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Introductie
Non-gouvernementele organisaties (NGO’s) spelen een essentiële rol in de 
samenleving door belangrijke sociale problemen aan te pakken (zij strijden tegen 
armoede, vooroordelen, ongelijkheid, geestelijke gezondheidsproblemen, sociaal 
isolement, werkloosheid, enz.). Vaak worden deze organisaties geconfronteerd 
met het feit dat zij, ongeacht de methoden die zij hebben getest en waarvan de 
doeltreffendheid is aangetoond, niet over de nodige personele en financiële middelen 
beschikken om in te spelen op de behoeften die zich in hun gemeenschappen 
voordoen. Een van de mogelijkheden is hun bereik uit te breiden door vrijwilligers 
in te schakelen en aan te sturen; dit is echter maar al te vaak een moeilijke taak die 
een deel van hun toch al beperkte middelen opslokt. Anderzijds is er mogelijk een 
wanverhouding tussen wat vrijwilligers willen/kunnen doen en wat organisaties die 
op zoek zijn naar vrijwilligers van hen verwachten. 

De partners in het COBU-project streven ernaar een oplossing te bieden voor deze 
uitdagende situatie. Daartoe hebben we trainingsprogramma’s en instrumenten 
ontwikkeld die helpen bij het opzetten van netwerken van zelfsturende 
vrijwilligersgroepen, die min of meer onafhankelijk van de ‘ontvangende/
initiatiefnemende’ organisatie kunnen opereren.
Dit handboek beschrijft de belangrijkste elementen van zo’n trainingsprogramma en 
laat zien hoe vrijwilligers stap voor stap kunnen worden voorbereid op zo’n actieve 
rol. Na hun training kunnen vrijwilligers onder beperkt toezicht van de NGO werken, 
of volledig onafhankelijk van de NGO. 

Het proces dat we in dit handboek beschrijven is getest door Képes Alapítvány 
(Hongarije), Elan Interculturel (Frankrijk), Storytelling Centre (Nederland) en La Xixa 
Teatre (Spanje).

Het proces begint met het werven van vrijwilligers en het creëren van een groep 
waarin zij zich op hun gemak voelen en vrij om hun ideeën te delen (Hoofdstuk 1-2). 
In de volgende stap begeleiden we hen bij het vinden van het onderwerp waar ze 
met hun toekomstige groep aan willen werken (Hoofdstuk 3), en/of hen methoden 
en technieken te laten zien die wij gebruiken om problemen aan te pakken die in lijn 
liggen met onze missies (Hoofdstuk 4).  Nadat ze het onderwerp waaraan ze willen 
werken en de doelstellingen van de workshop die ze willen leiden hebben bepaald 
en vertrouwd zijn geraakt met onze methoden en technieken, laten we ze zien hoe 
ze hun eigen activiteiten kunnen creëren en hun training sessies kunnen indelen 
(hoofdstuk 5). Daarna moeten de vrijwilligers bepalen met wie ze de evenementen 
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willen organiseren en uitvoeren. Willen ze dat alleen doen, of met anderen die 
misschien andere vaardigheden hebben (hoofdstuk 6)? Om andere vrijwilligers  
een goede ervaring te kunnen bieden, moeten de groepsleiders bereid zijn hun 
groepen te leiden, in staat zijn de behoeften en feedback van hun deelnemers te 
signaleren en weten hoe ze met conflicten om moeten gaan (hoofdstuk 7). Tijdens 
de laatste stappen leren ze om te gaan met tegenslagen en flexibel te zijn als dingen 
niet gaan zoals gepland (hoofdstuk 8), te beslissen over de praktische/logistieke 
aspecten van hun evenementen (locatie, timing) en ze te promoten bij het publiek/
de gemeenschap (hoofdstuk 9). 

Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding over het doel van de specifieke fase 
en vervolgens worden geselecteerde activiteiten en/of voorbeelden aangeboden 
om te illustreren hoe het doel van de fase kan worden bereikt. De beschrijvingen 
van de activiteiten bevatten informatie over hun doelstelling, de duur, het aantal 
deelnemers dat erbij betrokken kan worden, of er voorbereidingen of materialen 
nodig zijn en instructies.
Andere hulpmiddelen die in het kader van het project zijn gecreëerd, zijn onder 
meer:
• een inleidende tekst over verschillende modellen van zelfsturend vrijwilligerswerk 
(“Klein blijven - Grote impact hebben. Het opschalen van organisatorische 
inspanningen met hulp van zelfsturende vrijwilligersnetwerken: een introductie 
voor derde sector organisaties”)

• lokale online platforms (in Hongarije, Frankrijk, Nederland en Spanje) die toegang 
bieden tot nuttige bronnen en waar zelfsturende vrijwilligers hun eigen projecten 
en evenementen kunnen promoten (“COBU Local platforms”)

• case studies uit Hongarije, Frankrijk, Nederland en Spanje waarin de reis wordt 
beschreven die vrijwilligers en NGO-personeel hebben afgelegd bij het opzetten 
van de zelfsturende  vrijwilligersnetwerken (“Ervaringen met het opzetten van 
zelfsturende vrijwilligersgroepen; 4 illustratieve casestudies”)
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1. Vrijwilligers werven



8

Doel van deze fase

Beschrijving 

Aan het eind van deze fase heb je vrijwilligers geworven die opgeleid willen 
worden tot groepsleiders.

Een van de eerste stappen die je moet nemen als je een opleiding of training van welke 
aard dan ook gaat geven, is het vinden van deelnemers. Dit lijkt eenvoudig, maar in onze 
ervaring is dat niet altijd het geval. Helaas kunnen we je geen blauwdruk geven voor een 
succesvolle werving, en we denken ook niet dat die bestaat. Maar we kunnen wel een 
aantal tips en trucs met je delen die ons hebben geholpen toen we zelf op zoek waren 
naar vrijwilligers.

De volgende tips en trucs zijn van toepassing op het werven van vrijwilligers in het 
algemeen en niet alleen van vrijwilligers die al een duidelijk idee hebben voor een project 
en willen leren hoe ze dat kunnen uitvoeren. We hebben onze workshops op verschillende 
manieren opgezet en zo onze diversiteit in beeld gebracht, wat ook tot uiting kwam in 
de profielen van de deelnemers. Sommigen van ons stelden een trainingsprogramma 
samen voor mensen die wilden leren hoe ze hun eigen ideeën voor een project konden 
verwezenlijken; andere partners boden een training aan in een specifieke methodologie 
met een specifiek doel. Laatstgenoemden wierven deelnemers die geïnteresseerd waren 
in het proces en bereid waren om zelf een soortgelijke training te organiseren.

Tip 1: 
Vraag je eerst af waarvoor je vrijwilligers nodig hebt en hoe zij je methodologie kunnen 
uitdragen en/of de impact van je organisatie kunnen vergroten. Probeer bij het formuleren 
van je antwoord zo precies mogelijk te zijn.  

Tip 2:
Als je duidelijk hebt geformuleerd waarvoor je vrijwilligers wilt werven, worden ook hun 
profielen duidelijk. Met ‘profielen’ bedoelen we bijvoorbeeld wat ze leuk vinden, hun 
drijfveren, leeftijdsgroep(en), mannen, vrouwen, enzovoort.

Tip 3:
Denk dan na over waar je vrijwilligers die in die profielen ‘passen’ kunt vinden.
• Heb je mensen in je database die geïnteresseerd zouden kunnen zijn?  
• Ken je organisaties die op een of andere manier contact hebben met vrijwilligers? 
Denk bijvoorbeeld aan buurthuizen, organisaties die een website hebben waarop 
vrijwilligerswerk wordt aangeboden en/of vrijwilligers zich aanbieden, organisaties 
die gedegen ervaring hebben in het werken met vrijwilligers. ( Zoek op het internet 
op bijvoorbeeld ‘vrijwilliger gezocht’ of ‘vrijwilligersprogramma’ of ‘vrijwilligersaanbod’). 
Maak een contactlijst van organisaties die in aanmerking komen. 

• Zijn het mensen waarvan je verwacht dat ze actief zijn op sociale media? Heeft je 
organisatie een website, Facebook, LinkedIn, Instagram en/of Twitter account dat goed 
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bezocht wordt? 
• Zijn er locaties in de buurt waar je vacatures kunt plaatsen die waarschijnlijk gezien 
worden door mensen die vrijwilligerswerk willen doen? 

• Misschien ken je mensen die al vrijwilligerswerk doen. Vraag hoe zij bereikt zijn door de 
organisatie waarvoor zij vrijwilligerswerk doen. 

• Wees inventief! 

Tip 4:
Als je eenmaal weet waar je ‘jouw’ vrijwilligers kunt vinden, kun je gaan nadenken over hoe 
je ze kunt aantrekken en bereiken. Wat zou het beste werken? Afhankelijk van hun profiel 
zou je kunnen overwegen om gebruik te maken van sociale media, e-mails, flyers, posters, 
berichten op de website van je organisatie, berichten (of links naar de info op de website 
van je eigen organisatie) op de websites van organisaties die je hebt gevonden (als ze 
daarmee instemmen), een aankondiging in een of meer buurt- of huis-aan-huisbladen, 
een oproep voor vrijwilligers via een lokaal radiostation, een combinatie van een aantal van 
deze opties. Misschien kunt u uw voorstel presenteren tijdens een buurtfeest of festival of 
een ander soort evenement waar je je doelgroep kunt ontmoeten; zorg dat je er bent met 
je informatie/ flyers. Je zou kunnen overwegen om zelf zo’n evenement te organiseren. De 
hier gegeven mogelijkheden zijn niet uitputtend, maar kunnen als inspiratie dienen, maar 
nogmaals, wees inventief!

Tip 5:
Besteed aandacht aan de informatie die je gaat verspreiden. Dit heeft verschillende 
aspecten: het medium dat je gaat gebruiken kan de hoeveelheid tekst en je taalgebruik 
dicteren. Om een voorbeeld te geven: in een e-mail kun je meer informatie kwijt en zul je 
waarschijnlijk formeler taalgebruik hanteren dan in bijvoorbeeld een Facebook-post; op 
een poster of flyer speelt het beeld ook een belangrijke rol (in tegenstelling tot een e-mail 
bijvoorbeeld). Maar welk medium of welke tone of voice je ook gebruikt, het is belangrijk 
dat je informatie geeft waar je doelgroep iets aan heeft.
Een truc die je kan helpen bij het formuleren van de juiste informatie is jezelf in de plaats 
van de vrijwilliger te stellen. Wat zou je willen weten als je geconfronteerd wordt met een 
oproep voor vrijwilligers? Om je een paar ideeën te geven (in willekeurige volgorde):

• Waar gaat het vrijwilligerswerk over?
• Voor welk doel?
• Word ik verondersteld ervaring te hebben?
• Krijg ik een opleiding? Zo ja, waar en wanneer?
• Hoeveel tijd neemt dit vrijwilligerswerk in beslag? Per week? Per maand? Op vaste 
uren?

• Met welke organisatie krijg ik te maken?
• Hoe kan ik meer informatie krijgen?
• Hoe/waar kan ik mij inschrijven?  

Het hangt af van het medium dat je hebt gekozen en de ruimte die dit medium biedt hoe 
expliciet je kunt zijn. Om je wat voorbeelden te geven hebben we hieronder verschillende 
voorbeelden van onze flyers, Facebook posts, etc. toegevoegd.
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Tip 6:
Zorg ervoor dat je de mensen die geïnteresseerd zijn kunt achterhalen. Daarmee 
bedoelen we: zorg ervoor dat je hun contactgegevens (naam en telefoonnummer 
of e-mailadres) verzamelt en zorgvuldig vastlegt. Niet alleen weet je dan op hoeveel 
mensen je kunt rekenen, maar dit geeft je ook de mogelijkheid om hen herinneringen 
te sturen, bijvoorbeeld over data en locaties. Of, als mensen niet komen opdagen 
(waar je rekening mee moet houden!), kun je contact met ze opnemen om te vragen 
of ze nog geïnteresseerd zijn. 

De bovenstaande tips lijken misschien overbodig, maar je moet het werven van 
vrijwilligers niet licht opvatten!
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2. De individuele vrijwilligers
tot een groep ‘smeden’
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Beschrijving
Nadat je “je” vrijwilligers hebt geworven is het zeer onwaarschijnlijk dat zij elkaar 
allemaal kennen. De kans dat mensen in een groep die elkaar niet kennen zich 
onmiddellijk op hun gemak zullen voelen is vrij klein. Maar ongeacht wat de 
vrijwilligers gaan leren, ze zullen er meer baat bij hebben als ze zich op hun gemak 
voelen, zich veilig voelen. Dit is niet iets wat wij hebben bedacht (hoewel we het 
wel hebben ervaren). Het is de conclusie van verschillende onderzoekers. Een van 
hen is Abraham Maslow (1908-1970), een Amerikaans psycholoog, auteur van de 
zogenaamde “Maslow’s Hierarchy of Needs”(“Maslows Hierarchy van Behoeften”), die 
als volgt kan worden weergegeven:

Zodra een behoefte van een lager niveau is vervuld, zullen mensen gewoonlijk overgaan 
tot de vervulling van de volgende behoefte, van beneden naar boven. In de context van 
de leeromgeving toont deze ‘piramide’ aan dat zodra een leerling zich veilig voelt, hij op 
zoek zal gaan naar sociale interactie en een gevoel erbij te horen, en vervolgens naar 
waardering en zelfrealisatie. Of, om het anders te zeggen, als mensen zich niet veilig 
voelen, zullen ze waarschijnlijk niet naar de volgende stap van de piramide gaan. Een 
zoektocht op Internet naar ‘veiligheid, team en leerproces’ en een quick scan van de 
publicaties die dit oplevert, leert dat ook andere onderzoekers er geen twijfel over laten 
bestaan dat de rol van (psychologische) veiligheid bij teamvorming en leerprocessen 
aanzienlijk is, zo niet een eerste vereiste.

Veiligheid opbouwen 
Als trainer van een groep kun je een grote bijdrage leveren aan dat zo belangrijke 
gevoel van veiligheid. In de eerste plaats door je bewust te zijn van het belang ervan, 
en vervolgens door er in de training aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld door 

Zelfrealisatie

Behoeften aan waardering

Behoeften aan veiligheid

Erbij horen en liefde

Physiologische behoeften

Doel van deze fase
Aan het eind van deze fase hebben we een goede sfeer en vertrouwen tussen de 
vrijwilligers onderling opgebouwd.
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afspraken te maken met de deelnemers en bepaalde activiteiten uit te voeren die voor 
dit doel zijn ontwikkeld.

Als het gaat om afspraken, raden wij in ieder geval de volgende aan:
• Alles wat binnen de trainingsruimte wordt gezegd, verlaat die ruimte niet, tenzij 
toestemming is gevraagd en verkregen van de persoon die het heeft gezegd.

• Iedereen is gelijk, ook de trainer(s). Sommige mensen kunnen een specifieke rol 
hebben, maar dat betekent niet dat ze belangrijker zijn dan anderen.

Het beste moment - volgens ons - om deze afspraken te maken, is aan het begin van 
de training na enkele welkomstwoorden en een uitleg van wat de deelnemers van de 
training kunnen verwachten.

Als iedereen het eens is met de groepsregels, raden we aan om een check-in te doen. 
Onze ervaring is dat het heel goed werkt om elke trainingssessie te beginnen met 
een check-in. Hiermee bedoelen we dat elke deelnemer, de een na de ander, kort de 
volgende vragen beantwoordt:

• Hoe voel je je?
• Wat verwacht je van de training vandaag?

De eerste keer dat je deze check-in doet, moet jij beginnen zodat mensen een 
voorbeeld hebben. De volgende keer kan een deelnemer beginnen. Aan het einde van 
elke training raden we je aan om alle deelnemers te vragen om uit te checken door 
te delen hoe ze zich voelen en wat de training hen heeft gebracht. Zorg ervoor dat je 
altijd de laatste bent die uit checkt! Onze ervaring is dat dit mensen stimuleert om zich 
opener uit te spreken.

Zorg ervoor dat je aandacht voor het gevoel van veiligheid van de deelnemers niet 
verslapt gedurende de training.

Team opbouwen
Het volgende stadium in de piramide is ‘erbij horen en liefde’. In trainingen met een 
groep kan dit vertaald worden in een gevoel van verbondenheid met de groep of het 
team. Jij als trainer van de groep of het team kunt dit gevoel versterken door aandacht 
te besteden aan teambuilding. Veiligheid en teambuilding zijn nauw met elkaar 
verbonden en versterken elkaar. Hoe veiliger iemand zich voelt, hoe meer hij of zij zich 
zal openstellen voor de groep of het team. Omgekeerd kunnen activiteiten gericht op 
teambuilding bijdragen aan het individuele gevoel van veiligheid van de deelnemers. 

In je eerste trainingssessie(s) moeten de meeste activiteiten gericht zijn op het creëren 
van gevoelens van veiligheid en op teambuilding. Beide bevorderen het leerproces van 
de deelnemers, dus als je wilt dat zij het maximale uit de training halen, raden wij je 
aan hier echt tijd in te investeren. Ook in de loop van de training is het goed om af en 
toe een teambuilding activiteit te doen, vooral als de deelnemers veel individueel of in 
tweetallen werken.
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Activiteiten voor deze fase

NAAM EN GEBAAR
DOELEN
• Energizer (een goede om op de eerste trainingsdag te doen)
• Deelnemers helpen elkaars namen te onthouden
• Elkaar leren kennen door gebruik van het lichaam

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
20 minuten     Minimum 6, maximum 20

MATERIALEN/VOORBEREIDING
Ruimte die groot genoeg is voor de deelnemers om vrij te bewegen

STAPPEN/INSTRUCTIES
• Vraag de deelnemers in een kring te gaan staan
• Vraag iedereen zijn of haar naam te zeggen 
• Als zij dit hebben gedaan, vraag de deelnemers dan hun naam te combineren met 
een beweging

• Vraag vervolgens een deelnemer zijn of haar naam te noemen en de bijbehorende 
beweging te maken en de rest van de groep om deze naam en beweging te 
herhalen. Vervolgens vraag je de persoon rechts daarvan hetzelfde te doen en de 
groep ook die naam en beweging te herhalen en zo verder totdat iedereen zijn/
haar naam heeft genoemd en bijbehorende beweging heeft gemaakt 

• Als iedereen de combinatie van naam en beweging weet, vraag de deelnemers 
dan een voor een alleen de beweging te maken, waarna de rest van de groep de 
daarbij horende naam moet zeggen. 

JOUW AANTEKENINGEN

Een ander soort activiteiten die bijdragen aan teambuilding zijn zogenaamde ‘energizers’ 
of ‘ijsbrekers’.  Dit zijn activiteiten die je met de groep kunt doen aan het begin van een 
training na de check-in om iedereen wakker te schudden, of als de energie tijdens de 
training een beetje wegzakt. Het zijn korte, vaak onnozele activiteiten waarbij mensen 
(een beetje) moeten bewegen en die meestal vrolijkheid opwekken.
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GA NAAR HET MIDDEN VAN DE KRING ALS ...

DOELEN
• Deeelnemers helpen elkaar te leren kennen

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
15 minuten     Minimum 6, maximum 20

MATERIALEN/VOORBEREIDING
Ruimte die groot genoeg is voor de deelnemers om vrij te bewegen

STAPPEN/INSTRUCTIES
• Vraag de deelnemers in een kring te gaan staan
• Vraag de deelnemers naar het midden van de kring te gaan als zij zich kunnen 
identificeren met de gegeven zin. Bijvoorbeeld: “Ga naar het midden als je een 
huisdier hebt”, “Ga naar het midden als je kinderen hebt”, “Ga naar het midden als je 
in Europa geboren bent”, etc.

• Neem steeds wat tijd tussen de ‘Ga naar het midden’ vragen, zodat de deelnemers 
die naar het midden zijn gegaan kunnen zien met welke andere deelnemers zij het 
gevraagde delen. 

EVALUATIE
Nodig de deelnemers uit om na te denken over de activiteit: wat is er gebeurd, hoe 
hebben ze zich gevoeld, wat hebben ze geleerd, hebben ze het gevoel dat er iets 
veranderd is in hun perceptie van de groep. neem hier minstens 10 minuten voor, 
zodat de groep de tijd heeft ervaringente delen.

HINTS & TIPS
Pas de vragen zoveel mogelijk aan de groep aan. Gebruik deze oefening om 
verschillende dingen over de groep te weten te komen: gesproken talen, 
nationaliteiten, migratiestatus, werksituatie, woonsituaties, enz. 
Je kan de vragen minder precies maken om discussies over de verschillende begrippen 
op gang te brengen: “Ga naar het centrum als je jong bent”, “Ga naar het centrum als 
je van hier bent”, “Ga naar het centrum als je graag werkt”, enz. Deze vragen kunnen 
verwarring oproepen bij de deelnemers over wat het betekent “jong te zijn”, “van hier 
te zijn”, enz... Maak gebruik van deze verwarring om vooropgezette ideeën in vraag te 
stellen en een eerste discussie op gang te brengen over identiteiten en diversiteiten 
binnen de groep. 

JOUW AANTEKENINGEN
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De belangrijkste doelstellingen van deze activiteit zijn om deelnemers zich meer op 
hun gemak te laten voelen over hun vermogen om een verhaal te vertellen en om 
hen bewust te maken van het belang van (actief ) luisteren als het gaat om verhalen 
vertellen en om interactie in het algemeen. De methodologie is gebaseerd op ‘leren 
door te doen’. Als je mensen vraagt iets over hun naam te vertellen, beschouwen ze 
dat vaak niet als verhalen vertellen. Maar dat is het wel, en ze zullen merken dat ze het 
kunnen! Door hen te vragen het verhaal dat ze net gehoord hebben na te vertellen, 
laat je hen beseffen of ze al dan niet echt geluisterd hebben naar wat hen verteld werd.

DOELEN
• Deelnemers uitdagen een verhaal te vertellen
• Deelnemers doen inzien hoe belangrijk luisteren is 
• Deelnemers meer op hun gemak laten voelen bij het vertellen van een verhaal

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
40 minuten (incl. voorbeeld trainer)  Aanbevolen: 10-12  
als je uitgaat van 6 duo’s     (om de aandacht niet te verliezen)
      Minimaal: 2
      Maximaal: 16

BENODIGDHEDEN
Zorg ervoor dat er voor iedereen een stoel is

INSTRUCTIES
• Het beste is om deze activiteit op de eerste dag van de training te doen, na een 
oefening om het ijs te breken; de deelnemers moeten zich een beetje op hun 
gemak voelen en opgewarmd zijn voor de workshop.

• De deelnemers kunnen in een kring zitten of in duo’s, verspreid over de ruimte
• Houd de tijd in de gaten. Elke deelnemer krijgt ongeveer 5 minuten om na te 
denken en zijn/haar verhaal te vertellen als hij/zij in duo’s werkt. 

STAPPEN
• Vraag de deelnemers om elkaar (in duo’s) in maximaal 6 minuten te vertellen over 
hun naam aan de hand van de volgende vragen: 1) van wie hebben ze hun naam 
gekregen; 2) waarom hebben de naamgevers juist deze naam gekozen; 3) indien 
van toepassing - heeft hun naam een betekenis; is er een verhaal verbonden aan 
hun naam; 4) zijn ze blij met hun naam. 

• Vertel over je eigen naam om hen een voorbeeld te geven van wat je van hen 
verwacht.

• Na 12 minuten is de tijd om. Vraag alle deelnemers om te herhalen wat hun duo-
partner hen heeft verteld over zijn/haar naam. Vertel hen NIET op voorhand dat dit 
is wat je van hen verwacht!

• Vraag de deelnemer van wie het naamverhaal is herhaald of hij/zij zichzelf herkent 

VERTEL  ME OVER JE NAAM
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in de versie die de partner heeft verteld. (Geef zelf geen commentaar!)

HINTS & TIPS
• Pas als ze terugkomen bij de groep na in tweetallen te hebben gewerkt, vertel je 
ze dat ze niet hun eigen verhaal over hun naam gaan herhalen, maar het verhaal 
dat ze net van hun partner hebben gehoord. Dit is een belangrijk onderdeel van 
de activiteit!

• Nadat alle deelnemers het naam-verhaal van hun partner hebben verteld, leg je 
uit waarom je hen de oefening zo hebt laten doen: bij het vertellen van verhalen 
is de luisteraar even belangrijk als de verteller. De luisteraar zal de woorden van 
de verteller ‘inkleuren’/het verhaal in zijn/haar hoofd vertalen. (Je kunt dit snel 
illustreren met de letteroefening, beschreven in de ‘Letter A-activiteit’).

• Deze oefening geeft je een indicatie van de vertel- en luistervaardigheden van 
de deelnemers en dus een indicatie van wat ze nodig zullen hebben om hun 
(mondelinge) presentatievaardigheden te verbeteren.

• Houd er rekening mee dat voor sommige deelnemers het herhalen van wat ze 
in de groep hebben gehoord belemmerd kan worden door verlegenheid (met 
andere woorden: een niet al te goede herhaling kan niet alleen te wijten zijn aan 
slecht luisteren).

• Maak mentale notities van het vermogen van de deelnemers om een verhaal te 
vertellen

JOUW AANTEKENINGEN
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DOELEN
• Lichaam opwarmen en energizen
• Aandacht bevorderen en verder gaan dan onze automatische bewegingen
• Spontaniteit en improvisatie van het lichaam verhogen

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
15 minuten     Minimum 6, maximum 20

BENODIGDHEDEN
Ruimte die groot genoeg is voor de deelnemers om vrij te bewegen

STAPPEN/INSTRUCTIES
Nodig de deelnemers uit om te lopen en de ruimte te verkennen. 
Vraag hen om elke drie stappen van richting te veranderen.
Geef dan de volgende instructies:
• Nodig mensen uit om te groeten zonder te praten. Stel hen voor elkaar te begroeten 
met verschillende delen van het lichaam. 

• Nodig de mensen uit om in hun gebruikelijke tempo te lopen. Noem dat tempo 
“snelheid nummer 5”.

• Vraag hen vervolgens om te lopen met verschillende snelheden tussen 1 en 10 (1 
is het traagst en 10 het snelst). 

• Nodig de mensen uit om te lopen en elkaar aan te kijken. Als één stopt, moet 
iedereen stoppen. Als iemand weer begint te lopen, begint de hele groep te lopen.

• Nodig mensen uit naar de lege delen van de kamer te gaan. 
• Stel dan voor dat ze gaan lopen waar de ruimte vol is met mensen. Vraag hen niet 
te stoppen met lopen. 

Vertel de deelnemers dat je ze een reeks instructies zult geven die ze moeten 
opvolgen:
• “Als ik GA zeg, begin dan te lopen; als ik STOP zeg, stop dan met lopen.”
Probeer het verschillende keren en voeg dan nieuwe instructies toe:
• “Als ik NAAM zeg, roep je je naam; als ik KLAP zeg, klap je in je handen”.
Probeer het en voeg dan de vorige woorden toe: “Ga!...Naam!...Stop!... Ga!...Klap!”.
• Als de groep alle instructies onder de knie heeft, ga dan verder door te zeggen: “Als 
ik LUCHT zeg, steek dan je hand naar de lucht op. Als ik GROND zeg, hurk dan en 
raak met je hand de grond aan.”

Probeer het en voeg dan de vorige woorden toe:
• “Ga!...Naam!...Stop!...Lucht!...Ga!...Grond!...Klap!”
Dan draai je alles als volgt om:
• “Als ik GA zeg, stop je en als ik STOP zeg, ga je weer lopen”.
Probeer dit verschillende keren en ga dan door met:
• “Als ik NAAM zeg, klap je en als ik KLAP zeg, roep je je naam” “Als ik LUCHT zeg, raak 
je de grond aan en als ik GROND zeg, steek je je hand op naar de lucht”.

LOOP, STOP EN GA
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EVALUATIE
Vraag de deelnemers wat gemakkelijk en wat moeilijk was aan de activiteit.

JOUW AANTEKENINGEN
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EERDERE ERVARING MET GROEPEN

DOELEN
• Motivatie voor het starten van een groep opwekken
• Leren over elkaars interesses

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
60 minuten     Minimum 6, maximum 20

BENODIGDHEDEN
Geen

STAPPEN/INSTRUCTIES
Vraag de deelnemers ongeveer 10 minuten na te denken over de volgende vragen 
(individuele opdracht):
• Ben je ooit in je leven een groep gestart rond een interesse, hobby of anderszins (bv. 
een leergroep), waarvan de leden enigszins regelmatig samenkwamen en de leden 
niet betaalden?

Of
• Heb je ooit deel uitgemaakt van zo’n groep (als je niet zelf de initiatiefnemer was)?
In beide gevallen:
• Zo ja, wat voor’n groep was het?
• Wat motiveerde je om ermee te beginnen/deel te nemen?
Als je ermee begonnen bent
• Hoeveel tijd zat tussen het ontstaan van het idee en het oprichten van de groep?
Ongeacht of je ermee begonnen bent:
• Hoe lang heeft de groep bestaan en heb jij er deel van uitgemaakt? 
• Wat motiveerde je om erin te blijven? Wat heeft de groep je opgeleverd?
• Waren er uitdagingen om de groep in leven te houden? Zo ja, wat waren die?
• vormen en hun antwoorden met elkaar te delen (ongeveer 20 minuten)
• Bespreek ervaringen in de hele groep (ongeveer 30 minuten):

 >Wat voor soort groepen heb je geïnitieerd of maakte je deel van uit en voor hoe 
lang duurde het? Beschrijf dit heel kort. Variatie: de deelnemers van de kleine 
groepjes beschrijven elkaars groepen en niet die waar ze zelf deel van uitmaakten 
(de facilitator kan de antwoorden op een flip-over noteren)
 > Verzamel motivaties om de groep te starten of er deel van uit te maken (de 
facilitator kan de antwoorden opschrijven op een flip-over)
 >Wat waren de beste dingen van de groep? (de facilitator kan de antwoorden 
opschrijven op een flip-over)
 >Wat stoorde je (als er iets was)? (de facilitator kan de antwoorden opschrijven op 
een flip-over)

• De deelnemers kunnen de verzamelde goede en slechte ervaringen (wat te herhalen, 
wat te vermijden) later gebruiken wanneer ze hun eigen groepen oprichten.
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GOOI ER WOORDEN IN

DOELEN
• mensen uitdagen een verhaal te vertellen
• hen bewust te maken van het belang van luisterent
• hen op een speelse manier laten ervaren dat ze een verhaal kunnen vertellen

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
15- 20 min     Aanbevolen: 10-12 
(inclusief het navertellen van de verhalen) Minimum: 4
      Maximum: 24

BENODIGDHEDEN
Alle deelnemers moeten dezelfde taal spreken en zich daarin redelijk gemakkelijk 
kunnen uitdrukken. 

INSTRUCTIES
• Doe deze activiteit in een vroeg stadium van de training 
• Bereid het verhaal voor waarmee je wilt beginnen
• Zorg dat er vooriedereen een stoel is 
• Deelnemers zitten in paren verspreid in de ruimte 
• Leg de activiteit duidelijk uit en biedt ruimte voor vragen
• Hou de tijd in de gaten. Iedere deelnemer krijgt circa 3 minuten om te vertellen / 
woorden te gooien.

STAPPEN
• Verdeel de groep in paren. Van ieder paar is 1 persoon B, de ander is C. 
• Begin de activiteit met je eigen verhaaltje en stop daarmee na een paar zinnen, op 
een cruciaal moment in het verhaaltje (zie het voorbeeld hieronder).

• Vraag de B’s om het verhaal verder te vertellen aan de C’s.
• Vraag de C’s te luisteren en steeds een woord ‘in te gooien’ dat niks met het verhaal 
te maken heeft. De B’s moeten die woorden in hun verhaal gebruiken. 

• Na circa 3 minuten vraag je de B’s en C’s van rol te wisselen. De C’s moeten verder 
gaan met het verhaal waar de B’s zijn gebleven en nu gooien de B’s er woorden in.

• Na circa 3 minuten beëindig je de activiteit en vraag je de koppels hun verhaal met 
de groep te delen. 

Een voorbeeld van een mogelijk begin van het verhaal:

Er was eens een prinses die in een prachtig kasteel woonde met haar vader en moeder, de 

Woorden gooien is een speelse activiteit om de creativiteit, het reactie- en 
improvisatievermogen van mensen op gang te brengen. Het draagt ook bij aan een 
goede groepsdynamiek, want de verhalen die uit deze activiteit voortkomen zijn 
vaak erg grappig en soms zelfs compleet maf. 
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koning en de koningin. Omdat ze enig kind was, kreeg ze alles wat ze wenste. Als ze een 
pony wilde, kreeg ze een pony. Als ze een gouden halsketting wilde, kreeg ze een gouden 
halsketting, enz.
Op de dag dat ze haar 16e verjaardag vierde, dacht ze: ‘Ik ben nu volwassen, dus ik wil 
een vriendje.’ Zoals ze altijd deed, ging ze naar haar geliefde vader en zei: ‘Papa, ik wil een 
vriendje.’ En voor de eerste keer in haar leven antwoordde de koning: ‘Nee.’ Hij vond het geen 
goed idee dat zijn kleine meisje een vriendje had. De prinses die nooit nee als antwoord 
had verwacht, werd onmiddellijk boos. Niet zomaar boos, maar ronduit woedend. Ze 
rende krijsend door het kasteel en rende en rende en krijste en krijste tot ze bij de grote en 
zware toegangsdeuren kwam. Met veel moeite opende ze die en ging naar buiten. Toen 
drong het tot haar door: ze had het kasteel nooit eerder verlaten ....

HINTS & TIPS
• Leg de activiteit goed uit om te voorkomen dat je het nog een keer moet doen als 
je al begonnen bent met je verhaal. 

• Als je binnen een bepaalde context een training geeft, kan je die context gebruiken in 
het verhaal waarmee je begint (bijvoorbeeld als je met een bepaalde beroepsgroep 
werkt, of met mensen die een hobby delen of een bepaalde achtergrond). 

• Je kan te maken krijgen met deelnemers voor wie het moeilijk is om creatief te 
denken en woorden ‘in te gooien’. Moedig hen aan om het toch te doen, omdat de 
oefening altijd een soort creatief denken op gang brengt.

• Deze oefening is een uitstekende energizer, die een positieve sfeer creëert en 
mensen in staat stelt te ontspannen, te lachen en te genieten. 

• Het delen van de verhalen met de hele groep is meestal hilarisch. Gebruik de 
oefening dus ook om wat lichtheid in de groep te brengen. 

JOUW AANTEKENINGEN
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3. Een onderwerp kiezen 
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Doel van deze fase

Beschrijving

Aan het eind van deze fase weten de vrijwilligers wat voor soort evenement/
workshops zij willen organiseren.

Op dit punt moeten de vrijwilligers het onderwerp/thema van hun groepen bepalen. 

Er zijn ten minste drie manieren om een onderwerp te kiezen:

Jij (de leider van de NGO) werft vrijwilligers en bereidt hen voor om groepen 
te organiseren met een zeer specifiek doel. Dit kan het geval zijn als je al geteste 
programma’s hebt die je wil verspreiden of  opschalen, maar niet genoeg personeel 
hebt om dit te doen. Een oplossing kan zijn om vrijwilligers op te leiden die zelfstandig 
workshops kunnen leiden, met een frequentie die zij zich kunnen veroorloven. 
In dit geval wordt het onderwerp min of meer door jou bepaald, maar kunnen 
vrijwilligers met hun eigen ideeën komen om het oorspronkelijke idee uit te breiden. 
Vrijwilligers worden bijvoorbeeld opgeleid om vertelworkshops tussen generaties 
te organiseren, maar later kunnen ze ook andere vertelworkshops organiseren, en 
ze zijn ook vrij om de thema’s van de workshop te kiezen (het hoofdthema kan van 
alles zijn, bijvoorbeeld ‘veranderende rollen gedurende de levensloop’, of ‘vrijheid in 
verschillende levensfasen’, enzovoort).

Een andere mogelijkheid is om vrijwilligers te werven die specifieke vaardigheden en 
ervaring hebben die ze graag met anderen willen delen, of die veel belangstelling 
hebben voor een onderwerp/activiteit waar ze hun groepen voor willen organiseren. 
De enige beperking hierbij is dat het onderwerp moet passen bij de missie van je 
organisatie (ze mogen bijvoorbeeld geen haatzaaiende taal promoten).
Ten slotte kan het gebeuren dat er vrijwilligers zijn die een actievere rol willen spelen 
en die zich kunnen voorstellen dat ze een eigen groep organiseren, maar die niet 
zeker weten over welke ervaring/vaardigheden/kennis ze beschikken die nuttig 
zouden kunnen zijn voor anderen, of misschien hebben ze verschillende ideeën en 
weten ze nog niet welke te kiezen. In dit hoofdstuk bieden we enkele activiteiten 
voor deze laatste groep.
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Activiteiten voor deze fase

MIJN IKIGAI
DOELEN
• Vrijwilligers helpen om een onderwerp te vinden dat bij hun vaardigheden past, 
dat voor hen zinvol is en ook door anderen wordt gewaardeerd.

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
60 minuten     Minimum 6, maximum 20
Dit is slechts een intro-activiteit
 om iemands ikigai te creëren. 
Deelnemers kunnen er thuis 
verder aan werken.

MATERIAAL
• Papier 
• Potloden of pennen
• Uitgeprinte ikigai sjabloon (zie tekening hieronder)

VOORBEREIDING
Doe eerst een ijsbrekeractiviteit om mensen in een goede sfeer te brengen

STAPPEN/INSTRUCTIES
Intro (5 minuten)
Verklaar de oorsprong van deze oefening: 
Ikigai is een Japans concept: “reden om te leven” of “reden om elke morgen wakker 
te worden”

Ikigai helpt om je interesse, competenties en de vraag van de buitenwereld met elkaar in 
verband te brengen. 
Laten we naar Okinawa gaan! Dit Japanse eiland maakt deel uit van de “blauwe zones”, de 
regio’s waar de mensen het langst en het gezondst leven. Voor de bewoners van dit eiland 
is dit deels te verklaren door de Ikigai, een levensfilosofie, die teruggaat tot de 14e eeuw.
Ikigai (afkomstig van ikiru (leven) en kai (de verwezenlijking van wat we hopen, wat we 
verwachten), is een methode die je in staat stelt je te concentreren en je doelen te bepalen. 
Met andere woorden, de Ikigai zal je helpen te identificeren waarom je elke ochtend wakker 
wordt!

Leven in harmonie met je doel stelt je in staat vredig en voldaan te leven. En deze harmonie 
zou grotendeels verantwoordelijk zijn voor je goede gezondheid.

In ons dagelijks leven is het niet gemakkelijk om antwoorden te vinden op onze vragen en 
twijfels. We aarzelen vaak en stellen onszelf in vraag: Ben ik hier wel geschikt voor? Moet 
ik dat wel doen? Soms denken we dat we hard moeten werken en een moeizaam pad 
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moeten bewandelen. Maar onthoud: niets is ooit in steen gebeiteld.

Het vinden van je Ikigai helpt je om een project te vinden dat past bij je vaardigheden en 
waarden en dat de community bovendien nodig heeft. 

Deel 1 – Individuele opdracht (20 minuten)
• Vraag de deelnemers een vel papier te nemen en 4 grote kruisende cirkels te 
tekenen. Laat hen het Ikigai sjabloon zien om hen een voorbeeld te geven. De 
cirkel “Waarvoor je betaald kunt worden” zal niet relevant zijn, omdat we ons in 
onze Ikigai richten op vrijwilligerswerk. Maar omdat het snijpunt van deze cirkel 
met de andere wel relevant is, houden we hem aan. Als alternatief kan je “betaald 
voor” vervangen door “beloond voor”.

• Vraag de deelnemers de cirkels te benoemen:
 >Waar we van houden (diep van binnen)
 >Waar we goed in zijn (concreet of abstract)
 >Waar we voor beloond kunnen worden (zie de opmerking over deze cirkel 
hierboven)
 >Wat de wereld nodig heeft

• Vraag hen ook de snijpunten van de cirkels te benoemen:
 > Kruispunt van waar we van houden en waar we goed in zijn: Passie
 > Snijpunt van waar we goed in zijn en waar we voor beloond kunnen worden: 
Beroep
 > Snijpunt van waar we voor beloond kunnen worden en wat de wereld nodig 
heeft: Roeping
 > Snijpunt van wat de wereld nodig heeft en waar we van houden: Missie
 > Snijpunt van alle vier cirkels, het midden: Ikigai

• Vraag hen ideeën te bedenken voor elk van de vier cirkels. Dit is het meest 
ingewikkelde deel van de Ikigai, omdat het introspectie en persoonlijke reflectie 
van de deelnemers vereist. Vertel hen te ontspannen, ze hoeven niet alles binnen 5 
minuten af te hebben. Het kan zelfs enkele dagen duren en men kan zoveel Ikigai 
doen als nodig is om tot een definitieve versie te komen.

Deel 2 – Formeer groepen van 3 (40 minutes)
• Vraag de deelnemers kleine groepjes te vormen en hun Ikigai met elkaar te delen. 
Zij kunnen ook vragen stellen in verband met elkaars Ikigai die kunnen helpen om 
het duidelijker, preciezer te maken.  

• Nadat ze hun talent, passie en missie hebben verduidelijkt, vraag je de deelnemers 
met projectideeën te komen (waar ze een vrijwilligersgroep omheen zouden 
kunnen organiseren) die in lijn liggen met hun Ikigai. Ze kunnen zoveel ideeën 
genereren als ze willen. Ze kunnen elkaar ook helpen; onderwerpen en activiteiten 
voor elkaar voorstellen, gebaseerd op wat ze door deze activiteit over elkaar geleerd 
hebben.

Deel 3 – Nagesprek met iedereen
• Iedere deelnemer kan zijn/haar  Ikigai beschrijven en de ervaring met het werken 
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eraan delen, individueel en binnen de kleine groepen.
• Daarna deelt iedereen de projectideeën die opkwamen dankzij het werken aan de 
Ikigai.

Ondanks zijn schijnbare eenvoud is het vinden van je juiste Ikigai veel complexer en 
dieper dan het lijkt. Het is een uitnodiging om je werkelijke drijfveren te doorgronden, 
je verwachtingen en visies op de huidige toestand van de wereld om je heen te 
onderzoeken, te kijken naar de concrete pragmatische haalbaarheid, en je te richten 
op wat werkelijk belangrijk voor je is.

HINTS & TIPS
Er zijn verschillende manieren om met deze oefening te werken en de uitkomst  te 
analyseren. Het is aan eenieder om uit te zoeken wat hij/zij van deze mapping wil 
leren. Ikigai is een instrument dat je in staat stelt na te denken over de elementen die 
in de loop van de tijd aan het licht zijn gekomen en zo dicht mogelijk te komen bij 
wat je voor jezelf zou willen. Idealiter, want de realiteit vereist soms onvermijdelijk iets 
anders. Het dient als een kompas bij het nadenken over de elementen in je leven die 
je zou kunnen en willen veranderen om er betekenis in te vinden. Dit is geen taak die 
in één dag kan worden volbracht.
Als je meer wilt lezen:
https://www.bluezones.com/exploration/okinawa-japan/ https://www.bbc.com/
travel/article/20200510-japans-formula-for-life-satisfaction https://www.japan.go.jp/
kizuna/2022/03/ikigai_japanese_secret_to_a_joyful_life.html

JOUW AANTEKENINGEN
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Mijn Ikigai - een japans concept, dat ‘reden om te zijn’ betekent

Waar je
VAN HOUDT

Waar je 
GOED IN BENT

Tevreden, maar gevoel 
van nutteloosheid

Wat de WERELD 
NODIG HEEFT

Waar je VOOR BELOOND 
KAN WORDEN

PASSIE MISSIE

BEROEP ROEPING

IKIGAI

Verrukking en Voldaanheid,
maar geen rijkdom

Opwinding en Compleetheid, 
maar gevoel van onzekerheid

Comfortabel, maar 
gevoel van leegheid

SJABLOON - Ikigai
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STEL JE JE DROOMGROEP VOOR

DOELEN
• Deelnemers helpen hun interesses te bepalen
• De interesses van andere deelnemers leren kennen 
• Helpen bij het identificeren van elementen van een goede groepservaring 

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
60 minuten     Minimum 6, maximum 20

MATERIAAL/VOORBEREIDING
Flip-over, stift, papier en pennen voor de deelnemers

STAPPEN/INSTRUCTIES
Vraag de deelnemers ongeveer 15 minuten na te denken over de volgende vragen 
(individueel) en eventueel aantekeningen te maken van hun gedachten:
• Stel je voor dat je in een tijdschrift bladert door verschillende (vrijetijds)programma’s 
(workshops, activiteitengroepen, leermogelijkheden) en plotseling vind je er een 
die je erg interessant lijkt. 

• Waarover gaat het? Waarom is het interessant voor jou?
• Wanneer en hoe vaak wordt het programma georganiseerd? (bijv. op zaterdag, om 
de twee weken). Wat is de duur van een sessie?

• Waar vindt het programma plaats, waar is de locatie?
• Wie is de leider van het programma? Beschrijf het personage in een paar woorden 
en de vaardigheden/ervaring die hij/zij heeft. Is er iets dat aantrekkelijk is in hem/
haar?

• Wie zijn de andere deelnemers? Beschrijf hen met een paar woorden. Voegen zij 
voor u iets belangrijks toe aan de ervaring?  

• In welk geval zou je de groep verlaten? Wat zou voor jou zo frustrerend zijn dat je 
de bijeenkomsten niet meer zou bijwonen?

Groepsdiscussie (circa 45 minuten):
• Elke deelnemer beschrijft zijn/haar ideale groep. Jij noteert de ideeën op een flip-
over, terwijl anderen vragen kunnen stellen.

• De deelnemers trekken conclusies over wat mensen appreciëren in een evenement 
(locatie, goed gezelschap, volleerde leider, enz.). Zij kunnen deze informatie later 
gebruiken wanneer ze hun eigen groepen oprichten. (Jij kan ook deze inzichten 
opschrijven op de flip-over)

• Slotvraag: heeft deze activiteit iemand op een idee gebracht voor een workshop/
evenement dat hij/zij zou willen/kunnen organiseren? Inspiratie kan komen van 
eigen ideale groepsideeën, of van ideeën van anderen.

JOUW AANTEKENINGEN
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KIES JE ONDERWERP

DOELEN
• Deelnemers helpen hun ideeën te evalueren (als ze er meer dan één hebben), 
zodat ze het onderwerp kunnen kiezen dat het best aansluit bij hun belangstelling 
en vaardigheden

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
60 minuten     Minimum 6, maximum 20

MATERIAAL/VOORBEREIDING
Deze activiteit kan volgen op andere activiteiten die hebben geholpen om ideeën te 
genereren (bijvoorbeeld op de Ikigai activiteit)
Deelnemers hebben papier en pennen nodig.

STAPPEN/INSTRUCTIES
• Vraag de deelnemers ongeveer 5 minuten individueel na te denken over de 
volgende vragen:

 > Verzamel en schrijf alle ideeën op die bij je opkomen over groepsactiviteiten die 
je zou kunnen organiseren
 > Probeer ze te rangschikken - wat klinkt voor jou het beste/meest intrigerende 
idee, wat het op één na beste idee, enzovoort) 

• Vraag de deelnemers om groepjes van 3 of 4 te vormen en de taak in kleine groepjes 
voort te zetten, via de volgende stappen (ongeveer 30 minuten)

 > Iemand introduceert zijn/haar nr. 1 idee en probeert de anderen te overtuigen 
zich bij deze groep aan te sluiten. Om dat te kunnen doen, moet hij/zij over het 
idee praten op een manier die de interesse, motivatie van de anderen wekt. 
Vervolgens presenteert de tweede persoon zijn/haar beste idee, enz.
 > In de tweede ronde beschrijft iedereen zijn nr. 2 idee van en probeert de anderen 
over te halen zich bij deze groep aan te sluiten. 
 > Ga verder met de resterende ideeën (als die er nog zijn).

• Bespreek ervaringen in de groep (ongeveer 25 minuten):
 >Wat heb je ervaren tijdens deze activiteit? Over je eigen “presentaties” en die van 
de anderen?
 >Welk idee/onderwerp was voor jou het gemakkelijkst/opwindendst om over te 
praten (van je eigen onderwerpen)? Welk idee wekte bij jou de meeste passie 
op toen je erover sprak? 
 > Hint: Het idee waarover je het meest gepassioneerd en vrijuit kunt praten, zou 
het idee kunnen zijn dat je moet kiezen.

JOUW AANTEKENINGEN
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WAT DELEN WE, WAT MAAKT MIJ UNIEK

DOELEN
• Raakvlakken vinden tussen de projecten van de deelnemers
• De originaliteit van het projectidee van elke deelnemer waarderen
• Elkaar leren kennen

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
20-30 minuten     Minimum 6, maximum 20

BENODIGDHEDEN
Een prettige ruimte een stoel voor iedere deelnemer

VOORBEREIDING
Deze activiteit doen nadat de deelnemers het onderwerp van hun groep al hebben 
gekozen.
Plaats de stoelen in een cirkel.

STAPPEN/INSTRUCTIES
Deel 1: Wat we delen
• Neem een stoel uit de kring, zodat het aantal stoelen één minder is dan het aantal 
deelnemers 

• Elke deelnemer zit op een stoel, behalve de ene persoon voor wie er geen stoel is. 
Die vraag je in het midden van de kring te gaan staan.

• Vraag de persoon in het midden om hardop iets te zeggen over zijn/haar project 
waarvan hij/zij denkt dat de meeste zittende deelnemers het ermee eens zijn (zoals 
de doelgroep, de locatie, een angst, iets specifieks dat nodig is voor het project, 
zoals ‘voor mijn project heb ik een tuin nodig’).

• De personen wier projecten dit kenmerk gemeen hebben, moeten opstaan en van 
stoel wisselen. Op dat moment probeert de persoon in het midden op een stoel te 
gaan zitten die net vrijgekomen is. 

• Degene zonder stoel gaat naar het midden en deelt een ander kenmerk van zijn/
haar project dat hij/zij denkt dat de meeste zittende deelnemers delen, enzovoort...

Deel 2: Ik ben de enige
• Nodig de deelnemers uit om voor een stoel te gaan staan (De stoelen worden in 
een cirkel geplaatst, iedereen moet er een hebben). 

• Eén persoon staat in het midden van de cirkel en deelt een kenmerk van zijn of 
haar project dat volgens hem of haar uniek is vergeleken met de projecten van de 
andere deelnemers.

• Als de persoon iets heeft gevonden dat zijn/haar project uniek maakt, klappen de 
anderen en mag hij/zij gaan zitten. Als een van de deelnemers dit kenmerk deelt, 
moet hij/zij blijven staan (en het later nog eens proberen) en probeert iemand 
anders iets unieks te vinden aan zijn/haar eigen project. De activiteit eindigt als 
iedereen zit.
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HINTS & TIPS
Je hoeft deze twee oefeningen niet samen te doen. Je kunt ook slechts één van de 
twee doen, maar onze ervaring is dat ze elkaar aanvullen en samen leuker zijn.

JOUW AANTEKENINGEN
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4. Ervaringen met nieuwe methodes 
uit de eerste hand
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Doel van deze fase

Beschrijving

Aan het eind van deze fase zullen de vrijwilligers persoonlijk ervaring hebben 
opgedaan met onze methoden en technieken.

Deze fase is bedoeld om de vrijwilligers vertrouwd te maken met geselecteerde 
methoden en technieken die wij in ons werk gebruiken, zodat zij deze kunnen 
gebruiken wanneer zij met hun eigen groepen gaan werken.
Als we alle vrijwilligers die hebben deelgenomen aan ons COBU-project in de 
verschillende partnerlanden zouden vragen naar de methoden die ze van ons 
hebben geleerd, zouden we uiteenlopende antwoorden krijgen. Maar de gemene 
deler zou zijn dat het allemaal creatieve methoden zijn, zoals verhalen vertellen, dans, 
collage, tekenen, theater. 
In dit hoofdstuk legt elke partner uit welke methode hij gebruikt heeft en wat het 
doel ervan is. Het is aan jou om uit onze vier verschillende benaderingen de methode 
te kiezen die het best past bij het doel van je training.

STORYTELLING CENTRE
De vertelmethode die we in de COBU-training hebben gebruikt, noemen we ‘share to 
connect’ (‘delen om te verbinden’). Het doel van deze methode is dat de deelnemers 
leren een kort persoonlijk verhaal te delen waarmee ze zich kunnen verbinden met 
de luisteraar(s). De eerste stap in het proces is de deelnemers bewust te maken van 
het belang van luisteren. Verhalen vertellen is een teamsport: de verteller en de 
luisteraar maken samen het verhaal. De verteller brengt door zijn of haar verhaal 
te vertellen beelden of associaties over die door de luisteraar worden vertaald naar 
eigen beelden of associaties. Een van de activiteiten die we gebruiken om mensen 
bewust te maken van het belang van luisteren is ‘Vertel me over je naam’, beschreven 
in hoofdstuk 2. Een andere activiteit, meer gericht op het bewust maken van het feit 
dat verhalen vertellen een teamsport is, is ‘de letter A’ oefening, waarbij de trainer de 
deelnemers vraagt om een minuut na te denken over de letter A en dan vraagt om 
hun letter te beschrijven: is het een hoofdletter A of niet, welke kleur heeft hij en wat 
is de kleur van de achtergrond. De deelnemers zijn meestal verbaasd te ontdekken 
dat bijna iedereen de letter anders zal beschrijven. Hetzelfde geldt voor een verhaal: 
het verhaal zoals verteld door de verteller zal bij de luisteraar associaties oproepen 
die meestal niet dezelfde zijn als die van de verteller. Een andere activiteit die we 
in dit vroege stadium van de training gebruiken is de vertelvariant op de activiteit 
‘Vervelend moment spannend gemaakt’ (zie hoofdstuk 9). 

In de eerste fase van de training leggen we geen nadruk op het vertellen van 
verhalen zelf, maar intussen is dat wel wat de deelnemers doen, vaak zonder dat ze 
het beseffen. We noemen deze fase een ‘opstapje’ naar de volgende. Door hen erop 
te wijzen dat ze al een paar verhalen hebben verteld, nemen we de angst weg die 
sommige mensen hebben (en soms uiten) dat ze geen verhaal kunnen vertellen. 
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Nogmaals, hoe veiliger en comfortabeler de deelnemers zich voelen, hoe meer ze 
zich kunnen openstellen voor de volgende fase van de training. 

In de volgende fase krijgen ze eerst informatie over de structuur van een verhaal, 
waarna ze door middel van activiteiten worden uitgedaagd om een onderwerp te 
vinden voor een persoonlijk verhaal en te denken aan personen, situaties, ruimtes, 
kleuren enzovoort die ze met dat onderwerp associëren. Hiervoor vragen we hen 
hun levensboom te tekenen en/of een mindmap te maken. Beide activiteiten, maar 
vooral de levensboom, kunnen emoties oproepen, soms zeer heftige. Als trainer 
moet je de deelnemers daarom extra scherp in de gaten houden als ze met deze 
activiteiten bezig zijn. Als je merkt dat iemand worstelt met zijn of haar emoties, 
besteed daar dan aandacht aan (meer privé, zonder de groep erbij te betrekken) en 
probeer in te schatten of jij de juiste persoon bent om de persoon te helpen met de 
onderliggende kwestie(s) op zo’n manier dat hij of zij verder kan met de activiteit. 
Als je je realiseert dat de onderliggende pijn of het onderliggende probleem je 
boven de pet gaat, probeer dan niet een psycholoog te zijn! In dat geval kun je de 
deelnemer beter voorstellen professionele hulp te zoeken en de training af te breken. 
Als de deelnemer dat laatste niet wil, raden we je aan verdere deelname niet tegen te 
werken, tenzij je merkt dat het de andere deelnemers echt hindert in hun leerproces.  

Zodra de deelnemers het onderwerp voor hun verhaal en hun associaties daarbij 
hebben bepaald, kunnen ze beginnen met het construeren van hun verhaal. Meestal 
laten we ze eerst in tweetallen hun onderwerp en associaties bevragen en bespreken. 
Onze ervaring is dat dit helpt om de punten met elkaar te verbinden, wat zal helpen 
bij het construeren van hun uiteindelijke verhaal.

Dit construeren van het uiteindelijke verhaal wordt in eerste instantie als huiswerk 
meegegeven. De deelnemers vertellen hun eerste versie vervolgens aan een andere 
deelnemer. Deze deelnemer heeft de taak om eerst naar het hele verhaal te luisteren 
en dan pas feedback te geven: wat heeft hem of haar geraakt, zijn er aspecten die 
vragen oproepen, welke beelden roept het op. Door naar elkaars verhalen te luisteren 
en opbouwende kritiek te geven, kunnen de duo’s elkaar helpen om de verhalen 
te verbeteren. Jij als trainer hebt geen inspraak in dit deel van het proces, tenzij je 
om advies wordt gevraagd. Het is aan elke verteller of en hoe hij/zij de van zijn/haar 
mededeelnemer ontvangen feedback verwerkt in het verhaal.

LA XIXA
Dit deel illustreert het proces dat de groep deelnemers doormaakte tot de presentatie 
van de Forum Theater Marathon (juni 2021), een evenement dat elk jaar door La 
Xixa wordt georganiseerd tijdens welke theaterstukken worden getoond die door 
verschillende groepen zijn gemaakt. 

La Xixa heeft de methodologie van het Theater van de Onderdrukten toegepast, 
in het bijzonder het Forumtheater, dat een van zijn belangrijkste instrumenten is. 
Forumtheater streeft ernaar conflicten te ensceneren, zodat het publiek alternatieven 
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kan voorstellen en deze op het toneel kan uitproberen. Acteurs en actrices 
ontwikkelen een kort toneelstuk op basis van de bundeling van hun eigen ervaringen. 
Het theaterstuk wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van: de onderdrukten, de 
onderdrukker, de bondgenoten en de Curinga/Joker/facilitator. De Curinga is het 
personage dat interacteert met het publiek, de zogenaamde spect-acteurs/actrices. 
In feite plaatst de methodologie het publiek en de acteurs en actrices op hetzelfde 
niveau, waardoor debat en gezamenlijke problematisering gegenereerd worden. 
Door middel van Forum Theatre kunnen we oefenen met situaties en conflicten uit 
het echte leven, opdat we voorbereid zijn als we er daadwerkelijk mee te maken 
krijgen. Het uitgangspunt van het stuk is dat de onderdrukte altijd de mogelijkheid 
heeft om op te treden en de confrontatie met de onderdrukker aan te gaan. Als het 
conflict zijn hoogtepunt bereikt, legt de Curinga het stuk stil en vraagt hij/zij het 
publiek wat zij hebben gezien en wat zij ervan vinden. Het toneelstuk wil het publiek 
bewust maken van ongelijkheden en sociale structuren. Via een open dialoog met het 
publiek worden alternatieven voorgesteld om te proberen het conflict op te lossen. 
De Curinga nodigt de spect-acteurs/actrices uit om een van de personages op het 
podium te vervangen en hun gedachten, verlangens, strategieën en oplossingen 
aan te bieden. De scène wordt even vaak geherinterpreteerd als er verschillende 
voorstellen van het publiek zijn. Elk voorgesteld alternatief wordt besproken en 
geanalyseerd om de haalbaarheid ervan te onderzoeken.

De COBU-workshop van La Xixa omvatte zowel online als offline sessies. We hebben 
de eerste paar sessies gewijd aan teambuildingactiviteiten, zodat de deelnemers 
elkaar konden leren kennen en een ruimte konden creëren die veilig voelde, zodat 
zij hun ervaringen wilden uiten en ten volle beleven.  We begonnen met energizers 
zoals “Naam en gebaar”, “Ga naar het centrum als...” en “Verschillende wandelingen, 
stop en ga”. Daarna voerden we een activiteit uit waarbij de groep in kleinere groepen 
uiteenviel om theater te definiëren. 

Vervolgens deden we oefeningen waarmee we sociale concepten zoals anders-
zijn, discriminatie, racisme, intersectionaliteit, enz. introduceerden en uitnodigden 
daarover na te denken. De volgende sessies waren gericht op het verkennen van hoe 
diverse identiteiten vooroordelen, stereotypen en discriminaties kunnen genereren. 
Ook machtsverhoudingen en hun impact op individueel, maatschappelijk en 
systemisch niveau werden onderzocht en bevraagd. 

De volgende stap van de workshop ging over het delen van levensverhalen. Het 
doel was om concrete situaties uit het dagelijks leven te vinden die onderdrukking 
zichtbaar maken, die te delen binnen de groep en unieke verhalen te creëren die 
theatrale embryo’s zouden vormen. Er werden spelletjes en theatrale oefeningen 
gedaan, alsook oefeningen rond het opbouwen van een Forum Theaterstuk. Ook 
maakten de deelnemers door verschillende activiteiten kennis met de esthetiek van 
de onderdrukten. 

De stukken die het resultaat waren van het co-creatieproces werden vervolgens 
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gepresenteerd tijdens de Forum Theater Marathon. Elke groep besliste zelf over het 
onderwerp en het conflict dat ze wilden presenteren (gebaseerd op hun persoonlijke 
en groepservaringen).  De meeste presentaties gingen over interculturaliteit, racisme 
en discriminatie op basis van verschillende afkomst.

Toen de deelnemers werd gevraagd om een evaluatie van de hele ervaring, was 
de feedback zeer positief. Sommigen verklaarden dat zij blij waren hun bijdrage 
te hebben geleverd aan het zichtbaar maken van dagelijkse, ‘kleine’ maar zeer veel 
voorkomende conflicten, en ook dat zij de realiteit in twijfel hadden getrokken en als 
gemeenschap naar oplossingen hadden gezocht. De overgrote meerderheid vond 
ook de activiteiten, methodologie en ontwikkelde competenties zeer waardevol en 
nuttig voor gebruik op hun werkplek en in groepen.

Na de Marathon werden de deelnemers uitgenodigd om nieuwe deelnemers te 
werven en hun eigen groepen samen te stellen om de methodologie te testen en te 
vermenigvuldigen en om Forum Theatre-stukken te creëren die ze zouden presenteren 
tijdens de Forum Theatre Masterclass (november 2021). Tijdens dit proces leerden 
de deelnemers facilitatietechnieken, werden ze voorbereid op het ontwerpen van 
activiteiten (zie ‘Ontwerp een ijsbreker en/of teambuildingactiviteit’), het promoten 
van hun workshops en het werven van deelnemers (zie ‘Elevator pitch’), het oplossen 
van conflicten en het faciliteren van een Forumtheaterstuk. Terwijl ze met hun eigen 
groepen werkten, namen ze ook deel aan supervisiesessies. Uit de evaluatie bleek 
dat de deelnemers zich gesterkt voelden door het proces en gemotiveerd waren 
om Forum Theatre te blijven toepassen in het werken met groepen en om La Xixa te 
helpen de impact daarvan in de gemeenschap te vermenigvuldigen. 

ELAN
De ervaring met de door Élan interculturel in Parijs georganiseerde workshops 
had een bijzonderheid: alle deelnemers wisten van tevoren welk project zij wilden 
uitvoeren, welke passie zij wilden overbrengen door middel van door henzelf geleide 
vrijwilligersgroepen. Dat was geen toeval. De manier waarop we de promotie hebben 
aangepakt, heeft tot dit resultaat geleid. In de flyers, die je in hoofdstuk 1 kunt vinden, 
stond de volgende boodschap “Heb je een passie die je graag met andere mensen 
zou willen delen? Wil je een groep oprichten rond deze passie? Ben je gemotiveerd 
om deze groep te leiden? Leer je graag via artistieke bemiddelingstechnieken en 
non-formele educatie? Als je op al deze vragen ‘ja’ hebt geantwoord, hebben we goed 
nieuws voor je! De COBU workshop-residency is voor jou!” In onze organisatie waren 
onze motivatie en wat we wilden onderzoeken in het COBU project helder: hoe ga 
je van individueel verlangen naar collectieve actie met behulp van technieken zoals 
dans, fotomontage en theater.

Alvorens deze technieken te bespreken, is het belangrijk, zoals uitgelegd in hoofdstuk 
2, tijd te besteden aan het doen van verschillende teambuildingactiviteiten om 
een goede groepsdynamiek en een veilige ruimte voor de groep te creëren. In ons 
geval hebben we hier 3,5 uur van de eerste ochtend aan gewijd. Andere belangrijke 
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concepten om aan te werken voordat je met artistieke technieken begint, zijn 
‘Stereotypen, vooroordelen en identiteitsdynamiek’. 

Het belang van deze onderwerpen komt vooral voort uit het feit dat als we met 
interculturele teams werken, de stereotypen en vooroordelen van de facilitators een 
impact kunnen hebben op de deelnemers tot op het niveau van het ‘formatteren’ 
van hun gedragingen. In feite, zelfs als we een ‘horizontale groep’ (een groep zonder 
hierarchie) willen creëren, zal de relatie tussen de facilitator en de deelnemers nooit 
100% horizontaal zijn. Deze asymmetrie, hoe gering ook, kan de dynamiek van een 
self-fulfilling prophecy teweegbrengen. Dat is de reden waarom we gedurende 
de hele eerste namiddag ludieke activiteiten deden die gericht waren op het 
identificeren, zichtbaar maken en doorbreken van de stereotypen en vooroordelen die 
de deelnemers hadden over de rol van facilitator, de deelnemers en de verschillende 
culturele groepen waarmee ze zouden willen werken.

Andere gevaren van het je laten meeslepen door stereotypen en vooroordelen 
zonder ze ter discussie te stellen is dat dit stress teweeg kan brengen, dat mensen 
zich afsluiten en dat de samenwerkingsrelatie wordt geschaad. Je bedreigd voelen 
(door het gedrag van zowel de begeleider als de deelnemer), kan leiden tot 
prikkelbaarheid, agressiviteit, of vluchtgedrag. Op het niveau van het redeneren 
hebben we een proces van cognitieve afsluiting gezien waardoor een dialoog niet 
mogelijk is. Het belang van het verduidelijken van stressreacties bevordert het begrip 
van onszelf en anderen. Wanneer we onszelf proberen te begrijpen, krijgen we meer 
duidelijkheid en hulpbronnen. Wanneer we de ander proberen te begrijpen, kennen 
we hem of haar waarde toe en vice versa. Wanneer we ons gewaardeerd voelen, 
neemt de dreiging af en kunnen we samenwerken.

Na het werken met deze concepten die cruciaal zijn in groepsmanagement, konden 
de deelnemers ervaren hoe ze zich konden verbinden en hun passie konden 
overbrengen door middel van dans, collagetechniek, beeldtheater en forumtheater. 
Het idee was om hen te laten zien hoe je artistieke media kunt gebruiken om 
verschillende concepten over te brengen en eraan te werken. In onze workshops 
konden de deelnemers communiceren door middel van dans, werken aan persoonlijke 
projecten dankzij de techniek van fotomontage en aan angsten gekoppeld aan hun 
toekomstige projecten door middel van theatrale technieken.

Dans en communicatie:  In onze workshop gebruikten we dans om communicatiestijlen 
op een andere manier te verkennen. Het gebruik van lichaam en ruimte helpt om 
het begrip van non-verbale en paraverbale communicatie te verkennen en uit 
te breiden. Door dans en beweging wordt een gezonde sfeer gecreëerd, wordt 
lichamelijk vertrouwen opgebouwd en wordt de expressie van de deelnemers anders 
ontwikkeld. Door middel van korte en ritmische activiteiten, voorgesteld door de 
facilitator, kon de groep werken aan de concepten van interculturele communicatie, 
comfort- en ontdekkingszone, en vooral verder werken aan de ontwikkeling van een 
goede groepsdynamiek en een veilige ruimte.
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Fotomontage en persoonlijke projecten: Om te beginnen selecteerde de begeleider 
een aantal collages die verschillende benaderingen van de techniek boden en stelde 
een mini-tentoonstelling samen aan de hand waarvan ze enkele principes van 
compositie uitlegde. Daarna nodigde ze de deelnemers uit om een stapel tijdschriften 
door te nemen en intuïtief elementen en beelden te selecteren en uit te knippen 
die beweegredenen opriepen voor hun projecten. De deelnemers kozen beelden 
die andere beelden echode en daarmee verband hielden. De beelden werden een 
steun voor reflectie, hetgeen hen in staat stelde andere paden te bewandelen dan 
die waaraan ze gewend waren. Dit creatieve proces hielp barrières en blokkades te 
verwijderen en gaf de deelnemers de kans zich vrijer en creatiever uit te drukken. 
Bovendien bood deze individuele collagesessie de deelnemers rust en tijd voor 
introspectie na al het werken met en in de groep.

Angsten, hulpbronnen en theater: Theater gaat over het samenstellen van een 
metaforische visie op een reële situatie. Deze oefening stelde de groep in staat zich in 
een bepaalde situatie in te leven of te verplaatsen, wat de bewustwording ervan kan 
bevorderen. Het is een speelse manier om zich in de plaats van de ander te stellen, 
om een moeilijke situatie op te lossen, of om thema’s aan te snijden waaraan men 
wil werken. In onze COBU-workshops hebben de deelnemers, na het opzetten van 
activiteiten om de forumtheatertechniek te introduceren, situaties nagespeeld die 
zij vreesden in verband met hun professionele projecten. Dankzij de tussenkomsten 
van het publiek, dat het personage in een moeilijke situatie verving en mogelijke 
oplossingen voorstelde, werd de groep gevoed met nieuwe middelen en strategieën 
om mogelijke moeilijkheden beter het hoofd te bieden.

KÉPES
Hier beschrijven we de manier waarop we onze vrijwilligers kennis laten maken met 
een methode van intergenerationeel verhalen vertellen. Onze intergenerationele 
vertelworkshops duren meestal 4-8 uur (een halve of hele dag). Ze richten zich op 
een geselecteerd onderwerp (bijvoorbeeld ‘volwassen worden’, ‘vertrouwen’, ‘vrijheid’, 
of ‘geschenk’). Dit onderwerp wordt verkend door middel van persoonlijke verhalen 
(besproken in kleine groepjes en/of in de hele groep) en door middel van sprookjes. 
We gebruiken ook wel andere methoden, zoals het oproepen van vrije associaties 
met het onderwerp met behulp van Dixit-kaarten. Ook kunsttherapiemiddelen, 
bewegingsactiviteiten en non-verbale activiteiten kunnen worden gebruikt.

Voordat vrijwilligers leren hoe ze leiding kunnen geven aan intergenerationele vertel 
workshops, worden ze uitgenodigd zelf deel te nemen aan zo’n workshop onder 
onze leiding om zo wat persoonlijke ervaring op te doen met de methode. Sommige 
mensen hebben meer dan één workshop nodig om gevoel voor de methode te 
krijgen. In de workshop ervaren de deelnemers dat iedereen een verhaal heeft, dat 
je kan leren om dat op een boeiende manier met anderen  te delen en dat deze 
methode - het delen van persoonlijke verhalen rond een thema - tot diepgaande 
discussies kan leiden en mensen kan helpen om op een zinvolle manier een band 
met elkaar te krijgen. Het intergenerationele element wordt gewaarborgd door de 
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manier waarop we rekruteren; we zorgen ervoor dat het aantal jongvolwassenen en 
senioren min of meer gelijk is. En we kiezen onderwerpen die door alle generaties 
kunnen worden besproken. 

Bij wijze van voorbeeld beschrijven we een 4 uur durende workshop voor toekomstige 
groepsleiders rondom het onderwerp ‘geschenk’. We beginnen met de beschrijving 
van het doel van de workshop, presenteren kort de grote lijnen van de agenda en 
we bespreken de regels voor communicatie in de groep (“groepsregels”). Daarna 
vragen we de deelnemers om hun naam te vertellen en een leuke, korte herinnering 
uit hun kindertijd te delen. Vervolgens vragen we de deelnemers vrij te associëren 
met het woord ‘geschenk’ en hun associaties met de groep te delen. Na deze 
opwarmingsactiviteiten krijgen de deelnemers wat tijd om na te denken over wat zij 
het grootste geschenk van het afgelopen jaar vonden, en daarna vertellen ze het aan 
elkaar in kleine groepjes van 3 of 4. Nadat de kleine groepjes klaar zijn met de opdracht, 
is er ruimte voor reflectie op deze activiteit in de hele groep. Voor de koffiepauze is 
er nog tijd voor het voorlezen en bespreken van een sprookje (uitgekozen door de 
trainer) dat relevant is voor het thema. Na de pauze richten we ons op het delen 
van persoonlijke verhalen. De opdracht is een verhaal op te roepen in je herinnering 
over een gedenkwaardige discussie of ontmoeting uit het verleden (ongeacht of dat 
met een vreemde of een bekend persoon was) en dit te delen. Daarna moeten de 
deelnemers een verhaal vertellen over een situatie die eerst heel slecht leek, maar 
later een zegen in vermomming bleek te zijn. We sluiten de workshop af met een 
cadeautjesceremonie: mensen maken en geven elkaar symbolische cadeautjes op 
basis van wat ze tijdens de 4 uur over elkaar te weten zijn gekomen. Meestal wordt 
ook een check-out georganiseerd, waarbij de deelnemers kort feedback geven op 
hoe ze zich tijdens de sessie voelden, wat ze het meest apprecieerden en of er iets 
was dat hen stoorde. Dit evaluatiegedeelte kan ook gedaan worden via anonieme 
google-formulieren, waarvan de link na de workshop naar de deelnemers wordt 
gestuurd.

Nadat de vrijwilligers genoeg ervaring met de methode hebben opgedaan, worden 
ze opgeleid tot groepsleider. Het doel van de training is om de deelnemers te laten 
zien dat ze niet alleen verhalen kunnen vertellen, maar dat ze ook in staat zijn om 
zelf vertelactiviteiten te bedenken en hun eigen evenement kunnen structureren 
en organiseren. Ze kunnen dit oefenen in een veilige omgeving, met de andere 
groepsleiders-in-training als publiek. De training bestaat uit drie sessies, die allemaal 4 
uur duren. De eerste sessie geeft hen een kijkje achter de schermen. Hierin leggen we 
uit hoe we onderwerpen kiezen, wat voor soort activiteiten we gebruiken, hoe we onze 
sessies structureren en we geven hen de mogelijkheid om een korte vertelactiviteit 
te ontwikkelen en uit te proberen in kleine groepjes. Daarna beginnen ze met het zelf 
ontwikkelen van een 3 of 4 uur durende vertelworkshop die gekoppeld is aan een 
onderwerp van hun keuze. Ze krijgen in kleine groepjes 2 weken de tijd om hun plannen 
voor de 3-4 uur lange workshop af te ronden. We vragen hen hun gedetailleerde 
programma’s twee dagen voor de tweede trainingssessie naar ons op te sturen. 
Wij kiezen de meest interessante activiteiten uit de verschillende programma’s en 
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stellen op basis daarvan de tweede sessie samen. We zorgen ervoor dat we ijsbrekers, 
energizers, persoonlijke vertelactiviteiten en ook de bespreking van een sprookje 
opnemen. Elke groep presenteert zijn eigen activiteiten aan de andere deelnemers 
en krijgt feedback. Een vriendelijke manier om feedback te geven is eerst aan de 
makers te vragen hoe zij hun eigen activiteiten hebben geëvalueerd, of ze uitpakten 
zoals zij zich hadden voorgesteld, en vervolgens aan de rest van de deelnemers te 
vragen na te denken over de kwesties die de makers aan de orde hebben gesteld. 
Terwijl de eerste en tweede groepsleider trainingssessies over inhoudsontwikkeling 
gaan, gaat de laatste sessie over promotie en groepsmanagement. Deelnemers 
wordt gevraagd een pakkende boodschap/beschrijving voor hun evenement te 
maken en een flyer te ontwerpen (die later kan worden aangepast en opgepoetst). 
Ze moeten ook nadenken over hun doelgroepen en de kanalen die kunnen worden 
gebruikt om die doelgroepen te bereiken. Ten slotte organiseren we een discussie 
over mogelijke negatieve scenario’s die zich in hun groepen kunnen voordoen (zoals 
mensen die te laat komen, vernielzuchtig zijn of hun telefoon  gebruiken tijdens de 
workshop) en we bedenken met elkaar mogelijke oplossingen. Na deze drie sessies 
helpen we elke leider individueel, afhankelijk van zijn of haar behoeften. Je kan ook 
begeleidingssessies organiseren voor de hele groep. 
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5. Inhoud creëren
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Doel van deze fase

Beschrijving

Tegen het einde van deze fase begrijpen vrijwilligers hoe ze verschillende 
soorten activiteiten kunnen creëren en hoe ze die kunnen gebruiken om een 
workshop(reeks) te creëren. 

Wanneer we op dit punt aankomen, hebben de vrijwilligers hun onderwerpen gekozen 
en hebben ze ervaring met onze methoden en technieken opgedaan door deel te 
nemen aan workshops (in verhalen vertellen/kunsttherapie/theatertechnieken) die 
door ons werden geleid.

In deze fase delen we met hen onze eigen ervaring met het creëren van activiteiten, 
het ontwerpen van een sessie (qua tijdsduur variërend van een paar uur tot een 
halve of hele dag), en het opzetten van een interesse/activiteitengroep, hetgeen 
meer sessies vereist. We leggen uit hoe we verschillende soorten activiteiten kiezen 
(ijsbrekers, energizers die verband houden met het hoofdonderwerp, verbale en non-
verbale activiteiten, enz.), hoe we ze aan elkaar koppelen om een boeiend leertraject 
te creëren, hoe en wanneer we pauzes gebruiken, hoe we het ritme van een workshop 
bepalen. Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van een korte presentatie, gevolgd 
wordt door vragen- en antwoorden.

Daarna geven we de vrijwilligers de kans om te oefenen met de inhoudelijke 
ontwikkeling door hen te vragen ideeën voor activiteiten te bedenken en volledige 
sessies te maken die we samen testen, in een veilige omgeving.

ONTWIKKEL EEN IJSBREKER EN/
OF TEAMBUILDING ACTIVITEIT

DOELEN
• Leer hoe je een activiteit ontwikkelt waarmee je een comfortabele en veilige 
omgeving kan creëren.

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
60 minuten     Minimum 6, maximum 20

MATERIALEN/VOORBEREIDING
• Grote ruimte waar de deelnemers vrij in kunnen bewegen
• Uitgeprinte sjablonen voor activiteitenbladen (zie de hand-out aan het eind van 
dit hoofdstuk)

• Pennen

Activiteiten voor deze fase
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STAPPEN/INSTRUCTIES
• Vraag deelnemers groepjes van 3 of 4 te vormen
• Geef iedere groep een sjabloon voor een activiteitblad 
• Leg uit dat je van hen verwacht dat ze ijsbreker of teambuilding  activiteit onwikkelen 
met de volgende kenmerken:

 > Duur: 15 minutes
 > Doel: een comfortabele en veilige omgeving in de groep bevorderen en 
positieve interacties stimuleren
 > Deelnemersprofiel: elke groep moet nadenken over een specifieke doelgroep in 
termen van leeftijden, sociaal-culturele settings en groepsgrootte, waarvoor de 
activiteit wordt ontwikkeld
 > Geschikt voor online training, offline of allebei (van te voren te bepalen)
 > Als er regels zijn waarmee rekening gehouden moet worden, dan moeten die 
van te voren worden benoemd en onderdeel zijn van de activiteit.

Zodra alle groepen hun activiteiten hebben gemaakt, kies je er twee uit en probeer je 
ze uit met de groep. Evalueer de ervaring vervolgens met de groep.

EVALUATIE
Wij stellen de volgende vragen voor, zowel wat betreft het creëren als het uitproberen 
van de activiteiten:
• Wat was gemakkelijk of moeilijk?
• Heb je iets nieuws ontdekt?
• Wat zijn de belangrijkste elementen bij het ontwerpen van een activiteit?
• Wat werkte goed en wat moet worden aangepast?

VARIATIE
Dit proces kan ook worden toegepast op andere soorten activiteiten. Deelnemers 
kunnen bijvoorbeeld hun eigen vertelactiviteit creëren, of een activiteit waarbij ze 
een bepaalde techniek gebruiken (zoals dans of collage).
In dat geval moeten ze eerst het doel van de activiteit bepalen en dan de duur ervan 
(die waarschijnlijk langer zal zijn dan in het geval van een ijsbreker).
De deelnemers kunnen ook hun eigen activiteiten uitproberen in hun eigen kleine 
groepjes en vervolgens hun ervaringen beschrijven (in dat geval hebben ze extra tijd 
nodig).
Misschien zal er voor sommige groepen niet genoeg tijd zijn om deze activiteit 
binnen de gegeven tijd af te werken. Dat is geen probleem, want dit is voor hen 
slechts het begin van het leerproces van het maken van eigen instructies. 

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

JOUW AANTEKENINGEN
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STEL EEN KORT PROGRAMMA SAMEN,
GELINKT AAN EEN THEMA

DOELEN
• Een kort programma samenstellen met een focus op een bepaald onderwerp
• Creativiteit en over en weer hulp bieden stimuleren

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
120 minuten     Minimum 6, maximum 20

MATERIALEN/VOORBEREIDING
• Een grote ruimte of verschillende kleinere ruimtes
• Flip-over papier
• Uitgeprint sjabloon van een activiteitenblad (zie het voorbeeld aan het eind van dit 
hoofdstuk)

• Vellen wit papier
• iets om mee te schrijven
• Schrijf thema’s op vellen papier (b.v. migratie, gelijkheid van man en vrouw, vrijheid, 
de kunst van het loslaten, moed, enz.) Elk thema op een afzonderlijk blad papier.

STAPPEN/INSTRUCTIES
• Leg de themavellen op de vloer en vraag de deelnemers om naast het thema te 
gaan staan dat hen het meest inspireert. Meer dan één persoon kan hetzelfde 
thema kiezen.

• Geef de deelnemers blanco vellen papier, zodat zij een thema kunnen toevoegen 
als ze dat willen.

• Het doel is om verschillende groepen te maken rond een of meer thema’s. Thema’s 
kunnen ook aan elkaar worden gekoppeld. 

• Als de groepen gevormd zijn, verdeel je ze over verschillende ruimten of verspreid 
je ze over de zaal. Ze hebben 30 minuten om een programma van 1,5 uur te 
maken (met een of meer activiteiten) rond het thema dat ze hebben gekozen. Op 
hun flip-over papier moeten ze hun programma duidelijk opstellen, met gebruik 
van opsommingstekens, op zodanige wijze dat mensen buiten de groep het 
programma kunnen begrijpen. Vraag de groepen voor het beschrijven van een 
activiteit het sjabloon voor het activiteitenblad te gebruiken.

• Na 30 minuten moeten ze stoppen met schrijven, zelfs als ze hun programma nog 
niet af hebben. Verwissel de groepen, d.w.z. de groep die het migratiethema koos, 
gaat aan de slag met het moedthema, de groep die het moedthema koos, gaat aan 
de slag met gendergelijkheid, enz. De nieuwe groepen hebben 10 minuten om het 
door de vorige groep begonnen programma op de flip-over af te maken.

• Als de programma’s na 10 minuten nog niet af zijn, vraag je de groepen opnieuw 
een ander thema te kiezen (zoals beschreven sub 5). Ze hebben dan nog 10 
minuten om het programma rond dat thema af te maken.

• Als alle programma’s voltooid zijn, breng je de deelnemers samen. Elke groep 
presenteert het laatste programma rond het thema dat het heeft afgerond. Bij elke 
presentatie geeft de groep die het thema oorspronkelijk had gekozen zijn mening; 
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is programma geworden zoals ze het zich hadden voorgesteld, wat vinden ze van 
het uiteindelijke programma, enz.

• Bespreek ten slotte met de deelnemers de waarde van deze oefening. Hoe voelden 
zij zich?

Deze activiteit toont aan dat het soms moeilijk is om te werken aan een workshop 
die belangrijk voor ons is. De ene groep kan meer moeite hebben om op gang te 
komen dan de andere groep. Soms is het gemakkelijker om samen te werken en een 
workshop te ontwikkelen als we er minder verwachtingen van hebben. Bovendien 
doet de activiteit je beseffen dat niemand onmisbaar is voor een project; anderen 
kunnen het oppakken, ontwikkelen, veranderen en dat is goed. Een goed project is 
een project dat zonder ons kan voortbestaan.

HINTS & TIPS
Wees voorzichtig met de laatste debriefing. Het doel is om constructief te zijn en na te 
denken over de waarde van een mening van een ander. Laat iedereen in gedachten 
houden dat de groep die de activiteit bespreekt niet de groep is die het thema heeft 
gekozen.

JOUW AANTEKENINGEN
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ONTWERP EEN 4 UUR DURENDE WORKSHOP

DOELEN
• Oefenen met het opbouwen en koppelen van activiteiten in een bepaalde volgorde 
om zo ‘een reis’ voor de deelnemers te creëren

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
90 minuten     Minimum 6, maximum 20

MATERIALEN/VOORBEREIDING
• Voorafgaand aan deze activiteit kan je een presentatie geven over hoe een 
workshop kan worden opgebouwd, hoe je activiteiten kan selecteren die verband 
houden met een onderwerp en hoe je de volgorde van de activiteiten kan bepalen 
op basis van hun doelen, hun format, het vertrouwen dat ze van de deelnemers in 
de groep vereisen. 

• Het is belangrijk op te merken dat deze activiteit slechts een intro is voor inhoudelijke 
ontwikkeling; deelnemers kunnen thuis verder werken aan hun workshop-plan.

• Zorg dat er voor iedere deelnemer papier en pennen zijn.

STAPPEN/INSTRUCTIES
• Werk in dezelfde kleine groepen die zijn gevormd om een activiteit te ontwikkelen.
• Maak de deelnemers duidelijk: dat je voor het plannen van een 4 uur durende 
workshop eerst een onderwerp moet kiezen en een doel. Je moet ook bepalen 
welke methoden en technieken je wilt gebruiken (bijv. verhalen vertellen, 
kunstzinnige therapie, theatertechnieken of andere). Nadat je het onderwerp en de 
technieken hebt gekozen, denk je na over de activiteiten die je erbij wilt betrekken: 
wat zijn hun doelen, hoe lang duren ze, hoe bouw je ze op elkaar, wanneer las je 
een pauze in en hoe lang mag die pauze duren. Zorg voor minstens één ijsbreker 
en één energizer naast de activiteiten die met het hoofdthema te maken hebben. 
Probeer een verscheidenheid aan activiteiten te gebruiken (licht en diep, snel en 
traag, verbaal en non-verbaal, ernstig en leuk, enz). Vertel hen zich geen zorgen te 
maken als ze het niet af krijgen; dat dit slechts een intro van deze opdracht is, die 
ze als huiswerk met hun groep kunnen afmaken. (Deze uitleg duurt circa 10 min.)

• De deelnemers werken ongeveer 40 minuten aan deze opdracht en delen 
contactgegevens met elkaar, zodat ze thuis verder kunnen werken aan de opdracht 
en met elkaar kunnen overleggen.

EVALUATIE
Vraag de deelnemers na 40 minuten weer allemaal bij elkaar te komen voor een 
gezamenlijke evaluatie (circa 40 min.) aan de hand van de volgende vragen, waarop 
1 vertegenwoordiger van de groep antwoord geeft:
• Welk onderwerp hebben jullie gekozen?
• Hoe ver zijn jullie gekomen?
• Wat vonden of vinden jullie het moeilijkste onderdeel van deze opdracht?
• Hadden of hebben jullie vragen?
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HINTS & TIPS
Geef de deelnemers tijd om hun workshop-plannen af te ronden,  bijvoorbeeld 
2 weken. Stel een datum vast waarop iedereen weer samenkomt om (door jou 
geselecteerde) activiteiten te testen die zij in de kleine groepen hebben ontwikkeld.
Maak duidelijk dat de deelnemers contact met jou kunnen opnemen tijdens de 2 
weken waarin ze aan hun workshopplannen werken en om verdere ondersteuning 
kunnen vragen.

JOUW AANTEKENINGEN
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OM UIT TE DELEN - Sjabloon van een activiteitenblad

TITEL VAN DE ACTIVITEIT

DOEL(en)

ONLINE, OFFLINE OF ALLEBEI

DUUR     AANTAL DEELNEMERS/DOELGROEP(en)

MATERIALEN/VOORBEREIDING

STAPPEN/INSTRUCTIES

EVALUATIE (als van toepassing)

HINTS/TIPS

VARIATIE

JOUW AANTEKENINGEN
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6. Een rol kiezen
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Doel van deze fase

Beschrijving

Aan het eind van deze fase weten de vrijwilligers welke rol zij in de groep op 
zich willen nemen en of zij anderen bij hun team moeten betrekken, en zo ja, in 
welke rol.

Hoewel het misschien verleidelijk is om in je eentje een interesse-/activiteitengroep 
op te richten, is het meestal veel leuker om samen met anderen ideeën te formuleren 
en samen te werken. Andere voordelen van het met anderen opzetten van een groep 
zijn:
• de last van de organisatie kan door de groepsleden worden gedeeld
• als de leider/initiator ziek is of andere verplichtingen heeft, kan toch een 
groepsessie worden georganiseerd

• andere mensen kunnen nieuwe ideeën, energie en enthousiasme inbrengen 
• de vaardigheden van mensen kunnen elkaar aanvullen. Sommigen hebben 
misschien ervaring met het leiden van een workshop, anderen met het promoten 
van evenementen, weer anderen houden zich graag bezig met organisatorische 
zaken zoals het vinden en boeken van een locatie, weer anderen zijn goed in het 
gebruik van digitale platforms als een evenement online wordt georganiseerd, 
enzovoort

• als de leider van de groep besluit om terug te treden of dat moet doen, kan de 
groep verdergaan met een nieuwe leider die tegen die tijd genoeg ervaring heeft 
om het stokje over te nemen en het voortbestaan van de groep te verzekeren.  

Al met al is het van essentieel belang dat de initiatiefnemer van een groep realistisch 
is over zijn/haar eigen sterke en zwakke punten en over de energie en tijd die hij/
zij kan opbrengen om de sessies op te zetten en uit te voeren. Op basis van deze 
zelfevaluatie is het raadzaam om andere (één of meer) vrijwilligers aan te wijzen die 
deel zouden kunnen uitmaken van het “organisatieteam” en wier vaardigheden/
ervaring de vaardigheden van de initiatiefnemer aanvullen. De rollen hoeven niet 
hiërarchisch te zijn, maar toch is het meestal raadzaam om één persoon aan te wijzen 
als leider van de groep, die toezicht houdt op alle activiteiten (van inhoudelijke 
ontwikkeling tot administratieve taken).

VRAGEN DIE KUNNEN HELPEN BIJ DE BEPALING VAN 
DE SAMENSTELLING VAN HET TEAM

Heeft de vrijwilliger iemand nodig die hem/haar helpt met het bepalen van de 
inhoud/activiteiten van de workshop?
• Wil de vrijwilliger verschillende technieken mengen (verhalen vertellen en 
kunsttherapie, bijvoorbeeld), maar is hij/zij slechts op één gebied opgeleid? In 
dat geval is het de moeite waard iemand erbij te betrekken die ervaring heeft 
met de andere technieken. 
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• Heeft de vrijwilliger er oren naar om er mensen bij te betrekken die creatief zijn 
en wellicht goede ideeën hebben voor nieuwe activiteiten, maar liever niet als 
trainer betrokken worden bij de ontwikkeling van de inhoud van een workshop?

Kent de vrijwilliger zijn/haar doelgroep(en) en weet hij of zij hoe die te bereiken? 
Het aantrekken van mensen voor evenementen is over het algemeen tijdrovend en 
kan ook een frustrerende taak zijn, zodat het raadzaam is iemand in het team op te 
nemen die een bijzondere belangstelling of talent op dit gebied heeft.
• Beschikt de vrijwilliger over de juiste vaardigheden of kent hij/zij iemand die een 
groot netwerk heeftwaar zich potentiële deelnemers in bevinden, of goed is in het 
beheren van sociale media, of in het formuleren van pakkend promotiemateriaal?

• Kent de vrijwilliger iemand die regelmatig in talshows zit, of interviews geeft?

Heeft de vrijwilliger hulp nodig bij organisatorische kwesties?
Mensen die nauwkeurig en betrouwbaar zijn en snel op vragen en behoeften kunnen 
reageren, zijn goede bondgenoten bij het uitvoeren van de organisatorische taken.
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7. Een groep leiden
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Doel van deze fase

Beschrijving

Aan het eind van deze fase weten vrijwilligers hoe ze hun groep moeten 
leiden, hoe ze feedback van de deelnemers kunnen vragen, hoe ze geplande 
activiteiten kunnen aanpassen zodat ze beter bij de deelnemers passen, en hoe 
ze conflicten met/onder de deelnemers kunnen oplossen.

Een groep deelnemers leiden is een complexe taak die een een breed scala van 
terreinen bestrijkt:
• Het vermogen om een goede groepsdynamiek en een ontspannen sfeer tot stand 
te brengen en te handhaven, zodat de deelnemers vrij kunnen handelen. IJsbreker- 
en teambuildingactiviteiten die we in hoofdstuk 3 hebben genoemd, kunnen 
hierbij helpen, evenals het opstellen en respecteren van veiligheidsregels die door 
de groep zijn aangenomen (ook genoemd in hoofdstuk 3). Transparant en eerlijk 
zijn en kunnen toegeven dat je als begeleider niet op alle vragen een antwoord 
hebt, kan ook vertrouwen scheppen tussen jou en de groep. Deelnemers vragen 
om in het begin met z’n tweeën of in kleine groepjes te werken, kan hen helpen 
om zich meer op hun gemak te doen voelen, om elkaar geleidelijk aan te leren 
kennen.

• Het vermogen om te observeren en te luisteren naar de deelnemers en hen te 
betrekken, hen aan te moedigen actief te zijn en bereid om te experimenteren.

• Het vermogen om de meer gereserveerde deelnemers en de deelnemers die veel 
ruimte innemen te identificeren en de activiteiten zo te organiseren dat iedereen 
zich betrokken voelt en de aandacht die aan de verschillende deelnemers wordt 
gegeven in evenwicht is.

• Het vermogen op te merken wanneer oorspronkelijk geplande activiteiten niet 
werken zoals gedacht en het vermogen om ze dan ter plekke aan te passen. 

• Het vermogen om feedback te vragen aan de deelnemers, deze te evalueren en te 
gebruiken om de sessies te verbeteren. 

• Het vermogen om conflicten tussen deelnemers, tussen de deelnemers en jou en 
eventuele andere faciltators te signaleren en te beheersen.

• Het vermogen om in harmonie te werken met de co-leiders van de groep (op 
voorhand bepalen wie wat leidt, wie verantwoordelijk is voor wat).

Onderwerpen als bovenstaande kunnen worden besproken en geïllustreerd 
aan de hand van persoonlijke ervaringen in een vrije of een geleide discussie. 
Sommige kwesties (zoals conflicthantering, min of meer gelijke aandacht geven aan 
deelnemers) kunnen worden verkend en geoefend door middel van rollenspelen. 
Hieronder stellen wij activiteiten voor die hiervoor kunnen worden gebruikt.
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Activiteiten voor deze fase

MOEILIJK- EN MOGELIJKHEDEN OP HET TONEEL
DOELEN
• Problemen identificeren die verband houden met het beheer van een groep
• Middelen om obstakels aan te pakken identificeren en delen 
• Communicatie- en probleemoplossingsvaardigheden ontwikkelen

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
Tussen de 60 - 150 minuten,   Minimum 6, maximum 20
afhankelijk van het aantal deelnemers

MATERIALEN/VOORBEREIDING
• Een grote ruimte waarin mensen vrij kunnen bewegen en, als mogelijk, stoelen of 
kussens op de vloer waar het publiek op kan zitten. 

• Rekwisieten en kostuums voor de acteurs (niet noodzakelijk)

STAPPEN/INSTRUCTIES
• Vraag de deelnemers om een denkbeeldig obstakel (of probleemsituatie die ze 
vrezen) in verband met hun toekomstige groep te identificeren. De problemen 
kunnen verband houden met alle onderwerpen die bij de beschrijving van deze 
fase zijn genoemd, of met onderwerpen die nog niet eerder aan de orde zijn 
geweest.

• Verdeel de deelnemers in groepjes van 3 of 4 en vraag elke persoon zijnof haar 
obstakel aan de anderen te vertellen. 

• Zodra alle leden van de groep een verhaal hebben gedeeld, vraag je de groep om 
ofwel een van de verhalen te kiezen (op voorwaarde dat de persoon die dat verhaal 
heeft gedeeld zich daar gemakkelijk bij voelt) ofwel een scenario te bedenken 
waarin de hindernissen uit de verschillende verhalen worden gemengd. Vraag 
hen om op een stuk papier het volgende te schrijven: Waar en wanneer speelt dit 
verhaal zich af? Wie komt er in het verhaal voor? Wat gebeurt er? 

• Als alle groepen hun verhaal op papier hebben gezet, vraag hen dan de personages 
te identificeren en fictieve namen te geven, de personages onder de leden van 
de groep te verdelen en het verhaal te repeteren. Het hoofdpersonage stelt de 
groepsleider voor.

• Als iedere groep het verhaal gerepeteerd heeft en klaar is, vraag dan of er een groep 
is die als eerste zijn verhaal wil presenteren. 

• Na afloop van de scène wordt het publiek (de andere deelnemers) gevraagd of 
zij al dan niet op dezelfde manier zouden hebben gereageerd in de plaats van 
de hoofdpersoon (de groepsleider) en of zij zich een andere manier kunnen 
voorstellen om met het obstakel om te gaan. Zodra een lid van het publiek een 
oplossing, een strategie, een middel ziet, wordt hij/zij gevraagd het toneel op te 
komen en de positie van de hoofdpersoon in te nemen. De scène wordt opnieuw 
gespeeld, maar deze keer is de reactie/het gedrag van het hoofdpersonage anders. 
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• Het is belangrijk om tussen elke scène altijd te debriefen met het publiek. Is de 
scène realistisch? Kan ze aangepast worden? Elk idee van het publiek moet worden 
uitgespeeld op het podium.

• Het is ook belangrijk duidelijk te maken dat de kern van het probleem niet kan 
worden gewijzigd. Als de probleemsituatie bijvoorbeeld gaat over een groep waarin 
deelnemers de hele tijd praten en geen aandacht besteden aan de groepsleider, 
dan moet dit probleem blijven bestaan. Mensen uit het publiek kunnen niet de 
positie van groepsleden innemen en stoppen met praten. Alleen de rol van de 
leider kan worden versterkt door het voorstel van het publiek. 

• Zorg ervoor dat er genoeg tijd is voor alle groepen om hun stuk te presenteren. 
Noteer alle strategieën en oplossingen die tijdens de workshop naar voren zijn 
gekomen en deel deze notitie uit aan alle deelnemers.

HINTS & TIPS
Dwing deelnemers niet om te spelen. Dit kan hen ervan weerhouden om van de 
workshop te genieten. Als iemand een idee heeft, maar niet het podium op wil, kan 
hij of zij het mondeling uitleggen en kan iemand anders uit het publiek het spelen.
Deze activiteit wordt aanbevolen voor trainers die bekend zijn met 
forumtheatertechnieken.  
Deze activiteit kan het best worden gedaan in de laatste fase van de workshop die 
groepsleiders voorbereidt op het starten van hun eigen groepen.

JOUW AANTEKENINGEN
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DE HOGE DROOM EN DE LAGE DROOM

“Hoge droom” in verband met een groep: een moment waarop je voelt dat je relatie 
met een groep perfect is, harmonieus. Je hoort bij de groep en de groep accepteert 
je. De groep voldoet aan je verwachtingen, je mag iedereen. Het is als een gevoel van 
verliefd worden, in dit geval op de groep.
“Lage droom” in verband met een groep: een moment waarop je voelt dat de 
relatie met een groep helemaal niet werkt. Je weet niet wat je in de groep doet, de 
relaties met de groepsleden verlopen moeizaam, je weet niet of je aanwezigheid 
gewaardeerd wordt. De groep stelt de verwachtingen die je ervan had teleur.

DOELEN
• De motivatie en conflictbeheersingsvaardigheden van de deelnemers verhogen
• Identificeren en onderzoeken van de “hoge droom” (HD) en de “lage droom” (LD) in 
relaties, en hoe deze aanwezig zijn als we met groepen werken

• Reflecteren op aspecten van de hoge droom en de lage droom waarvan je je 
niet bewust bent en je realiseren dat zowel HD als LD elkaar bevatten. In andere 
woorden: de lage droom is niet zo laag; er zijn ook punten van hoop. En de hoge 
droom in niet zo hoog; er zijn ook punten waaraan gewerkt moet worden. Dit helpt 
ons om onze blik te verruimen.

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
45 minuten     Minimum 6, maximum 20

MATERIALEN/VOORBEREIDING
• Grote ruimte waarin de deelnemers vrij kunnen bewegen

STAPPEN/INSTRUCTIES
• Start een groepsgesprek over de hoge droom. Moedig deelnemers aan om na te 
denken over een moment waarop ze zich in een staat van verliefdheid voelden. Dit 
gevoel kan één persoon betreffen, of een groep mensen (dit kan de workshopgroep 
zelf zijn). Vraag hen vervolgens na te denken over signalen die ze negeerden om de 
droom vast te kunnen houden. Vervolgens bespreek je met de groep de implicaties 
van het marginaliseren van deze signalen, en wat je zou kunnen doen om je daar 
beter bewust van te zijn.

• Vraag de deelnemers om de lage droom in kleine groepjes te bespreken. Moedig 
hen aan om na te denken over een moment waarop ze zich hopeloos voelden ten 
opzichte van een ander of ten opzichte van een groep (dat kan de workshopgroep 
zelf zijn) en vervolgens na te denken over de signalen die werden gemarginaliseerd 
en wat daarvan de gevolgen waren. Vraag hun ten slotte na te denken over hoe je 
dit beter zou kunnen aanpakken.

• Evalueer vervolgens met elkaar (de hele groep) de uitkomsten van deze oefening.

EVALUATIE
Voorbeelden van vragen voor de evaluatie zijn:
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• Wat was gemakkelijk en moeilijk in de discussie over de hoge en de lage droom?
• Heb je iets over jezelf geleerd of ontdekt?
• Hoe kan het bewust zijn van de lage en hoge droom helpen gezondere en veiligere 
relaties en interacties in een groep te creëren?

• Heb je hulpmiddelen gevonden die van pas kunnen komen bij het werken met 
groepen?

HINTS & TIPS
De hoge droom en de lage droom is gebaseerd op de veronderstelling dat relaties 
schommelen tussen deze twee zeer gedifferentieerde en gepolariseerde toestanden. 
Tijdens de hoge droom bevinden we ons in een staat van verliefdheid: alles is perfect, 
de toekomst is hoopvol en vol van prachtige dingen die komen gaan. Tijdens de lage 
droom bevinden we ons in een toestand van hopeloosheid: alles is afschuwelijk, er is 
geen hoop en de toekomst kan alleen maar slechter worden. Zowel tijdens de hoge 
als tijdens de lage droom marginaliseren we signalen die onze gemoedstoestand 
tegenspreken, waardoor we situaties over het hoofd zien die essentieel zijn voor het 
onderhouden van gezonde relaties. Wanneer we tijdens een staat van hoge droom 
niet ingaan op signalen die om aandacht vragen, of tijdens een staat van lage droom 
kansen op verandering laten liggen, gaan we conflicten uit de weg die moeten 
worden opgelost om de relatie met een ander of met een groep te verbeteren.

JOUW AANTEKENINGEN
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8. Omgaan met onverwachte
situaties
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Doel van deze fase

Beschrijving

Aan het eind van deze fase voelen vrijwilligers zich voorbereid om te kunnen 
reageren op situaties waarin ‘dingen’ niet volgens plan verlopen (bijvoorbeeld: 
er zijn minder deelnemers dan verwacht, de technische apparatuur functioneert 
niet goed of helemaal niet tijdens de workshop, deelnemers komen te laat, de 
locatie is lawaaierig, enzovoort).

Nadat vrijwilligers een onderwerp hebben gekozen, inhoud hebben gecreëerd voor 
hun sessies en hebben geleerd over verschillende manieren om hun groepen te 
leiden, is het voor hen de moeite waard een moment te nemen om zich, na al deze 
voorbereiding, voor te stellen wat er mis zou kunnen gaan en hoe ze zouden omgaan 
met/reageren op mogelijke uitdagende scenario’s. Het doel van deze fase is niet om 
de deelnemers te ontmoedigen of pessimistisch te maken, maar om hen voor te 
bereiden op mogelijke tegenslagen.

Door zo’n mentale voorbereiding zullen ze waarschijnlijk minder stress hebben en 
flexibel kunnen reageren als de dingen niet precies gaan zoals gepland. Anders 
gezegd: wanneer zij met obstakels te maken krijgen, zullen zij beter in staat zijn hierin 
uitdagingen te zien in plaats van mislukkingen.

Deze fase kan komen voor of nadat je vrijwilligers leert hoe ze hun groepen kunnen 
promoten. We kiezen ervoor dit vóór de promotionele details te doen, omdat de 
conclusies die getrokken worden op basis van worst-case-scenario’s van invloed zijn op 
de de inhoud van de workshop en de timing, duur en locatie ervan. En dit zijn allemaal 
details die bepaald moeten worden voordat met de promotie kan worden begonnen.

Activiteiten voor deze fase

HET VERKENNEN VAN MOGELIJKE ANGSTEN,
UITDAGINGEN EN MOGELIJKHEDEN 
DOOR MIDDEL VAN EEN COLLAGE

DOELEN
• Deelnemers voorbereiden op het omgaan met angsten en tegenslagen
• Een rustgevend en introspectief moment bieden
• Creativiteit stimuleren en probleemoplossend vermogen ontwikkelen

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
120 minuten     Minimum 6, maximum 20
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MATERIALEN/VOORBEREIDING
• Ruimte die groot genoeg is voor het aantal deelnemers om aan tafels te kunnen ziten 
en rond te kunnen lopen

• Tafels en stoelen 
• Kranten en tijdschriften
• Lijm
• Scharen voor iedereen
• Gekleurd papier

STAPPEN/INSTRUCTIES
• Leg tijdschriften, kranten, lijm, scharen, gekleurd papier op de tafels
• Vraag of alle deelnemers vertrouwd zijn met de collage techniek. Als dat niet zo is, licht 
de techniek dan toe en laat voorbeelden van collages zien

• Vraag de deelnemers een collage te maken waarin zij (de plannen voor) hun project tot 
uitdrukking brengen, met een focus op mogelijke tegenslagen, uitdagingen, angsten 
en de manieren waarop zij verwachten deze te kunnen trotseren

• Iedereen werkt circa 35 minuten individueel aan zijn/haar collage 
• Vraag de deelnemers als zij klaar zijn groepjes te vormen van 3-4 personen en in die 
groepjes hun collage te bespreken. De persoon die de collage heeft gemaakt, zegt 
aanvankelijk niks terwijl de anderen hun gedachten over de collage delen (associaties, 
observaties). Als iedereen zijn of haar zegje heeft gedaan, deelt de maker van de collage 
de intenties en gedachten die hij/zij in de collage tot uitdrukking heeft willen brengen

• Vraag iedere groep om de uitdagingen en mogelijke oplossingen te benoemen tijdens 
deze gesprekken

• Evalueer de activiteit met alle deelnemers. Hierbij kunnen de volgende vragen helpen:
 > Hoe moeilijk of gemakkelijk was het om de collage te maken?
 > Heb je door deze activiteit iets geleerd over je angsten, verwachtingen, mogelijke 
tegenslagen en oplossingen?
 > Konden de anderen in je groep je helpen om tegenslagen, uitdagingen etc. in 
verband met jouw project(plannen) te zien die je zelf over het hoofd had gezien?

• Aan het eind van de oefening kan iedereen zijn of haar collage op de muur hangen, 
waardoor een soort van expositie van collages ontstaat. 

HINTS & TIPS
Als een van de deelnemers (nog) geen project of projectplan heeft, kan hij of zij een 
vakantieproject, goede voornemens voor het komende jaar, een verzonnen project enz. 
als uitgangspunt voor de collage nemen.
Probeer bij het verzamelen van tijdschriften te variëren in soorten (niet alleen 
modetijdschriften, maar ook reistijdschriften, kooktijdschriften, enz). Zoek naar inclusieve 
tijdschriften, d.w.z. met niet alleen blanke mannen en modelvrouwen.

JOUW AANTEKENINGEN
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BEREID JE OP HET ERGSTE VOOR!

DOELEN
• Deelnemers voorbereiden op de dingen die mis kunnen gaan tijdens een sessie

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
90 minuten     Minimum 6, maximum 20

MATERIALEN/VOORBEREIDING
• Post-its, pennen
• Flip-over of een muur waarop je de post-its kan plakken

STAPPEN/INSTRUCTIES
• Deeel de post-its en pennen uit en vraag hun na te denken over wat er mis kan gaan 
tijdens hun eerste (en latere) groepsessies. Hierbij kan het gaan over gebruikelijke 
ergernissen (zoals laatkomers), maar ook over specifieke angsten. Iedere gedachte 
of voorbeeld moeten zij op een afzonderlijke post-it schrijven. 

• Vraag de deelnemers hun beschreven post-its op de flip-over of muur te plakken.
• Wanneer alle notities op de flip-over/muur staan, lees dan de notities en orden ze 
zodanig dat gelijksoortige kwesties dicht bij elkaar staan. Zo kan je zien hoeveel 
verschillende kwesties aan bod zijn gekomen.

• Bespreek dan per onderwerp de mogelijk oplossingen die de deelnemers naar 
voren brengen.

• Nodig de deelnemers uit ook persoonlijke ervaringen met onderwerpen die aan de 
orde komen te delen. Bijvoorbeeld hoe zij een vergelijkbare situatie in het verleden 
hebben opgelost, of juist niet. Deel ook je eigen ervaringen, waar van toepassing 
op een genoemd onderwerp. 

HINTS & TIPS
Als deelnemers problemen hebben met het omgaan met conflicten in de groep 
of met andere interpersoonlijke kwesties, kan dit ook worden onderzocht met 
theatertechnieken. We hebben hiervoor activiteiten voorgesteld in het vorige 
hoofdstuk.

JOUW AANTEKENINGEN
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9. De groep promoten
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Doel van deze fase

Beschrijving

Aan het eind van deze fase hebben de vrijwilligers een duidelijk plan over hoe 
zij hun evenementen kunnen promoten: zij zijn in staat hun doelgroepen te 
identificeren, data en een locatie te vinden die toegankelijk en aantrekkelijk 
zijn voor hun doelgroepen, promotiemateriaal te maken en dit materiaal via de 
juiste kanalen te verspreiden.

Nadat de vrijwilligers hebben besloten waar hun workshops/groepen over zullen 
gaan en hoe zij hun doelstellingen zullen bereiken, moeten zij een besluit nemen 
over de praktische details, zoals:
• datum of data 
• offline of online 
• als offline: locatie
• doelgroepen 
• wijze van inschrijving en termijnen voor inschrijving
• minimum- en maximum aantal deelnemers 
• vereiste ervaring voor deelname.

Nadat al deze details zijn vastgesteld, kan de promotie van de evenementen beginnen. 
Promotie is vaak een lastige en frustrerende bezigheid, dus het kan de moeite waard 
zijn om mensen in te schakelen die hier ervaring mee hebben, goed overweg kunnen 
met social media, die toegang hebben tot verschillende netwerken, creatief zijn en 
pakkende boodschappen kunnen formuleren. Ervaring hebben met het ontwerpen 
van flyers of het maken van visuals kan ook van pas komen.
Hierna stellen we een paar activiteiten voor die de deelnemers door al deze details 
leiden, maar we delen er ook een (“Saai moment spannend gemaakt”) die de creativiteit 
in het algemeen bevordert en als ‘opwarmer’ voor deze fase kan worden gebruikt.

Activiteiten voor deze fase
SAAI MOMENT SPANNEND GEMAAKT

Deze activiteit werd oorspronkelijk ontwikkeld om mensen te helpen hun vaardigheden 
op het gebied van verhalen vertellen te ontwikkelen, maar deze aangepaste versie blijkt 
nuttig te zijn vóór, of aan het begin van het proces van het promoten van je groep. 

DOELEN
• Deelnemers hun fantasie en creativiteit prikkelen

DUUR
Afhankelijk van het aantal deelnemers. Tijd om na te denken over het saaie verhaal ca. 
3 min; tijd om na te denken over de spannende versie ca. 2 min.; tijd per deelnemer 
voor het delen ca. 1,5 min.
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AANTAL DEELNEMERS 
Meer dan 1, liefst meer dan 3. Geen duidelijk maximum aantal, maar hoe meer 
deelnemers, hoe langer deze activiteit zal duren.

BENODIGDHEDEN 
Geen

INSTRUCTIES
• Doe deze activiteit vroeg in de training, voordat de deelnemers aan hun persoonlijke 
verhaal beginnen te werken.

STAPPEN
• Vraag de deelnemers na te denken over een situatie of activiteit die hen verveelde 
en dit te vertalen naar een verhaal van ongeveer 1,5 minuut. Geef hen 5 minuten 
om dit te doen.

• Vraag hen, de een na de ander, om hun verhaal te delen
Als alle deelnemers dit hebben gedaan
• Vraag hen dezelfde situatie of activiteit te beschrijven alsof het iets heel spannends 
was. Geef hen 2 min. om over deze versie na te denken.

• Vraag hen, de een na de ander, om hun tweede versie van de situatie of activiteit 
te vertellen.

Evalueer deze activiteit samen. Je zou kunnen beginnen met te vragen welke versie 
ze het makkelijkst (of moeilijkst) vonden om te vertellen en waarom. Hopelijk zal bij 
de evaluatie duidelijk worden dat zelfs de kleinste activiteiten nuttig kunnen zijn of 
zelfs de aanleiding kunnen zijn voor een verhaal. Zo niet, vermeld dit dan zeker.

HINTS & TIPS
Hou de oefening ‘licht’. Het is bedoeld als een speelse introductie tot het vertellen 
van verhalen. 
Als de groep groter is dan 10 personen en je werkt met twee begeleiders, kun je 
ervoor kiezen om de groep in tweeën te splitsen. 

JOUW AANTEKENINGEN
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PROMOOT JE WORKSHOP

DOELEN
• Deelnemers helpen na te denken over de praktische details van de workshop 
• Deelnemers helpen een boodschap op te stellen die mensen aanspreekt

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
100 minuten     Minimum 6, maximum 20

MATERIALEN/VOORBEREIDING
Geen

STAPPEN/INSTRUCTIES
• Jij geeft de volgende instructie (10 min):

 > Bepaal de volgende details van je workshop/evenement: de titel, data en uren, 
frequentie, locatie, doelgroep(en)
 >Maak een pakkende boodschap/beschrijving voor de workshop en ontwerp 
wat promotiemateriaal (bijv. flyers, blogpost). Een schets is op dit moment 
voldoende. 
 > Denk na over mogelijke promotiekanalen en maak een lijst van alle kanalen die 
je kan bedenken.
 > Denk na over wanneer je het beste kan beginnen met het promoten van je 
workshop en wanneer  je moet stoppen met het accepteren van nieuwe 
deelnemers? Hoeveel deelnemers accepteer je (minimum/maximum)? Zou je 
een selectie maken onder de deelnemers en, zo ja, hoe? Voorzie je problemen 
in verband met het werven van deelnemers?

• Iedereen werkt individueel of in kleine teams aan deze opdracht, het laatste 
afhankelijk van hoe men de groep gaat opzetten; alleen of met anderen. (40 min.)

EVALUATIE
Na het individuele/kleine groepswerk komt iedereen terug voor een gezamenlijke 
nabespreking. (50 min.)
Mogelijke vragen (een woordvoerder van elke groep antwoordt):
• Lees je promotieboodschap voor (anderen kunnen erop reageren)
• Deel de details van je workshop (doelgroep, promotiekanalen, selectiecriteria, etc) 
(anderen kunnen hierop reageren)

• Heb je vragen, heb je inspiratie nodig van anderen?

HINTS & TIPS
Deelnemers kunnen aantekeningen maken over hun ideeën en deze aan het eind 
van de sessie met de anderen delen om zo elkaar te inspireren. 
Na deze activiteit kan je je eigen ervaringen met promotieactiviteiten delen, hoe jij 
het tijdstip kiest, de locatie, de “verkoopargumenten” voor een workshop. Het is beter 
om de deelnemers eerst over deze zaken na te laten denken en je eigen ervaringen 
daarna te delen.
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MAAK EEN FLYER

DOELEN
• Het creëren van promotiemateriaal voor een workshop

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
120 minuten     Minimum 6, maximum 20

MATERIALEN/VOORBEREIDING
• Laptops
• Projector
• Internet toegang
• Tafels en stoelen
• Bekendheid met een gratis digitaal platform dat geschikt is voor het maken van 
promotiemateriaal (bijv. canva.com)

STAPPEN/INSTRUCTIES
• Leg (kort) uit hoe je het gekozen online platform kunt gebruiken om creatief 
materiaal te ontwerpen (10 min.)

• Verdeel de groep in tweetallen en vraag hen een flyer te maken om deelnemers te 
werven voor hun workshop. Vraag hen om de naam van de workshop te bepalen, 
waar de workshop zal plaatsvinden, op welke dagen en tijden en  wie de doelgroep 
is. Geef ze hiervoor 5 minuten. (circa 15 min. per flyer)

• Vraag elk tweetal om hun werk aan de anderen te presenteren, en de andere 
deelnemers om te doen alsof zij de doelgroep zijn. De ‘doelgroep’ deelnemers 
geven feedback die gebruikt kan worden om de flyers te verbeteren. (40 minuten)

EVALUATIE
• Als iedereen zijn of haar flyer gepresenteerd heeft, vraag dan wat gemakkelijk was, 
wat moeilijk, hoe ze zich voelen, wat ze vonden van de opmerkingen over hun flyer, 
of, en zoja, wat ze daarvan geleerd hebben (25 minuten)

HINTS & TIPS
Benoem de volgende elementen om rekening mee te houden (voor de deelnemers):
• Doelgroep van de workshop; wat voor soort communicatie/boodschap werkt voor 
deze doelgroep het beste?

• Hoe leg je je activiteit uit aan mensen die er nog nooit van gehoord hebben?
• Jezelf voorstellen; wie ben je, waarom doe je de workshop, wat motiveert je?

JOUW AANTEKENINGEN
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ELEVATOR PITCH

DOELEN
• Je workshop promoten

DUUR      AANTAL DEELNEMERS
60 minuten     Minimum 6, maximum 20

MATERIALEN/VOORBEREIDING
• Een ruimte die groot genoeg is voor de deelnemers om vrij in te bewegen

STAPPEN/INSTRUCTIES
Leg uit wat een elevator pitch is: een promotietoespraak van ongeveer 30 seconden 
(de tijd die je nodig hebt om met iemand in een lift te praten) om je workshop te 
“verkopen”. Het moet de volgende structuur hebben: 
• Wat doe je?
• Waarom doe je het?
• Wat zijn de voordelen van deelname aan de workshop?
• Wat maakt deze workshop anders dan andere?
• Oproep tot actie: wat wil je dat de ander doet en hoe kan hij/zij dat doen? 
(Bijvoorbeeld: bel me op dit nummer, neem contact met me op via Facebook, etc. 
en geef contactgegevens)

• Verdeel de deelnemers in paren om hun elevator pitch met elkaar te oefenen. 
Vraag iedereen om het één keer te proberen. Vraag hen dan om met de steun van 
hun partner elke vraag goed door te nemen en een script te maken.

• Als ze een script hebben gemaakt, vraag hen dan een flyer voor de workshop te 
maken (kan digitaal of op papier).

• Vraag de deelnemers om te presenteren wat zij hebben gedaan en laat de rest van 
de groep zich gedragen alsof zij de doelgroep zijn en vragen te stellen. Vraag  hen 
vervolgens constructieve feedback te geven.

• Vraag ten slotte alle deelnemers na te denken over de activiteit: wat is er gebeurd, 
hoe hebben ze zich gevoeld, wat hebben ze geleerd. Hebben ze het gevoel dat 
deze activiteit hen inzicht heeft gegeven in het promoten van hun workshops. 
Geef minstens 5 minuten voor dit laatste deel, zodat de groep de ervaringen kan 
verzamelen.

HINTS & TIPS
• Zorg ervoor dat de deelnemers voldoende tijd en mogelijkheden hebben om aan 
hun pitch te werken.

JOUW AANTEKENINGEN
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