
Bijlage 1:1

ACTIVITEIT – KIES EEN ONDERWERP EN ONTWIKKEL EEN PERSOONLIJKE STORYTELLING ACTIVITEIT

Doelen

- de deelnemers wat ervaring laten opdoen met het maken van een
vertelactiviteit
- de deelnemerslaten ervaren  dat ze al over de vaardigheden beschikken om hun
eigen activiteiten te creëren

Duur 50 minuten

Aantal
deelnemers

8-12 personen

Materialen /
Voorbereiding

Voorafgaand aan deze activiteit deelt de facilitator zijn/haar eigen ervaring met
het kiezen van workshoponderwerpen, het soort activiteiten dat gebruikt kan
worden in een storytelling workshop en het maken van een instructie die helpt
om herinneringen op te roepen. De facilitator vestigt ook de aandacht op
potentieel moeilijke onderwerpen die tijdens het oproepen van herinneringen
kunnen opduiken.

Stappen /
Instructies

- De facilitator vormt 3 groepen en geeft de instructie: Kies een onderwerp

voor een hypothetische workshop en ontwikkel een persoonlijke
vertelactiviteit, gekoppeld aan dit onderwerp. Vervolgens test je de
activiteit zelf, onderzoek je welke herinneringen je m.b.v. de activiteit
kunt oproepen en hoe het voelt om die te delen.

- Deelnemers werken in kleine groepjes aan de opdracht - 30 min.

Evaluatie

Na het werk in kleine groepjes komt iedereen terug voor een gezamenlijke
debriefing (15 min.)
Vragen:

- Welk onderwerp heb jullie gekozen? Hoe moeilijk was het om te kiezen?

- Deel jullie activiteit!

- Hoe voelde het om de activiteit zelf uit te proberen?

Variaties
Je kunt meer tijd uittrekken voor deze activiteit, maar dan moet je een sessie
plannen die langer duurt dan 4 uur.

Hints & tips
Misschien is voor sommige groepen de tijd te weining om deze activiteit af te
maken. Dat is geen probleem, want ze zullen na deze sessie 2 weken de tijd
hebben om over activiteiten na te denken en eraan te werken.
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Bijlage 1:2

ACTIVITEIT – LATEN WE EEN 4 UUR DURENDE WORKSHOP ONTWIKKELEN

Doelen

- deelnemers het belang van de volgorde van activiteiten laten ervaren
- de deelnemers helpen hun workshop te structureren en na te denken over de
doelstellingen van hun activiteiten

Duur 55 minuten

Aantal
deelnemers

8-12 personen

Materialen /
Voorbereiding

Voorafgaand aan deze activiteit legt de facilitator uit hoe je een workshop
opbouwt; hoe je activiteiten selecteert die verband houden met een thema; hoe
je hun volgorde bepaalt op basis van hun doelstellingen, hun omvang en het
vertrouwen dat ze van de deelnemers vergen in de groep en in de facilitator(en).
De facilitator kan ook aandacht besteden aan de mogelijkheid om sprookjes,
gekoppeld aan het hoofdthema van de workshop, te betrekken.

Stappen /
Instructies

- Deel de groep in kleine groepjes in.
- De opdracht: een programma maken voor een 4 uur durende storytelling

workshop.
- De deelnemers kunnen hetzelfde onderwerp voor de workshop

aanhouden dat ze eerder hebben gekozen (zie bijlage 1:1), of een nieuw
onderwerp kiezen.

- Nadat ze het onderwerp hebben gekozen, moeten ze nadenken over de
activiteiten voor de workshop: wat zijn hun doelen, hoe lang duren
ze,wat is de beste volgorde. Ze moeten ervoor zorgen dat ze ten minste
één ijsbreker, één persoonlijke vertelactiviteit en één activiteit gebaseerd
op een sprookje opnemen.

- Ze worden niet geacht de taak tijdens deze sessie af te maken. Als
huiswerk krijgen ze de taak mee om met hun groepjeverder te werken
aan de workshop.

- De deelnemers wisselen contactgegevens uit zodat ze na deze sessie
kunnen blijven samenwerken.

- Na het werken in de kleine groepjes (circa 30 min.) komen alle
deelnemers samen voor een gezamenlijke evaluatie.

Evaluatie

Vragen voor de evaluatie (één woordvoerder van elke groep antwoordt):
- Welk onderwerp hebben jullie gekozen?
- Hoe ver zijn jullie gekomen?
- Wat was het moeilijkste deel voor jullie?
- Hadden jullie  vragen?

(20 min.)

Hints & tips
Bied de deelnemers de mogelijkheid om in de 2 weken tussen deze en de
volgende sessie contact met je op te nemen als ze vragen hebben.
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Bijlage 1:3

SJABLOON VOOR GROEPSPLANNING

De deelnemers denken individueel na over de vragen en proberen ze te beantwoorden,

waarna ze in kleine groepjes hun ideeën over het opzetten van een groep bespreken. Ze

moeten dit sjabloon vrij gebruiken in de discussie (dus niet vraag na vraag).

● Wat is het thema/doel van uw groep?

● Hoe kun je anderen aanmoedigen om deel te nemen aan je evenement? Schrijf een

paar inspirerende zinnen!

● Hoe zou een evenement eruit zien, wat zou er gebeuren tijdens een evenement?

● (Stel je de eerste gelegenheid voor en schrijf in een paar regels op wat je zou doen,

zo concreet mogelijk, met details die het voor anderen levendig maken)

● Hoe lang zou een sessie duren (hoeveel uur)?

● Welke dag zou je het evenement organiseren (weekdagen/weekends), welk tijdstip?

● Wat zou de locatie van het evenement zijn? (Het zou online kunnen zijn, of op een

specifieke locatie in de stad)

● Heb je rekwisieten, materialen, apparatuur nodig voor je groep? Zo ja, hoeveel

kosten deze?

● Wie wil je in je groep, wie is je doelgroep (geslacht, leeftijd, moeten ze enige

basiskennis of -vaardigheden hebben, of kan iedereen mee)?

● Hoeveel deelnemers wil je, minimaal en maximaal?

● Hoeveel sessies plan je?

● Worden de sessies gekoppeld of staan ze los van elkaar, met de mogelijkheid om op

elk moment tot de groep toe te treden?

● Heb je enige ervaring of kwalificaties in het onderwerp van je groep?

● Heb je ervaring als groepsleider? Heb je al eerder een evenement georganiseerd?

(Geen probleem als dat niet het geval is!)

● Hoe moet je je voorbereiden, hoe lang duurt de voorbereiding en wat moet je doen

om klaar te zijn?

● Zijn er vergunningen nodig voor je activiteit?

● Zijn er risico's verbonden aan deelname aan het evenement?
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● Ben je van plan anderen in te schakelen om je te helpen bij de organisatie van het

evenement of bij het samenstellen van de inhoud? (Het is meestal goed om hulp te

hebben en het is leuker om een evenement samen voor te bereiden.)

4



Bijlage 1:4

SJABLOON VOOR HET GENEREREN VAN IDEEËN

De deelnemers denken individueel na over de vragen en proberen ze te beantwoorden, waarna ze

hun ideeën in kleine groepjes bespreken. Ze moeten dit sjabloon vrij gebruiken in de discussie (dus

niet vraag na vraag).

● Wat doe je graag (op het werk of in je vrije tijd?) Noem zoveel mogelijk activiteiten en

bezigheden.

● Waar ben je goed in?

● Nuttige vragen als je niet zeker weet waar je goed in bent:

- Waarvoor komen anderen naar je toe als ze hulp of advies zoeken?

- Waarover geven anderen je positieve feedback?

- In welke activiteit kun je volledig opgaan en merk je de tijd niet eens?

- Wat is voor jou gemakkelijk en voor anderen moeilijker?

● Wat denk je dat de wereld/gemeenschap/anderen nodig hebben?

● Is er een thema dat bij alle drie de aspecten past? Of alleen bij de eerste twee?
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Bijlage 2:1

ACTIVITEIT - CULTIONNARY

Doelen ● Werken aan onze stereotypen en vooroordelen over
anderen, om ze te analyseren.

● Begrijpen hoe stereotypen werken
● Creativiteit en spontane ideeën van de groep

genereren
Aantal deelnmers 10 tot 50

Online en / of offline Beide

Wanneer vindt de activiteit

plaats binnen het proces

(begin, midden, einde)

Midden

Duur 45 min. tot 1.5uur, afhankelijk van de omvang van de groep

Benodigd materiaal Papieren (er wordt 1 papier per tekening gebruikt - dus 5

papieren per groep als je kiest voor 5 tekeningen) + stiften en

potloden + tape om de tekeningen aan de muur te hangen

Voorbereiding - Zet tafels klaar voor de groepen, 1 tafel per groep.

- Bedenk wat je de deelnemers zult vragen te tekenen.

Bijvoorbeeld: een begeleider; een boer; een Italiaan;

een Egyptenaar; een tiener; een Moldaviër.

- Maak de teams. Geef elke deelnemer een nummer

tussen 1 en 5, en vraag alle mensen met nummer 1

naar een tafel te gaan, alle mensen met nummer 2

naar een tafel te gaan, enz.. Elk team moet uit 4 à 5

personen bestaan.

Stapsgewijze beschrijving 1. Leg hen uit dat elke groep het zal opnemen tegen de

anderen in een spel dat "Cultionnary" heet; dat er 5

rondes zullen zijn, en dat in elke ronde één persoon

van de groep de tekenaar is, en dat de andere

teamleden het woord moeten raden dat hij of zij heeft

getekend.

2. Vraag de teams vellen papier en een pen te pakken en

een eindje van de andere teams vandaan te gaan

zitten.

3. Roep een lid van elk team en geef hem of haar het

woord dat ze allemaal moeten tekenen.

4. Vraag deze 'tekenaars' om zich weer bij hun groepje te

voegen en het woord te tekenen dat je hen gegeven

hebt. De andere teamleden moeten proberen te raden

wat het woord is. De tekenaar mag geen getallen of

woorden tekenen en mag niet spreken, behalve om de

juistheid van het antwoord te bevestigen.
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5. De andere teamleden mogen geen vragen stellen.

6. Het team dat als eerste het juiste woord heeft gezegd,

maakt het bekend en krijgt de hoogste punten. Schrijf

de score op een wit bord of flip-over (bijvoorbeeld: je

kunt 5 punten geven voor het team dat als eerste

raadt, 4 punten voor het team dat als tweede raadt,

enz.)

7. Als alle teams het juiste woord hebben gevonden,

vraag je de tekenaar van elk team om het woord op

hun tekening te schrijven, of die nu af is of niet.

Verzamel alle tekeningen, hang ze op in de zaal en

begin met de 2e ronde!

8. Elk team kiest een andere tekenaar. Daarna herhaal je

de stappen 3 - 7. Speel zoveel rondes als nodig is om

alle teamleden minstens één keer de tekenaar/vrouw

te laten zijn.

9. Vraag de groepen aan het eind om de verschillende

interpretaties en beelden die bij de getekende

woorden horen te vergelijken en te bespreken.

Afsluiting Ga verder in kleine groepen ( je kunt dezelfde teams houden).

Vraag de deelnemers wat ze van de activiteit vinden. Vraag de

deelnemers vervolgens om alle tekeningen te bekijken en de

verschillende beelden bij de woorden en de verschillende

interpretaties te vergelijken. Vraag hen of deze afbeeldingen

wel of niet kloppen en vraag de kunstenaars naar hun reden

om het woord te illustreren zoals ze hebben gedaan. Let vooral

op zich herhalende patronen, zoals dezelfde elementen in alle

of enkele tekeningen. Leg uit dat als de teams gemengd waren

geweest, de resultaten misschien hetzelfde waren geweest.

Voor het woord "Moldavisch" (althans in Frankrijk): het is zeer

waarschijnlijk dat de deelnemers het niet hebben gevonden, of

een nogal wazige kaart van Europa hebben getekend. Vraag

hen waarom. Het antwoord zal - zeer waarschijnlijk - zijn dat

we geen stereotype beeld van Moldaviërs hebben, en dat we

daarom niet goed weten met welk beeld we dit woord op een

gemakkelijke manier kunnen communiceren.

Vervolg het gesprek over waar onze beelden vandaan komen:

zijn ze positief of negatief? Wat zijn hun effecten op onze

relaties met de betrokkenen? Wat is de oorsprong van

stereotypen? De rol van de media, het onderwijs op school, de

maatschappij, het gezin en leeftijdsgenoten bespreken.
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Commentar / tips voor

facilitatoren

Je kunt het winnende team een prijs aanbieden (iets onnozels,

of gewoon een snoepje, enz.).
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Bijlage 2:2

ACTIVITEIT - MIJN HERSENS IN MIJN HANDSCHOEN

(Gebaseerd op het neurowetenschappelijke boek "Handmodel van de hersenen" van Daniel Siegel)

Doelen ● learn about the functions of the major regions of the
brain

● understand how our brain reacts under stressful
situations

● gain awareness of self-calming and re-regulating in
stressful situations.

Aantal deelnmers This activity can be adapted to all kind of groups (from 1 to 100
participants)

Online en / of offline offline

Wanneer vindt de activiteit

plaats binnen het proces

(begin, midden, einde)

Begin

Duur 3.5 uur totaal

Benodigd materiaal - 1 stoel per deelnemer en een tafel waaraan ze kunnen
schrijven
- Latex onderzoekshandschoenen (1 per deelnemer)
- Gekleurde stiften
- Een kopie van Handout 1 en 2 voor elke deelnemer
- Een flip-over

Voorbereiding Verdiep je van tevoren in het kader en de basisbegrippen van
de Transactietheorie van stress, de functies van de
belangrijkste hersengebieden en in het "Handmodel van de
hersenen" van Daniel Siegel.

Stapsgewijze beschrijving Deel 1:  Mijn brein begrijpen (1uur)

- Vraag de deelnemers een handschoen om hun
niet-schrijvende hand te doen.

- Leg uit dat zij hun hand zullen gebruiken om een brein
te modelleren.

- Dankzij dit model zullen ze begrijpen hoe hun
hersenen gestructureerd zijn, wat er in de hersenen
gebeurt als ze stress voelen en hoe ze zich bewust
kunnen worden van zelfkalmering en herregulering in
stressvolle situaties.
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- Vraag de deelnemers om in het midden van hun
handpalm 'reptielenbrein' te schrijven.

Uitleg:
248 tot 206 miljoen jaar geleden vormde zich iets, wat door
sommigen het "reptielenbrein" wordt genoemd. Dit deel van
de hersenen, het dichtst bij je ruggengraat en bij de basis van
je schedel, heet de hersenstam en wordt gedeeld met
reptielen. Dit hersensysteem is verantwoordelijk voor de meest
elementaire overlevingsfuncties, zoals hartslag, ademhaling,
lichaamstemperatuur en oriëntatie in de ruimte. Het regelt
automatische reacties, en bepaalt bijvoorbeeld of we honger
hebben of verzadigd zijn, gedreven worden door seksueel
verlangen of ontspannen door seksuele bevrediging, wakker
zijn of slapen.

- Vraag de deelnemers hun duim over hun handpalm te
vouwen en daarop ‘limbisch’ te schrijven.

Uitleg:
Dit "oude zoogdierenbrein" ontwikkelde zich toen kleine
zoogdieren voor het eerst verschenen, ongeveer 206-144
miljoen jaar geleden. Het wordt gedeeld met oudere
zoogdieren = honden, katten, muizen.
Het middelste deel van je hersenen kan worden beschouwd als
een soort "centrumhuis" voor onze emotionele ervaringen;
hier verwerk je je emoties en sla je herinneringen op
(hippocampus).
Het limbisch systeem evalueert onze huidige situatie. "Is dit
goed of is dit slecht?": we bewegen naar het goede toe en
trekken ons terug van het slechte (amygdala). Het bepaalt of
een stimulus als een bedreiging wordt ervaren, of relevant is
om te overleven, en activeert dienovereenkomstig de
stressrespons van het lichaam.
De verbinding tussen de hersenstam en het limbisch systeem
bepaalt onze vechten - vluchten - bevriezen  reacties.

- Vraag de deelnemers om hun vingers over hun duim te
vouwen en een vuist te maken. Vraag hen daarop
'cortex' te schrijven.

Uitleg:
Het wordt soms het "nieuwe zoogdierbrein" of de neocortex
genoemd, omdat het bij andere gewervelde dieren dan
zoogdieren slecht ontwikkeld is. Het begon zich 55 tot 24
miljoen jaar geleden te ontwikkelen. We delen het met apen
en chimpansees.
Hier regelen we logica en denken, nodig voor complexe sociale
situaties. Het stelt ons in staat ideeën en concepten te hebben
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en de denkkaarten te ontwikkelen die ons inzicht geven in de
innerlijke wereld. Aan de andere kant stelt het ons in staat
onze fysieke ervaring te herkennen, onze waarnemingen van
de buitenwereld te genereren - via de vijf zintuigen - en ook de
locatie en beweging van ons fysieke lichaam bij te houden via
tast- en bewegingswaarneming.
Vanuit de neocortex plannen we ook onze motorische
handelingen en besturen we onze vrijwillige spieren.

- Vraag de deelnemers naar hun vingernagels te wijzen
en daarop 'PFC' (Prefrontale Cortex) te schrijven.

Uitleg:
De prefrontale cortex (specifiek voor de mens) helpt ons
doelen te stellen en te bereiken. Hij ontvangt input uit
verschillende hersengebieden om informatie te verwerken en
past zich dienovereenkomstig aan. Hij draagt bij tot een groot
aantal operationele functies, waaronder: het richten van de
aandacht en de motivatie, het voorspellen van de gevolgen van
iemands acties; het anticiperen op gebeurtenissen in de
omgeving, impulsieve controle, het beheersen van emotionele
reacties, het coördineren en aanpassen van complexe
gedragingen ("ik kan A niet doen als B gebeurt").

- Vraag de deelnemers zich te realiseren hoe hun twee
middelvingertoppen op de limbische duim rusten en
de hersenstam-palm aanraken, en ook rechtstreeks
verbonden zijn met de cortex-vingers. Het verbindt ook
signalen van al die gebieden met de signalen die wij in
onze sociale wereld verzenden en ontvangen. Dit
gebied is zeer INTEGRATIEF.

Wat gebeurt er als we gestrest zijn?
Stress betekent dat we een geluid, beeld of lichaamssensatie
hebben waargenomen als een bedreiging voor onze identiteit
(fysieke, professionele, persoonlijke of culturele identiteit) en
dat onze hersenen de stressrespons van het lichaam hebben
geactiveerd om ons voor te bereiden op vechten, vluchten of
bevriezen. De prefrontale cortex sluit zich af en werkt niet
meer samen met de rest van onze hersenen.

- Vraag de deelnemers om hun vingers op te tillen zodat
ze rechtop staan en de duim over de handpalm te laten
liggen.

Op dat moment hebben we geen toegang meer tot alle hoge
competenties zoals probleemoplossend vermogen, empathie,
relativeringsvermogen, beheersing van emotionele reacties,
remming.
We kunnen deze fysiologische reacties ‘flippen’ noemen. Het
reptielenbrein en het limbisch gebied nemen ons analytisch en
empathisch denken over.
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WARNING

Je bent niet in een fysiologische toestand om een beslissing te
nemen, of om je met een ander te verbinden. Dus voorkom dat
je iets zegt waar je spijt van krijgt!

Hoe kunnen we weer controle krijgen en beter omgaan met stressvolle situaties?

Stapsgewijze beschrijving Deel 2: Hoe weet ik dat ik op het punt sta te flippen? (1uur)

- Vraag de deelnemers om zich in groepjes van 3 of 4 personen te verdelen. Vraag hen om
beroepservaringen te delen waarbij ze omsloegen: een ervaring waarbij ze iets deden
waarvan ze later dachten: "Waarom deed ik dat?".

- Vraag hen om te identificeren en te delen welke bedreiging zij in die situatie zagen.
Voorbeelden: 'een bedreiging voor mijn professionele identiteit, omdat mijn baas tegen
me schreeuwde alsof ik een 2-jarig meisje was'; 'een bedreiging voor mijn identiteit als
vrouw, omdat hij me als een object behandelde'; 'een bedreiging voor mijn financiële
zekerheid, omdat ik dacht dat ik ontslagen zou worden'.

- Vraag hen om gevoelens en lichamelijke tekenen te identificeren die verschijnen voordat
ze door het lint gaan.

- Deel een exemplaar van hand-out nr. 1 uit aan elke deelnemer en vraag hen op de
tekening van het lichaam aan te geven welk lichaamsdeel zij het meest voelen wanneer zij
op het punt staan de controle te verliezen en vraag hen daarop een gevoel te schrijven.
(Bijvoorbeeld: markeer de borst en schrijf er 'vuur' op, of markeer de ogen en schrijf er
'tunnelvisie' op).

- Daarna kunnen ze hun lichaamstekening met markeringen en woorden delen met de
andere deelnemers.

- Verzamel de hele groep. Leg hen uit hoe belangrijk het is zich bewust te zijn van hun
lichaamssignalen die aangeven dat ze een situatie als bedreigend ervaren en dat ze op het
punt staan te flippen. Herinner hen eraan dat wanneer we onze klep omdraaien, we niet
in een fysiologische toestand verkeren om een beslissing te nemen of ons met een andere
persoon te verbinden.
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Stapsgewijze beschrijving Deel 3: Hoe kan ik voorkomen dat ik doordraai?  Of: Hoe kan
ik mezelf weer bij elkaar rapen nadat ikben geflipt? (1 uur)

Om de controle terug te krijgen en jezelf te herpakken:

● In het beste geval haal je jezelf uit de situatie en kom je tot rust. Er is niets mis met het
nemen van een pauze, vooral als het betekent dat je je persoonlijke of professionele
omgeving beschermt.

● Diep ademhalen is een van de beste manieren om stress in het lichaam te verminderen.
Als je diep ademhaalt, stuurt dat namelijk een boodschap naar je hersenen om te
kalmeren en te ontspannen. Diafragmatische of buikademhaling is een geweldig
draagbaar hulpmiddel dat je kunt gebruiken wanneer je je angstig voelt. Het is gemakkelijk
te doen en zeer ontspannend. (Zie Handout 2)

● Je kunt je ogen sluiten en je een positieve gebeurtenis uit je leven herinneren. Deze
herinnering verhoogt de serotonine aanmaak in de anterior cingulate cortex, een gebied
net achter de prefrontale cortex dat de aandacht controleert. Als je op het punt staat de
controle te verliezen is het moeilijk om je te concentreren op een gelukkige tijd of je die
zelfs maar te herinneren. Daarom zou het helpen als je vooraf al een gelukkige herinnering
kiest. Je kunt een positieve herinnering identificeren, deze tekenen of zo gedetailleerd
mogelijk beschrijven en bij de hand houden, bijvoorbeeld in je mobiele telefoon. (Zie
Handout 3)

● Je kunt al je spieren aanspannen, een paar seconden gespannen houden en dan
ontspannen. Bij progressieve spierontspanning span je een groep spieren aan als je
inademt, en ontspan je ze als je uitademt. Je werkt aan je spiergroepen in een bepaalde
volgorde. (Zie de rubriek Extra middelen - hieronder).

● Je kunt een vriend of huisdier knuffelen. Bij knuffels komt oxytocine vrij, vaak 'het
bindingshormoon' genoemd, omdat het hechting in relaties bevordert. Oxytocine
beïnvloedt stemming, gedrag en fysiologie. Wanneer je iemand omhelst, stimuleert hij of
zij de drukreceptoren onder je huid op een manier die leidt tot een reeks gebeurtenissen,
waaronder een toename van de vagale activiteit, waardoor je in een ontspannen toestand
komt. Wat de stemming betreft, staat oxytocine erom bekend dat het de niveaus van
feel-good hormonen zoals serotonine en dopamine verhoogt, wat de reden kan zijn
waarom het een kalmerend effect heeft.

- Leg de deelnemers uit dat al deze handelingen hen zullen helpen de prefrontale cortex
opnieuw te verbinden met het limbisch gebied en het reptielenbrein: nodig de
deelnemers uit de vingers weer rond de duim te sluiten om te laten zien dat de hersenen
weer samenwerken, met de PFC aan de leiding.

- Benadruk het volgende idee: "Als je voelt dat je uit je dak gaat, kun je denken aan dit
model en hoe je je hersenen kunt helpen te kalmeren".  Zodra je meer ontspannen bent,
zijn je hersenen geïntegreerd en heb je weer toegang tot je hogere functies zoals
controleplanning, aandacht, impulsieve controle en empathie.

Afsluiting 30 minuten

Commentar / tips voor

facilitatoren

Bereid je goed voor op deze activiteit en zorg ervoor dat je

weet waar je het over hebt!
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Bijlage 2:3

TITEL ACTIVITEIT

DOELEN

HELSE MACHINE

Groepscohesie ontwikkelen

Samenwerking stimuleren

DUUR 15 minuten

AANTAL Ten minste 10 deelnemers

MATERIALEN Je hebt een grote lege kamer of een open ruimte nodig

VOORBEREIDING

STAPPEN

Niet nodig

1. Laat een lege plek in de ruimte.
2. Leg de groep uit dat ze een machine moeten maken. Ze moeten een

productieproces voorstellen, dat heel fantasievol kan zijn.
3. De eerste persoon staat in het midden en creëert een eenvoudige

beweging, vergezeld van een geluid, op twee tellen: een choo choo
van een locomotief bijvoorbeeld.

4. De anderen doen één voor één mee en maken ook een beweging en
een geluid door een deelnemer aan te raken die al in de machine zit.
Geen enkel geluid mag de anderen overstemmen. Wanneer de hele
groep in actie is, varieert de trainer het ritme en de intensiteit van
de geluiden. Bijvoorbeeld: "Jullie zitten op snelheid 5, ik versnel de
machine, ga naar snelheid 8, ik vertraag de machine, ga naar
snelheid 2, enz.".
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Bijlage 2:4

TITEL  ACTIVITEIT MIME

DOELEN
Samenwerking stimuleren

Ontwikkelen van groepscohesie

DUUR 15 minuten

AANTAL Geen limiet

MATERIALEN Je hebt een grote lege kamer of een open ruimte nodig

VOORBEREIDING

STAPPEN

Niet nodig

1. Zet de deelnemers in paren, de ene is het onderwerp, de andere de

spiegel.

2. Plaats de twee deelnemers tegenover elkaar. De spiegel moet alles

imiteren wat het onderwerp doet.

3. Daarna moeten ze van rol wisselen zonder het ritme te verbreken.

4. Geef het onderwerp mime-aanwijzingen: - Doe je ochtendritueel -

Doe alsof je je krachtig voelt - Flirt - Je bent op het strand - Je bent

in de ruimte - Je bent op een feestje met je vrienden - enz.
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Bijlage 2:5

TITEL ACTIVITEIT BEELD EN KLEI

DOELEN Introductie van het begrip onderdrukking

Een gezonde sfeer creëren

Fysiek vertrouwen creëren

DUUR 20 minuten

AANTAL Onbeperkt

MATERIALEN Het kan nuttig (maar niet verplicht) zijn om objecten te hebben die
aan het lichaamsbeeld kunnen worden toegevoegd.

VOORBEREIDING

STAPPEN

Niet nodig

1. Vraag de deelnemers om samen te werken: iedereen is om de
beurt de beeldhouwer en zijn/haar partner de klei. De rol van de
beeldhouwer is om de klei vorm te geven door deze aan te raken
en het beeld te creëren dat hij/zij wil. De rol van de klei is de
door de beeldhouwer gegeven positie te handhaven.

2. Na afloop worden de rollen omgedraaid.
3. Vraag mensen om hun indrukken/gevoelens in groepen of paren

te delen.
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Bijlage 2:6

TITEL ACTIVITEIT VORM GEVEN AAN HET BEELD VAN ONDERDRUKKING

DOELEN De verhalen van studenten kennen die verband houden met een
gevoel van onderdrukking

Een metaforische visie op een reële situatie kunnen creëren

Theatertaal in de groep introduceren

Verhalen vinden, die de groep kan opnemen en ontwikkelen in de
forumtheaterworkshop

DUUR Verschilt naargelang het aantal deelnemers

AANTAL Onbeperkt

MATERIALEN Ruimte om te bewegen, om te spelen

VOORBEREIDING

STAPPEN

Niet nodig

1. Vorm groepjes van 5.

2. Vraag de deelnemers een moment voor zichzelf te nemen en

eventueel hun ogen te sluiten.

3. Vraag de deelnemers te denken aan een situatie waarin ze op

school of elders waren en iemand hen onder druk zette om

iets te doen wat ze niet wilden doen.

4. Vraag hen zich te herinneren wat er is gebeurd, wie erbij

betrokken was en wie ervan wist.

5. Vervolgens kan iedereen een beeld vormen, dat de situatie

weergeeft die hij of zij zich herinnert, door te doen alsof een

andere deelnemer in zijn of haar groep van klei is gemaakt.

6. Vraag de 'beeldhouwer' die deelnemer te plaatsen waar hij of

zij het beeld wil vormen.

7. Als hij of zij klaar is, moet hij of zij het beeld in gedachten

houden en vormt een ander lid van de groep zijn of haar

eigen beeld.

8. Wanneer iedereen zijn of haar beeld heeft gevormd, moet

ieder groepje er een kiezen.

9. De beelden moeten aan de rest van de groep worden

getoond.
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EVALUATIE
METHODE EN

DISCUSSIE

10. Laat de groep de beelden analyseren: het belangrijkste is wat

je ziet, niet het thema van het beeld.

11. De hele groep bekijkt de beelden van elke groep.

12. Na het analyseren van de beelden kan de makers van de

beelden gevraagd worden hun verhaal te delen met de rest

van de groep. Als iemand dat niet wil, hoeft hij of zij dat niet

te doen: zoek gewoon een ander verhaal binnen de groep.

(Als niemand een verhaal wil delen, kun je  de oefening

opnieuw beginnen vanaf het begin).

Om na te gaan of de oefening het gewenste effect heeft gehad,

moeten de deelnemers :

● beelden hebben kunnen vormen uit hun verhalen

● Een positieve sfeer hebben gecreëerd door de beelden te

creëren (welwillend, rustig, vrolijk)

● Hun eigen beeld individueel hebben opgebouwd

● Hun vermogen om de beelden te 'lezen' en de

verschillende mogelijkheden voor elk beeld te vinden,

hebben verbeterd.

TIPS VOOR DE
FACILITATOR

Stel de groep vragen om hen te helpen nadenken over de ‘werkelijkheid
van het beeld’ en niet over het ‘beeld van de werkelijkheid’. De groep
werkt aan het beeld, gevormd door de lichamen van de deelnemers,
d.w.z. het beeld dat in het moment wordt gevormd, en niet het beeld
dat de maker wilde weergeven. Mogelijke vragen:

- Wat zie je? Wie zijn deze mensen?
- Als ze een familie waren, wie zouden ze dan zijn? Wat als het politici

waren? Vrienden? Leden van een bedrijf?
- Waar zijn ze? Wie op de foto is de machtigste?
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Bijlage 2:7

TITEL ACTIVITEIT BEELDENMUSEUM

DOELEN ● Het verkennen en uitbreiden van je non-verbale communicatie
repertoire

● Onderwerpen introduceren waaraan je wilt werken
● Plezier maken, lachen, ...
● De groep voorbereiden op theateractiviteiten

DUUR 20 minuten

AANTAL Onbeperkt

MATERIALEN Je hebt niks speciaals nodig,  anders dan een grote ruimte waar de
deelnemers zich vrijlijk in kunnen bewegen

VOORBEREIDING

STAPPEN

Niet nodig

Het is een non-verbale activiteit; de deelnemers hoeven niet te
spreken maar gebruiken gebaren, geluiden of eenvoudige
lichaamsbewegingen.

1. Maak paren, de ene is de beeldhouwer en de andere het beeld.

2. Elke beeldhouwer heeft de opdracht een beeld van zijn/haar keuze

te maken, dat een woord, een concept, een personage, enz.

voorstelt.

3. De personen die het beeld spelen hebben geen eigen wil, zij

moeten de instructies van de beeldhouwer opvolgen. Om te

beeldhouwen stel je je voor dat het beeld verbonden is met draden

waaraan je trekt om het verbonden lichaamsdeel te laten bewegen.

Bijvoorbeeld, als de beeldhouwer een van de voeten van het beeld

wil laten opstaan, dan doet hij/zij alsof hij/zij de voet omhoog trekt.

4. Vervolgens kunnen de beeldhouwers een geluid en een eenvoudige

beweging aan hun beeld toevoegen.

5. Als alle beelden klaar zijn, worden ze op hun plaats gelaten en

lopen de beeldhouwers rond en verkennen de ruimte om de

beelden van anderen te ontdekken. Ze observeren ze en proberen

te raden wat ze voorstellen.
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TIPS VOOR
DE FACILITATOR

6. Wanneer iedereen de beelden heeft ontdekt en geprobeerd heeft

hun rol individueel te raden, wordt de facilitator gids en opent het

"beeldenmuseum". Hij/zij, vergezeld van de beeldhouwers, geeft

een rondleiding door het museum en vraagt de beeldhouwer

zijn/haar werk voor te stellen en het een naam te geven (bv. de

beeldhouwer activeert zijn/haar beeld, het beeld imiteert het

likken van zijn/haar hand terwijl het "Miauw" maakt, de groep

moet raden wat het voorstelt, of bedenken waar het naar verwijst,

en dan geeft de beeldhouwer het een naam: "Mijn beeld heet: De

Kat"). Het bezoek aan het museum eindigt wanneer de groep

beeldhouwers alle beelden heeft gezien, geactiveerd, geraden en

benoemd.

7. Tenslotte keren de beeldhouwers terug naar hun sculpturen en

worden de rollen omgedraaid: de beeldhouwer wordt een beeld en

het beeld wordt een beeldhouwer. Dan begint de activiteit

opnieuw.

Deze activiteit is aanpasbaar. Hier geven we de voorkeur aan
contactloos beeldhouwen, maar je kunt je voorstellen dat het gaat om
standbeelden van klei die je met je hand moet vormgeven. Je kunt de
beeldhouwer een thema geven, zodat je kunt beginnen met het naar
voren brengen van zaken waaraan je later wilt werken (bv. stereotypen,
emoties, ...).
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Bijlage 3:1

ACTIVITEIT - De letter A
Met behulp van deze activiteit kan je mensen laten ervaren welke rol hun eigen brein, associatiaties en
verbeelding spelen tijdens het luisteren naar het verhaal van iemand anders.

Doelen

● mensen bewust maken van hun vermogen om te associeren
● mensen bewust maken van de verschillende associaties die verschillende

mensen hebben bij een bepaalde letter van het alfabet
● mensen vertrouwd maken het gegeven dat als iemand een verhaal vertelt

aan een groep mensen iedere luisteraar een ander verhaal hoort / op een
andere manier invulling geeft aan wat hij/zij hoort.

● mensen bewust maken van het gegeven dat de verteller en de luisteraar
allebei een actieve rol hebben.

Duur 4 minuten

Deelnemers Meer dan 1, bij voorkeur meer dan 3. Geen duidelijk maximum aantal, maar
als er meer dan 20 deelnemers zijn, zal deze activiteit langer duren.

Materiaal Niets nodig

Instructies
Vertel de deelnemers van te voren niet wat het doel/de doelen van deze
activiteit zijn. Laat hen dit zelf ontdekken!

Stappen

● Vraag de deelnemers hun ogen dicht te zien en aan de letter ‘a’ te denken.
● Vraag hen na een paar seconden hun ogen te openen.
● Stel achtereenvolgens de volgende vragen (de meeste kunnen worden

beantwoord door het opsteken van een hand):
● Wie zag een hoofdletter A?
● Wie zag een kleine letter ‘a’?
● Wie zag een rode ‘a’?
● Wie zag een blauwe ‘a’?
● Wie zag een witte ‘a’ op een zwarte achtergrond?
● Wie zag een zwarte ‘a’ op een witte achtergrond?
● Wie zag een hele andere ‘a’ dan? Hoe zag die eruit?

Vraag hierna aan de deelnemers waar de verschillende antwoorden op duiden.
Geef hen de tijd om zelf met het antwoord te komen (in de lijn van: Iedereen
heeft een ander beeld bij de letter ‘a’). Als dit antwoord eenmaal is gegeven,
kan je een bruggetje bouwen naar hoe iedereen een eigen invulling geeft aan
het verhaal dat hem/haar wordt verteld en dat dit impliceert dat niet alleen de
verteller, maar ook de luisteraar een actieve rol speelt in hoe een verhaal
wordt ‘ontvangen’.

Hints & Tips
Houd de oefening ‘licht’. Deze is bedoeld als een speelse introductie in
storytelling en de actieve rol van de verteller én de luisteraar.
Doe deze oefening voordat je iets anders over storytelling toelicht.
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Bijlage 3:2

INSTRUCTIE - DE REIS VAN DE HELD of HOE STRUCTUREER JE
EEN VERHAAL

Je vindt dezelfde structuur in films, boeken, sprookjes en mythen, of de hoofdpersoon nu een held of
een antiheld is, het verhaal een happy end heeft of niet.

A: Het begin van het verhaal

Het begin van het verhaal beschrijft de beginsituatie en de motivatie of reden om de reis of zoektocht
te beginnen. Deze aanleiding of zoektocht kan bijvoorbeeld een opdracht, een verlangen, het lot, een
strijd, onrecht of een misverstand zijn.

Voorbeeld: Je zat te genieten van je uitgebreide zondagse ontbijt toen de telefoon ging en je baas je
meedeelde dat je ontslagen was en de volgende dag niet op kantoor werd verwacht.

Centrale vraag: Wat was de beginsituatie en de aanleiding voor de held om de reis te beginnen?

→ De reis

Middendeel van het verhaal dat allerlei ervaringen bevat:

Ontmoeting en ontdekking van steunbronnen, passies, talenten, kwaliteiten, helpers, vrienden,
avonturen, meevallers, pieken en dalen.

Ontmoeting en ontdekking van tegenkrachten, obstakels, vijanden, tegenslagen, uitdagingen,
valkuilen, dieptepunten.

'Steunbronnen' en 'tegenkrachten' kunnen mensen zijn, maar ook natuurverschijnselen zoals een
storm of overstroming, of een gemiste trein, een geannuleerde of vertraagde vlucht.

Centrale vraag: Wat heeft de held onderweg meegemaakt?

B: Het einde van het verhaal

Aan het einde van het verhaal is de held niet meer dezelfde persoon als toen hij/zij de reis begon. Hij/zij
heeft wijsheid vergaard, nieuwe inzichten en ontdekkingen gedaan en heeft zich aangepast of
veranderd naar aanleiding van zijn/haar ervaringen.

Centrale vraag: Wat heeft de held geleerd van zijn/haar ervaringen en hoe heeft hij/zij daarop
gereageerd?

Drie vragen om je te helpen een verhaal te maken:

1. Welk verhaal wil je vertellen?

Als het gaat om het vertellen van een persoonlijk verhaal, moet de fase van 'de reis' achter de rug zijn.
Als je er nog middenin zit, voelt het te intiem, te kwetsbaar en vers, of gewoon nog niet af. Respecteer
je grenzen en kies een ander verhaal. Een goed verhaal kan een lach en een traan teweegbrengen, maar
mag jou of anderen niet van streek maken door zijn intensiteit.
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2. Waar gaat de reis over?

Dit deel bepaalt het verhaal. Zonder deze fase is er geen verhaal. Je gaat dan gewoon van A naar B en
dat is het. De reis is de kern van je verhaal, die het interessant en tastbaar moet maken. Voeg details
toe of laat ze weg, afhankelijk van je spreektijd en je publiek.

3. Welke boodschap wil je overbrengen?

De boodschap hoeft niet gespeld te worden; ze kan impliciet deel uitmaken van de reis en het einde.

24



Bijlage 3:3

ACTIVITEIT - MAAK EEN MINDMAP VOOR EEN PERSOONLIJK

VERHAAL

Deze activiteit daagt de deelnemers uit een thema te kiezen dat kan dienen als ruggengraat voor een

persoonlijk verhaal en om herinneringen op te roepen aan situaties, mensen, gedachten, wensen enz.

die het verhaal kunnen helpen kleuren.

Doelen

● om het (creatieve) denken van de deelnemers over een persoonlijk
verhaal te stimuleren

● hen bewust te maken van wat echt belangrijk voor hen is of is geweest
● hen te helpen hun persoonlijke verhaal op te bouwen

Duur ● Circa 90 minuten voor de uitleg en het maken van de mindmap

Aantal
deelnemers

● 2 of meer, bij voorkeur een even aantal

● Minimum: 2

Nodig
Papier, potloden (in verschillende kleuren), genoeg voor alle aanwezigen.

Voldoende ruimte op tafels om te schrijven; een white board of flip-over.

Instructies
Doe deze activiteit wanneer je voelt dat de deelnemers zich veilig en op
hun gemak voelen bij elkaar.

Stappen

1. Sommige deelnemers weten misschien niet wat een mindmap is, dus zorg

ervoor dat iedereen weet wat je van hen verwacht. Indien van toepassing en

als het hen helpt hun gedachten beter te laten stromen, kunnen de

deelnemers de mindmap in hun eigen taal maken. Ze moeten er wel over

kunnen praten in de taal die in de workshop wordt gebruikt.

Voor het geval je zelf niet (te) bekend bent met het maken van mindmaps: Een

mindmap begint met een hoofdthema of idee. Dit thema of idee kan worden

geschreven of weergegeven door een kleine afbeelding in het midden van het

papier. (Je kunt ook digitale mindmaps maken, maar bij deze activiteit

adviseren we om op papier te werken). Maak vanuit dat hoofdidee

vertakkingen (zoveel als nodig) die elk dit thema koppelen aan een associatie;

een enkel woord dat ermee samenhangt. Het is handig om verschillende

kleuren te gebruiken voor het thema/idee en de takken plus associaties. Maak

vervolgens subtakken (met een 'nieuwe' kleur) die voortkomen uit de

hoofdtakken om het thema/idee verder uit te werken. Deze subtakken

bevatten ook woorden die dieper ingaan op het onderwerp van de tak waaruit
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ze voortkomen. Dit helpt het algemene thema van de mindmap te ontwikkelen

en uit te werken. Wij hebben een link gegeven naar een website (zie

hieronder) met meer informatie en voorbeelden van verschillende mindmaps.

2. Zorg ervoor dat je de aandacht van de deelnemers op hun thema hebt

gericht en datdit thema als ruggengraat voor een persoonlijk verhaal moet

dienen.

3. Vraag of de deelnemers weten wat een mindmap is. Als je ook maar de

geringste aanwijzing hebt dat sommigen dat niet weten, maak dan samen een

mindmap. Je kunt je eigen mindmap voor een persoonlijk verhaal als

voorbeeld nemen.

4. Vraag de deelnemers vrij te associëren bij het maken van hun mindmap: niet

alle 'ingrediënten' hoeven waar te zijn, ze kunnen ook wensen of gewenste

situaties toevoegen.

5. Terwijl de deelnemers aan hun mindmap werken, loop je rond en controleer

je hoe ze het doen; bied je hulp aan als ze lijken vast te lopen. Voor sommigen

zal het nieuw zijn en daarom moeilijk om zo vrij te associëren als je zou willen.

6. Geef ze na ongeveer 50 minuten een korte pauze. Geef ze vervolgens

ongeveer 20 minuten de tijd om in tweetallen te werken. Vraag hen hun

mindmaps aan elkaar uit te leggen en te reageren op elkaars mindmap (door

bijvoorbeeld vragen te stellen wanneer iets niet duidelijk is).

7. Vraag de deelnemers daarna om zich te groeperen en evalueer met hen het

maken van deze mindmap: wat vonden ze moeilijk, heeft het hun geest

geopend om vrij te associëren, goed te luisteren naar wat er opkomt en

(mentale) aantekeningen te maken. (ongeveer 10 min.)

8. Stuur ze na de evaluatie naar huis met de vraag om na te denken over een

persoonlijk verhaal op basis van hun mindmap.

Hints & Tips

- Maak de deelnemers bij de introductie van de mindmap bewust van het

belang ervan voor het opbouwen van een persoonlijk verhaal.

- Houd de vorderingen van de deelnemers tijdens het maken van hun

mindmap scherp in de gaten en help hen als je  aanwijzingen hebt dat ze

vastlopen!

- Geef de deelnemers in de volgende workshopbijeenkomst ongeveer 40

minuten de tijd om de conceptverhalen in tweetallen te delen en te bevragen.

Aanvullende bronnen:

Ga voor meer informatie over mindmapping naar:

http://www.inspiration.com/visual-learning/mind-mapping.
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Bijlage 3:4

ACTIVITEIT - IDENTITEITS DRIEHOEK

Doelen
● Het ijs breken
● Elkaar leren kennen

Duur
15-20 minuten (als je veel groepen hebt, zal de beschrijving van de bevindingen
van elke groep langer duren)

Aantal
deelnemers

Ten minste 6 (en bij voorkeur een aantal dat door 3 gedeeld kan worden)

Nodig
Een stuk papier voor elke groep en pennen voor iedereen.

Online en/of
offline

Beide. Indien je deze activiteit online doet, bereid dan vooraf break-out rooms
voor, 3 pp per room.

Beste moment
Het is een geweldige activiteit om te doen aan het begin van een workshop of
training.

Stappen

Toon alle deelnemers de onderstaande driehoek (online: via share screen) en
vraag elke groep om één exemplaar op papier te tekenen.

Leg uit dat ze 10 minuten hebben om te zoeken naar:
● 1 ding dat ze alledrie gemeen hebben
● 1 ding dat twee gemeen hebben, maar niet met de derde persoon
● 1 ding dat uniek is voor ieder persoon.

Vraag hen hun bevindingen in de driehoek te schrijven.

Als je deze activiteit online doet, stuur de deelnemers dan naar de break-out rooms en
haal ze na 10 minuten terug.

Vraag elke groep na ongeveer 10 minuten om hun bevindingen te delen door te
vertellen of na te bootsen. Als ze kiezen voor nabootsing, moeten de andere
deelnemers raden wat ze nabootsen.
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Bijlage 3:5

ACTIVITEIT - LEVENSBOOM

Doelen

● Het (beter) begrijpen van verbanden tussen iemands verleden/wortels,
heden, waarden, talenten, toekomstwensen en mensen die een
belangrijke rol hebben gespeeld of spelen voor wie men nu is en hoe
men in de toekomst wil zijn.

● Zelfkennis en/of inzichten verwerven
● Een verhaal over het eigen leven creëren

Duur

● Uitleg: 15 minuten
● Tekenen: minstens 30 minuten
● Opnieuw bekijken van toegevoegde informatie: minstens 30 minuten,

na een pauze
● Bespreking in tweetallen: 1 uur

Aantal
deelnemers Bij voorkeur meer dan 2

Nodig Papier en pennen voor alle deelnemers

Stappen

● Vraag de deelnemers een fruitboom op het papier te tekenen: de
wortels, de grond waarin hij staat, de stam, de takken, de bladeren en
de vruchten. Vraag hen ook om in de verschillende delen voldoende
ruimte te laten om woorden te schrijven.

● Maak hen duidelijk dat het bij deze activiteit niet om artistieke
vaardigheden gaat, maar dat de boom wordt gebruikt om structuur
aan de activiteit te geven.

● Als ze de boom getekend hebben, vraag hen dan de volgende
informatie toe te voegen:

- In de wortels: waar je in geworteld bent. Dit kan je familie zijn, je
geboorteplaats, mensen en gebeurtenissen uit je jeugd die je gevormd
hebben, enz. Schrijf alle elementen op die belangrijk voor je zijn in
termen van wat je gevormd heeft.

- In de grond waarin de boom is geworteld: datgene waarmee je je in
het dagelijks leven bezighoudt. Dit kan je werk zijn, een hobby, elke
activiteit waar je graag tijd aan besteedt.

- In de stam: je waarden en talenten, volgens jezelf en volgens anderen.
- In de takken: je wensen en dromen voor de toekomst. Wat je op de

lange en op de korte termijn wilt bereiken.
- In de bladeren: de namen van mensen die je hebben geholpen om te

komen waar je bent en/of die je zouden kunnen helpen om je dromen
en wensen te verwezenlijken.

- In de vruchten: wat je wilt achterlaten; jouw geschenk aan de
samenleving.
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● Er zijn geen regels voor hoe mensen de informatie moeten toevoegen,
zolang het maar voor iedereen duidelijk is welke informatie bij welk
deel van de boom hoort.

● Deze activiteit werkt het best als men eerlijk en spontaan naar zichzelf
durft te zijn en durft te dromen, vooral bij het toevoegen van
informatie aan de takken.

● Geef de deelnemers minstens een half uur om hun levensboom plus
informatie te tekenen. Als mensen klaar zijn, vraag hen dan de
tekening met rust te laten; een pauze in te lassen.

● Na de pauze (die een uur of een dag kan duren, wat maar in het
programma past, zolang er maar pauze is tussen dit deel van de
activiteit en het volgende), vraag je de deelnemers om nog eens goed
naar hun tekening te kijken en de informatie die eraan is toegevoegd
ter discussie te stellen, op een manier zoals: Waarom heb ik die
ervaring in de wortels vermeld? Waarom heb ik die persoon als helper
vermeld in de bladeren, enz. Vraag hen ook te zoeken naar mogelijke
verbanden tussen de verschillende onderdelen. Dit zou een taak voor
hen kunnen zijn om thuis te doen tussen twee trainingssessies in.

● In de volgende trainingssessie verdeel je de groep in tweetallen.
Binnen elk paar laten de twee elkaar hun levensboom zien en
bevragen elkaar over de toegevoegde informatie. De ondervraagde
moet de ruimte krijgen om een vraag niet te beantwoorden als dat te
pijnlijk is. In dat geval kan hij of zij het woord of de informatie
omcirkelen die met die pijn gepaard gaat.

● Jij, defacilitator, moet heel alert blijven terwijl de duo's elkaar
bevragen. Als je vermoedt dat iemand zich ongemakkelijk voelt bij het
beantwoorden van vragen, blijf dan in de buurt en grijp in als je denkt
dat dat nodig is om die persoon te beschermen tegen pijnlijke emoties.

● Na het gesprek in tweetallen vraag je de hele groep weer bij elkaar te
zitten.

● Je kunt vragen of iemand zijn/haar levensboom met de hele groep wil
delen (optioneel!).

● Vraag de deelnemers of ze denken dat het tekenen van hun
levensboom hen heeft geholpen zelfkennis en/of inzichten te
verwerven die hen kunnen helpen een persoonlijk verhaal te vinden
dat ze in een later stadium van de training willen delen.

Tips

Voordat je besluit om deze activiteit te doen, die nogal confronterend kan zijn,
moet je er zeker van zijn dat de deelnemers zich veilig voelen in de groep en in
staat zijn om op een respectvolle manier naar elkaar te luisteren! Als je
daaraan twijfelt, kun je de deelnemers beter vragen een mindmap te maken
(zie bijlage 3:3).
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