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CLIPS METHODEN

HET KLEUREN SPEL
NIVEAU: INDIVIDU, GEMEENSCHAP

Een interactieve methode die gericht is op het omarmen van en omgaan met diversiteit, het erkennen
van verschillende kwaliteiten en het opbouwen van een inclusieve gemeenschap. Het wordt gespeeld
met 'archetypen' om verschillen te laten zien in hun uitersten. De methode biedt ruimte voor reflectie,
zowel voor het individu als voor de groep.

Doelstellingen

Tijdsduur

Deze methode heeft als doel:
Om meer te weten over hoe je bent in een groep
Je groep te kennen; verschillen en vaardigheden
Te weten welke gebieden verbeterd moeten worden waar speciale aandacht aan besteed moet worden
Bewust te maken van de verschillen in een groep en
waarom het nodig is om verschillende vaardigheden/
stijlen aanwezig te hebben. En die allemaal te
waarderen.

Ongeveer 60 minuten (standaard).
Ongeveer 2 uur als er meer doe-elementen
worden toegevoegd.

Materialen & voorbereiding
Knip de bijgevoegde 'kleurbriefjes' uit de vellen.
Knip er meerdere uit, bijvoorbeeld 2 van elk.
Markeer de briefjes met een stip van de
bijhehorende kleur, op de achterkant (kleur staat
aan de bovenkant van het blad).
Maak een flip-over met de vier kleuren en een
paar trefwoorden voor elke kleur.
Bereid een rollenspel voor om de verschillende
kleuren te laten zien (in het extreme). Bekijk de

Doelgroep
Organisaties, gemeenschappen en allerlei
soorten groepen, maar vooral groepen, die
samen een project gaan uitvoeren.
Het kan ook worden toegepast als een
inventarisatie-oefening in een organisatie:
Wat zijn de kwaliteiten die in onze groep
aanwezig zijn?
Kan iets vertellen over waarom dingen
gebeuren/niet gebeuren.

aantekeningen voor het rollenspel.
Zoek voor iedere kleur een bijpassende hoed of

Aantal deelnemers

iets dergelijks.
De vier kleuren op A3 (of A4) om op de vloer te
leggen.
Bijlagen:
- Kleur uitspraken
- Notitie voor rollenspel
- Hand out

Ongeveer 12 mensen per groep. Hoe meer
deelnemers, hoe meer aantekeningen je moet
maken.
Bij voorkeur verdelen over twee tafels, als er veel
deelnemers zijn. Je kunt er ook voor kiezen om een
groep in tweeën te splitsen en het twee keer te
doen.
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Tijdsduur

5´
15´
10´
15´
15´

INTRODUCTIE

Activiteit
INTRODUCTIE - INKADERING

DEELNEMERS DENKEN NA OVER
DE STELLINGEN DIE OP EEN TAFEL
ZIJN UITGESPREID - OPDRACHT:
KIES ER IN TOTAAL 10 UIT
PRESENTATIE VAN DE VIER
KLEUREN/ TYPES/ KWALITEITEN
D.M.V.EEN ROLLENSPEL

INKADERING
(5 MINUTEN)
In deze oefening zullen we onze natuurlijke voorkeuren
en/of kwaliteiten als leden van de gemeenschap
onderzoeken. Wat is voor ons natuurlijk, wat overheerst in
ons en wat maakt ons bijzonder in de groep.
Het gaat over onze rollen en het gaat over wat we
inbrengen, in een groep. Maar ook over het erkennen van
kwaliteiten in anderen.

DISCUSSIE IN GROEPEN OVER
PERSOONLIJKE COMBINATIES
DEBRIEFING

HET KLEUREN SPEL
INSTRUCTIE 1 - UITSPRAKEN KIEZEN
(15 MINUTEN)
Beschrijf de actie:
Verschillende uitspraken worden op tafel gelegd.
Je moet nu rondlopen en de uitspraken lezen.
Merk op, dat ze allemaal belangrijk kunnen zijn voor de
gemeenschap.
Je moet eindigen met 10 uitspraken die je 'aanspreken',
als hoe je jezelf ziet als een lid van de gemeenschap.
Speel trage muziek op de achtergrond.
De deelnemers lopen in stilte rond de tafel en kiezen in totaal
10 uitspraken. Onderbreek ze wel als er onnodig gepraat
wordt. Als ze erg snel uitspraken kiezen, vraag hen dan om
goed na te denken of ze de voor hen juiste uitspraken
hebben gekozen. Vertel hen dat ze uitspraken die ze al
hebben opgepakt kunnen inruilen.

INSTRUCTIE 2 - KLEUREN PRESENTEREN
(10 MINUTEN)
Herinner de deelnemers eraan dat deze oefening gaat over de
verschillende kwaliteiten die we in een groep inbrengen. Laat
een kort toneelstukje zien, waarin de vier verschillende stijlen
worden uitgelegd. Speel ze in uitersten.
Probeer er minstens 2, zo niet 4, tegen elkaar uit te spelen.
Zoals: "De RODE zegt dat het belangrijk is dat we ons allemaal goed
voelen."
De GROENE zal doorgaan en zeggen: "NEE, het is belangrijker dat we
onze doelen bereiken!" De GELE zegt: "Oh, we kunnen altijd veranderen
als er zich iets nieuws voordoet". De BLAUWE zegt; "NEE, we moeten
vasthouden aan de oorspronkelijke visie en ons daarop afstemmen".
Opmerking: Er is een handleiding voor het rollenspel om je te helpen bij
het spelen!

ROOD: SOCIALE KWALITEIT

Zorgzaam, controleren of iedereen in orde is en gehoord wordt.
Een massage geven. En koekjes! Niet altijd zo resultaatgericht,
maar zorgen voor een goed proces. Een 'feel good' persoon.
GROEN: PRAKTISCHE KWALITEIT
Stelt vaak de agenda op, zorgt ervoor dat documentatie wordt
gedaan, meet impact volgens gestelde doelen, houdt van
scherpe deadlines en duidelijkheid, houdt zich bezig met
praktische en ecologische oplossingen, neemt uiteindelijk vaak
administratieve en/of verzorgende taken op zich. Maakt
plannen, en realiseert ze. Een planner en een doener.
BLAUW: REFLECTIEVE KWALITEIT
Zeer doelgericht, WAAROM doen we dit? Een filosoof,
misschien intellectueel/academicus. Geïnteresseerd in zaken
als macht, rang/privilege. Zorgt ervoor dat het project coherent
is met waarden en visie/missie. Ambitieus, wil een verschil
maken.
Een denker.
GEEL: INNOVATIEKWALITEIT
Ziet kansen waar anderen afhaken. Is soms een dromer, is niet
bang voor uitdagingen. Kan onrealistisch zijn, maar wel
innovatief. Wordt snel onrustig en ongeduldig als anderen niet
volgen of te traag zijn. Accepteert niet gemakkelijk weerstand
en kan verdrietig worden. Een inspirator, 'mover and shaker'.

Om de kleuren te laten zien, draag een hoed/sjaal of iets van
de kleur die je speelt of een A4tjein de kleur.
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GROEPSDISCUSSIES
DEBRIEFING ROLLENSPEL
Toon de verschillende stijlen - met een paar trefwoorden - op
een flip-over. Dit toont de personages uit het rollenspel, maar
op een meer verklarende manier, om de essentie vast te
leggen.
Vertel dat we niet slechts EEN van deze kleuren
vertegenwoordigen, maar dat we allemaal een dominante
kant/een natuurlijke neiging kunnen hebben.
Door ze te herkennen en te erkennen weten we hoe en wat we
kunnen oefenen in het leren hanteren van alle vier de
stijlen/kwaliteiten - want ze zijn allemaal nodig in een groep.
Wanneer je jezelf en je eigen rol en bijdrage kent, is het
gemakkelijker om te veranderen - deze oefening is een
hulpmiddel voor zelfontwikkeling. En alleen dan kun je de
verschillende stijlen en bijdragen van anderen waarderen.
VERKLARING: GEEL heeft wat GROENE vaardigheden nodig
om de dromen daadwerkelijk te realiseren en uitvoerbaar te
maken. GROEN heeft het GEEL nodig om te inspireren en te
durven.
Ze zijn allemaal met elkaar verbonden en ze zijn allemaal
nodig.
Sommigen van hen kunnen worden opgeleid. Geef een
voorbeeld: Rood en geel zijn misschien het moeilijkst te leren
als ze je niet gemakkelijk afgaan. Blauw is academisch - het
kan worden geleerd. Groen ontstaat door oefening.
Je kunt de vier kleuren op de grond leggen, elk in een hoek.
Vertel de deelnemers om in het midden te gaan staan en wat
kleine 'stem met je voeten' voorbeelden te doen: Vraag welke
kleurkwaliteit dominantie ze denken te hebben en vraag ze
daarheen te lopen. Vraag waar ze weten dat ze meer willen
oefenen, welke van de kleuren hen soms kunnen frustreren en
hoe ze denken dat anderen hen zien in de groep.
Als de groep erg vertrouwd is met elkaar, kun je de groep
vragen om individuen zachtjes naar de hoek te duwen waar
die specifieke persoon een rol inneemt in het huidige project.

INSTRUCTIE 3 - GROEPSDISUSSIES
(15 MINUTEN)
Ga weer zitten en neem de stellingen weer op (die de meesten nu
al bijna vergeten zijn). Vraag de deelnemers dan om hun
uitspraken om te draaien en de kleurcodes op de achterkant te
controleren.
Deel de hand-out over de kleurtypes uit.
Instrueer: Onderzoek je kleuren. Hoe identificeer je je daarmee?
Deel in groepjes verrassingen, AHA momenten en frustraties.
Vraag de groep om elkaar te helpen. Misschien zien anderen een
bepaalde kleur in jou en kunnen ze je helpen het resultaat te
analyseren?
Als je in vastere groepen werkt, vraag de groep dan om de
kleurensamenstelling in de groep te analyseren. Missen ze
misschien bepaalde kleuren?

IINSTRUCTIE 4 - DEBRIEFING
(15 MINUTEN)
Hoe was het om deze oefening te doen?
Hoe kunnen we het in onze groepen gebruiken?
Bespreek welke kleuren goed kunnen zijn in welk type
project of in welke fase van een project? Welke zijn het
meest vertegenwoordigd in het begin? In een latere fase?
Voorbeeld: In het begin zijn alle vier belangrijk.
Blauw is visievorming, groen plannen/doen, rood zorgt
ervoor dat mensen tevreden zijn en geel geeft energie en
stelt de lastige vragen: Waarom doen we dit en dat niet?
Hoe kan het kleurenspel ons helpen om verschillende
vaardigheden te erkennen en te waarderen? Hoe kunnen
we een leeromgeving worden, waarin we samen groeien?

TIPS VOOR BEGELEIDERS
Zorg ervoor dat de mensen voldoende tijd krijgen om na te denken bij het kiezen van de uitspraken. Dat proces is een resultaat op zich, omdat het
elke persoon doet nadenken over wat belangrijk is voor hemzelf. Elke persoon kan zijn persoonlijk profiel verfijnen met een methode als deze en
vele soortgelijke. Weten waar je hulp moet zoeken en welke vaardigheden je moet trainen, koesteren en/of extra aandacht aan moet schenken.
De methode kan verder worden uitgewerkt en gebruikt om licht te werpen op sterke/zwakke punten in elk van de kwaliteiten. Elk van deze
kleurtypes heeft een KRACHTIGE KANT en een SCHADUWZIJDE. Vraag de deelnemers om hierover te brainstormen en aantekeningen te maken op
een flip-over. Als je weet waar je hulp kunt zoeken en welke vaardigheden je moet trainen, koesteren en/of extra aandacht aan moet schenken.
De methode kan verder worden uitgewerkt en gebruikt om licht te werpen op sterke/zwakke punten in elk van de kwaliteiten. Elk van deze
kleurtypes heeft een KRACHTIGE KANT en een SCHADUWE KANT. Vraag de deelnemers om hierover te brainstormen en aantekeningen te maken
op een flip-over.
Als je verder wil werken met COMMUNICATIE en CONFLICT, kan het kleurenspel gebruikt worden als gezamenlijke referentie. Maak voorbeelden op
flash cards met uitspraken die belangrijk zijn voor een bepaalde kleur (een beetje zoals de initiële uitspraken) en laat mensen raden welke kleur
domineert. Je kunt ook een paar gevallen voorleggen en vragen hoe de verschillende kwaliteiten een verschillende rol zouden kunnen spelen en
de zaak anders zouden kunnen zien.
Onderzoek waarom mensen in conflict zouden kunnen komen, als ze sterk beïnvloed worden door een bepaalde kleur en moeite hebben om
verder te kijken dan die kleur.
Vraag naar mogelijke risico's voor verschillende kleursamenstellingen - hoe groen gemakkelijk ongeduldig wordt met rood, hoe blauw zal proberen
rood te begrijpen, maar dan vanuit een observerende/ analyserende houding, hoe groen structuur mist als geel dominant is, enz.
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ALTERNATIEVE MANIEREN
BEELDENDE WERKVORMEN
Het kleurenspel is een creatief werkterrein voor mensen om
uit te drukken hoe zij zichzelf zien, als individu en als
groepslid. Het kan creatief worden gebruikt om mensen aan
te moedigen zich uit te drukken door middel van grafisch
werk en handvaardigheid (voorbeelden).
Het kan ook gebruikt worden in CLIPS trainingen als een
didactisch hulpmiddel om de deelnemers te helpen hun
bewustzijn van hun vaardigheden te verdiepen.
GRAFISCH WERK
Deel een sjabloon uit met als titel "Identiteitskaart",
een cirkel in het midden en 4 lijnen die het blad in 4 secties
verdelen. In het midden kan iedereen een fantasieportret
tekenen met gebruikmaking van de kleuren in relatie tot de
zinnen die hij/zij gekozen heeft. In de kwadranten kunnen
verschillende vragen worden gesteld afhankelijk van de groep en
het resultaat dat je beoogt:
mijn talent, mijn persoonlijke uitdaging, mijn droom, mijn project
- kan een setje zijn. Een andere reeks kan worden gerelateerd aan
de CLIPS-niveaus, ik - wij - intentie - structuur (wat zijn mijn
sterke en zwakke punten op dit niveau, met de kleuren in
gedachten).

RELATIE MET HET CLIPS MODEL

KUNSTEN
Maak 4 emmers met gekleurd zout door tafelzout te mengen met
gemalen krijt. Zet ook een aantal schone glazen potten met dop
klaar, ten minste één per deelnemer.

In CLIPS gebruiken we deze methode vooral bij het
werken met het INDIVIDU en de GEMEENSCHAP.

Vraag iedereen om zijn persoonlijke "avatar" te creëren door de
pot te vullen volgens het resultaat van de gekozen kaarten. De
potten kunnen versierd worden en tijdens het erover vertellen
vastgehouden worden. Een vijfde kleur (wit) kan worden
toegevoegd om ruimte te maken voor het onbekende en
onverwachte in onszelf. De kunstcreatie kan zichtbaar blijven
gedurende het hele groepswerk, kan soms dagen duren, en kan
ook aangepast worden op basis van een verandering in
perspectief, of nieuw geleerde vaardigheden tijdens het
groepswerk, of een speciaal verworven inzicht (zie foto's)

TIP: Als CLIPS trainer kun je deze kleuren zien als een gedeelde referentie, wanneer je met een groep
werkt. Als je deze kleuren kent, gebruik ze dan bij het samenstellen van groepen, bij het kiezen van
trainersteams enz.
Maak er je eigen methode van, speel ermee en maak je eigen voorbeelden zoals: "Als ik werk met anderen
met veel GELE energie, neem ik vaak de GROENE rol, Het BLAUW komt veel naar voren, op onze visie
seminars."

TIPS VOOR BEGELEIDERS:
Als begeleider moet je een evenwicht vinden tussen in een hoog tempo spelen en tijd houden voor reflectie, delen en
leren. Merk op dat het voor sommige mensen vermoeiend kan zijn om lang te blijven staan bij het kiezen van de
uitspraken.
Laat ze een paar minuten rusten en nadenken over de uitspraken die ze hebben gekozen.
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HET KLEUREN SPEL
NOTITIES VOOR EEN ROLLENSPEL - INSPIRATIE

Om een anders vrij serieuze kwestie wat te verluchtigen, is dit een rollenspel om de diversiteit te tonen
tussen de vier kwaliteiten/karakters die door de kleuren worden verbeeld; een goede manier om het leren
te bevorderen. Rollenspelen dienen om voorbeelden te geven waarmee mensen zich kunnen
identificeren - het biedt ook een gezamenlijk moment van referentie voor de groep. .

INSTRUCTIES VOOR HET ROLLENSPEL
Jullie gaan een kort toneelstuk laten zien, waarin de vier verschillende kwaliteiten voorkomen.
Draag iets in de respectievelijke kleuren, misschien gewoon een gekleurd papier, om te tonen welk personage je speelt.
OPMERKING: Als je met twee begeleiders bent, doe dan eerst ROOD en GROEN samen, en daarna BLAUW en GEEL.

IINSTRUCTIES VOOR DE BEGELEIDER:
Aanpak:
Speel je rol uit, overdrijf, om de verschillen tussen de karakters te laten zien. Speel ze in uitersten.
Laat de belangrijkste karakteristieke/stereotiepe kenmerken zien. Ken de andere kleurtypes, zodat je je rol aan hen kunt
relateren
- je kunt 'tegen' hen spelen om leven in je rol te brengen.
Voorbeeld:
ROOD zegt dat het het belangrijkst is dat we ons allemaal goed voelen.
GROEN gaat verder en zegt: Nee, het is belangrijker dat we onze gestelde doelen bereiken!
GEEL zegt: Ohh, we kunnen altijd veranderen als er zich iets nieuws en spannends voordoet.
BLAUW zegt: Nee, we moeten altijd vasthouden aan de oorspronkelijke visie en daarop afstemmen.
Gebruik de ruimte, praktisch en speel met jezelf:
GROEN organiseert dingen, maakt een nieuwe lijst van iets, creëert systemen.
BLAUW gaat naar de poster met verwachtingen en begint te reflecteren/denken, patronen te vinden.
(GROEN komt en zegt: Wel, wat kunnen we DOEN? Stop met te veel denken - we moeten tot actie overgaan!)
ROOD gaat naar een persoon toe en vraagt - zachtjes aandachtig en een beetje bezorgd - of hij/zij in orde is en in orde?
GEEL reorganiseert de hele kamer of stelt voor om naar buiten te gaan. BLAUW zegt: Hoort dat bij de bedoeling?
GROEN zegt: Hoe gaat dit überhaupt passen, we komen te laat voor het programma! Maakt zich zorgen over de tijd.
ROOD zegt: Heb je de groep gevraagd wat ze willen, dat ze zich hier veilig en op hun gemak voelen?

TIP VOOR DE BEGELEIDER:
Als je echt niet van rollenspelen houdt, kun je er ook voor kiezen om in plaats daarvan alleen over de specifieke
kleurkenmerken te vertellen.
Enkele aspecten van elke kleur worden ingevoegd vóór voorbeelden van zinnen die je voor het rollenspel kunt gebruiken,
voor elk type.
Ontwikkel je eigen manier om dit onderdeel te doen, verzin je eigen voorbeelden, praktijken, woorden om uit te leggen.
Dan werkt het!
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DE VIER TYPES - ROOD EN BLAUW
DE RODE KWALITEIT - KENMERKEN
Kruip in de rol / aard van dit stereotype ROOD personage, die:
- Vragen stelt, zich bekommert om de individuele behoeften van mensen, uitdagingen, enz. (vaak eerder dan de
behoeften van de gemeenschap).
- Erkenning nodig heeft en goed is in het erkennen van anderen voor hun inspanningen, bijdragen, 'wezens'.
- Gezamenlijke activiteiten waardeert, sociale activiteiten en samen plezier maken: "als het niet leuk is, is het niet
duurzaam".
- Zorgt voor sharings in de groep. De emotionele kant is even belangrijk als de praktische.
- Zorgt voor mensen: "wat zijn jullie plannen voor de komende drie maanden?", "hoe druk hebben we het?", "misschien
is het op dit moment te veel?"
- Houdt van en ingaat op één op één contacten, betrekt leden/deelnemers als mensen met hun unieke persoonlijke
achtergronden.
- Bouwt aan een teamgeest/gemeenschap, Belangrijk om de anderen goed te leren kennen en niet alleen te focussen
op inhoudelijke zaken.
- Het leukst zijn groepsprocessen met veel sharings, lichaamswerk, massages enz.
Zinnen om te gebruiken tijdens het rollenspel:
- Voor mij is het belangrijk dat mensen het naar hun zin hebben.
- Als iemand niet echt gehoord wordt, is het heel belangrijk om hem te laten spreken.
- Ik vind dat we een groepsproces moeten hebben in een kring als iemand een probleem heeft in de groep
- Elkaar massages aanbieden zou de spanning kunnen verminderen.
- Laten we ervoor zorgen dat we elkaar allemaal kunnen zien. Het is vervelend als er voor iemand een stoel ontbreekt
of als we geen oogcontact kunnen hebben.
- Als we lege stoelen hebben, maakt dat mij ook ongemakkelijk.
- Het proces is voor mij veel belangrijker dan wat we bereiken. We moeten ons goed voelen over wat we doen en hoe.
- Ik denk dat het heel belangrijk is dat we een 'hart bewaarder' hebben, als we vergaderingen hebben.
- Tijd in 'familiegroepen' in de gemeenschap is erg belangrijk. We moeten elkaar steunen en ons gesteund voelen.
- We zouden persoonlijke stemmingscontroles moeten hebben als we aan iets nieuws beginnen. Innerlijke
weersvoorspellingen.
- We moeten altijd in contact staan met onze emotionele kant. Dat is heel belangrijk.
- Ik voel... iets in de energie hier... in de groep. Iets dat mijn hele systeem beïnvloedt, lichaam en geest.

DE BLAUWE KWALITEIT - KENMERKEN
Kruip in de rol / aard van dit stereotype BLAUW personage, die:
- Vindt dat elk nieuw lid al het achtergrondmateriaal over de gemeenschap moet doorlezen voordat hij/zij begint,
- Stelt voor dat de introductie wordt gespreid over een periode van 3 maanden, zodat de nieuwkomers kunnen werken en
leven in overeenstemming met de waarden van de gemeenschap.
- Weet dat het belangrijk is om op de hoogte te zijn van genderkwesties binnen de groep. Waarom trekken we voornamelijk
vrouwelijke leden aan? Hoe beïnvloedt die kwestie onze leerruimte? Welke patronen reproduceren we hier? Wat vraagt het
van ieder van ons om deze zaken onder de aandacht te brengen? Deze aspecten zijn ZO interessant voor het BLAUWE
karakter!
-Het belangrijk vindt dat iemand die een nieuw voorstel doet, het doel ervan uitlegt. Het is zeer belangrijk te beredeneren
waarom we dingen doen voordat we ze doen.
- Vaak deel uitmaakt van het gemeenschapsbestuur, de raad of het visiecomité.
Zinnen om te gebruiken tijdens het rollenspel:
- Lees dit en dit en dit (deelt grote mappen tekst uit) voordat je naar de eerste gemeenschapsvergadering komt. Dan weet je
alles over waarom we bestaan, onze achtergrond en visie/missie-statements.
- Als gemeenschap zijn kwesties van rang en privileges zeer belangrijke zaken om onder de aandacht te brengen. Ik heb een
model dat dit uitlegt, Dan zoeken we inspiratie bij de besten, want ik heb het goed onderzocht en ken de verschillende
denkrichtingen.
- Onze visie en missie moeten zeer beknopt worden gepresenteerd aan nieuwkomers en externen, zodat zij precies weten
waar wij voor staan en waarom wij hier zijn. Zelfs ons logo en de manier waarop wij ons presenteren, bevatten symboliek.
- Ons logo moet uitdrukken wie we zijn. Zelfs de manier waarop wij onze website vormgeven, zal ons het imago van een sekte
geven als wij niet oppassen. Kwesties van uitsluiting/insluiting zijn zeer interessant!
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DE VIER TYPES - GROEN EN GEEL
DE GROENE KWALITEIT - KENMERKEN
Kruip in de rol / aard van dit stereotype GROEN personage, die:
- Zal een GoogleDrive map aanmaken om gedeeld werk te organiseren. Op een slimme manier, zodat iedereen kan
bijdragen, wetende wat precies het verschil is tussen Dropbox, Google drive etc. Misschien Asana of Trello toevoegen?
- Kan snel een lijst van werkgroepen maken, zodat iedereen weet waar anderen mee bezig zijn ... en wat we moeten doen.
- Zal het dagelijkse programma/agenda er mooi uit laten zien. Het moet op de muur, om overzicht te creëren! Vindt de
afplaktape in de handige doos met materialen, op zijn vaste plaats, daar in de hoek, waar het hoort te zijn.
- Regelt het uitgebreide welkomstpakket als een manier om nieuwe mensen te verwelkomen, met alle belangrijke
praktische zaken erin opgenomen.
- Houdt toezicht op de formele procedures voor de terugbetaling van eventuele aankopen enz.
- Neemt vaak de rol van penningmeester op zich of leidt de tuingroep.
Zinnen om te gebruiken tijdens het rollenspel:
- De agenda - en notitieboekjes - pennen - moeten klaar liggen voor elke vergadering. Dat zal ik doen.
- Laten we ervoor zorgen dat alle spullen op tijd gekocht zijn voor de gemeenschappelijke werkdag, zodat we effectief
kunnen zijn.
- Als je het morgen nodig hebt, zeg het me dan vandaag, zodat ik goed voorbereid ben op mijn taken.
- Ik kan een schema maken voor de nieuwe werkgroep, zal hier snel een nieuwe map voor maken en een doodle om een
tijdstip te vinden!
- Ik stel voor dat we allemaal de slimste digitale tools gebruiken om processen te ordenen - trello, doodle, dropbox, google.
Ik kan een mappenstructuur maken en dingen organiseren, zodat we ze altijd kunnen vinden! Ik zal het doen zodat
niemand met mijn systeem knoeit! Ik maak vrijwillig notulen omdat ik het graag 'op mijn manier' wil.
- Het is belangrijk dat dingen werken. Als ik een probleem heb met een printer, zorg ik dat het opgelost wordt, zodat alles
werkt! Ook zal ik een instructie ophangen en het telefoonnummer van wie te bellen, in geval van problemen.
- Ik kan je in contact brengen met de conciërges, de keukengroep, de tuinploeg enz. Ik weet ook altijd wie wat doet en zal
alle genomen beslissingen in herinnering brengen.
- Ik ben degene die de stoelen voor de vergadering regelt, ruim op tijd. En zorg ervoor dat we een prullenbak hebben voor
papier en een andere voor algemeen afval. Ik heb oog voor detail - en dat vind ik leuk!

DE GELE KWALITEIT - KENMERKEN
Kruip in de rol / aard van dit stereotype GEEL personage, die:
- Voortdurend het risico loopt in de "kritische zone" te komen, kan beledigend zijn of anderen in situaties brengen waarin zij
zich niet veilig voelen.
- Zal een open ideeënbus instellen, open blijven staan voor nieuwe ideeën.
- Stelt een initiatievenpool voor, omdat nieuwe suggesties altijd welkom zijn. Het groene veld, het land van kansen, is
belangrijk.
- Geeft aandacht aan het werven van nieuwe groepsleden met verschillende achtergronden/profielen en het vinden van
nieuwe manieren om mensen te werven en de wens om alle soorten mensen erbij te betrekken. Is niet bang, maakt zich niet
te veel zorgen en zoekt niet naar harmonie en vrede, maar juist naar diversiteit, uitdaging en inspiratie.
- Is vaak een vrolijk persoon, vol initiatief, maar kan ook andermans behoeften over het hoofd zien en wordt ongeduldig als
anderen traag zijn.
Zinnen om te gebruiken tijdens het rollenspel:
- Ik ben degene die er altijd voor zorgt dat we nieuwe dingen uitproberen. Nooit stagneren, altijd ontwikkelen, verkennen,
experimenteren!
- Niets moet worden ingesteld zoals het altijd is geweest - het zou kunnen gaan vervelen! Alles is bespreekbaar!
- Ik denk dat we elke keer dat we samenkomen een nieuwe stimulans moeten hebben - voor de nodige inspiratie!
- Laten we de oude structuren uitdagen en iets nieuws creëren!
- De anderen zijn te traag en te conservatief! Ik word rusteloos en verlies mijn interesse...
- Ik denk dat ik naar een plek ga waar ze meer open staan voor verandering...
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DE COLLABORATIEVE BOOM of BLOEM
NIVEAU: INDIVIDU - GEMEENSCHAP - CONFLICT MANAGEMENT, COMMUNICATIE
De collaboratieve boom of bloem is een methode om aandachtig en nauwgezet te luisteren. De deelnemer
leert te differentiëren van waaruit hij communiceert: vanuit feiten? Vanuit gedachten en overtuigingen?
Vanuit zijn/haar eigen behoeften? Is het een verzoek, of een eis, die we in de relatie inbrengen? Deze
informatie helpt om een deel van de dynamiek van spanningen en conflicten te begrijpen waarin mensen en
groepen vaak verstrikt raken. Het met de groep bewandelen en delen van de paden van hun eigen
spanningen, bevordert een meer compassievol begrip van conflicten, isolement en misverstanden.
Geweldloze Communicatie biedt een duidelijk kader, dat elke deelnemer kan omarmen voor de
ontwikkeling van zijn/haar communicatiepad.

Doelstelling

Tijdsduur

Een benadering van interpersoonlijke en groepsconflicten
vanuit eerlijke en geweldloze communicatie.
Om de ervaring van andere mensen te begrijpen tijdens
momenten van spanningen en conflicten, waarbij diversiteit
wordt geëerd.
De communicatieve vaardigheden verbeteren door te
oefenen met de stadia van geweldloze communicatie.

Ongeveer 1,5 tot 2 uur, afhankelijk van
het aantal deelnemers en de
onderwerpen die de groep wil
verkennen.

Materiaal voorbereiding

Doelgroep

Kaarten met verschillende kleuren waarop de
stappen van geweldloos communiceren in grote

Groepen en trainers

letters zijn geschreven:
Stap 1: OBSERVEREN
Fase 2: DENKEN
Stadium 3: GEVOEL
Stadium 4: BEHOEFTE

Aantal deelnemers

Fase 5: VERZOEKEN -> Strategie
Leg ze in verschillende lagen op de grond, zodat er

Minimaal 6 – maximaal 20

een bloem ontstaat met verschillende lagen (5 of
meer), of anders twee lijnen die een boomstam
vormen (zie foto's).
Belletjes of vergelijkbare instrumenten om geluiden
te maken.
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Tijdsduur

15´
60´
20´

INTRODUCTIE

Activiteit
INTRODUCTIE

INKADERING (15 MINUTEN)
VERLOOP VAN DE OEFENING

De begeleider introduceert het communicatie-probleem
in het raamwerk van CLIPS, als onderdeel van de laag
Gemeenschap en Individu.
De begeleider geeft een korte presentatie van de
stappen van geweldloos communiceren, met concrete
voorbeelden; bakent de te behandelen situatie af:
spanning, probleem, conflict; beschrijft hoe het proces
zal verlopen, hoe lang het zal duren, definieert de rol van
de begeleider tijdens de oefening

AFSLUITENDE RONDE

DE COLLABORATIEVE BOOM of BLOEM
INSTRUCTIE 1: VERLOOP

INSTRUCTIE 2: HET PROCES

Zodra de begeleider uitnodigt om met de oefening te
beginnen, komt een persoon naar het midden en begint te
"lopen" door het bloemblad (bloem) of de stam (boom). De
deelnemers gaan één voor één, of twee aan twee, de boom
of de bloem binnen,
De rest van de groep bevindt zich hier in een kring om heen
en let in stilte op wat er in het midden gebeurt. Als andere
mensen naar het centrum willen gaan, vragen ze het aan de
begeleider, die hen misschien vraagt om even te wachten, of
hen welkom heet.
Zodra er meer dan één deelnemer is, vertelt ieder wat hij/zij
waarneemt, denkt, voelt of nodig heeft, waarbij de tijd wordt
gelaten en aandacht wordt besteed aan de andere
deelnemers die zich in het centrum bevinden.

De begeleider kadert de huidige situatie zo objectief
mogelijk in. Elk extra woord dat in een conflict wordt
gebruikt, kan de spanning en de reacties verhogen. Het
is belangrijk om de stadia van geweldloze communicatie
duidelijk te beschrijven:
Fase 1: OBSERVEREN (WAARNEMEN): Dit is wat de
persoon ziet, of hoort, het is het niveau van feiten.
Stadium 2: DENKEN: wat ik denk, wat ik geloof ...
oordelen en beschuldigen.
Stadium 3: VOELEN: de gevoelens die geactiveerd zijn
door de feiten, of door de interpretatie van de situatie.
Stadium 4: NODIG hebben: welke behoeften zitten er
achter de gevoelens?
Stadium 5: VERZOEK: welke verzoeken kan ik doen om
de situatie te verbeteren, om ze te verduidelijken, of om
ze niet te herhalen: dit is de laatste stap in het proces.
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DE COLLABORATIEVE BOOM of BLOEM
INSTRUCTIE 3: DEELNEMERS EN BEGELEIDERS
Elke deelnemer deelt zijn/haar ervaring volgens de fasen van geweldloze communicatie: wanneer ik observeer ..., denk
of geloof ik .... en voel ik .... wat ik nodig heb, is .....
Het kan gebeuren dat twee deelnemers met elkaar in dialoog willen gaan of ruzie willen maken, en reageren op wat
de een of de ander zegt. In dat geval vraagt de begeleider om sterk te vertragen: hij vertraagt de manier waarop de
deelnemers zich uitdrukken. De begeleider helpt de deelnemers door eerst naast de een en dan naast de ander te
lopen, hen helpend de boodschap die zij willen overbrengen te verfijnen; en hen te helpen vaststellen vanaf welke
stap zij die boodschap overbrengen. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, mogen er geen deelnemers meer
bij komen. De begeleider ondersteunt de wederzijdse verzoeken en herformuleert ze indien nodig. Het is niet nodig
om het met elkaar eens te worden in deze setting. Soms gebeurt dat en dat is prima, maar het is niet het doel van de
oefening.
TIP VOOR DEELNEMERS:
Deelnemers die besluiten naar het midden te gaan, beginnen bij stap één, praten over wat ze hebben waargenomen,
doorlopen de verschillende stappen en proberen te identificeren waar zij/hij zich bevindt, accepteren de voorstellen
van de begeleider wanneer zij/hij de bel luidt en wordt uitgenodigd naar een volgende stap te gaan. En ze delen hun
ervaring in de situatie van spanning of conflict, onderscheiden de verschillende aspecten, verdiepen zich innerlijk
terwijl ze dit delen met de rest van de groep. Eén persoon begint, anderen kunnen zich aansluiten zolang er vrije
lijnen zijn, meerdere mensen kunnen tegelijkertijd deelnemen (afhankelijk van de begeleider); ieder communiceert
van waar hij of zij zich bevindt op zijn of haar beurt, met respect voor de stem van degene die aan het woord is.
TIP VOOR DE BEGELEIDERS:
De persoon die faciliteert begeleidt (fysiek) degenen die naar het midden willen gaan, met aandacht voor hoe de
persoon communiceert, vanuit de positie waarin hij zich bevindt. als de begeleider merkt dat een van de deelnemers
vanuit een andere plaats spreekt, luidt hij/zij een bel en begeleidt hij/zij de persoon naar de desbetreffende plek.
Voorbeeld: "Ik voel dat deze situatie onaanvaardbaar is" vanuit de "voel" ruimte, de facilitator rinkelt de bel en gaat
naar de "ik denk" ruimte, onaanvaardbaar is een oordeel, niet een gevoel. Dus elke keer (het ontdekken van deze
onevenwichtigheden) in staat zijn om heen en weer te gaan door de verschillende ruimtes, zo vaak als nodig is.

INSTRUCTIE 4: AFSLUITENDE RONDE (20 MINUTEN)
Het proces wordt afgesloten als niemand meer naar het midden wil gaan, waarbij ook rekening wordt gehouden met de eerder
afgesproken tijdsduur.
Deelnemers worden uitgenodigd om te delen hoe zij de ervaring hebben beleefd. De begeleider let er op dat ook de mensen hun
ervaring kunnen delen die niet hebben rondgelopen in de bloem of boom.
TIP VOOR BEGELEIDERS:
Veel aandacht, vooral in de slotronde, voor het opnieuw inbrengen van de inhoud van het conflict, is iets wat vaak voorkomt: met
name degenen die niet naar het centrum gaan hebben de neiging om terug te komen op het conflict, terwijl er geen tijd meer is.
Herformuleer snel en kader waarderend het doorleefde proces.
De slotronde is om de ervaring te delen, niet om terug te keren naar de elementen van het conflict. Als je dit heel duidelijk voor
ogen hebt, kun je ingrijpen in de situatie.

TIP: WANNEER EEN BOOM OF EEN BLOEM KIEZEN?
Als de situatie in het conflict erg gepolariseerd is, kies dan de boom, zodat beide standpunten gehoord kunnen
worden. De polariteiten kunnen vanaf het begin ontstaan, of twee stemmen van dezelfde positie kunnen in het
begin door de boom gaan. Laat dit stromen en vertrouw op het proces.
Als het huidige conflict verschillende (meer dan twee) aspecten en partijen heeft, kies dan de bloem. Zo kun je de
diversiteit horen van wat er in de groep leeft. Beperk het aantal deelnemers dat door de bloemblaadjes kan lopen als de
conflictsituatie erg heftig is, en op basis van van je ervaring als begeleider om meerdere deelnemers te kunnen
begeleiden.

Deze methode is ontwikkeld door enkele teams die werken met
Geweldloze Communicatie van Marshall B. Rossenberg, en ook
uit het veld van Gestalt en Proceswerk.
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GEMEENSCHAPSKAARTEN
Niveau - Individu, Gemeenschap

Deze methode helpt bij het introduceren van de houding die belangrijk is voor het creëren van een
gemeenschap, die individuen respecteert en mondig maakt. Het zet mensen ertoe aan te reflecteren op hun
eigen houding en erover te spreken. Dit brengt meestal een diepgaande uitwisseling op gang die zeer
gemeenschapsvormend is. Ze kunnen hun houding en waarden verbinden met deze kaarten. Sommige
gemeenschappen hangen deze kaarten (of hun eigen versie ervan) in hun gemeenschapsruimte als
herinnering.

Doelstelling

Tijdsduur

Bewustmaking van de deelnemers om te weten wat
nodig is voor het welzijn van individuen in de
gemeenschap.

75 - 120 minuten

Materialen voorbereiding
De Gemeenschapskaarten zijn een set van 12
kaarten die uitleggen welke mentaliteit nodig is
voor gemeenschapsprojecten. Ze kunnen worden
gedownload via de website clips.gen-europe.org,
zoek naar Community Cards.

Doelgroepen
Deze methode kan worden gebruikt in
trainingen en in het werken met echte
groepen. De doelgroep is een groep die
voor langere tijd samenwerkt en
geïnteresseerd is in het creëren van een
gemeenschapsgevoel.

Aantal deelnemers
minimaal 4 – maximaal 24
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Duration

3´
20´
5´
20´
20´
5´

INTRODUCTIE

Activity
INKADERING VAN DE OEFENING

INKADERING (5 MINUTEN)

In de volgende oefening duiken we in onze collectieve
wijsheid over wat er nodig is om de individuen in een
gemeenschap te laten gedijen. Er is een bepaalde
houding, een bepaalde mentaliteit nodig om
gemeenschap mogelijk te maken.
De kaarten zullen dienen als geheugensteuntje en
inspiratiebron voor de verschillende houdingen /
gedragingen.

INTRODUCTIE VAN DE
GEMEENSCHAPSKAARTEN
KAARTEN PAKKEN

GESPREK IN KLEINE GROEPEN

PLENAIRE OOGST

DEBRIEFING

DIT ZIJN MINIMUM-TIJDEN. VOOR DE KLEINE
GROEPEN KUN JE EVT MEER TIJD NEMEN.

GEMEENSCHAPSKAARTEN
INSTRUCTIE 1 - INTRODUCTIE GEMEENSCHAPSKAARTEN (20 MINUTEN)
De begeleider introduceert de 12 gemeenschapskaarten, illustreert de tekst met zijn/haar persoonlijke wereldbeeld en
voorbeelden uit het gemeenschapsleven.
Op een leerpad zijn
Alles wat ik tegenkom, hoe pijnlijk het ook is, kan bijdragen aan mijn leren en mijn spirituele groei.
Zelfbewustzijn
Het kennen van mijn eigen zwakheden en triggerpoints. Ze niet verbergen, maar ermee werken en erover spreken.
Zelfverantwoordelijkheid
Ik ben verantwoordelijk voor bijna alles wat mij overkomt. Alleen ik kan mijn leven veranderen, ik kan niet verwachten dat
iemand anders dat voor mij doet.
Empathie
Voor mezelf en voor anderen
Bewustzijn over emoties
Verantwoordelijkheid nemen voor mijn emoties, en de achtergrond ervan onderzoeken. Waarom reageer ik met deze emotie?
Wat vertelt de emotie mij? Wat kan ik hieruit leren?
De behoeften van anderen respecteren
... en de houding dat het oké is, dat iedereen op zoek is naar een manier om in zijn/haar behoeften te voorzien.
Eerlijke en transparante communicatie
Communicatie over intieme kwesties, over mijn eigen zwakheden en twijfels, schept vertrouwen
Bewustzijn over rollen, macht en voorrechten
Bewust omgaan met de implicaties van rollen, macht, rang en voorrecht. Het doel is om zoveel mogelijk mensen in hun kracht
te zetten.
Wat is waarheid?
Voorbij de vraag van goed of fout, is er een plaats waar we elkaar kunnen ontmoeten. (Rumi)
Accepteer subjectieve waarheden en neem ze serieus.
Uitnodigen tot feedback en omgaan met fouten
Openstaan voor het geven en ontvangen van feedback. Fouten verwelkomen als een kans om te leren en mensen niet de
schuld geven van fouten
Belangstelling voor mensen
Echte interesse in de diversiteit en gelijkenis van menselijke ervaringen. Het besef dat ik veel over mezelf kan leren in de
ontmoeting met anderen.
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GEMEENSCHAPSKAARTEN
Belangrijk advies voor de begeleider:
Het is verleidelijk om veel te spreken over de persoonlijke verlichting en inzichten tijdens het presenteren van deze 12
kaarten. Het belangrijkste deel van de methode is niet de toespraak van de begeleider, maar de tijd die wordt besteed
aan de uitwisseling over deze kaarten. Probeer het dus kort te houden. Probeer niet meer dan 1 minuut te spreken voor
elke kaart. Leg de kaart waarover je hebt gesproken in een kleine cirkel in het midden van de kring waarin de mensen
zitten. Als mensen op een andere manier zitten, hang ze dan op.

INSTRUCTIE 3: KAARTEN PAKKEN EN
GROEPJES VORMEN (5 MINUTEN)
De bedoeling van deze stap is ervoor te zorgen dat alle kaarten
zijn verdeeld over de deelnemers. De manier waarop je dit doet is
niet belangrijk, je kunt de kaarten gewoon aan de groepsleden
geven, maar meestal probeer je de deelnemers te betrekken bij
de vraag of ze bewust één of twee kaarten willen kiezen, omdat
die iets voor hen betekenen - ofwel dat ze uitdrukken wat ze
denken, ofwel dat ze twijfels hebben over het belang van die
kaart. In ieder geval moeten begeleiders/ trainers ervoor zorgen
dat de deelnemers hier niet te veel tijd aan besteden, want het is
eigenlijk niet belangrijk wie welke kaart heeft en waarom.
Als er meer dan 12 deelnemers zijn, moeten de
gemeenschapskaarten twee keer worden afgedrukt, op papier
van verschillende kleuren en er moeten altijd twee kaarten zijn
met hetzelfde opschrift in twee kleuren. Dan wordt de mensen
gevraagd om eerst alle kaarten te nemen van de kleur die
bovenaan ligt, en pas als ze allemaal genomen zijn, van de
tweede set kaarten te nemen.
Na het overhandigen van de kaarten vraag je ze groepjes te
vormen van 2-4 personen.

INSTRUCTIE 4: GESPREK IN KLEINE
GROEPJES OVER DE KAARTEN
(MINIMAAL 20 MINUTEN)
Dit is het belangrijkste deel van de oefening. Het is het deel
waar de deelnemers dieper duiken in het denken over de
onderwerpen op de kaarten. Ze spreken over hun eigen
ervaringen, ze discussiëren in de kleine groep en dit zal hun
begrip verdiepen van wat er op de kaart staat.
Vragen die deze verkenning kunnen sturen, zijn o.a.:
- Zijn ze het ermee eens dat dit belangrijk is voor een
bloeiende gemeenschap? Waarom (niet)?
- Wat zijn hun persoonlijke ervaringen met deze houding?
- Wat kunnen we doen om deze houding in
gemeenschappen te bevorderen?
- En in jouw gemeenschap in het bijzonder?
De begeleider moedigt de groep aan om ervoor te zorgen
dat iedereen in de kleine groep zijn ervaring inbrengt.

TIP voor de begeleider:
EVooral als de groepjes uit meer dan 2 personen bestaan, is het zinvol om af en toe een bel te laten rinkelen en
tijdsinstructies te geven en de groep eraan te herinneren dat iedereen de tijd moet krijgen om te spreken. (De helft van
de tijd die je hebt voor de uitwisseling is nu voorbij ...., later: Nog 5 minuten!)

INSTRUCTIE 5: PLENAIRE OOGST (20 MINUTEN)

INSTRUCTIE 6: DEBRIEFING (5 MINUTEN)

De kleine groepjes melden de essentie van hun discussie over de kaarten
terug in de hele groep, in popcorn-stijl. Andere groepsleden en de
begeleider mogen iets toevoegen of vragen stellen.
De kaart wordt teruggegeven en opgehangen. Belangrijke opmerkingen
over de kaarten worden ernaast opgeschreven, of idealiter in een
tekening of pictogram vastgelegd, om ook andere leerstijlen aan te
spreken.

Hoe was het? Denk je dat de kaarten een goed hulpmiddel zijn om een
gesprek te voeren over wat belangrijk is voor gemeenschapsgevoel? Zou
je andere kaarten willen toevoegen? Denk je dat sommige niet nodig
zijn?
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HET EMOTIONELE WIEL
NIVEAU: INDIVIDU EN GEMEENSCHAP

Het Emotionele Wiel is geworteld in de cultuur van de Amerikaanse Indianen en is een praktische
ontwikkeling van de praatstok (talking stick). Het creëert een intieme, speciale atmosfeer voor mensen om
hun gevoelens, verwachtingen en verlangens te uiten, en maakt de magische energie van de groep
zichtbaar.

Doelstellingen

Tijdsduur

Deze methode is nuttig om:
- ruimte te scheppen voor persoonlijk delen in de
groep, en zo individuen te helpen hun emoties te uiten
- een vertrouwelijk moment te creëren om nuttige
informatie over gekozen onderwerpen te verzamelen
- de "magische" energie van de groep en de
wederzijdse steun tussen de leden zichtbaar te maken

afhankelijk van de groepsgrootte:
30 - 90 minuten

Materialen voorbereiding
Het Emotionele Wiel is een praktisch werktuig dat
van tevoren in elkaar moet worden gezet.
Het wordt gemaakt met een hoelahoep, een
muskietennethouder of een soortgelijk rond
voorwerp, eventueel van hout of natuurlijk
materiaal.
De koorden worden bevestigd naar gelang het
aantal deelnemers; elk koord moet ongeveer 4
meter lang zijn. De groep zit op stoelen die in een
kring zijn geplaatst met het Wiel op de grond in
het midden.

Doelgroep
Het instrument kan in elke groep, met
verschillende doelstellingen, op
verschillende manieren worden gebruikt
- als evaluatie-instrument aan het einde
van een training of workshop
- als een instrument om met elkaar over
gevoelige zaken te praten op momenten
dat de communicatie moeilijk verloopt
- als informatiehulpmiddel wanneer een
specifieke vraag wordt gesteld
- om een bepaalde persoon of
gebeurtenis in het zonnetje te zetten.

Zie de foto's op de laatste bladzijde van deze handout.

Aantal deelnemers
minimaal 5, maximaal 30
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Tijdsduur

INTRODUCTIE

Onderwerp

5´
5´
30´-90´
10´

INKADERING – HET EMOTIONELE
WIEL EN CLIPS

HET ONDERWERP BEPALEN

DE EMOTIONELE WIEL SESSIE

DEBRIEFING

INKADERING - 5 MINUTEN

Het Emotioneel Wiel wordt gepresenteerd als een
hulpmiddel om ruimte en steun te geven aan emoties,
onuitgesproken gedachten, ideeën en gevoelens in de
groep.
In het begin ligt het Wiel op de grond in het midden van
de ruimte, en alle deelnemers zitten er in stoelen
omheen.
Op stoelen zitten is beter dan op de grond, omdat het
Wiel dan gemakkelijker opgetild kan worden als er aan de
koorden getrokken wordt. Elke persoon neemt een koord
in haar/zijn handen en wacht op de instructies van de
begeleider.
Een verwijzing naar CLIPS is ook nuttig, in het bijzonder
naar het Individu- en het Gemeenschapsniveau en hoe
die nauw met elkaar verbonden zijn.

HET EMOTIONELE WIEL
INSTRUCTIE 1 - HET ONDERWERP
BEPALEN - 5 MINUTEN
De begeleider start door het onderwerp of de vraag te
formuleren die door de groep zal worden behandeld.
Je kan een indicatie geven van de tijd die elke persoon zal
krijgen (meestal een paar minuten). Dan nodig je de hele
groep uit om aan de koorden te trekken, en het wiel zal "op
magische wijze" van de grond komen.
Wanneer een persoon wil spreken, trekt hij/zij aan het koord
en het wiel beweegt in haar/zijn richting.
Alle andere deelnemers worden uitgenodigd om afgestemd
te zijn en te "voelen" waar het wiel heen wil, door hun eigen
koord te laten vieren en het wiel zo te laten bewegen. Alle
deelnemers worden uitgenodigd om het hele proces bij te
wonen, maar niemand is verplicht te spreken als hij/zij dat
niet wil.

INSTRUCTIE 2 - DE EMOTIONELE WIEL
SESSIE - 30 TOT 90 MINUTEN
Iedereen die wil spreken zal de kans krijgen om aan het
koord te trekken en het Wiel in haar/zijn richting te
trekken, zo dicht als zij/hij voelt.
Het Wiel zal de groepsenergie en -focus belichamen.
Wanneer een persoon spreekt, luistert iedereen in stilte.
Sommige groepen vinden het prettig om "Ik heb je
gehoord" of iets soortgelijks te zeggen aan het einde van
ieder persoonlijk deel.
Geef het Wiel de tijd om van tijd tot tijd in het centrum
te stoppen en te rusten; het zal weer in beweging komen
alsof het bezield wordt door zijn eigen energie.
Het is ook interessant op te merken dat het Wiel blijft
zweven zelfs als één of twee mensen hun eigen koord
loslaten; dit symboliseert de groepsenergie die de leden
kan ondersteunen wanneer zij zich op de een of andere
manier zwak of minder actief voelen.

INSTRUCTIE 3 - DEBRIEFING
10 MINUTEN
Normaliter vereist dit soort oefening geen nabespreking,
behalve een minuut of twee stilte.
De begeleider kan uitnodigen tot individuele reflectie
over hoe het voelde om aandacht van de groep te vragen:
Was het moeilijk om aan het koord te trekken? Voelde je
je gespannen toen je het deed?
Voelde je je gesteund door de groep tijdens de hele
oefening?
Aan het eind bedankt de begeleider iedereen voor
zijn/haar deelname en herinnert de groep eraan dat alle
gedeelde informatie vertrouwelijk is en binnen de groep
zal blijven.
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HET EMOTIONELE WIEL
TIP VOOR BEGELEIDERS:
Het Emotionele Wiel is een uitstekend hulpmiddel / methode om de kloof tussen individu en gemeenschap te
overbruggen, en verborgen emoties en gevoelens die moeite hebben om een plek te vinden om te landen, naar boven
te brengen.
Het werkt bij kwesties rond rangen en macht, omdat iedereen wordt uitgenodigd om op dezelfde manier bij te dragen,
en het bevordert individuele weerbaarheid.
Het vertrouwen vinden om aan het koord te trekken kan voor sommige mensen een uitdaging zijn, en kan aan het licht
brengen hoe mensen zich in de groep voelen.
Het bouwt het vertrouwen van de groep op door de eenvoudige en krachtige praktijk van het luisteren met respect en
in stilte.
Het is een eenvoudige, krachtige, makkelijk te gebruiken methode, zeer aan te bevelen. Het wiel zelf is alleen een
beetje onhandig om mee te nemen, maar kan vrij snel gemaakt worden als je de juiste stukken bij de hand hebt.
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ECODORP SPEELKAARTEN
NIVEAU: INDIVIDU, GEMEENSCHAP, INTENTIE, PRAKTIJK

Een methode in CLIPS die gebruik maakt van de GEN Ecodorp speelkaarten
- brengt motivaties, intenties, vaardigheden en leerbehoeften van een groep in kaart.
De kaarten zijn interactief en bieden ruimte voor reflectie, zowel voor het individu als voor de groep.

Doelstellingen

Tijdsduur

Deze methode heeft tot doel:
motivaties van groepsleden in kaart te brengen
de vaardigheden en leerbehoeften van groepsleden in
kaart te brengen
te zoeken naar een gemeenschappelijke intentie voor
een groep

Ongeveer 1,5 uur (met een pauze
tussendoor). Kan worden gesplitst of een
van de oefeningen kan worden
weggelaten.
Alternatief spel duurt ongeveer 50 minuten.

Materialen voorbereiding
Een set GEN Ecodorp speelkaarten. Kan
gekocht worden op de GEN website.
Een Ecovillage Speelkaarten Mandala Mat
indien mogelijk, maar niet nodig (hier te
koop).

Doelgroep
Gemeenschappen / groepen met een
gezamenlijke taak.
Men onderkent dat de speelkaarten zijn
afgeleid van de ecodorp-ervaring en wat het
ecodorp-leven kenmerkt.

Breng kleine stenen, nootjes of soortgelijke
items, ten minste drie van elk item voor elke
deelnemer.

Aantal deelnemers

Leg de kaarten op de grond in de vorm van de
GAIA Education mandala, elke dimensie in elke
eigen hoek (zie foto hieronder).

Minimaal 4 – maximaal 40.
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Tijdsduur

5´
25´
20´
5´
25´
10´

INTRODUCTIE

Onderwerp
INTRODUCTIE – INKADERING
GEN ECODORP SPEELKAARTEN EN
CLIPS
MOTIVATIE IN KAART BRENGEN

VAARDIGHEDEN IN KAART BRENGEN

PAUZE

INKADERING - 5 MINUTEN
De kaarten zijn ontwikkeld door het Global Ecovillage
Network (GEN). De 34 kaarten illustreren en zijn de
neerslag van jaren van experimenteren en leren binnen
dit wereldwijde netwerk. De kaarten zijn verdeeld in vijf
groepen - vier dimensies van duurzaamheid
gerangschikt rond een centraal pad.
De vier dimensies zijn samenleving, cultuur, ecologie en
economie. Het pad is 'holistisch ontwerpen'. Samen
vormen ze een instrument om te spelen, te reflecteren,
te bespreken, te leren en te ontwerpen - voor zowel
individuen, groepen, projecten, organisaties en
gemeenschappen.
In CLIPS gebruiken we de kaarten om dichter bij onze
intenties te komen - de drijfveren die een groep
samenbrengen (de innerlijke roeping). Ook om
individuele vaardigheden en leerbehoeften in kaart te
brengen, wat leidt tot een beeld van de
vaardigheden/behoeften in de groep. Uiteindelijk komen
we dichter bij wat de intentie en de visie/missie voor
deze groep zou kunnen zijn. Aan de slag!

INTENTIE IN KAART BRENGEN

AFSLUITING

MOTIVATIE IN BEELD BRENGEN
INSTRUCTIE 2 - MOTIVATIE DELEN
(10 MINUTEN)

INSTRUCTIE 1 - INTRODUCTIE
(1O MINUTEN)
Zeg de deelnemers om elk 3 steentjes te nemen en die op
de kaarten te leggen die voor hen het belangrijkst zijn, als
een sterke motivatie om zich bij de groep aan te sluiten.
Vraag de deelnemers om een rondje om de kaarten te lopen
en ze allemaal te bestuderen voordat ze besluiten welke
kaarten te kiezen.
TIP: Het kan gemakkelijker zijn om een relatie te leggen met
motivatie dan met intentie - en heel vaak zal het aan de
orde stellen van motivatie leiden tot intentie. Daarom
beginnen we met motivatie.

Als alle deelnemers hun steentjes hebben gelegd, vraag je ze
om commentaar, eerst op het algemene niveau en dan op
het individuele. Wat zien we? Welke dimensie heeft veel
steentjes - welke hebben er maar weinig? Zijn de steentjes
veel verspreid - of zijn ze meer gegroepeerd geplaatst?
Vraag na de algemene analyse enkele deelnemers om hun
persoonlijke motivaties te delen. Beoordeel of alle stemmen
gehoord moeten worden of alleen diegenen die het meest
enthousiast zijn om te delen.
Vraag vooral naar de achtergrond van steentjes die zonder
andere steentjes op een kaart liggen - wat was iemands
motivatie om de steen daar te plaatsen?

INSTRUCTIE 3 - DEBRIEFING
(5 MINUTEN)
Hoe was het om te doen?
Individueel: Heb je iets nieuws geleerd over wat jou beweegt
in deze groep - en hoe dat zich verhoudt tot motivaties van
anderen?
Groep: Enige nieuwe inzichten? Hoe ga je om met
verschillende motivaties?
Sluit de sessie over MOTIVATIE af met het maken van een foto
voordat je de items weer van de mat (of uitgestalde kaarten)
haalt.
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VAARDIGHEDEN IN KAART BRENGEN
INSTRUCTIE 1 - INTRODUCTIE
(10 MINUTEN)

INSTRUCTIE 2 - DEBRIEFING
(10 MINUTEN)

Na met motivaties bezig te zijn geweest, gaan we nu aan
de slag met vaardigheden en leerbehoeften.

Wat zien we nu? Welke dimensies en kaarten hebben veel of
weinig steentjes - welke hebben veel er veel?

Plaats 3 steentjes op kaarten waar je VAARDIGHEDEN hebt,
waar je iets hebt om mee bij te dragen, iets wat je anderen
kunt leren, een gave die je kunt delen.

Hoe kunnen we dit ontstane beeld gebruiken om na te gaan
welke vaardigheden we als groep hebben, welke
leerbehoeften misschien overeenkomen met de
vaardigheden van andere leden? Welke vaardigheden moeten
in de groep worden versterkt om op bepaalde gebieden beter
te worden? Misschien een basis voor de werving van nieuwe
leden?

Plaats 3 steentjes op kaarten waar je iets wilt leren. Kaarten
die een verbeelding kunnen zijn van wat je wilt bereiken, in
termen van nieuwe vaardigheden en inspiratie.

Sluit de sessie over VAARDIGHEDEN af met het maken van
een foto alvorens de steentjes weer te verwijderen.

INTENTIE IN KAART BRENGEN
INKADERING
(5 MINUTEN)
We hebben nu zowel de motiveringen als de vaardigheden/leerbehoeften in kaart gebracht. Vervolgens moeten we nagaan op
welk gebied deze groep zich echt wil richten. Wat is de gemeenschappelijke intentie met het project en hoe kan dat in de
visie/missie worden geïntegreerd?

INSTRUCTIE 2 - DEBRIEFING
(10 MINUTEN)

INSTRUCTIE 1 - INTRODUCTIE
(10 MINUTEN)
Loop rond de kaarten en denk aan het project.
Denk niet vanuit het individuele perspectief, maar wat je
als groep mensen samen kunt doen, in het gezamenlijke
project.
Leg je 3 steentjes op kaarten die centraal staan in waar jij
denkt dat de intentie van de groep ligt.
Wat wordt door jullie gedeeld, wat is tot nu toe onderdeel
van jullie discussies geweest en waar zie je dat de groep
samen kan komen en een wezenlijk verschil kan maken.

Kijk naar waar de steentjes geplaatst zijn.
Alleen in één dimensie, verspreid in alle dimensies, sterk in
twee dimensies? Staan sommige kaarten centraal?
Hoe past het bij intentiestatements die de groep al heeft
geformuleerd? Zijn er nieuwe inzichten?
Benadruk dat het 'resultaat' niet betekent dat de groep de
andere kaarten niet als serieuze aspecten beschouwt om te
overwegen - maar een keuze moet maken voor wat de kern is.
Moedig de groep aan om de kaarten te gebruiken bij het
definiëren van zijn intentie, visie/missie. Sluit de sessie over
INTENTIES af met het maken van een foto voordat u de
steentjes verwijdert.
Vertel de groep dat ze de kaarten in de groep kunnen
gebruiken om na te gaan hoe het project in de loop van de
tijd verandert. De kaarten kunnen periodiek, bijvoorbeeld
jaarlijks, worden gebruikt om in beeld te krijgen hoe de
dynamiek eruitziet in de groep, op een bepaald moment en
in een bepaalde groepssamenstelling.
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ALTERNATIEF: WERKEN MET DE ONTWERPKAARTEN
EEN ONTWERP SPEL
(50 MINUTEN)
Introduceer de Ecodorp speelkaarten, door een set kaarten
op de grond te leggen. Doe misschien een van de
voorgaande oefeningen. Deel dan een kopie van de
speelkaarten uit aan elke groep van 4 - ze kunnen in veel
verschillende maten gekocht worden bij GEN.
Vraag de groepen hun project te ontwerpen door 10 kaarten
te kiezen die zij het meest essentieel achten voor dit
specifieke project.
Vraag de groepen dan om de 3 kaarten te kiezen die de
hoogste prioriteit hebben.
Vraag elke groep om hun ontwerp - hun 10/3 gekozen
kaarten - te tonen. Hang ze op, zodat iedereen de 10/3
kaarten van elke groep kan zien. Ga na of er overeenkomsten
zijn en bespreek de kaarten die slechts enkele groepen
hebben gekozen.

De discussies bij het kiezen van 10 kaarten uit de 34 kaarten en
vervolgens 3 kaarten uit de 10 kaarten stimuleren waardevolle
reflecties, zowel voor de individuen als voor de groep
Het kan de groep iets nieuws brengen om op deze manier met
de kaarten te werken - of het kan gebruikt worden om te
herbevestigen dat de groep op de goede weg is of nog veel
werk moet verzetten op het gebied van intentie/visie/missie.
Als begeleider moet je nadenken over hoe je omgaat met zeer
uiteenlopende resultaten en hoe je een groep met een
onduidelijke focus ondersteunt, zodat het resultaat niet
teleurstellend wordt.
Vier de verscheidenheid van je intenties - en vier wat verenigt.

TIP: Het kan een gevoel van opluchting geven aan groepsleden om te beseffen, dat alle groepjes veel van
dezelfde kaarten hebben gekozen bij het kiezen van de 10 kaarten - en zelfs de 3 kaarten. Zelfs als er
misverstanden en conflicten zijn, is de kern (de 10/3 kaarten) nog steeds van kracht en datgene wat kan
verenigen.

RELATIE MET HET CLIPS MODEL
Bij de GEN Ecodorp speelkaarten wordt een uitgebreid
boekje meegeleverd met voorgestelde oefeningen. De
kaarten kunnen op verschillende manieren gebruikt
worden.
In CLIPS gebruiken we ze bij het werken met INTENTIE,
maar ook om de relatie tussen het INDIVIDUELE en de
GEMEENSCHAP te onderzoeken. Ze kunnen ook laten
zien welke PRAKTIJK er in een gemeenschap wordt
ervaren.
Het scheppen van ruimte voor de dromen van mensen
kan de energie van de groep verheffen en persoonlijke
onderlinge verbanden aan het licht brengen die anders
misschien verborgen blijven.
Het "intentie" niveau moet aan het eind komen, om te
controleren of de beschikbare vaardigheden, middelen
en dromen zijn afgestemd op de missie en strategie, of
dat er iets moet worden aangepast om een betere
synergie te creëren.

TIP VOOR BEGELEIDERS:
Als begeleider moet je een balans vinden tussen in een hoog tempo spelen en tijd houden voor reflectie, delen en leren. Merk
op dat het voor sommige mensen vermoeiend kan zijn om lang te staan. De beweging om voorwerpen te plaatsen zal helpen.
Merk op dat het beeld van de steentjes op de kaarten voor zichzelf spreekt en soms niet veel toelichting nodig heeft.
Dat is de kracht van het werken met voorwerpen en beeldmateriaal.
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DE DROOMCIRKEL
NIVEAU: INTENTIE
De Droomcirkel is een onderdeel van "Dragon Dreaming Project Ontwikkeling". Het is een krachtig
hulpmiddel dat dient om een project te transformeren van een project van de oprichter(s) naar een
project van de hele groep. Het wordt gebruikt aan het begin van een projectcyclus en levert een
gedeelde droom op die gemakkelijk kan worden gebruikt als basis voor het formuleren van de visie,
de missie en de doelstellingen van een project.

Doelstellingen

Tijdsduur

Het doel van deze methode is een gedeelde droom
van de hele groep te ontwikkelen waarin iedereen
bijdraagt wat voor hem of haar het belangrijkst is.

Ongeveer 1 uur

Materiaal voorbereiding

Doelgroep

Papier, stiften en een praatstok

Groepen die aan het begin staan van een
gezamenlijk project

Aantal deelnemers
Minimaal 3 - maximaal 20.
Een grotere groep kan worden verdeeld in
kleinere groepen en apart werken en aan het
eind hun dromen samenbrengen.
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Duration

INTRODUCTIE

Activity

5'
25-45
10'

INTRODUCTIE - INKADERING

INKADERING (5 MINUTEN)
DROOMCIRKEL
DE GEDEELDE DROOM VIEREN

De methode van de Droomcirkel maakt deel uit van de
gereedschapskist van Dragon Dreaming, een inspirerend
projectontwikkelingsmodel, gecreëerd door John Croft,
een Australische gemeenschapsconsulent. Het is
gebaseerd op de filosofie van de Australische aboriginals.
John Croft noemt de Droomcirkel "het paasfeest van het
project". Het is het moment waarop een project sterft als
het project van de oprichter en herrijst als het project
van de hele groep. Het is een belangrijke stap om het
"oprichterssyndroom" te overwinnen, waarbij projecten
vaak vrijwel uitsluitend projecten zijn van de oprichter en
enkele mensen die hem of haar bijstaan.
Met de Droomcirkel wordt iedereen uitgenodigd om de
droom te vervolmaken op zo'n manier dat het echt een
gedeelde droom wordt - en later een realiteit!

DE DROOMCIRKEL

INSTRUCTIE INTRODUCEER DE DROOMCIRKEL
5 MINUTEN

DROOMCIRKEL
25 - 45 MINUTEN

De initiatiefnemer heet de genodigden welkom op de
bijeenkomst en presenteert heel kort zijn/haar droom.
Vervolgens stelt hij een Generende Vraag zoals: "Hoe zou
dit project eruit moeten zien, zodat je na afloop kunt
zeggen: dit was de best mogelijke manier om mijn tijd
te besteden?"
Vervolgens worden de deelnemers uitgenodigd om hun
dromen te delen in een kring, met behulp van een
praatstok of een ander "pratend voorwerp". Alleen de
persoon die de praatstok in zijn/haar hand heeft, mag
spreken en een element van zijn/haar persoonlijke
droom toevoegen aan de gemeenschappelijke droom.
Nodig mensen uit om datgene toe te voegen wat voor
hen het belangrijkst is - en om slechts één aspect per
keer toe te voegen. Er zullen vele rondes zijn, genoeg tijd
om de hele droom te voltooien.
Wat belangrijk is in deze stap is dat we ons in een
droomfase bevinden. In een droomstadium zijn er geen
tegenstellingen, is het niet nodig om ruzie te maken
over verschillende dromen. Voeg gewoon jouw deel van
de droom toe.
Eén persoon maakt aantekeningen op een groot flipover papier, vat de essentie van ieders droom samen en
noteert ook wiens droom het was.

Volgens de hieronder vermelde instructies begint de
Droomcirkel zich te ontvouwen.
De begeleider heeft een belangrijke rol in het
creëren van de magie van de Droomcirkel:
Zorg ervoor dat er geen discussies ontstaan - die
komen later wel aan bod!
Zorg ervoor dat de cirkel in een soort flow komt. Dit
houdt meestal in dat de delen van de droom snel
genoeg worden toegevoegd om een flow te
ontwikkelen en langzaam genoeg dat het niet als
gehaast aanvoelt. Als iemand geen idee heeft, wordt
hij of zij uitgenodigd om de praatstok aan de
volgende persoon door te geven. De stok komt
vanzelf nog een keer langs.
Als de facilitator de indruk heeft dat de cirkel te snel
of te langzaam verloopt, is het belangrijk om in te
grijpen en de deelnemers aan te moedigen om de
snelheid te veranderen.
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THE DREAMING CIRCLE
Onthoud, om het meeste uit je Droomcirkel te halen:
Gebruik een spreekstok.
Als je schrijft, schrijf dan de essentie van de droom, niet alle woorden.
Elke persoon voegt één droom per keer toe.
Wees niet te rationeel en niet te abstract.
Relateer de droom aan het echte leven.
Beschrijf de droom in tegenwoordige tijd, en alsof hij al echt is.

DE GEDEELDE DROOM VIEREN (10 MINUTEN)
Na afloop van de Droomcirkel leest de groep hardop alle dromen voor die op de flip-over zijn
geschreven en viert ze als hun gezamenlijke droom.

HOE VERDER?
Het document van de Droomcirkel kan gezien worden als een steengroeve die gebruikt kan worden voor alle "intentiedocumenten". Het kan gebruikt worden om een flyer te maken met een beschrijving van het gewenste project, het kan
gebruikt worden als inspiratie om een duidelijke visie en missie van het project te formuleren. Op de volgende bijeenkomst
moet de groep het droomdocument bekijken en zien of er tegenstrijdigheden zijn: iemand wil een veganistisch project, de
anderen willen dieren hebben voor melk en vlees...
Als er tegenstrijdigheden zijn, moet hiernaar gekeken worden met de nadruk op de vraag:
Is er een mogelijkheid voor een gedeelde droom, omdat veel aspecten van de droom zo op elkaar lijken dat de
tegenstrijdigheid kan versmelten tot een gedeelde droom? Of is dit het punt voor een vermenigvuldiging van het project: om
twee projecten te starten vanuit één droomcirkel? Dit is evengoed een succes en geen mislukking!
Sommige groepen proberen wanhopig om alle dromen in één project te integreren - dit is niet altijd nuttig en leidt er vaak
toe dat geen enkele droom wordt gerealiseerd. Daarom is het belangrijk om het idee te introduceren dat het
vermenigvuldigen van projecten soms een goede oplossing kan zijn.
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CONSENT- BESLUITVORMING
NIVEAU: STRUCTUUR
Besluitvorming bij consent is een flexibele en efficiënte besluitvormingsmethode. Het zorgt voor een
andere manier van omgaan met voorstellen waarover een besluit moet worden genomen, waarbij het
belang van collectieve intelligentie wordt benadrukt.

Doelstellingen

Tijdsduur

Het doel van deze activiteit is een methode aan
te leren die de groep kan gebruiken om
besluiten te nemen - als de methode en de
aanpak passend zijn voor de groep.
Leren hoe besluiten met consent kunnen
worden genomen.
Het proces en de beginselen ervan begrijpen:
transparantie, doeltreffendheid,
gelijkwaardigheid.
"Goed genoeg voor nu, veilig genoeg om te
proberen"

Minimaal 45 - maximaal 90 minuten

Doelgroep

Materiaal voorbereiding
2 vooraf beschreven flipover vellen, één met de

Groepen en trainers

toestemmingsfasen, en één met de
kwaliteitscriteria van een voorstel; papier ,
pennen .

Aantal deelnemers
7-20
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Tijdsduur

30´
10´
10-20´
10´
10´

INTRODUCTIE

Activiteit

INKADERING- 15 MINUTEN

INTRODUCTIE - INKADERING

FASE 1: VERHELDEREN

FASE 2: BEZWAREN & VERBETERINGEN

FASE 3 : PUBLICEREN

SLOTRONDJE

INTRODUCTIE: WAT IS EEN VOORSTEL
15 MINUTEN
De begeleider legt uit wat een voorstel is.
Voor een goede besluitvorming moeten voorstellen
aan een paar kwaliteitscriteria voldoen:
1- Het voorstel past binnen het domein of de
beslissingsbevoegdheid van de groep.
2- Het beschrijft duidelijk het probleem of de kwestie
die moet worden opgelost; deze beschrijving wordt
ondersteund door feiten en observaties.
3- Het richt zich op de oorzaken, in plaats van op de
symptomen. De oorzaken van het probleem worden in
de tekst beschreven, en er wordt aangegeven aan
welke behoeften niet wordt voldaan.
4- Het wordt ondersteund door beredeneerde
argumenten: de argumenten maken duidelijk hoe het
voorstel de oplossing van het probleem of de situatie
zal ondersteunen.
5- Het is open, niet gepresenteerd als een verzoek of
een verplichting, maar eerder als een voorstel: tijdens
het proces kunnen alternatieve opties naar voren
komen en/of worden toegevoegd.
6- Het bevat een actieplan en een agenda. Waar
mogelijk wordt een positief actieplan met een
tijdschema gespecificeerd, waarbij de doelstellingen
realistisch, haalbaar en controleerbaar zijn, en waarbij
de mensen hun naam bij elke actie kunnen zetten.
De groep presenteert een voorstel om in het proces te
gebruiken.
CONSENT-PROCES:
Uitleg van de drie rondes en negen stappen van het
proces.
Het is nu tijd om met de methode te gaan
experimenteren. Als er behoefte is om de grote groep
in kleinere groepen te verdelen, is dit het moment om
dat te doen!

Deze activiteit is gericht op het aanleren van een
methode die de groep vervolgens kan overnemen
als een manier om beslissingen te nemen, indien
de methode en de aanpak voor de groep geschikt
lijken.
Om de oefening te kunnen doen, werkt de groep
met een concrete kwestie waarover ze een besluit
moet nemen. De begeleider vraagt de groep naar
iets wat bij hen op de agenda staat, om het als
voorbeeld te nemen.
De begeleider kan ook voorstellen doen over
onderwerpen die dicht bij de groep staan om mee
te werken.

FASE 1: VERHELDEREN
(10 MINUTEN)
1- Het voorstel wordt geïntroduceerd; er wordt
een ronde van verhelderende vragen gestart om
het voorstel beter te begrijpen.
2- Dan begint een reactieronde. Hier kunnen de
deelnemers hun mening of hun gevoelens over het
voorstel geven. Iedereen spreekt zich uit.
3- Als in de reactieronde de meerderheid van de
groep veel bedenkingen uit, is de conclusie dat
het voorstel niet ter goedkeuring kan worden
voorgelegd en dat er extra werk aan moet worden
verricht. Het wordt teruggestuurd naar de indiener
en voorlopig kan het proces niet worden
voortgezet. Als dit niet het geval is, ga dan verder
met de consent-ronde.

FASE 2: BEZWAREN & VERBETERINGEN

10 - 20 MINUTEN
1- Het eerste rondje bezwaren is nu geopend. In deze
ronde worden alle bijdragen gehoord zonder
onderscheid, of het nu gaat om zorgen, bezwaren,
enz ...
2- Het voorstel wordt zoveel mogelijk verbeterd door
wat er uit de groep naar voren komt.
3- Tweede bezwaarronde: dit is het moment om de
bezwaren in te brengen; alle deelnemers worden van
harte uitgenodigd om zichzelf de vraag te stellen
"Kan ik leven met dit voorstel ?". In deze tweede
ronde vereist een bezwaar een beredeneerd
argument dat een risico voor de groep en/of de
persoon aantoont als dit besluit wordt genomen. Als
het bezwaar geen beredeneerd argument van risico
inhoudt, dan wordt het niet aanvaard. Het proces
gaat dan verder en het voorstel wordt aanvaard
zonder bezwaren van de hele groep.
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CONSENT BESLUITVORMING
NIVEAU: STRUCTUUR
FASE 3: PUBLICATIE (10 MINUTEN)
1- Het voorstel wordt op papier gezet. De definitieve formulering wordt goedgekeurd en geverifieerd.
2- De definitieve formulering wordt in de notulen opgenomen.

3- Dat moet gevierd worden !!!! , op welke manier de groep ook kiest. Applaus, geluiden, enz ...

SLOTRONDJE (10 MINUTEN)
Plenaire debriefing: Hoe was het voor jou? Wil iemand een belangrijk inzicht delen met de groep?

WAT IS EEN BEZWAAR? "GOED GENOEG VOOR NU, VEILIG GENOEG OM TE PROBEREN"
De belangrijkste vraag bij het verlenen van toestemming is of iemand belangrijke bezwaren heeft tegen een
voorgesteld besluit. Consent geven betekent dat er geen overwegende bezwaren zijn. Het betekent ook: "Ik ben het er
misschien niet helemaal mee eens, maar ik wijs het voorgestelde besluit ook niet helemaal af en ik kan nog steeds
verder. De groep gaat verder met een besluit.
Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid opengehouden dat iedereen de uitvoering van een besluit kan tegenhouden, voor
het geval er alsnog belangrijke en beargumenteerde bezwaren opduiken. Dan moet het genomen besluit worden
heroverwogen en naar alternatieve oplossingen worden gezocht. Als iemand overwegende bezwaren heeft, wordt er in
eerste instantie van uitgegaan dat die bezwaren gaan over onbedoelde gevolgen of over werkbare manieren om de
besluitvorming te verbeteren. Daarom wordt het als de verantwoordelijkheid van individuen beschouwd om mogelijke
bezwaren tegen bestaande voorstellen, besluiten, overeenkomsten of activiteiten onder de aandacht van de groep te
brengen. Een bezwaar kan een geschenk zijn!

TIP: het is belangrijk dat de begeleider het
proces goed kent, en er praktische ervaring
mee heeft.
Je kunt hier meer info vinden:
https://www.sociocracyforall.org/consentdecision-making/
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SOCIOMETRIE
NIVEAU: STRUCTUUR
Sociometrie wordt vaak gebruikt bij de besluitvorming om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige
individuele posities van de mensen binnen de gemeenschap. Het kan het besluitvormingsproces
ondersteunen en wordt daarom gezien als onderdeel van de structuurlaag. In plaats van een stem te
geven die bestaat uit "Ja" of "Nee", geven mensen hun standpunt weer door middel van een plek in de
ruimte. Dit laat de nuances veel beter zien.
Onderstaand laten we verschillende manieren zien om dit instrument te gebruiken om de wensen en
persoonlijke voorkeuren binnen de groep te onderzoeken.

Doelstellingen

Tijdsduur

De positionering van de mensen in de groep
zichtbaar maken.
De tweedeling van "goedkeuring" en "afkeuring"
overstijgen en de deelnemers de kans geven hun
standpunt te laten zien.

5 tot 45 minuten

Materiaal voorbereiding
Genoeg plaats in de ruimte voor mensen om
daadwerkelijk te bewegen en een positie te kiezen.
Soms kunnen drie symbolen zinvol zijn voor het
markeren van

Doelgroep
Elke groep die gemeenschappelijke
besluiten moet nemen of die zich meer
bewust wil worden van de standpunten van
haar leden.

"100% JA"
"Neutraal", of "Weet Niet" en
"100% NEE"

Aantal deelnemers
5 - 300
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Tijdsduur

5´
ZO LANG
ALS NODIG

5´

INTRODUCTIE

Onderdeel
INTRODUCTIE – INKADERING

INKADERING- 5 MINUTEN

VRAGEN STELLEN EN
ANTWOORDEN IN BEELD KRIJGEN.

DEBRIEFING

Sociometrie is een gemakkelijk en belangrijk instrument,
niet alleen voor de gemeenschappelijke besluitvorming. Het
is meer dan alleen maar stemmen, want het maakt het voor
deelnemers mogelijk (letterlijk) standpunten in te nemen
tussen duidelijke goedkeuring en afkeuring en maakt
zichtbaar en hoorbaar waar de groep staat.
De mogelijkheid om zich in de ruimte te bewegen
bevordert de flexibiliteit om van standpunt te veranderen.

SOCIOMETRIE
ALTERNATIEF 2- ANDERE SOORTEN
ANTWOORDEN IN BEELD BRENGEN

ALTERNATIEF 1 - OMGAAN MET
VOORSTELLEN
We wijzen twee punten aan in de ruimte - één
staat voor 100% JA en kan worden gemarkeerd
met een kussen (of een stoel of een muur), een
ander punt aan de andere kant staat voor 100%
NEE op de vraag, en is gemarkeerd met een ander
kussen (of een stoel, een vel papier, of gewoon de
tegenoverliggende muur). Om het wat
gemakkelijker te maken een standpunt te bepalen,
wijzen we een derde punt aan, halverwege deze
twee punten, dat staat voor een standpunt waarbij
je voor geen van beide zijden kiest.
Formuleer een voorstel.
Vraag de deelnemers zich in de zaal te
positioneren naargelang hun mate van
instemming met het voorstel. Hen wordt gevraagd
hun positie ergens tussen de uitersten te kiezen als
ze in een bepaalde richting neigen maar er niet
helemaal van overtuigd zijn.
Geef de mensen de tijd om hun positie in de
ruimte te vinden.
Vraag dan deelnemers op verschillende plaatsen
op de sociometrische schaal om uit te leggen
waarom ze op juist die plek staan. Het is van
belang om zowel naar mensen uit het midden als
van de uitersten te luisteren, om te begrijpen wat
ze ervan weerhoudt om met een voorstel in te
stemmen.
Vaak leiden de opmerkingen van de verschillende
deelnemers tot een nieuwe vraag of een nieuw
voorstel, waardoor dieper kan worden ingegaan op
de cruciale punten van het vraagstuk. Na het
beluisteren van de argumenten kunnen er nieuwe
vragen worden gesteld waarin de nieuwe
argumenten zijn verwerkt, bijvoorbeeld: "Hoe zou
je standpunt veranderen, als we zouden.... (voorstel
om het argument te integreren)." "In hoeverre
beïnvloedt het feit dat (....) jouw standpunt?"

In plaats van 100% JA of NEE kunnen andere schalen
worden gebruikt om alles wat kan worden
gekwantificeerd in beeld te brengen. Het kan gaan
om afstanden of geldbedragen die mensen kunnen
investeren, of gewoon "sterker - zwakker", afhankelijk
van wat er besproken wordt.
Voorbeelden : Hoe ver weg van xy ben je bereid te
verhuizen? Of: Hoeveel euro zou je aan dit project zou
kunnen bijdragen?
In deze gevallen is het zinvol om post-its met getallen
op verschillende punten van de schaal te plakken,
zodat mensen een idee krijgen van de schaal.

ALTERNATIEF 3 - IEDEREEN DIE...
Op onderstaande manier is sociometrie een hulpmiddel
om mensen te leren kennen.
De groep staat in een kring en deelnemers stellen vragen
beginnend met "Iedereen die ...."
"Iedereen die graag gitaar speelt stapt in het midden." Dit
is een makkelijke manier om wat feiten over de groep te
weten te komen. Het verandert de sfeer als er vragen
worden gesteld met een enigszins uitdagende inhoud:
"Iedereen die verliefd wil worden tijdens dit kamp ...". of
"Iedereen die ooit in de gevangenis heeft gezeten .... "
Met de nodige voorzichtigheid gebruikt, kan dit soort
vragen interessante gesprekken, vertrouwen en
verbinding creëren.

ALTERNATIEF 4 - RANGEN EN STANDEN
Door een lijn te vormen volgens een voor de groep
belangrijke factor, zoals leeftijd, tijd doorgebracht in de
groep, jaren ervaring met een bepaald onderwerp, enz.
wordt een bepaalde rangorde in de groep zichtbaar.
Het is belangrijk alle soorten ervaring, inzet, deskundigheid,
etc. die hieruit naar voren komt, te waarderen. Bijv. weinig
ervaring = frisse blik, hoge leeftijd = levenservaring, etc.
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SOCIOMETRIE
Alternatieven met twee-dimensionele schalen
ALTERNATIEF 5 - ENTHOUSIASME, TIJD EN
GELD
Een meer gecompliceerde versie kan soms helpen om te
beoordelen of een groep klaar is om een geplande taak uit
te voeren. Gebruik sociometrie om het enthousiasme op de
ene schaal en de middelen op de andere in kaart te
brengen.
Instructies: (De windrichtingen zijn slechts voorbeelden,
vervang ze door iets dat geschikt is voor de ruimte die je
gebruikt).
De westelijke muur toont de schaal voor de tijd (en/of het
geld, afhankelijk van het besproken onderwerp) die je
ergens in kunt investeren.
De zuidelijke muur toont de schaal voor het enthousiasme
dat je ervoor hebt.
Het hoekpunt tussen de westelijke en de zuidelijke muur is
de plek voor de mensen die geen enthousiasme voor het
onderwerp hebben en er geen tijd voor hebben.
Hoe verder je naar het noorden gaat, hoe meer tijd/geld je
kunt investeren, hoe verder je naar het oosten gaat, hoe
meer enthousiasme je ervoor hebt. Zoek je plek voor de tijd
en het enthousiasme dat je hebt.
Projecten kunnen alleen worden gerealiseerd als er genoeg
tijd en genoeg enthousiasme voor is.

ALTERNATIEF 6 - DE LANDKAART
Stel je voor dat deze ruimte een kaart is van je regio, je
land, Europa, de wereld, afhankelijk van de samenstelling
van de groep. In het midden is de plaats waar we nu zijn.
(Geef nog twee referentiepunten, bv. naburige steden,
zodat de mensen zich een idee kunnen vormen van de
schaalgrootte.)
Ga op de plek staan waar je geboren bent, waar je nu
woont, waar je werkt, waar je je project wilt realiseren .....
(wat maar voor deze groep toepasselijk is).

ALTERNATIEF 7 - GROEPSDYNAMIEK
Sociometrie kan ook worden gebruikt om relaties tussen
subgroepen of binnen groepen zichtbaar te maken. Het is
vrij gemakkelijk en laagdrempelig als subgroepen wordt
gevraagd bij elkaar te gaan staan op een manier die laat
zien met welke andere groepen zij meer contact hebben en
met welke groepen minder.
De veel lastiger opdracht is een groep te vragen om - in
stilte - een beeld te creëren dat de relaties binnen een
groep en de nabijheid en afstand tussen groepsleden
visualiseert.
Het is duidelijk dat de complexiteit van menselijke relaties
nooit echt kan worden weergegeven in een
tweedimensionaal beeld.
Een groep deze opdracht geven, en reflecteren op de
dynamiek die ontstaat wanneer de groep dit beeld
probeert te brengen, kan een goede kapstok vormen om te
spreken over conflicten, spanningen en fricties in een
groep. Maar het kan ook makkelijk leiden tot kwetsbare of
explosieve situaties die veel expertise in faciliteren vereisen
om ermee om te gaan.

OORSPRONG VAN DE METHODIEK EN RELATIE TOT CLIPS
Sociometrie is ontwikkeld door Jacob Levi Moreno, een sociaal psycholoog uit de jaren '30 van de vorige eeuw. Sindsdien is
zij zeer vaak overgenomen, aan- en toegepast in uiteenlopende situaties.
In CLIPS wordt zij vaak gebruikt om de positie van individuen in besluitvormingsprocessen aan te tonen en zo een indruk te
krijgen van de stand van zaken in de gemeenschap. Op deze manier gebruikt, is het een instrument voor de "Structuur"-laag
van CLIPS.
In zijn vele variaties kan het ook worden gebruikt als een gemeenschapsvormend instrument door aspecten van een groep
te laten zien die voorheen niet zichtbaar waren.
Het ondersteunt ook individuen om hun mening te uiten door gebruik te maken van lichaamstaal in plaats van rationele
argumenten, waardoor zij zich meer gezien en gehoord voelen. Sociometrie kan ook helpen om duidelijkheid te scheppen
over de intentie van de groep, door te meten in hoeverre die aansluit bij de huidige doelen en idealen.
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KRACHTENVELD: WERKEN MET SPANNINGEN
DIAGNOSTISCHE METHODE
Spanningen kunnen worden gezien als een stukje opkomende informatie op een bepaald moment.
Een groepsproject zal situaties met spanningen doormaken als onderdeel van een groeiend en
veranderend leerproces. Deze methode maakt het mogelijk informatie te verzamelen door de groep
te observeren als een krachtveld, waar verschillende factoren de neiging hebben elkaar in
tegengestelde richtingen te duwen. Dit vergemakkelijkt de volgende stap: bepalen wat er kan
worden ontwikkeld om het krachtenveld en het proces van de groep te verbeteren.

Doelstellingen

Tijdsduur

Het doel is de groep te helpen een duidelijker
beeld te krijgen van welke factoren betrokken zijn
bij een situatie die als een spanning, probleem of
blokkade kan worden ervaren, en welke factoren
een positieve ontwikkeling zouden kunnen
ondersteunen.

1 tot 2 uur, afhankelijk van het aantal
deelnemers. Het zal ook afhangen
van welke onderwerpen de groep wil
verkennen.

Het kan ook eenvoudigweg gebruikt worden als
een onderzoek naar wat er op dit moment in de
groep leeft.

Doelgroep

Materiaal voorbereiding

Groepen en trainers

Papier en stiften

Aantal deelnemers
Minimaal 6 - maximaal 20.
Het kunnen er meer zijn als er meer tijd
beschikbaar is.
Als alternatief kan een grote groep in kleinere
groepen worden verdeeld die afzonderlijk
werken.
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Tijdsduur

5'
35-60'
20-30'
30-35'
15'

INTRODUCTIE

Activiteit
INTRODUCTIE - INKADERING

DE SITUATIE IN KAART BRENGEN

INKADERING (5 MINUTEN)
Deze methode wordt in verschillende fasen uitgevoerd,
waarbij plenair werk wordt afgewisseld met kleinere
werkgroepen.
Bij meer dan 12 personen wordt de groep verdeeld in kleine
groepen van elk 3 of 4 personen.

GASGEVEN EN REMMEN

SPANNINGEN UITWERKEN

Het proces volgt deze stappen:
breng de spanningen in kaart,
identificeer het gasgeven en remmen,
de meest relevante door de groep selecteren
specifieke, relevante en haalbare voorstellen uitwerken
die het krachtenveld in de groep weer in evenwicht
brengen.

PLENAIRE DEBRIEFING

Merk op, dat dit werk vandaag misschien nog niet af is, maar
waarschijnlijk wel een goed begin vormt. Het proces kan over
verschillende dagen gespreid worden als de situatie ingewikkeld
lijkt om te onderzoeken en te definiëren. In de eerste sessie kan
een "diagnostische" sessie worden gehouden, waarin de remmen
en de drijvende krachten worden gedefinieerd; en in de tweede
sessie kan de selectie en uitwerking van voorstellen plaatsvinden.

KRACHTENVELD 1 - SITUATIE IN KAART BRENGEN
INSTRUCTIE 1
BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE
SITUATIE (10-25 MINUTEN)

INSTRUCTIE 2
DE GEWENSTE HUIDIGE SITUATIE
KENNEN (15-25 MINUTEN)

De groep concentreert zich op het analyseren en beschrijven
van de "huidige situatie" in de groep, waarbij wordt ingegaan
op elke vraag of kwestie die hen bezighoudt. Het is
belangrijk dat ze zo concreet mogelijk zijn.

Toverstaf in gedachten!
Het gaat hier om het beschrijven van de "gewenste
huidige situatie", waarbij dezelfde vraag aan de orde
komt als in de vorige fase.

Het kan vergezeld gaan van tekeningen met kleuren, zodat
ook subtielere informatie tot uiting komt.

Het is belangrijk over deze gewenste situatie te spreken
in het TEGENWOORDIGE TIJD, het gaat er niet om in de
toekomst te kijken, maar om de situatie te beschrijven
die men "wenst", of "gelooft", alsof ze echt zou zijn.
Als er veel diversiteit in de groep is, worden alle opties
verzameld, maar het deel dat een grotere consensus
oplevert, wordt eruit gelicht en nader omschreven.

INSTRUCTIE 3
ALLES GEMEENSCHAPPELIJK MAKEN
(5-10 MINUTEN)
Alle informatie wordt centraal ingebracht met het oog op verduidelijking, vaststelling van wat hierover plenair is gezegd enz.
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KRACHTENVELD 2 - GASGEVEN & REMMEN
INSTRUCTIE 1
DE SPANNINGEN ONDERZOEKEN
(10-20 MINUTEN)

INSTRUCTIE 2
PRIORITEER DE SPANNINGEN (10 MINUTEN)

Het plaatje (zie hieronder) laat de spanning zien tussen wat er
werkelijk leeft en wat je wilt of denkt dat er zou moeten leven.
Deze spanning kan een bron van onbehagen zijn in een groep. De
oefening gebruikt deze spanning als een bron van informatie en
een motor voor groepsverbetering.

De groep prioriteert plenair wat zij beschouwt als de
meest nuttige gaspedalen in het huidige moment en de
meest intense remmen (niet meer dan 2 op elke plek).
Na een korte bundeling kan de facilitator helpen om een
manier voor te stellen om ze te prioriteren.

In dit stadium onderzoekt de groep welke de 'gaspedalen' zijn
die haar naar de "gewenste huidige situatie" kunnen brengen,
en welke remmen die beweging in de weg kunnen staan (niet
meer dan 4 in elk veld). Het is altijd belangrijk ervoor te
zorgen dat de informatie zo nauwkeurig mogelijk is.

Schema met spanningen als remmen en gaspedalen
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KRACHTENVELD 3 - SPANNINGEN UITWERKEN
INSTRUCTIE 1
SPANNINGEN UITWERKEN
(15 MINUTEN)

INSTRUCTIE 2
DE VOORSTELLEN UITWISSELEN
(5 MINUTEN)

In kleine groepjes werken de deelnemers aan een van de
thema's: Als het om gaspedalen gaat, welke voorstellen kunnen
die specifieke gaspedaal voeden?
In het geval van remmen, welke voorstellen kunnen de remdruk
verminderen?

Wissel de voorstellen plenair uit.
Ophelderen van twijfels over de ingediende voorstellen.

Moedig de groepjes aan om concreet te zijn en zich te
concentreren op wat echt haalbaar is.
Herinner hen eraan een actieplan op te stellen voor de uitvoering
van het voorstel.

MAAK DOELSTELLINGEN OF VOORSTELLEN " SMART " + U
Specifiek . Hoeveel (b.v., 10%) van wat moet worden bereikt (b.v., welk gedrag van wie of welk resultaat) en wanneer?
Meetbaar . Informatie betreffende de doelstelling kan worden verzameld, ontdekt, of worden verkregen.
Acceptabel . Het is redelijk en haalbaar om ze te bereiken.
Relevant voor de missie. Een duidelijk inzicht in hoe deze doelstellingen passen in de algemene visie en de opdracht van de groep.
Tijdgebonden . Een tijdlijn over wanneer de doelen zullen worden bereikt.
Uitdagend . Zij dagen de groep uit om de doelstellingen te richten op wezenlijke verbeteringen die belangrijk zijn voor de leden.

INSTRUCTIE 3 - COLLECTIEVE BESLUITVORMING - 10-15 MINUTEN
De groep komt tot een collectief besluit. Het besluit behelst welke voorstellen worden gekozen om te worden
uitgevoerd, wanneer, hoe en wie elk van de processen voor zijn rekening neemt. Het besluit wordt genomen met
"consent" (zie de consent-methode).

KRACHTENVELD DEBRIEFING
DEBRIEFING
(15 MINUTEN)
Plenaire debriefing Hoe was het voor jou? En voor de groep?
Party-time!!

DE OORSPRONG VAN "KRACHTENVELDEN"
De "Krachtvelden" diagnostische methode werd oorspronkelijk ontwikkeld door Kurt Lewin, op het gebied van
bedrijfsmanagement.
Maar later werd ze aangepast aan het werk van groepsbegeleiding.
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INTERVISIE MET CLIPS
NIVEAU: KAN BINNEN ELK NIVEAU GEBRUIKT WORDEN

De term "intervisie" wordt veel gebruikt in sociale ondernemingen om zich te richten op kwesties die voor
één persoon van belang zijn en waarvoor deze persoon advies vraagt aan zijn collega's. Deze methode is zo
aangepast dat tijdens het coachen het CLIPS-model als referentie wordt gebruikt. De methode kan
worden toegepast aan het eind van een inleiding op het CLIPS-model, en kan worden gebruikt voor elk
publiek dat al met het CLIPS-model bekend is.

Doelstellingen

Tijdsbeslag

- - Een kader geven voor peer-coaching met
toepassing van het CLIPS-model.

60 - 120 minuten
Afhankelijk van de grootte van de
groep, inclusief gezamenlijke
bevindingen en debriefing.

- Individuen binnen een groep te ondersteunen bij
kwesties die voor hen van belang zijn.
- Het hele CLIPS-model in één methode toepassen.

Materiaal voorbereiding
2 grote vellen papier voor iedere groep,
stiften.

Doelgroep
Mensen die het model willen leren toepassen
(begeleiders) en mensen die een probleem
hebben waarbij ze collegiale coaching nodig
hebben. Zij kunnen de methode meenemen
naar hun gemeenschap en toepassen zonder
deskundigheid van buitenaf.

Aantal deelnemers
Vanaf 4 personen.
Indien meer dan 6 personen: Opsplitsen in groepen
met idealiter 1 "coachee" en 2-4 coaches.
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Tijdsduur

5´
10´
5´
5´
5´
5´
15´
10´
25´
5´

10-30´

INTRODUCTIE

Activiteit
INTRODUCTIE

INKADERING (5 MINUTEN)
BEPALEN WIE GECOACHED GAAT
WORDEN
INDIVIDUEEL WERK: DE KWESTIE
ONDER WOORDEN BRENGEN
GROEPEN MAKEN
GROEPSWERK: BEPAAL WIE
BEGELEIDT EN WIE VERSLAG LEGT
GROEPSWERK: COACHEES
BENOEMEN DE KWESTIE.
COACHES STELLEN
VERHELDERENDE VRAGEN

De methode die we gaan gebruiken wordt op grote
schaal gebruikt in veel sociale ondernemingen voor
intervisie.
Het is aangepast en geïntegreerd in het CLIPS-model als
een hulpmiddel om de CLIPS-leerervaring te integreren
en om het model toe te spitsen op een echte vraag. Het
gebruik ervan kan nuttig zijn voor alle betrokkenen:
De mensen die een vraagstuk hebben en gecoacht
worden krijgen waardevolle coaching, degenen die als
coach werken doen ervaring op met het toepassen van
het CLIPS-model.

GROEPSWERK: COACHES SPREKEN
ELKAAR ONDERLING
GROEPSWERK
MIND MAP MET OPLOSSINGEN
GROEPSWERK: COACHEE
VERWOORDT VERVOLGSTAPPEN
PLENAIRE OOGST

INTERVISIE MET CLIPS
INSTRUCTIE 1:
VASTSTELLEN WIE GECOACHT ZAL WORDEN,
FORMULEREN VAN PROBLEEMSTELLING EN
AFBAKENEN VAN GROEPEN (20 MINUTEN)
Vraag wie een probleem heeft waarbij ze intervisie / collegiale coaching
willen.
Identificeer idealiter ¼ van de deelnemers als 'coachees' met een vraagstuk,
en de andere ¾ als coaches. De methode werkt met 2-4 à 5 coaches per
coaching-groep, waarbij enige flexibiliteit in de aantallen mogelijk is.
Vraag hen om hun vraagstuk te formuleren.
Het is belangrijk om een open vraag te formuleren, die van belang is voor de
coachee, en die binnen de invloedssfeer van de coachee ligt.
Het vraagstuk moet geformuleerd worden met een positief doel.
De begeleider kan een voorbeeld geven.
Geef de coachees 5 minuten om hun vraagstuk op te schrijven.
Voor de anderen kan dit een pauze van 5 minuten zijn - of gebruikt worden
om te praten over hun eerdere ervaring als coach.
Vraag de coachees dan om hun vraagstuk te benoemen en zich ergens in de
ruimte op te stellen. Vraag de overgebleven mensen om groepjes te vormen
rond de verschillende mensen met de verschillende problemen en om ervoor
te zorgen dat deze groepjes ongeveer even groot zijn.
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INTERVISIE MET CLIPS
De feitelijke intervisie-sessie in werkgroepen
INSTRUCTIE 2
WERKGROEPEN: DE EERSTE STAP
(10 MINUTEN)

INSTRUCTIE 3
WERKGROEPEN: VERHELDER DE ZAAK
(15 MINUTEN)

11.) De werkgroep beslist wie de begeleider van de
coachingsessie zal zijn (verantwoordelijk voor de stappen
en de tijdsregistratie) en wie het verslag zal maken
(verantwoordelijk voor het documenteren van de
resultaten van de coaching in een mind-map).

De coaches zullen nu verduidelijkende vragen stellen om de
kwestie beter te begrijpen. De vragen zijn geïnspireerd op
het CLIPS-model en omvatten alle lagen van het model.
Het is aan te bevelen dat deze vragen:
actief luisteren omvatten: Ik begreep dat ...., Ik vraag me
af of, hoe, waarom ....
open geformuleerd worden, zodat de coachee
antwoordt met een uitleg en niet alleen met ja of nee.
enkele systemische vragen op te nemen: Wat denk je dat
xy zou zeggen over dezelfde kwestie? Hoe zou z
reageren als...?

2.) De coachee formuleert zijn/haar probleem en
beschrijft de achtergrond.
MAAK HET CLIPS-MODEL ZICHTBAARDER

Voor deze methode is het uiterst belangrijk dat het
CLIPS-model zichtbaar is in de zaal of op DE HANDOUT die de groep VOOR ZICH heeft liggen.

INSTRUCTIE 4
WERKGROEPEN: REFLECTIETIJD VOOR COACHES

(10 MINUTEN)
de coaches spreken over hun indrukken en hypotheses. De
coachee zwijgt.

INSTRUCTIE 5
WERKGROEPEN: OPLOSSINGEN VINDEN
(25 MINUTEN)
De coaches stellen oplossingen voor die in een mindmap
worden opgeschreven. De oplossingen bestrijken alle niveau's
van het CLIPS-model. De coachee kan informatie toevoegen of
ideeën die door de coaches naar voren zijn gebracht verder
uitwerken.

INSTRUCTIE 6
WERKGROEPEN: DEBRIEFING
(5 MINUTES)
De coachee herhaalt wat belangrijk voor hem was en wat zijn
volgende stappen zullen zijn.

INSTRUCTIE 7
PLENAIRE OOGST
(10 - 30 MINUTEN)
De groep komt plenair bijeen en de coachees
wisselen uit hoe zij de coachings hebben ervaren.
Nadat de coachees aan het woord zijn geweest,
worden de coaches uitgenodigd om ook te spreken.

TIP: voor begeleiders
Het werkt het beste als het aantal ervaren begeleiders gelijk is aan het aantal kleinere werkgroepen. Dit zal ervoor
zorgen dat de groepen het meest leren, omdat elke werkgroep dan een ervaren begeleider bij zich heeft.
Als dit niet het geval is, is het zinvoller dat de facilitator in geen enkele groep komt, maar beschikbaar blijft voor
procesvragen van alle groepen. Merk op dat het niet raadzaam is dat de begeleider poogt deel te nemen aan
verschillende groepen zonder alles te hebben gehoord wat in de groep is gezegd.
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CLIPS MODEL & MAT
ALLE NIVEAUS - DIAGNOSTISCHE METHODE
Het hoofddoel van deze methode is de Mat te gebruiken om het CLIPS model te leren kennen en ten dienste te
stellen van een groepsproject. De Mat dient als een symbolische voorstelling van het project waaraan gewerkt gaat
worden. Wanneer hij op de grond wordt gelegd, krijgt hij kracht en identiteit. Deze representatie moedigt spel en
deelname aan door middel van andere symbolische elementen zoals stenen, zaden, takken, bladeren, enz. die al op
de plaats aanwezig zijn, waardoor een ruimte ontstaat van diepe verbondenheid van de deelnemers met hun
gemeenschappelijk project en met de begeleiders.
Hieronder presenteren we een manier om het te gebruiken, en er kunnen vele andere zijn, afhankelijk van de
voorkeuren en creativiteit van de CLIPS begeleider en/of groep.

Tijdsduur

Doelstellingen
Het CLIPS-model en het onderlinge verband
tussen de niveaus kennen.
Het model gebruiken om de sterke punten en
verbeterpunten van een project te ontdekken.

2-3 uur

Materiaal voorbereiding

Doelgroep

De CLIPS-mat

Groepen en begeleiders

Kaarten met de onderwerpen van elke laag (gedrukt
of ter plaatse geschreven)
Pennen
Schaar en tijdschrift met plaatjes (evt al uitgeknipt)
CLIPS-matten geprint op A3 (of groter) papier, 1 of 2
(voor het geval dat)
Blanco kaarten (of post-its) wit en gekleurd: voor

Aantal deelnemers

vragen (wit) en voor hete hangijzers (kleur)
Set kleine steentjes (ongeveer 50 of meer): voor dat
wat er stevig / verankerd is in het project
Kleine droge takjes, ongeveer 50, voor dat wat niet

Minimaal 12 – maximaal 30

werkt
Gekleurde kristallen (of kleurrijke zaden) ongeveer
30-40: symbool voor het creatieve proces.
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Tijdsduur

15'
20-30'
25'
40-60'
15-30'
20'
20'

INTRODUCTIE

Onderdeel
INTRODUCTIE

INKADERING- 15 MINUTEN
INFORMATIE VERZAMELEN

Presentatieronde.
De begeleider presenteert aan de hand van
de mat het model met de kernpunten van
elk niveau en de belangrijkste onderwerpen
(CLIPS gids).

MAT VOORBEREIDEN

MAT VERKENNEN

PAUZE

DANKBAARHEID EN WAARDERING

Elke begeleider kan ervoor kiezen om vooraf
enkele CLIPS onderwerpen op kaarten te
schrijven.

AFSLUITING

Leg uit dat de mat vanaf nu het
gezamenlijke project voorstelt.

INFORMATIE VERZAMELEN
INSTRUCTIE 1 - GEDEELD
EIGENAARSCHAP - 15-20 MINUTEN
De groep wordt uitgenodigd om " eigenaar te worden
van de mat ". Ze plaatsen woorden, beelden en
tekeningen die hun gezamenlijke project verbeelden.

TIP VOOR DE BEGELEIDER: ALS HET PUUR EEN
INTRO VAN HET CLIPS MODEL IS, SLAAN WE DEZE
STAP OVER.

INSTRUCTIE 2INDIVIDUEEL WERK- 5-10 MINUTEN
Elke persoon heeft 5-10 minuten om vragen over
het project of proces op te schrijven.
De brandende kwesties die er leven (steeds hun
naam op de papieren zetten) kunnen op
gekleurde kaarten geschreven worden.

INSTRUCTIE 3 - MAT INRICHTEN
5 MINUTEN

INSTRUCTIE 4 - SAMENVOEGEN
5 MINUTEN

Op de mat zet iedereen zijn vragen en hete
hangijzers op de plaats die hij of zij het meest
toepasselijk vindt (er is geen "goede of foute plek"),
en we geven de tijd om te lezen, te observeren en te
zien wat er naar voren is gekomen.

Met de hulp van de begeleider en de instemming van
de groep wordt nagegaan of er overbodige
onderwerpen zijn, of dat ze tot dezelfde gebieden
moeten worden gerekend en dus kunnen worden
samengevoegd.
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MAT VERKENNEN
INSTRUCTIE 1 - VOORWERPEN PLAATSEN
10 MINUTEN

INSTRUCTIE 2 - VERKENNING
40-60 MINUTEN

De begeleider verdeelt de onderstaande
voorwerpen onder de deelnemers. De hoeveelheid
kan variëren. Je kunt het eens uitproberen om te
zien wat de optimale aantallen zijn.

Als alle voorwerpen geplaatst zijn, verzamelt de
begeleider de onderwerpen met de meeste takjes
en kristallen. 1 of 2 onderwerpen voor elk niveau van
het CLIPS model.

5 steentjes: waardering -- de deelnemer
waardeert het onderwerp als iets dat goed gaat
in haar/zijn groep.
4 takjes: weggooien -- de deelnemer is dat
onderwerp beu. Het is iets dat zij/hij niet meer
wil of leuk vindt.
3 kristallen: nieuw proces -- het geeft aan dat de
deelnemer een veranderingsproces over het
onderwerp wil aangaan. Dat zij/hij de energie en
creativiteit heeft om dit aan te pakken.
Dan nemen ze de tijd om de steentjes, takjes en
kristallen op de verschillende onderwerpen op de
mat te leggen.
Rondlopen, observeren, vragen stellen, als ze die
hebben, aan de persoon die met het specifieke
onderwerp kwam, enz.

TIP VOOR DE BEGELEIDER: afhankelijk van de
beschikbare tijd, de lengte van de sessie en het
aantal deelnemers. Voor een groep van 10-12, in een
sessie van 2,5 uur, kan je 5 of 6 onderwerpen kiezen,
waarbij je elk 8-10 minuten geeft.
Ga ook na of een onderwerp eruit springt, en in dat
geval kun je het misschien meer tijd geven en er
dieper op ingaan. Het kan gebeuren dat er veel
items op een van de niveaus staan, of ze daar nu
thuishoren of niet.
Dit kan een aanwijzing zijn dat er iets gaande is op
dat niveau.
Maak ruimte voor uitwisseling over het gekozen
onderwerp, luister naar ieders inbreng, en geef
informatie over mogelijke methoden en
hulpmiddelen die het proces kunnen ondersteunen.

OOGSTEN & AFSLUITEN
INSTRUCTIE 1 - WAARDERING EN DANKBAARHEID (OPTIONEEL) - 20 MINUTEN
Dit is optioneel, vooral belangrijk voor een startersgroep.

In kleine groepjes (3 of 4) kiezen deelnemers de
onderwerpen met de meeste steentjes en bereiden
ze een plenaire presentatie voor, op een creatieve
manier: rollenspel, collectief beeldhouwwerk,
gedicht, lied enz.

INSTRUCTIE 2 - INFO BIJEENBRENGEN EN
AFSLUITING - 20 MINUTEN

Breng de informatie samen op de CLIPS-mat op A3
formaat, noteer de interacties (stenen, kristallen, takken)
en ga na of er een bepaalde volgorde van prioriteiten is
(aangegeven door de inbreng van de groep).
De groep neemt het mee naar huis, als informatie
waarmee ze aan de slag kunnen.
Afsluitende ronde: wat neem je mee voor jezelf en voor
het project.
Viering (slotmuziek, dans, spel etc.)
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GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES
Werken met de Mat is zowel nuttig voor groepen in het beginproces als om begeleiders kennis te laten
maken met het CLIPS-model.
Het is belangrijk om duidelijk te zijn met wie je werkt, omdat het proces en de deelname kunnen
veranderen.
Het is belangrijk dat de begeleider het CLIPS model kent en er vertrouwd mee is, om het op een flexibele
manier te kunnen gebruiken.
De Mat is een symbolisch en conceptueel instrument Het is belangrijk om te weten hoe je daarmee omgaat.
Verschaf relevante informatie van ieder niveau naar een de groep, afgestemd op hun situatie.
In het geval van een startende groep, zal de Mat hun project verbeelden.
In het geval van een CLIPS model intro, verbeeldt de Mat alleen het model en de bijbehorende conceptuele
inhoud en methoden.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij hun project op een speelse manier verbeelden, inclusief hun
twijfels, moeilijkheden, waardeoordelen, etc.

TIP VOOR DE BEGELEIDER: WEES CREATIEF EN
BEDENK DAT JE ALLERLEI MATERIALEN KUNT MEEBRENGEN OM MEE TE WERKEN. KIJK OOK ROND
OP DE LOKATIE OM TE ZIEN WELKE MATERIALEN ER KUNNEN ZIJN OM IN HET SYMBOLISCHE SPEL
TE GEBRUIKEN.
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HET VERKEERSLICHT
NIVEAU: INDIVIDU, GEMEENSCHAP, INTENTIE, STRUCTUUR, PRAKTIJK
Elke groep moet zijn grenzen op een transparante manier vaststellen voor leden, zowel nieuwe als oude,
om soepeler te kunnen navigeren binnen de gemeenschap.
Wat is nodig van elk lid? Wat wordt er verwacht? Wat kan er in potentie mogelijk worden gemaakt?
De oefening met het stoplicht zet deze aspecten op een rijtje om duidelijke grenzen te stellen en
verwachtingen af te stemmen.

Tijdsduur

Doelstellingen
Deze methode heeft tot doel:
te onderzoeken wat NODIG, VERWACHT en BEOOGD
is in een gemeenschap/groep
grenzen te stellen rond groepsverplichtingen

circa 75 minuten

Materialen voorbereiding

Doelgroep
Gemeenschapsgroepen met een
gezamenlijke taak, vooral bij de aanvang van
een project.

Flip-over papier
Markeerstiften
Post it-briefjes
Bij voorkeur een VERKEERSLICHT getekend
op een flip-over, met kleuren, voor
gemakkelijke uitleg
Tafels/stoelen voor een Wereldcafé

Aantal deelnemers
Minimaal 4 (kleine pioniersgroep) - maximaal 60.
De opzet van de methode zal variëren afhankelijk
van de grootte van de groep.
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Tijdsduur

5´
15´
25´
25´
5´

INTRODUCTIE

Onderwerp

INTRODUCTIE

UITLEG OVER HET VERKEERSLICHT

GROEPSWERK
ROOD - GEEL - GROEN

PLENAIR
HET VERKEERSLICHT BEPALEN

INKADERING
5 MINUTEN
Bij de vorming van een groep en vooral bij het werven van
nieuwe leden is het van cruciaal belang duidelijk en
specifiek te zijn over wat de leden MOETEN bijdragen, wat
ze VERWACHT WORDEN bij te dragen, en wat KAN
WORDEN MOGELIJK gemaakt in het project.
Deze aspecten zijn belangrijk om te bespreken, te
verduidelijken en te beschrijven: Dan zal de groep
transparanter zijn, zowel onderling als in de manier waarop
zij zich aan anderen presenteert, vooral in het begin van
een project.

DEBRIEFING

Dit alles kan binnen dit model worden uitgewerkt: Het
Verkeerslicht.

HET VERKEERSLICHT
INSTRUCTIE 1 - INTRODUCTIE
1O MINUTEN
Het Verkeerslichtmodel werkt met drie kleuren:
Rood - Geel - Groen (toon ze op een flip-over)
HET RODE VELD
Wat iedereen MOET bijdragen aan de gemeenschap.
Wat minimaal van iedereen wordt vereist om deel uit te maken
van de gemeenschap; wat belangrijk wordt geacht voor het reilen
en zeilen van de gemeenschap. Meestal iets als:
- deelname aan kookploegen om het gemeenschappelijke
maaltijdsysteem echt goed te laten functioneren
- schoonmaaktaken in de gemeenschappelijke ruimten
- bijwonen van een collectieve werkdag
- vergaderingen die noodzakelijk worden geacht voor de leden om
bij te wonen.

Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat er in het RODE VELD
staat en dat dit niet ter discussie staat voor individuen, maar een
resultaat is van een gezamenlijk proces en van samen genomen
besluiten.
Iedereen moet weten wat je moet leveren om in de gemeenschap
te wonen en deel uit te maken van een project.
De ervaring leert dat wat voor sommigen in het RODE veld lijkt te
liggen, voor anderen in het GELE veld kan liggen. Daarom moet
het ROOD veld duidelijk gedefinieerd, formeel vastgesteld en
toegelicht worden.
Beslissingen over het RODE gebied worden vaak vastgelegd in
contracten en zijn in overeenstemming met de grondwet,
statuten, enz. Vaak georganiseerd in een zichtbaar plan - wie moet
wat doen en wanneer en wie is verantwoordelijk voor het
organiseren ervan.
Daarom opereert het RODE veld binnen de STRUCTUUR-laag en
de GEMEENSCHAP-laag van CLIPS.
Om te voorkomen dat je 'politieagent' speelt tegenover je buren,
moet je voorzichtig zijn met het stellen van te veel vereisten in het
RED veld. In ruil daarvoor, als deze vereisten goed georganiseerd
zijn op een gemakkelijke, natuurlijke en ongecompliceerde
manier, worden ze gewoon een natuurlijk deel van de
gemeenschapscultuur.

HET GELE VELD
Wat VERWACHTEN we van iedereen. Ook al zijn er geen directe
sancties ( in tegenstelling tot wat er kan gebeuren in het RODE
veld als je je niet houdt aan de gemeenschapsverplichtingen), lid
zijn van een gemeenschap schept verwachtingen. Daarom kan het
aanbevolen worden om deze "ongeschreven regels" te bespreken
die het individu een kans geven om de innerlijke dynamiek van de
gemeenschap beter te begrijpen, op het niveau van de
verwachtingen.

Het GELE veld kan een uitdaging zijn omdat de verwachtingen
verschillend kunnen zijn en individuen verschillend reageren op
verwachtingen, naar zichzelf toe en naar anderen.
Voorbeeld: Het kan een vereiste zijn, d.w.z. een RODE veld-kwestie,
om elke 6e week deel uit te maken van een kookploeg. Maar er is
geen verplichting om deel te nemen aan de gezamenlijke diners.
Er kan een verwachting zijn, dat je dat doet. Je zou die
verwachting kunnen voelen, wat betekent dat je afwezigheid zal
worden opgemerkt, of dat mensen die elk gezamenlijk diner
bijwonen een betere positie in de gemeenschap lijken te krijgen
dan mensen die er de voorkeur aan geven thuis te dineren.
Voorbeeld: Er kan een verwachting zijn dat alle volwassenen
deelnemen aan een of twee werkgroepen, afhankelijk van hun
belangstelling (gemeenschappelijke
voorzieningen/tuingroep/dieren verzorgen/economiegroep enz.)
Maar je wordt volgens de statuten niet uitgesloten als je je niet
inzet en niet aan de verwachting voldoet. Het GELE gevoel is er
meer een van sociale controle.
Leden hebben de neiging om verschillende niveaus van energie en
interesse bij te dragen voor gemeenschapstaken. We zitten niet
allemaal in dezelfde levensfase, hebben niet allemaal evenveel tijd,
de nodige vaardigheden en interesses. Verwachtingen in het GEEL
kunnen dus worden gepersonaliseerd, omdat ze voor verschillende
mensen kunnen verschillen, afhankelijk van hun specifieke
levenssituatie.
Merk op dat veel noodzakelijke taken zoals het verbouwen van
groenten etc. op een vrijwillige en vreugdevolle manier zullen
worden gedaan, in het GELE veld.
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HET VERKEERSLICHT

Het gemeenschapsleven draait om welzijn en evenwicht tussen
het individu en de gemeenschap, niet in de laatste plaats om de
kans op conflicten te verminderen en ruimte te maken voor
verschillen. Maar het gaat er ook om te weten dat kwesties van
rang en voorrecht onlosmakelijk deel uitmaken van ons
gemeenschappelijk leven.

INSTRUCTIE 3 - GROEPSWERK
25 MINUTEN

Het GELE veld wordt gekenmerkt door ofwel uitgesproken
verwachtingen en processen hieromtrent - ofwel iets dat
verborgen kan blijven en potentieel riskant en conflictgevoelig is.

A) Hang drie flip-overs op met de drie kleuren.
Vertel de deelnemers dat ze naar de flip-over moeten gaan die hen
het meest aanspreekt, maar zorg ervoor dat er in elk geval een paar
mensen bij elke flip-over staan. Vraag hen om te werken aan hoe zij
dit gebied zien in hun specifieke project. Hoe zal erover worden
gecommuniceerd, hoe zal ermee worden omgegaan en hoe zal het
worden geïntegreerd in de structuren van de gemeenschap? U kunt
beginnen met post-its, individueel, en dan bespreken in de groep.

HET GROENE VELD
Dit is de ruimte van mogelijkheden. Wat VEREIST wordt is in het
RODE veld, wat VERWACHT wordt in het GELE veld. Het GROENE
veld concentreert zich op het bewust zijn van MOGELIJKHEDEN.

GROEN gaat over hoe de gemeenschap of het project openstaat
voor het ongeplande, innovatie verwelkomt en nieuwe ideeën
omarmt. Hoe de groep zich kan richten op mogelijkheden in
plaats van beperkingen. Hoe we als individu waardering kunnen
hebben voor ( of gewoon accepteren) wat andere mensen
kunnen doen voor, met en in de gemeenschap -- en dat kan
afwijken van je eigen ambities en dromen. Hoe we
gemeenschappen kunnen creëren die kracht en steun bieden
aan ideeën die kunnen gedijen, zelfs met slechts een individu of
een kleine groep die zich ermee bezighoudt, maar met steun van
de gemeenschap.
Om oog te hebben voor zo'n groene JA-cultuur, het bewust te
willen en er prioriteit aan te geven, is zowel een positieve
instelling, bereidheid én geld nodig. Structureel kan het
zichtbaar worden gemaakt in de jaarlijkse begroting, waar een
vast bedrag kan worden toegewezen aan een reserve die
beschikbaar is voor nieuwe ideeën, dingen uitproberen en
innovatie, voor dingen waar nog niet aan gedacht is en die nog
niet aan de oppervlakte zijn gekomen.
Het GROENE VELD versterkt een cultuur die het leven de moeite
waard maakt in een gemeenschap waar veel grenzen bestaan,
omdat veel mensen het eens moeten zijn en samen besluiten
moeten nemen.
Het gaat erom dromen waar te maken, het onmogelijke mogelijk
te maken en de bereidheid risico's te nemen, fouten en
"mislukte" projecten te aanvaarden. Helaas wordt daar in het
begin meestal niet veel aandacht aan besteed.

TIP VOOR DE BEGELEIDER:
Gebruik je eigen praktijkvoorbeelden wanneer je de
verkeerslichtoefening faciliteert.
Het helpt vaak om te horen hoe anderen het hebben
gedaan en hoe het verkeerslicht in de loop van de tijd kan
veranderen. Zoals het hebben van veel dingen in het RODE
veld in het begin, overgaan naar een meer ontspannen
focus in het GELE veld naarmate de gemeenschapscultuur
zich ontwikkelt en volwassener wordt.

Na deze uitgebreide uitleg zijn er verschillende mogelijkheden om
met het Verkeerslicht te werken:

B) Organiseer een Wereldcafé-sessie. Vraag drie gastheren om aan
drie tafels te blijven zitten en de andere groepsleden om langs de
drie tafels te lopen, waarbij ze ongeveer 6 minuten bij elk 'station'
blijven. De gastheer presenteert dan na afloop de gezamenlijke
inbreng.
C) Geef elke groep van 4-5 personen een blad om in te vullen, met
het verkeerslicht en enkele sleutelwoorden over de drie velden.
Laat ze voor alle drie de kleuren invullen.
Vertel de groepjes in ieder geval dat dit een voorbereidende stap is
voor het echte werk: Het bepalen van het Verkeerslicht voor hun
eigen project.

INSTRUCTIE 4 - BEPAAL JE EIGEN
VERKEERSLICHT - 25 MINUTEN
Afhankelijk van de methode die voor het voorbereidend
groepswerk is gebruikt, deel je de resultaten van het
groepswerk in de plenaire sessie. Het is nu belangrijk om over
te gaan van de GROEP- naar de PLENAIRE modus, om het
gedeelde eigenaarschap van het proces te versterken. Als
begeleider bedank je de groepen voor hun inbreng en neem je
de facilitatie over.
Hang vervolgens drie posters aan de muur, met de drie
kleuren. Vraag om input van eerst de groep die op dat gebied
gewerkt heeft en vraag daarna om aanvullend commentaar.
Ga na of de groep voldoende in staat is om in te stemmen met
de meest voor de hand liggende onderdelen die het RODE
veld uitmaken voor het project. Je kan gebruik maken van
sociometrie - een stem-met-je-voeten oefening (zie elders in
de Methoden).
Ga na hoe de GELE en GROENE velden hun beslag krijgen. Stel
manieren voor en vraag de groepen naar manieren om in de
toekomst met deze velden te werken.
Organiseer een begeleid follow-up proces na bijvoorbeeld een
maand, of adviseer de groep om zelf door te gaan met dit
proces, als ze voldoende input heeft gehad.
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HET VERKEERSLICHT
INSTRUCTIE 5 - DEBRIEFING
5 MINUTEN
Vorm voor de afsluiting een kring en vraag hoe en of het
Verkeerslicht nu leeft in de groep als een hulpmiddel en een
gemeenschappelijk referentiepunt.
Vraag naar het nut van de oefening en leg op een flip-over
de volgende stappen vast.

TIP VOOR DE BEGELEIDER:
Het is belangrijk dat de groep afsluit met een gevoel van vervulling: Ja, we hebben het gedaan! We hebben
de volgende stap gezet in het definiëren van onze gemeenschapscultuur. We weten nu meer over waar we
voor staan, als groep, en hoe we anderen kunnen werven. Als zodanig kan de Verkeerslicht-oefening
worden uitgevoerd met een niet al te grote startende groep, om te bepalen waar nieuwe leden zich bij
aansluiten en waar zij nog invloed op kunnen uitoefenen. Op die manier geeft het Verkeerslicht ook een
indicatie van INCLUSIE en EXCLUSIE - wie voelt zich aangetrokken tot dit project, of niet.

RELATIE MET HET CLIPS MODEL
In CLIPS kunnen we de Verkeerslicht oefening
gebruiken bij het werken met zowel de INTENTIE van
het project, hoe de GEMEENSCHAPscultuur te vormen,
als ook het STRUCTUUR niveau, - wat wordt in de
gemeenschapsstructuren vastgelegd als vereisten en
wat zal de gemeenschap als sanctie opleggen als deze
niet worden nageleefd ( RODE veld).
Op het niveau van de PRAKTIJK is de Verkeerslichtoefening gemakkelijk te traceren in de manier waarop
een project aan nieuwe leden wordt gepresenteerd wat de leden van de gemeenschap samen doen
bepaalt veel van de bedoeling en de structuren
erachter.
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