er zal veel lawaai 
zijn als het offline gedaan wordt).

3. Als alle tweetallen klaar zijn met het vertellen van hun verhaal, wisselen ze van rol, zodat de deelnemers van 
lijn B de deelnemers van lijn A een verhaal vertellen. 

4. Bepaal een ruimte voor het podium, en vraag alle deelnemers van lijn A om naar het podium te gaan, en 
deelnemers van lijn B kunnen in het publiek zitten (als dit online gebeurt, zorg dan dat iedereen de hele groep 
op hetzelfde moment kan zien op het scherm, met gallery view). Deelnemers van lijn A moeten een dans- of 
bewegingschoreografie maken die het verhaal van hun partners uitlegt (alle deelnemers van lijn A moeten dit 
op hetzelfde moment doen). Dit moet gebeuren zonder te spreken. Deelnemers van lijn B fungeren als publiek 
en zullen observeren. 

5. Als je klaar bent, wissel dan om en vraag de deelnemers van lijn A om in het publiek te zitten en de deelnemers 
van lijn B om het podium op te gaan. Deelnemers op het podium moeten nu een opera maken van het verhaal 
dat hun partners vertellen. Deelnemers in het publiek zullen observeren. (Indien online gedaan, afhankelijk 
van de grootte van de groep, kun je in plaats van een opera de bewegingschoreografie in stilte herhalen zoals 
bij de andere groep).

6. Nabespreking als groep. 

DISCUSSIES EN DEBRIEFING

Mogelijke vragen voor de debriefing: 

 � Wat was makkelijk voor jou? Wat was moeilijk?
 � Hoe voelde je je toen je je verhaal heel hard vertelde? 
 � Hoe voelde je je toen je naar het verhaal van je partner moest luisteren? 
 � Wat is er met je lichaam gebeurd tijdens de verschillende stadia van de oefening? 
 � Heb je iets nieuws ontdekt? Hebben we iets geleerd? 
 � Hoe verhoudt deze activiteit zich tot ons werk met jongeren? 

MAAK HET GROOT
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MAAK HET GROOT

THEORIE

Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge: London.

TIPS EN HINTS

Als de deelnemers niet gewend zijn aan theateroefeningen, moedig ze dan aan om uit hun comfortzone te stappen. 
Het kan handig zijn om eerst een warming-up oefening te doen, zodat ze zich kunnen ontspannen en zich kunnen 
concentreren op het gebruik van lichaam en stem.  

Moedig deelnemers aan om hun bewegingen en stemmen steeds groter en luider te maken. 
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HEDEN, VERLANGEN, TOEKOMST

DOELSTELLINGEN

 � Bewust worden van hoe onze emoties ons lichaam en onze non-verbale communicatie beïnvloeden. 
 � Nadenken over en ontdekken van verschillen tussen hoe we nu zijn, wat we verlangen en wat we voorzien voor 

de toekomst. 
 � Via gebruik van ons lichaam, gebieden van verandering in onszelf identificeren. 

DEELNEMERS

Minimum aantal deelnemers: 6

Maximum aantal deelnemers: 30

Aanbevolen aantal deelnemers: 16 

MATERIAAL

Er is geen materiaal nodig. 

OVERZICHT
Met behulp van beeldtheater zullen de deelnemers 
reflecteren op hoe ze zich op dit moment voelen, wat 
ze willen en hoe ze de toekomst voor zich zien in hun 
professionele context, en hoe deze visies de manier 
waarop ze zich verhouden tot anderen in hun werk 
beïnvloeden.

LEERCONTEXT

Deze activiteit kan online, offline met sociale afstand, 
en offline met fysiek contact worden gedaan. 

DUUR

25 minuten online | 50 minuten offline

Ontwikkeld door La Xixa Teatre op basis van Augusto Boal’s Theatre of the Oppressed. 
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INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

Online versie (of offline met groepen van minder dan 8 deelnemers)

1. Vraag de deelnemers om op te staan en de ogen te sluiten, om diep te ademen en om te voelen hoe hun li-
chaam eraan toe is. 

2. Vraag ze na een paar minuten een beeld (een standbeeld) te maken van hoe ze op dat moment zijn. Vraag de 
deelnemers om om de beurt naar het beeld van de anderen te kijken en weer terug te gaan naar hun eigen 
beeld. 

3. Als alle deelnemers de kans hebben gehad om elkaars beelden te zien, vraag hen dan om te ontspannen. 
4. Vraag de deelnemers om hun ogen weer te sluiten en, spontaan en zonder veel nadenken, een beeld te creëren 

van hoe ze zouden willen zijn, een beeld van hun verlangen. Vraag de deelnemers om om de beurt naar de 
beelden van de anderen te kijken en terug te gaan naar hun eigen beeld. 

5. Als alle deelnemers de kans hebben gehad om elkaars beelden te zien, vraag hen dan om te ontspannen. 
6. Herhaal het proces, maar vraag de deelnemers dit keer om een beeld te maken van hoe ze zichzelf in de toe-

komst zien. Vraag de deelnemers om om de beurt naar beelden van de anderen te kijken en terug te gaan naar 
hun eigen beeld. 

7. Als alle deelnemers de kans hebben gehad om elkaars beelden te zien, vraag hen dan om te ontspannen.
8. Vraag de deelnemers om terug te gaan naar hun eerste beeld (hoe ze in het heden zijn) en vraag hen in slow 

motion te veranderen naar hun beeld van de toekomst. Ontspan. 
9. Vraag de deelnemers om terug te gaan naar hun eerste beeld (hoe ze in het heden zijn) en vraag hen in slow 

motion te veranderen naar het beeld van hun verlangen. Ontspan. 
10. Nabespreking met alle deelnemers samen. 

Offline versie met grotere groepen (meer dan 8 deelnemers)  

1. Baken een ruimte af als podium. Vraag alle deelnemers om in het publiek te blijven.
2. Vraag een deelnemer om naar voren te komen en een beeld te maken van hoe hij of zij op dit moment is. Vraag 

een andere deelnemer om het beeld aan te vullen (door een beeld te maken in relatie tot dat van de andere 
deelnemer), en nog een, en nog een, enzovoort. Nadat alle deelnemers die dat willen het beeld hebben aan-
gevuld, vraag je de rest van de deelnemers om het beeld te lezen, dat wil zeggen om te interpreteren wat ze 
zien. Het is belangrijk dat deelnemers die in het beeld staan niet bij hun naam worden genoemd, want als ze 
eenmaal op het podium staan zijn ze niet meer zichzelf maar een personage. Vraag de deelnemers die deel 
uitmaken van het beeld of ze willen ontdooien en kijken naar het beeld. Laat ze dit een voor een doen, en ter-
uggaan naar hun plaats als ze klaar zijn met kijken naar het beeld. 

3. Vertel de deelnemers dat wanneer je “actie” zegt, ze een beweging moeten maken en terug moeten gaan naar 
het originele beeld. Zeg nog eens “actie!”, maar deze keer moeten de deelnemers de beweging herhalen totdat 
je zegt: “stop”, net als bij een GIF. Vraag de deelnemers nu om een geluid of woord toe te voegen aan hun be-
weging. Het collectieve beeld is nu een machine van “hoe we nu zijn”. Vraag de deelnemers in het publiek wat 
ze zien en of er iets veranderd is ten opzichte van het oorspronkelijke beeld. 

4. Herhaal stap 2 en 3 met het beeld van ons verlangen (deelnemers die in het eerste beeld zaten moeten dit 
nieuwe beeld maken, en deelnemers die eventueel in het publiek zaten moeten voor de rest van de oefening 
in het publiek blijven). 

5. Herhaal stap 2 en 3 met het beeld van onze toekomst (opnieuw met dezelfde deelnemers). 

HEDEN, VERLANGEN, TOEKOMST
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6.   Vraag de deelnemers om terug te gaan naar het eerste beeld van hoe ze nu zijn, en in slow motion te veranderen 
naar hun beeld van de toekomst. 
7.   Vraag de deelnemers om terug te gaan naar het eerste beeld van hoe ze nu zijn, en in slow motion te veranderen 
naar hun beeld van hun verlangen. 
8.   Optioneel: In plaats van de oefening met alle deelnemers tegelijk te doen, kun je de groep vanaf het begin in 
tweeën delen, zodat één groep publiek blijft en het proces van de anderen kan observeren, en vervolgens van rol 
kan wisselen.  
9.   Nabespreking met alle deelnemers samen. 

HEDEN, VERLANGEN, TOEKOMST

DISCUSSIES EN DEBRIEFING

Mogelijke vragen voor de nabespreking:

 � Wat was moeilijk voor jou? Wat was makkelijk? 
 � Wat zag je in de beelden van hoe we zijn? 
 � Wat zag je in de beelden van hoe we zouden willen zijn?
 � Wat zag je in de beelden van waar we onszelf zien? 
 � Wat verschilt er tussen de beelden? 
 � Hoe kun je van de ene staat naar de andere navigeren? 
 � Heb je iets nieuws ontdekt? Heb je iets geleerd over jezelf en/of over de groep? 
 � Hoe kun je je heden en je toekomst dichter bij je verlangen brengen? Is het nodig dat je dat doet? Wil je dat 

doen? 

TIPS EN HINTS

De begeleider moet ervaring hebben met beeldtheater om deze oefening te kunnen doen. 

THEORIE

Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge: London.
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ROLLEN AANNEMEN

Video by La Xixa: https://www.youtube.com/watch?v=JXqe3_X9L0g 

DOELSTELLINGEN

 � De verschillende rollen die aanwezig zijn in ons jongerenwerk identificeren, verkennen en begrijpen en zien 
hoe deze rollen zich afwisselen in de manier waarop we ons tot anderen verhouden. 

 � Identificeren en verkennen wat de juiste nabijheid voor ons is in verschillende situaties in ons jongerenwerk, 
hoe deze juiste nabijheid kan worden gehandhaafd en hoe we conflicten kunnen aanpakken die voortkomen 
uit het eventueel overschrijden van deze juiste nabijheid. 

 � Begrijpen hoe ons geloofssysteem van invloed is op de manier waarop we ons verhouden tot anderen in ons 
jongerenwerk. 

 � De diversiteit en complexiteit van relaties die ontstaan in jongerenwerk verkennen en verschillende manieren 
om deze relaties te beheren ontdekken.

 � Empowerment van jongerenwerkers door hen te begeleiden bij het erkennen van hun sterke punten en mid-
delen om het hoofd te bieden aan moeilijke situaties en conflicten die zich in hun professionele context voor-
doen.

 � Handvaten krijgen om conflicten met betrekking tot intimiteit en relaties op te lossen, rekening houdend met 
culturele verschillen. 

DEELNEMERS

Minimum aantal  
deelnemers: 6

Maximum aantal  
deelnemers: 30

Aanbevolen aantal  
deelnemers: 16

MATERIAAL

Er is geen materiaal nodig. 

OVERZICHT

Jongerenwerkers moeten verschillende rollen 
aannemen tijdens het werken met jongeren (opvoed-
er, mentor, vriend...) en elke rol heeft zijn eigen “juiste 
nabijheid”. Met deze oefening onderzoeken we de 
complexiteit van de interactie tussen deze rollen en 
nabijheid, om een veilige afstand te kunnen identifice-
ren en erover te kunnen onderhandelen.

LEERCONTEXT

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

DUUR

Online: 
Deel I: 45’ minuten
Deel II: 70’ minuten

Offline: 
Deel I: 90’ minuten
Deel II en deel III: 195’ minuten

Ontwikkeld door La Xixa Teatre op basis van Augusto Boal’s Theatre of the Oppressed
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INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

Deze oefening wordt zonder praten gedaan. Aan het einde van de oefening krijgen de deelnemers de kans om hun 
gedachten en gevoelens te bespreken. 

Deel I: Een kring van rollen
1. Maak met alle deelnemers een kring (indien het online plaatsvindt, vraag de deelnemers dan om gallery view 

in te schakelen zodat iedereen elkaar kan zien). 
2. Vraag één vrijwilliger om in het midden te gaan staan. Deze persoon zal de rol van jongere spelen.
3. De rest van de deelnemers moet zich omdraaien, met het gezicht naar buiten.
4. De begeleider noemt een rol (bijvoorbeeld jongerenwerker), en de deelnemers moeten met hun lichaam een 

beeld van die rol creëren, alsof ze standbeelden zijn.
5. Als ze hun beeld klaar hebben, kunnen ze zich omdraaien, en terwijl ze dit beeld vasthouden, moeten ze de 

persoon in het midden benaderen of juist van hem/haar weggaan, afhankelijk van of ze het gevoel hebben 
dat het beeld dichtbij of ver van de persoon in het midden is, in de zin dat de specifieke rol dicht of ver van 
de jongere aanvoelt. (Als ze online zijn, kunnen de deelnemers zich dichterbij of verder van het scherm 
plaatsen). 

6. Als iedereen een plekje heeft ingenomen in relatie tot de persoon in het midden, vraag dan alle deelnemers 
om rond te kijken naar de beelden en hun afstand in relatie tot het midden. De persoon die de jongere moet 
voorstellen moet observeren en opmerken wat hij/zij voelt. 

7. Kom weer uit de beelden, vraag de deelnemers hun lichaam te ontspannen en terug in een kring te komen, 
wederom naar buiten gericht. Ga door naar de volgende rol.

8. Voer de oefening uit met de volgende rollen: opvoeder, maatschappelijk werker, politie, onderwijzer, moeder, 
vader, vriend, partner en broer/zus. 

9. Vraag de deelnemers of ze het gevoel hebben dat er nog andere rollen zijn als ze met jongeren werken. 
Probeer de genoemde rollen. Herhaal de oefening met eender welke andere rol die volgens jou relevant is 
voor de context.

10. Nabespreking in een kring. 

ROLLEN AANNEMEN
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Deel II: Confrontatie met rollen
1. Deze oefening wordt in tweetallen gedaan. Geef elk tweetal de stappen van deze oefening. De ene persoon 

doet de oefening eerst, met de hulp van zijn of haar partner. Daarna moet de oefening herhaald worden, zodat 
de andere persoon hem kan doen.

2. Denk aan een situatie die door iemand werd veroorzaakt, waarbij je je ongemakkelijk voelde of die je stoorde 
tijdens je baan als jongerenwerker (dit kan een situatie zijn met een jongere of met een collega). De oefening 
werkt het beste als de situatie onopgelost aanvoelt.

3. Neem even de tijd om de situatie te herinneren. Markeer met een voorwerp (een stoel, schoen, stuk papier, 
enz.) een plaats op de vloer die jou als begeleider in die situatie voorstelt.

4. Leg je partner uit wat de persoon heeft gedaan, of hoe degene die je in die moeilijke situatie heeft gebracht 
het conflict heeft veroorzaakt. 

5. Kies een plaats in de ruimte waar de persoon zich bevindt, en markeer deze met een object (kies een ander 
object en een andere plaats dan de plek die je voor jezelf als begeleider hebt gemarkeerd).

6. Kijk naar de situatie als “een buitenstaander”. Vraag je partner om op te treden als de persoon met wie je het 
conflict had en hem of haar voor te stellen in de situatie. Kijk terwijl de twee mensen (jij en de andere persoon, 
beiden vertegenwoordigd door twee verschillende objecten op een specifieke plaats) “met elkaar omgaan” 
door de dialoog van de situatie met je partner na te spelen. Als je offline bent, ga dan gewoon naast de ob-
jecten staan (je staat naast het object dat jou als begeleider voorstelt en je partner naast het object dat de 
andere persoon voorstelt). Als je online bent, sta je naast je object, en indien mogelijk (d.w.z. door je laptop te 
verplaatsen), beweeg je het scherm zodat je partner dicht bij het object staat dat de andere persoon voorstelt. 

7. Probeer vast te stellen of er andere rollen aanwezig zijn, die niet direct benoemd worden, of die uit woorden, 
toon van de stem, energie, etc. kunnen worden afgeleid. Mogelijke aanwezige rollen kunnen de moeder, de 
vader, de leraar, de rechter, de politie, etc. zijn. Je partner kan je helpen rollen te identificeren die je misschien 
niet hebt gezien.

8. Voor elke rol die je identificeert kies je een plaats en een object en markeer je hun positie ten opzichte van de 
“twee aanwezige personen”, oftewel de twee objecten die jouzelf als begeleider en de persoon met wie je het 
conflict had voorstellen. Neem de plaats in van elke rol waardoor je als begeleider omringd werd en van de 
persoon met wie je het conflict had; en telkens wanneer je zo’n rol aanneemt breng je hem in leven: Wat zegt 
deze rol? Hou zou de rol zich voelen? Hoe beweegt ie? 

9. Je kunt zoveel rollen inbrengen als je wil, hoewel we een maximum van 5 of 6 rollen aanbevelen. 
10. Kijk nu naar de situatie met alle objecten op de grond als geheel. Komt er een nieuw idee? Zou je iets anders 

doen in de conflictsituatie? Zo ja, let dan op deze verandering.
11. Als je kijkt naar de rollen om je heen, welke voelt het verst van jezelf, dat wil zeggen, met de meest tegengestel-

de kijk op jouw perspectief? Neem die rol opnieuw aan, en vergeet de inhoud van de rol (gedachten, emoties, 
dialoog, etc.) en richt je alleen op de energie van de rol. Geef die energie een beweging. Herhaal de beweging 
tot je voelt dat hij de essentie van de energie van de rol bevat. Zit er iets nuttigs in die energie dat je zou kun-
nen helpen in een conflictsituatie? 

12. Ga terug naar de oorspronkelijke conflictsituatie. Neem de plaats in van het object dat jou als begeleider moest 
voorstellen, maar draag deze keer de energie van de rol uit de vorige stap met je mee. Vraag je partner om de 
plaats in te nemen van het object dat de persoon die het conflict veroorzaakte moest voorstellen. Speel de 
scène uit. Is de situatie veranderd? Hoe? 

13. Deel alle veranderingen die je voelt ten opzichte van de oorspronkelijke situatie met je partner. De partner 
mag geen advies geven, maar alleen luisteren en, indien nodig, vragen stellen die de persoon kunnen helpen 
de waargenomen veranderingen of ontdekkingen van de conflictsituatie te onderzoeken. 

14. Wissel van plaats. 
15. Zodra iedereen klaar is met de oefening doen jullie een nabespreking als groep.

ROLLEN AANNEMEN
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Deel III: Regenboog van verlangen (enige offline versie van de activiteit)

Vraag een vrijwilliger (een van de jongerenwerkers) naar voren om een persoonlijk verhaal te vertellen (dit kan een 
van de verhalen zijn die in deel II aan bod kwamen en dat onopgelost aanvoelt), en nodig hem/haar uit om naar voren 
te komen. Vraag de rest van de groep plaats te nemen en te observeren totdat ze wat wordt gevraagd. 

Eerste fase: improvisatie

Vraag de persoon die zich heeft gemeld om een persoonlijk verhaal te vertellen waarin hij/zij in conflict raakt met 
iemand anders (een jongere, een andere jongerenwerker, een ouder, etc.) binnen zijn/haar professionele context, 
en wat negatieve emoties veroorzaakt (ontzetting, boosheid, verdriet, onbegrip, etc.). Als de persoon het verhaal 
hardop heeft verteld, inclusief wie er in het verhaal zat, waar en wanneer het plaatsvond en wat er gebeurde, vraag 
hem/haar dan andere deelnemers uit de groep te selecteren om de verschillende rollen te spelen. Merk op dat de 
techniek effectiever is wanneer de scène alleen bestaat uit de hoofdpersoon (de vrijwilliger) en één tegenspeler (het 
personage dat de persoon moet voorstellen met wie de hoofdpersoon in direct conflict kwam).

Ondersteun de vrijwilliger (de hoofdpersoon) bij het opzetten van de conflict-scene (klaarzetten van het 
“podium”, informatie over de personages geven aan de deelnemers die de rol op zich nemen (namen, wie zijn ze, 
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: vorming van beelden

De begeleider vraagt de hoofdpersoon een beeld te maken van hoe hij/zij zich op dit moment voelt. Vraag de 
deelnemers 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 op het podium in te nemen, in de plaats van de hoofdpersoon. Vraag de hoofdpersoon 
om een ander beeld te maken van hoe hij/zij zich op dat moment voelt, en dit op het podium te plaatsen waar hij/zij 
zich het best vertegenwoordigd voelt, en herhaal de stappen totdat alle gevoelens van de hoofdpersoon door middel 
van beelden op het podium worden vertegenwoordigd. Als de hoofdpersoon voelt dat al zijn of haar gevoelens zijn 
onthuld, vraag dan aan de andere deelnemers om andere beelden van mogelijk aanwezige gevoelens voor te stellen. 
De begeleider vraagt de hoofdpersoon of hij/zij het beeld herkent: als hij/zij dat doet, blijft het beeld staan, zo niet, 
dan lost het beeld vanzelf op en gaat de deelnemer terug naar het publiek. 

Herhaal dezelfde stappen met de tegenspeler, door de hoofdpersoon te vragen hoe hij/zij denkt dat de tegenspeler 
zich voelt, door een beeld te maken, iemand in de groep te vragen de plaats van het beeld in te nemen, enzovoorts. 

De beelden kunnen metaforisch, surrealistisch, expressionistisch, uitvergroot, vervormd, etc. zijn, zolang de 
hoofdpersoon zich maar met het beeld verwant voelt. Een vijftal beelden per personage is een “goed” aantal om aan 
de oefening te voldoen, maar meer of minder kan ook, afhankelijk van de behoeften van de hoofdpersoon. Het is 
belangrijk voor de oefening om hetzelfde aantal beelden te hebben voor de hoofdpersoon en de tegenspeler. 

Derde fase: vorming van koppels 
 
Vraag de hoofdpersoon om de beelden van de tegenspeler en de hoofdpersoon te koppelen en de beelden over 
het podium te bewegen tot elk koppel een eigen ruimte heeft. De deelnemers die op het podium staan moeten te 
allen tijde hun beelden vasthouden en gefocust blijven, ten dienste van de hoofdpersoon. 

Focus op één beeldenkoppel (op dat moment kan de rest van “de beelden” op het podium geruisloos ontspannen, 
neutraal blijven en observeren). Vraag de deelnemers die de beelden uitbeelden om een beweging in hun beeld op 
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te nemen en die beweging te herhalen (als een GIF animatie), en dan een geluid aan de beweging toe te voegen. 
Wanneer beide acteurs hun beweging en geluid erin hebben verwerkt, zal de begeleider 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. Ondertussen observeert de hoofdpersoon hoe deze beelden van zichzelf en van de tegenstander “tot 
leven komen”. Benader de koppels één voor één en zeg “actie!” zodat de acteurs hun geluid en beweging kunnen 
stoppen en met de improvisatie van het verhaal kunnen beginnen, met behoud van hun beeld. Dit betekent dat ze 
een dialoog kunnen voeren, maar dat ze niet uit hun beeld kunnen komen. Laat de improvisatie even doorgaan. 

Herhaal dezelfde stappen met alle beeldkoppels. 

Vierde fase: her-improvisatie

Vraag alle beelden om hun plaats op het podium terug in te nemen, zoals in de eerste scène, voordat ze in koppels 
werden gezet. Nodig de hoofdpersoon uit om zijn oorspronkelijke plaats in de scène terug in te nemen alvorens te 
worden vervangen door een andere deelnemer (bedank de acteur die de oorspronkelijke plaats van de hoofdpersoon 
innam 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/haar te helpen de situatie onder 
ogen te zien en interactie te hebben met de tegenspeler. 

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 en de hoofdpersoon de beelden niet gebruikt om te helpen, kun je de hoofdpersoon helpen door 
de beelden (al dan niet luidruchtig) te “activeren”, en hem/haar er zo aan te herinneren dat de beelden er zijn om te 
gebruiken. 

De hoofdpersoon kan de scène meerdere keren opstarten om verschillende strategieën uit te proberen. De begeleider 
kan ondersteuning bieden door goed op te letten wanneer een scène gestart en gestopt kan worden en in het 
algemeen door de hoofdpersoon te begeleiden in het proces. 

Vijfde fase: het verlangen

Als de hoofdpersoon verschillende strategieën heeft uitgeprobeerd, vraag dan de “beelden-acteurs” om naar de 
zijkanten van het podium te gaan (beschikbaar te blijven maar op een afstandje van het midden), en de hoofdpersoon 
en de tegenspeler blijven in het midden van het podium om de improvisatie nog een laatste keer te doen. Nodig deze 
keer de hoofdpersoon uit om te doen wat hij/zij wil, ongeacht de sociale normen of gevolgen (zolang de echte acteur 
niet gekwetst wordt), dat wil zeggen, om zijn/haar diepste verlangen in die situatie te vervullen. 

Tel tot drie om actie te geven, en stop wanneer de hoofdpersoon zijn of haar 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 een 
nabespreking. Neem indien nodig een pauze voordat je verder gaat met de nabespreking. 

ROLLEN AANNEMEN
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DISCUSSIES EN DEBRIEFING

Het is belangrijk om discussie vanuit persoonlijk oogpunt aan te moedigen, zodat iedereen praat over eigen gevoel-
ens en eigen manieren om de activiteit te ervaren, in plaats van te veralgemeniseren of advies te geven. Het is vooral 
belangrijk om af te zien van het geven van advies aan de hoofdpersoon, aangezien hij/zij (en zeer waarschijnlijk ook 
anderen in de groep) in een staat van emotionele opwinding zal (zullen) zijn na het ondergaan van deze oefening 
en enige tijd nodig zal (zullen) hebben om te verwerken wat er is gebeurd. De nabespreking van de activiteit moet 
worden gedaan met behulp van een “circle of trust” (kring van vertrouwen) formaat: met alle deelnemers die in een 
kring zitten - op de grond of een stoel, zoals ieder voor zich wenst. Selecteer een object dat voor jou van belang is. 
Terwijl je het object in je hand houdt, druk je heel kort uit hoe het voor jou voelt om de circle of trust te openen. Vraag 
anderen hetzelfde te doen als ze dat willen, en geef het object door aan de persoon rechts van je. De persoon met het 
object kan ervoor kiezen om te praten over hoe hij/zij zich voelt, of hij/zij kan het object gewoon stilletjes doorgeven 
aan de volgende persoon in de kring. 

Op een ander moment (bijv. voor het begin van de volgende sessie), open je een discussie over wat we d.m.v. deze 
oefening hebben gezien en geleerd over de uitdagingen rondom ‘nabijheid’. 

TIPS EN HINTS

 � Het is belangrijk om, aan het begin of aan het einde van de activiteit een vertrouwelijkheidsregel af te spreken 
over wat er in de groep wordt gezegd. 

 � Het feit dat de hoofdpersoon zijn of haar verhaal openbaar heeft gemaakt, betekent niet dat hij of zij er ach-
teraf over wil spreken.

 � Je moet vertrouwd zijn met het faciliteren van Beeldtheater en Regenboog van Verlangen technieken voordat 
je deze activiteit uitprobeert met een groep, om zo voorbereid te zijn om de deelnemers te ondersteunen bij 
het naar buiten dragen van hun innerlijke emotionele landschap. 

THEORIE

Boal, A. (1995) The Rainbow of Desire: The Boal Method of Theatre and Therapy. Routledge: London.

ROLLEN AANNEMEN
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HET FORMULIER 
Ontwikkeld door La Xixa Teatre

DOELSTELLINGEN

 � Gevoelens, emoties en verwachtingen van de deelnemers met betrekking tot het leerproces identificeren. 
 � De eigen ervaring van de deelnemers gebruiken om een andere benadering (meta-approach) voor groepsfa-

cilitering te bewerkstelligen.
 � Werken aan de competentie van deelnemers om groepsconflicten rondom knelpunten als veiligheid, afstand 

en nabijheid te faciliteren. 

DEELNEMERS

Minimum aantal  
deelnemers: 6

Maximum aantal  
deelnemers: 30

Aanbevolen aantal 
 deelnemers: 16

MATERIAAL

• Bereid vooraf een Goo-
gle-formulier voor met de 
volgende vragen: 

• Wat was tot nu toe in de 
workshop het makkelijkst en 
waarom?

• Van welke oefening heb 
je het meest genoten tot 
nu toe in de workshop en 
waarom? 

• Wat was tot nu toe in de 
workshop het moeilijkst en 
waarom? 

• Beschrijf één of twee mo-
menten van de workshop 
waarvan je het gevoel hebt 
dat er een verandering in 
de sfeer van de groep of het 
aandachtspunt ontstond. 

OVERZICHT

Deelnemers gaan individueel nadenken over de gemakkelijkste en moeilijkste onderdelen van de workshop tot nu 
toe om een groepsdiscussie te voeren over de moeilijkheden en alternatieven rondom het tot stand brengen van de 
juiste nabijheid in jongerenwerk.

LEERCONTEXT

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

DUUR

90’ minuten
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INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

1. Vraag de deelnemers om het formulier met de vragen die je eerder hebt voorbereid in te vullen. Dit moet 
anoniem gebeuren. 

2. Vraag twee deelnemers om met de gehele groep te delen wat makkelijk was. Vraag twee andere deelnemers 
om te delen wat ze leuk vonden. Vraag twee andere deelnemers om te delen wat ze moeilijk vonden. Vraag 
twee andere deelnemers om te delen waar de knelpunten ontstonden. 

3. Sta andere deelnemers ook toe om dingen in te brengen.
4. Faciliteer het debat door deelnemers te vragen zich bewust te zijn van de manier waarop er gefaciliteerd wordt 

(hoe de sfeer wordt gemanaged, hoe ruimte wordt verdeeld over verschillende stemmen, knelpunten die ont-
staan, etc.). 

5. Wanneer een onderwerp met betrekking tot veiligheid, comfort, afstand of nabijheid aan de orde komt, 
moedig je de deelnemers aan om die zaken verder te verkennen door middel van discussie. 

DISCUSSIES EN DEBRIEFING

 � De deelnemers moeten de nabespreking richten op de belangrijkste aspecten van de manier waarop de dis-
cussie werd gefaciliteerd. Daarnaast kunnen de vragen ook betrekking hebben op ontdekkingen, geleerde 
concepten en het leerproces. Een manier van debriefen die helpt om minder in herhaling te vervallen, is om 
deelnemers door de gang van het debat te leiden om zo de belangrijkste momenten eruit te lichten. 

TIPS EN HINTS

• Begeleiders moeten ervaring hebben met het faciliteren van debatten.

• Maak indien mogelijk korte op- en aanmerkingen tijdens het debat om aandacht te vragen voor facliterings- 
tools, vaardigheden of sleutelmomenten tijdens het debat (hoe zorgde de begeleider er bijvoorbeeld voor dat 
iedereen de kans kreeg om te spreken? Hoe heeft de begeleider bepaald welke onderwerpen belangrijk waren 
en de deelnemers uitgenodigd om deze belangrijke onderwerpen verder uit te diepen? Enz.). 

• Zorg ervoor dat iedereen de kans en ook de ruimte krijgt om te spreken. Niemand moet zich verplicht voelen 
om te spreken. 

• Verhitte of emotionele stemmen mogen er ook zijn in het debat, mits de veiligheid van alle deelnemers wordt 
gewaarborgd. 

• Je kunt gebruik maken van de anoniem ingevulde Googleforms om zo nodig input aan het debat toe te voegen. 

THEORIE

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

HET FORMULIER



54

DE NORMEN
Ontwikkeld door La Xixa Teatre

OVERZICHT

Deelnemers gaan een reeks normen creëren en bespreken die hen kunnen helpen een juiste nabijheid tot stand te 
brengen met hun groepen jongeren en in hun jongerenwerk in het algemeen. We gaan de gevolgen onderzoeken 
van het al dan niet hebben van vooraf vastgestelde normen om veilige afstanden in onze professionele context te 
verzekeren.

LEERCONTEXT

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

DUUR

60 minuten

DEELNEMERS                 

Minimum aantal  
deelnemers: 6

Maximum aantal  
deelnemers: 30

Aanbevolen aantal  
deelnemers: 16

MATERIAAL 
 
Er is geen materiaal nodig. 

DOELSTELLINGEN

 � Belangrijke grenzen voor deelnemers aan jongerenwerk identificeren en verkennen. 
 � Nadenken over de implicaties van normstelling bij het werken met jongeren. 
 � Normen creëren die nuttig kunnen zijn voor de deelnemers bij het faciliteren van groepen. 
 � Gezamenlijk bepalen hoe de deelnemers deze normen zouden kunnen implementeren om ervoor te zorgen 

dat de juiste nabijheid van de deelnemers bij/binnen hun groep behouden blijft. 
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DE NORMEN

INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

1. Vraag groepjes van 3 of 4 deelnemers om een reeks normen op te stellen die volgens hen nuttig zijn om ‘een 
goede nabijheid’ in jongerenwerk op te bouwen en te behouden (inclusief veilige afstand en positieve interac-
ties tussen jongeren en in hun professionele context). 

2. Als alle groepen hun normen hebben bedacht, voeg je de groepjes twee bij twee bij elkaar en geef je ze een 
paar minuten de tijd om hun lijstjes naast elkaar te leggen en een nieuwe lijst met normen op te stellen. 

3. Herhaal stap 2 net zolang tot je nog maar één lijst met normen hebt. 

DISCUSSIES EN DEBRIEFING

 � Beoordeel samen de voor- en nadelen van elke norm, evenals de beste manieren om de norm realistisch in de 
praktijk te brengen.

 � Bepaal wat moeilijk en makkelijk is bij het stellen van normen. 
 � Hebben de deelnemers iets ontdekt of geleerd over zichzelf en hun werk tijdens de totstandkoming van de 

normen? Zo ja, wat? 

TIPS EN HINTS

Laat de deelnemers zelf onderhandelen over de normen die volgens hen op de definitieve lijst moeten staan. Als 
een norm van bijzonder belang is voor één deelnemer maar niet voor de rest van de groep, geef dan ruimte aan die 
deelnemer om te onderzoeken waarom de norm belangrijk is en bescherm hem of haar ondertussen. 

THEORIE

Mindell, A. (1992) The Dreambody in Relationships. Penguin Books Ltd: New York. 
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WAT ME DWARS ZIT
Ontwikkeld door La Xixa Teatre op basis van Arnold en Amy Mindell’s 

Procesgeoriënteerde Psychologie

Video by La Xixa: https://www.youtube.com/watch?v=cDdjdI0iyas 

DOELSTELLINGEN

 � Bewust worden van onze moeilijkheden in relaties en van dingen die ons misschien storen aan anderen, en 
van dingen die (bewust of onbewust) invloed zouden kunnen hebben op onze relatie. 

 � In staat zijn om dingen die ons storen en dwars zitten aan te kaarten vanuit een ander perspectief dan vanuit 
woorden,  ons lichaam gebruiken om dit gevoel te verkennen. 

 � Een gevoel van ongemak dat door anderen wordt veroorzaakt om leren zetten in constructieve en gedeelde 
energie. 

 � Op een non-verbale en niet-agressieve manier om leren gaan met gevoelens van ongemak. 
 � Het veld leegmaken, ofwel bewust worden van storende elementen die aanwezig zijn in onze relatie met an-

deren om deze te kunnen verwerken. 

DEELNEMERS

Minimum aantal  
deelnemers: 6

Maximum aantal  
deelnemers: 30

Aanbevolen aantal  
deelnemers: 16

MATERIAAL

Er is geen materiaal nodig.

OVERZICHT

In staat zijn om te herkennen en aan te kaarten wat 
ons dwars zit of stoort in onze relatie met anderen is 
een belangrijke sociale vaardigheid. In deze activiteit 
verkennen we bewuste en onbewuste gevoelens van 
ongemak en buigen we deze energie om, om zo beter 
met anderen in contact te komen. 

LEERCONTEXT

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

DUUR

40’ minuten online

45’ minuten offline
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INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP

Deze oefening wordt gedaan zonder te praten. De oefening kan online worden gedaan in tweetallen, maar ook 
offline met voldoende fysieke afstand.

1. Loop door de kamer, concentreer je op je ademhaling en raak zo in een staat van ontspanning. 
2. Geef een signaal aan de groep om te stoppen met lopen en een partner aan te kijken. 
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 gesloten gaat iedere deelnemer iets over de andere persoon opmerken dat als storend werd erva-

ren. Dit kan een fysiek kenmerk zijn, een houding, een herinnering die door die persoon wordt aangewakkerd, 
enz. 

6. Met dit ongemak in het achterhoofd, vraag je de deelnemers om met een van hun handen een beweging te 
maken die de essentie/energie van datgene wat hen aan de andere persoon stoorde, draagt of uitdrukt. 

7. Als iedereen klaar is, vraag deelnemers 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 hij of zij in interactie is met de beweging van de 
andere persoon. Geef de tijd voor interactie totdat er een choreografie ontstaat waarin beide bewegingen zijn 
verwerkt. 

DISCUSSIES EN DEBRIEFING

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/gestoord voelen door 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 mandaat met betrekking tot gevoelens van ongemak jegens anderen?”

Het is belangrijk om discussie vanuit persoonlijk oogpunt aan te moedigen, dus waarbij iedereen praat over eigen 
gevoelens en eigen manieren om de activiteit te ervaren, in plaats van te generaliseren of advies te geven. Als een 
deelnemer bijvoorbeeld zegt “als anderen je storen, dan moet je er met hen over praten...” stimuleer je hem/haar om 
dit om te zetten in een persoonlijke statement: “Als ik me stoor aan anderen, dan praat ik er graag met hen over.” Her-
inner 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.

WAT ME DWARS ZIT
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TIPS EN HINTS

Deelnemers zouden terughoudend kunnen zijn bij het vinden van elementen van ongemak bij hun partners. Nodig 
hen uit om zich te ontspannen en zich te verbinden met hun innerlijke zelf, terwijl je zorgt voor een veilige sfeer. Leg 
uit dat dit een leerproces is en dat een van de doelstellingen van deze oefening is om negatieve, dubbelzinnige en 
hinderlijke gevoelens te normaliseren. Je kunt ingaan op de culturele context van hoe het in onze samenlevingen, 
“niet toegestaan” is en niet gewenst is om na te denken en om al die negatieve gevoelens te voelen, omdat ze niet 
als gezond worden beschouwd. Door deze oefening leren we samen deze gevoelens te erkennen om zo de juiste/
gezonde plaats ervoor in een relatie te kunnen vinden.

THEORIE

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

WAT ME DWARS ZIT
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SAMEN AFSLUITEN 

DOELSTELLINGEN

 � Gevoelens, veranderingen en geleerde lessen met elkaar delen in veilige en vertrouwde sfeer. 
 � Zorgen voor afsluiting van de processen die tijdens de workshop geopend waren. 

DEELNEMERS

Minimum aantal  
deelnemers: 6

Maximum aantal  
deelnemers: 30

Aanbevolen aantal  
deelnemers: 16 

MATERIAAL

Voor de offline versie: een object 
van betekenis voor de bege-
leider en/of de groep deelne-
mers. 

Voor de online versie: een object 
van betekenis voor de deelne-
mer. 

OVERZICHT

Deelnemers delen hun gedachten, gevoelens en geleerde lessen in een kring van vertrouwen (circle of trust).

LEERCONTEXT

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

DUUR

30’ minuten

INSTRUCTIES - STAP VOOR STAP 
 
Offline versie: 

1. Ga in een kring zitten (online: vraag de deelnemers om hun scherm in gallery view te bekijken).
2. Vraag alle deelnemers om hun ogen te sluiten en drie keer diep adem te halen. 
3. Kies een object dat voor jou en/of de groep van belang is en leg aan de groep uit waarom dat object belangrijk 

is en waarom je het hebt gekozen om de workshop af te sluiten (online: vraag elke deelnemer een object te 
kiezen dat voor hem/haar van belang is). Laat aan de groep weten dat je het object aan de persoon links van 
je doorgeeft (online: laat weten dat je iemand zal noemen die mag volgen en die persoon noemt de volgende, 
enzovoort). 

4. De persoon met het object is bevoegd om te praten (online: de persoon die genoemd is heeft de bevoegdheid om 
te praten). Deelnemers mogen uitdrukken hoe ze zich voelen, wat ze kwijt willen over het proces dat ze hebben 
meegemaakt en iets zeggen wat ze mee gaan nemen (online: als er tijd is, kun je de deelnemers ook vragen om uit te 
leggen waarom ze hun object hebben gekozen). Iedereen moet vanuit een persoonlijke invalshoek spreken. Er mag 
niet gereageerd worden. Iedereen moet opletten. Er wordt niet gediscussieerd nadat iemand heeft gesproken en 
ook niet aan het einde van de oefening. Wat er ook gezegd wordt, het is vertrouwelijk. Iets zeggen is niet verplicht. 
Wie niet wenst te spreken, kan het voorwerp gewoon doorgeven aan de persoon links van hem of haar zodra hij of 
zij er klaar voor is (online: gewoon iemand anders noemen).

5. Herhaal dit tot het object de hele kring is gepasseerd (online: herhaal dit tot iedereen de beurt heeft gehad).

Ontwikkeld door La Xixa Teatre op basis van Augusto Boal’s Theatre of the Oppressed. 
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DISCUSSIES EN DEBRIEFING

Niet van toepassing. 

TIPS EN HINTS

 � Afhankelijk van de grootte van de groep, en de beschikbare tijd, kan deze activiteit worden voorafgegaan 
door een groepsevaluatie. Je kunt bijvoorbeeld een verticale en een horizontale lijn in het midden van een 
groot papier tekenen om zo vier vlakken te maken. Schrijf in elk vlak een van de volgende punten: “het beste”, 
“het moeilijkste”, “iets om te veranderen”, en “iets nieuws geleerd”. Leid de deelnemers door de verschillende 
oefeningen om over sleutelmomenten te brainstormen en schrijf ze op het papier om een “foto” van de work-
shop-processen te krijgen. 

 � Het is belangrijk dat er niet wordt terug gepraat, dat er niet wordt gediscussieerd en dat er geen advies wordt 
gegeven tijdens deze oefening. Deelnemers moeten vrij zijn om hun mening te geven, zolang ze dat maar 
vanuit een persoonlijk standpunt doen. Als er veel spanning of emotie in de groep zit, kun je de deelnemers 
eraan herinneren dat ze na afloop van de workshop nog contact kunnen houden om het leerproces verder te 
bespreken. 

 � Na deze oefening ga je direct door naar het ritueel om de workshop af te sluiten (hetzelfde ritueel dat je telkens 
al gebruikte aan het einde van eerdere sessies).

THEORIE

Boal, A. (1995) The Rainbow of Desire: The Boal Method of Theatre and Therapy. Routledge: London.

SAMEN AFSLUITEN
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Evaluatie is een belangrijk onderdeel van alle workshops en trainingen. Het geeft niet alleen feedback aan de train-
ers over hun werk, maar het kan deelnemers ook helpen om bewust te worden van en te valoriseren wat ze hebben 
geleerd. 

Om de methodologie en de workshop te evalueren, kun je de volgende tools gebruiken: 

 � Interactieve assessment tijdens of aan het einde van de workshop: De voortgang checken met de deelnemers 
aan het einde van elke sessie (d.w.z. met behulp van een afsluitende kring als ritueel om de sessies af te sluiten) 
of activiteiten doen als “Samen afsluiten”, beschreven in de vorige paragraaf. Er zijn twee belangrijke voordel-
en van dergelijke assessment tools. Ten eerste helpen ze om de ‘temperatuur’ van de deelnemers tijdens het 
proces van de workshop te bepalen en zo eventueel aanpassingen te doen aan hun percepties en voorkeuren. 
Ten tweede kunnen ze door hun collectieve karakter de deelnemers helpen om te blijven leren middels de 
bijdragen van andere deelnemers. 

 � Kwantitatieve tevredenheid-enquêtes: Een vragenlijst aan het einde van de workshop waarop deelnemers 
hun tevredenheid kunnen aangeven en de kwaliteit van de workshop kunnen beoordelen. Via de subjecti-
eve perceptie van de deelnemers kan dit snel directe en algemene feedback geven over de prestaties van de 
trainers en de kwaliteit van de workshop. Deelnemers kunnen aangeven in hoeverre ze tevreden zijn en of hun 
verwachtingen zijn waargemaakt. Het nadeel van deze tool is natuurlijk dat het geen details geeft over hoe de 
begeleider de training zou kunnen aanpassen of verbeteren. Daarvoor heb je open vragen. 

 � Een reeks open vragen over tevredenheid, (ervaren) nut en verworven kennis en vaardigheden met betrekking 
tot “juiste nabijheid” kan ons helpen om meer gedetailleerde feedback te krijgen over hoe de deelnemers de 
training hebben ervaren en hoe ze denken dat ze het geleerde kunnen gebruiken. Dergelijke vragen helpen 
ons de perceptie van de deelnemers over de training en de impact ervan te begrijpen (maar niet de echte 
impact)9. 

 � Impact en verandering onderzoeken - “voor en na” vragenlijsten: open vragen kunnen niet volledig de werke-
lijke veranderingen in houdingen en gedrag nagaan, aangezien open vragen vanzelf tot het vermogen tot 
introspectie van de deelnemers spreken. Introspectie is noch objectief, noch nauwkeurig. Dezelfde set vragen 
voor en na de training gebruiken kan helpen om veranderingen in houdingen en gedrag in kaart te brengen, 
omdat we zo het verschil tussen de antwoorden van deelnemers op de twee verschillende momenten kunnen 
onderzoeken. Deze strategie heeft ook weer risico’s en uitdagingen: in de eerste plaats moeten de vragen 
zorgvuldig worden geformuleerd, zodat de verandering daadwerkelijk kan worden gezien als een gevolg van 
de training. Ten tweede is het, om de leerresultaten te laten ‘indalen’ en in werking te laten treden, beter om 
de vragenlijst voor naderhand wat later toe te passen dan op het moment van afronding van de training. Dit 
kan lastig te organiseren zijn. Het is wel mogelijk om een toetsing achteraf uit te voeren op het moment dat de 
training wordt afgerond, maar dan zullen er minder veranderingen zichtbaar zijn. 

Hieronder delen we de verschillende evaluatie-tools die we hebben gebruikt, en de resultaten die we ermee hebben 
bereikt. De resultaten zijn afkomstig van twee pilot workshops die in Barcelona en Boedapest zijn georganiseerd. 
Beide workshops zijn uitgevoerd tijdens de COVID19-crisis, waardoor het programma van de trainingen en de geb-
ruikte methoden ingrijpend moesten worden gewijzigd. De pilot in Barcelona was gemengd – er was een face-to-face 
sessie buiten met voldoende afstand en vier online sessies - en de training in Boedapest was volledig online. Alle 
vragenlijsten werden anoniem en vertrouwelijk uitgevoerd, en de resultaten zullen dus alleen cumulatief gebruikt 
worden.

HOE EVALUEER JE EEN “WORKSHOP OVER 
DE JUISTE NABIJHEID”? 

9 Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de ervaren impact en de reële impact van de training. Om de reële impact te meten, moeten er 
in de loop van de tijd verdere evaluaties worden gedaan.
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1. TEVREDENHEIDSENQUÊTE 

TEVREDENHEID OVER DE WORKSHOP

SPANJE

Algehele evaluatie (1 = helemaal oneens, 5 = helemaal mee eens) Gemiddelde 
van 26 reacties

De duur van de workshop was voldoende. 3,6

De faciliteiten waarin de workshop werd gehouden waren adequaat (Zoom, park). 3,6

Mijn verwachtingen van de workshop zijn vervuld. 3,5

De kennis en de dynamiek in de workshop pasten goed bij het thema van de workshop. 4,1

Ik heb nieuwe kennis en tools verworven die nuttig zijn voor mijn persoonlijke relaties. 4,4

Ik heb nieuwe kennis en tools verworven die nuttig zijn voor mijn professionele werk. 4,4

Tijdens de workshop had ik het gevoel dat er goed voor me gezorgd werd. 4,3

Tijdens de workshop heb ik dingen over mezelf ontdekt. 4,3

Tijdens de workshop had ik plezier. 4,3

De workshop is nuttig om samenleven in diversiteit te bevorderen. 4,2

Ik zou deze workshop aanbevelen aan andere mensen. 4,4

HONGARIJE

Algehele evaluatie (1 = helemaal niet nuttig, 5 = zeer nuttig) Gemiddelde 
van 8 reacties

Hoe nuttig vond je de workshop voor je werk? 4,6

De resultaten van de evaluatie laten een hoge mate van algemene tevredenheid zien namens de deelnemers: 

• In het geval van Spanje waren de deelnemers het er sterk over eens dat ze nieuwe kennis en hulpmiddelen hadden verwor-
ven die nuttig waren in hun persoonlijke en professionele relaties, ze ontdekten nieuwe dingen over zichzelf en ze zouden de 
workshop aanbevelen aan anderen. 

• In het geval van Hongarije vonden de deelnemers de workshop zeer nuttig. Zoals we kunnen zien in bovenstaande tabel, 
werd er slechts één kwantitatieve vraag gebruikt om de algemene tevredenheid over de training te beoordelen (hier werd de 
voorkeur gegeven aan open vragen voor dit doel).

De lagere scores over duur, faciliteiten en verwachtingen in de Spaanse workshop houden verband met het feit dat de workshop 
in eerste instantie werd aangekondigd als een face-to-face workshop, en vervolgens als gevolg van de veiligheidsbeperkingen 
tijdens de gezondheidscrisis grotendeels online moest worden gedaan. In dit geval hadden de deelnemers eigenlijk face-to-face 
interactie verwacht, en hoewel ze de online dynamiek op prijs stelden, zou een volledig offline workshop voor hen een hogere 
tevredenheid en betrokkenheid hebben behelsd. 
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2. OPEN VRAGEN

OPEN VRAGEN*

SPANJE (S) | HONGARIJE (H)

Heb je iets nieuws geleerd over je grenzen als jongerenwerker? Zo ja, wat heb je geleerd? (Misschien heb je geleerd dat je 
grenzen niet stevig genoeg zijn, misschien ben je te strikt, ...)

Ik heb geleerd dat emotionele afstand voor mij moeilijker is dan fysieke afstand. Het is voor mij over het alge-
meen moeilijk om grenzen te stellen en “nee” te zeggen. Ik heb ook geleerd dat ik meer emotionele afstand 
heb jegens bepaalde geloofssystemen die ik niet deel. Ik heb het lastig met mensen die geloofssystemen 
hebben die ik onacceptabel vind. In die zin vormt vervallen in stereotypen of discrimineren een probleem 
voor mij.

S

Ik heb geleerd dat het belangrijk is om je bewust te zijn van de rol die je vervult, en dat hoe graag je ook 
betrokken wil zijn omdat je zo van dit werk houdt, er grenzen moeten worden gesteld vanwege mentale en 
emotionele gezondheid. 

S

Ja, ik heb geleerd dat ik meer grenzen moet stellen en hierin assertief moet zijn. Hoe ze gemarkeerd worden 
is erg belangrijk, zodat de boodschap overkomt.

S

Ik heb veel geleerd over zelfreflectie in relatie tot mijn grenzen. H

Het heeft veel geholpen om de verhalen en ervaringen van anderen te horen. Die zal ik meenemen als inspiratiebron 
voor mijn eigen werk. Het was ook een goede en nuttige ervaring om de effecten van mijn eigen ervaring als deelne-
mer in een veilige omgeving te overdenken.

H

Ja, ik heb geleerd dat ik te snel ja zeg en het is de moeite waard om mezelf meer tijd te geven. H

Dat ik bewust moet zijn en moet kijken naar hoe goed ik me aan mijn grenzen hou. H

Dat ik meer aandacht moet besteden aan mijn eigen energieën en moet nadenken over hoe dit zich met 
anderen verbindt. 

H

Dat ik meer aandacht moet besteden aan de grenzen van anderen. H

Hoe hou je je als jongerenwerker vast aan je grenzen / hoe maak je ze duidelijk?

Zoals ik in de vorige vraag al zei, is het voor mij moeilijker om nee te zeggen, ik heb de neiging om toegeef- 
lijk te zijn, maar wanneer de situatie dat vereist en vraagt, stel ik meestal grenzen met behulp van taal en 
lichaamsuitdrukking. 

S

Het is een constante zoektocht en uitdaging, omdat door het genereren van een veilige ruimte met elk van 
de deelnemers, sterke banden ontstaan waarbij hun persoonlijke verhalen zo'n grote rol spelen dat het erg 
moeilijk is om niet verder te gaan dan wat strikt professioneel is. Het belangrijkst is om niet te oordelen of een 
mening te geven. Het idee is om reflectie te genereren voor ieder voor zich en voor de groep, door middel van 
belangrijke triggerende vragen op het juiste moment. Dit type initiatief geeft de groep de mogelijkheid tot 
empowerment, zonder de noodzaak voor de begeleider om emotioneel betrokken te raken bij oplossingen 
geven voor het leven van deelnemers.

S

Ik vraag hen wat ze niet leuk vinden of wat hen stoort als anderen het bij hen doen. Van daaruit genereren 
we een debat en bepalen we samen de grenzen op basis van die "empathie/sympathie" die de groep heeft 
gevoeld. Oogcontact is belangrijk bij het overbrengen van de boodschap.

S

Heeft de workshop je nieuwe ideeën / vaardigheden / tools gebracht om je te helpen deze grenzen te handhaven / uit te 
drukken? Welke of op welke manier?
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Ik heb geleerd dat het beter is om te "benoemen" wat er met je gebeurt. Het luid en duidelijk zeggen helpt 
om conflictsituaties te ontgrendelen. 

S

Ja, het gaf me nieuwe tools om grenzen te stellen en me bewust te zijn van hun bestaan, zonder dat het nodig 
was om autoritair te zijn. Het is geven en nemen: "Ik respecteer jou, zodat je mij respecteert". Mezelf in ver-
schillende rollen verplaatsen en mezelf ruimtelijk situeren ten opzichte van de deelnemers is een geweldige 
oefening om het bewustzijn te verhogen van de rol die ik speel in de groepen waarmee ik werk.

S

Ja, het heeft me geholpen om meer tools te hebben. S

Welke oefeningen waren het interessantst / moeilijkst voor je? Waarom? 

De oefening over zelfperceptie: in de spiegel of het scherm kijken en aspecten over mezelf vinden die me 
onbekend zijn. 

H

Ze waren allemaal interessant en uitdagend omdat ze je uitnodigen om jezelf als professional te bevragen en 
na te denken over situaties waarvan we niet zo goed weten hoe we ze moeten benaderen en daarom maar 
negeren. In de workshop moesten we deze situaties onder ogen zien en concrete oplossingen zoeken door 
onszelf in de plaats van anderen op te stellen: empathie en sympathie voelen met elkaar.

H

Het moeilijkst was het om fysieke afstand te houden, omdat ik graag op alle mogelijke manieren betrokken 
ben, zelfs lichamelijk.

H

De activiteiten om met grenzen te spelen waren heel interessant. H

De warming-ups en de zelfbewustzijnsoefeningen. H

Het meest interessant voor mij waren de “Rainbow of Desire” oefeningen. Het was een goede en nuttige er-
varing om vanuit dit perspectief naar twijfelachtige situaties te kijken.

H

Toen we rollen moesten spelen en de andere deelnemers observeerden. De feedback was interessant. H

De Rainbow of Desire oefeningen. H

Toen we de emotionele manifestatie van een situatie in een beeld vatten (Rainbow of Desire). H

Een symbool van mezelf tekenen en zinnen over mezelf schrijven liet me zien hoe moeilijk het is om te for-
muleren (verwoorden) wat ik precies wil.

H

Denk je dat je je na deze workshop in bepaalde gevallen anders gaat gedragen in je professionele rol? Zo ja, in welke geval-
len denk je dat je je anders zult gedragen en wat zal er anders zijn? Kun je ons een voorbeeld geven van een situatie waarin 
deze verandering zich zou voordoen?

Van nu af aan zal ik: a) mezelf de permanente vraag stellen "in hoeverre begeleid ik mensen die te maken heb-
ben met situaties van pijn of discriminatie"; b) me meer bewust zijn van de noodzaak van zelfzorg. Bewuster 
zijn van de manier waarop ik anderen help om vragen over zichzelf te stellen; c) oogcontact maken, actief 
luisteren en aandacht hebben voor de feedback die de groep of mensen mij geven; d) aandacht besteden 
aan de stiltes en de taal van het lichaam.

S

Ja, ik zal gebruik maken van technieken om afstand te nemen om de problemen vanuit verschillende per-
spectieven te bekijken. In elk conflict dat ontstaat, zal het rollenspel een grote hulp zijn om relevante vragen 
op te roepen. Actief luisteren zal de hoofdrol spelen in elke situatie.

S

Ja, ik heb het gevoel dat ik meer opties heb bij het omgaan met de verschillende situaties die op mijn pad 
komen.

S

Het hielp mijn eigen rol te verduidelijken en te versterken, en het zette ook aan tot nadenken over het ver-
duidelijken van de grenzen rond een organisatie.

H
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Nee. H

In principe denk ik niet dat ik me anders ga gedragen, maar het was zeker een nuttige les voor mij dat zelfs 
mensen die ouder en meer ervaren zijn dan ik soms in moeilijke situaties terechtkomen. Kalmte is in zulke 
gevallen belangrijk, en de oefeningen in de workshop hebben me geholpen om zulke situaties van buitenaf 
te kunnen onderzoeken.

H

Als er een discussie is, moet ik heel goed nadenken over hoe ik het aanpak en wat ik echt voor me heb. Het is 
belangrijk dat ik authentiek ben.

H

Het bevestigde wat ik tot nu toe dacht over mijn houding. H

Ik zal meer aandacht besteden aan mijn eigen energieën; ik zal me meer bewust zijn van mijn grenzen; ik ga 
minder grapjes maken en "maatje" zijn.

H

Ik ga meer aandacht besteden aan de grenzen van anderen. Ik moet nadenken over de onuitgesproken 
gevoelens in een gesprek, in ieder geval als een les.

H

*Antwoorden gegeven door deelnemers. Niet alle deelnemers hebben alle vragen beantwoord. 

De open vragen valideren een belangrijk leerproces. In het algemeen hebben de deelnemers relevante vaardigheden 
verworven voor het onderhandelen over de juiste nabijheid in hun professionele context.

3. VOOR EN NA VRAGENLIJSTEN

"VOOR EN NA" VAARDIGHEDEN PERCEPTIE VRAGENLIJST

SPANJE

Evaluatie van vaardigheid (1= helemaal niet; 5 = veel)

Gemiddelde 
van 19 reacties 
(aan het begin 
van de work-

shop)

Gemiddelde 
van 26 reacties 
(aan het einde 
van de work-

shop)

Verschil

Ik maak me zorgen dat ik mijn grenzen niet kan bewaken t.o.v. de jon-
geren met wie ik werk 3,1 2,6 -0,5

Ik heb het gevoel dat ik de nodige tools heb om een veilige afstand te 
bewaren 3,2 3,3 0,1

Ik wil graag meer tools / vaardigheden om mensen dichtbij te laten 3,6 3,5 -0,1

Ik wil graag meer tools / vaardigheden om meer afstand te krijgen 3,3 3,5 0,2

Het is belangrijk om geliefd te zijn bij de deelnemers 3,5 3,5 0,0

Het is belangrijk om objectief te blijven jegens de deelnemers 3,7 3,7 0,0
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Ik ben me ervan bewust wanneer ik vanuit mijn professionele rol naar 
een persoonlijke rol overstap 3,8 3,8 0,0

Ik ben bezorgd als jonge mensen mij bij hun privéleven willen betrek-
ken 2,1 2,3 0,2

Ik ben onzeker over waar de juiste nabijheid ligt 3,3 3,5 0,2

Ik ben onzeker over waar ik een grens wil hebben 3,4 3,7 0,3

Ik weet hoe ik mijn grenzen naar de jongeren toe moet uitdrukken 3,4 3,9 0,5

Ik weet hoe ik een goed niveau van intimiteit met jongeren kan be- 
werkstelligen 

3,4 3,5 0,1

Ik ben zeker over hoe ik met een situatie moet omgaan waarin een 
deelnemer zich tot mij aangetrokken voelt (een liefdesbrief stuurt, me 
mee uit vraagt)

3,5 3,5 0,0

HONGARIJE

Vaardigheidsevaluatie (1= helemaal niet; 5 = veel) 

Gemiddelde van 
12 reacties (aan 
het begin van 
de workshop)

Gemiddeld 8 
reacties (aan het 

einde van de 
workshop)

Verschil

Ik maak me zorgen dat ik mijn grenzen niet kan bewaken t.o.v. de jon-
geren met wie ik werk

2,0 2,5 0,5

Het is belangrijk om geliefd te zijn bij de deelnemers 4,4 4,0 -0,4

Ik ben me ervan bewust wanneer ik vanuit mijn professionele rol naar 
een persoonlijke rol overstap

3,6 4,3 0,7

Ik ben bezorgd als jonge mensen mij bij hun privéleven willen betrek-
ken

2,1 2,1 0,0

Ik weet hoe ik een goed niveau van intimiteit met jongeren kan be- 
werkstelligen

4,2 3,9 -0,3

Ik ben zeker over hoe ik met een situatie moet omgaan waarin een 
deelnemer zich tot mij aangetrokken voelt (een liefdesbrief stuurt, me 
mee uit vraagt)

3,4 3,6 0,2

Zoals we al eerder hebben uitgelegd, maakt het feit dat we de na-vragenlijst aan het eind of zeer kort na de workshop 
hebben afgenomen het moeilijker om veranderingen in kaart te brengen, aangezien veranderingen vaak meer tijd 
nodig hebben om in te dalen. Toch zijn er een aantal resultaten die als significant kunnen worden beschouwd10: 

• In Spanje zijn de jongerenwerkers als gevolg van de workshop minder bezorgd dat ze zich niet aan grenzen kun-
nen houden ten opzichte van de jongeren met wie ze werken (verschil van -0,5 in de gemiddelde respons), en ze 
voelen zich beter in staat om grenzen uit te drukken (verschil van 0,5 in de gemiddelde respons). 

• In Hongarije verklaarden de jongerenwerkers zich bewuster te zijn geworden van het moment waarop ze uit hun 

10Ondersteund door het gebruik van statistische testen, de T-test in dit geval.
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professionele rol stapten (verschil van 0,7 in de gemiddelde respons). 

Nogmaals, om meer significante resultaten te verwerven met voor en na toetsingen, willen we het belang benadruk-
ken van het afnemen van na-vragenlijsten op een later moment, mogelijk 1 of 2 maanden na de sessie. 

We hebben ook gemerkt dat deelnemers zich op sommige punten minder zeker voelden aan het einde van de work-
shop dan aan het begin. Soms kan een korte training gebieden aan het licht brengen waar we niet genoeg van weten, 
en ons doen realiseren dat we ons verder moeten ontwikkelen. In dit geval kan het gebeuren dat ons zelfvertrouwen 
iets afneemt naarmate we ons meer bewust worden van de moeilijkheden van de betreffende taken. Dit is een belan-
grijk onderdeel van het leerproces; het kan ons motiveren om dieper na te denken over zaken en ons aanmoedigen 
om bepaalde nieuwe vaardigheden grondiger te oefenen.
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OVER DE PARTNERS

Elan Interculturel (Parijs)

Ervaar diversiteit! De organisatie ‘Elan Interculturel’ is in 2008 opgericht onder de wet van 1901 met als motto: diver-
siteit ervaren. Een interculturele impuls - “élan” in het Frans - geven is jezelf toestaan om verschillen te zien zonder 
je daar te veel op te fixeren. Het gaat erom dat je van verschillen kan genieten zonder ze te forceren. En ook om de 
tijd te nemen om jezelf te trainen in het omgaan met onzekerheid, anders zijn en verandering. Dit betekent verant-
woordelijkheid nemen door het zichtbaar maken en bestrijden van ongelijkheid die samenhangt met verschillen in 
onze samenleving. Het artistiek bemiddelingscentrum nodigt ons uit om de raakvlakken tussen kunst en diversiteit te 
verkennen: hoe kunst illustreert wat mensen uit verschillende culturen verenigt en onderscheidt, maar ook hoe bezig 
zijn met artistieke creativiteit ons vermogen stimuleert om de vreemdeling binnenin of buiten onszelf te ontmoeten.

www.elaninterculturel.com 

Associació La Xixa Teatre (Barcelona)

La Xixa is een non-profit vereniging die gespecialiseerd is in onderzoek, ontwikkeling en verspreiding van toneel-tools 
en populair onderwijs als middel voor sociale transformatie. We zijn een multidisciplinaire en multiculturele groep 
medewerkers, met de steun van meer dan 30 vrijwilligers, en we zijn opgeleid op het gebied van sociale wetenschap-
pen, pedagogie en kunst. De diversiteit binnen ons team verrijkt ons sociale en creatieve werk, en dat zorgt ervoor dat 
we steeds blijven leren en ontwikkelen.

We geven workshops voor verschillende groepen, opleidingen voor trainers en artistieke acties op lokaal en interna-
tionaal niveau rond drie hoofdlijnen:

• interculturaliteit, racisme, vreemdelingenhaat en sociale inclusie;

• gender, gelijkheid en seksuele diversiteit;

• actief burgerschap, burgerparticipatie en lokale ontwikkeling.

La Xixa is gewijd aan het faciliteren van het creëren van ruimtes voor empowerment door middel van Participatieve 
Methodologieën, Procesgeoriënteerde Psychologie en Theatre of the Oppressed, en aan het genereren van processen 
van individuele en collectieve transformatie in contexten van sociale kwetsbaarheid.

www.laxixateatre.org

Képes Alapítvány (Budapest)

De missie van Képes Alapítvány is om verschillende (kansarme) doelgroepen te helpen bij het ontwikkelen van 
hun sociaal-emotionele leercompetenties (SEL). We onderzoeken, bewerken/ontwikkelen, evalueren en promoten 
SEL-programma’s en initiatieven.

We vinden dit veld belangrijk omdat de SEL-competenties aantoonbaar de academische en werkprestaties verhogen 
en helpen bij een betere instelling in het dagelijks leven. Deze vaardigheden kunnen worden aangeleerd en ontwik-
keld en kunnen kansarme mensen helpen om “de voorspellingen te tarten” - met meer zelfvertrouwen en motivatie 
om te leren, met meer flexibiliteit, realistische doelen en goede probleemoplossende vaardigheden kunnen ze meer 
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bereiken dan hun leeftijdsgenoten uit dezelfde kansarme omgeving. We zetten programma’s op voor degenen die 
deze vaardigheden het meest missen en die weinig kans maken om toegang te krijgen tot dergelijke trainingen. We 
richten ons ook op de professionals die met deze doelgroepen werken (bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, jon-
gerenwerkers).

www.kepesfoundation.org

In Touch

Wij geloven dat persoonlijke ervaringen, van gemengde huwelijken en een Turkse kebab eten, tot de mogelijkheden 
van goedkope vliegreizen om andere culturen te ervaren, daadwerkelijk grote ideologische, culturele of religieuze 
systemische verschillen kunnen overbruggen. We kunnen zorgen voor empowerment door onze persoonlijke ervarin-
gen te delen, door toegang te geven tot onze innerlijke en gedeelde bronnen, door ons te verbinden met de innerlijke 
wereld van anderen.

Wij geloven dat diepgaande persoonlijke banden kunnen leiden tot meer gastvrije, tolerante, open en vreedzame 
multi-etnische, multiculturele samenlevingen. In plaats van de gefragmenteerde en door de media overheerste vorm-
geving van het moderne leven, richten wij ons op eerste hands menselijke ervaring: we geven leven, groeien en leren, 
hebben lief en werken, eten en denken met hetzelfde lichaam en dezelfde ziel.

We willen onze projecten dus ontwikkelen in de persoonlijke domeinen van het leven, zoals geboorte, groei, onder-
dak, healing, seksualiteit (ars erotica), transitie, rouw en dood. We willen ons richten op de meest fundamentele as-
pecten van het menselijk bestaan, zoals het menselijk lichaam, seksualiteit, eten, het bereiden en delen van voedsel, 
familierelaties, intimiteit, werken, het bouwen van onderdak of rouw. Kortom, stadia waarmee we allemaal te maken 
hebben of krijgen en die daarom de meest natuurlijke en effectieve mogelijkheden bieden voor verbinding tussen 
vreemden.

www.weareintouch.org 

OVER DE PARTNERS
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