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Hoe creatieve spelregels duidelijk maken? 

Vaak worden de creatieve spelregels voor brainstorms duidelijk gemaakt door het vertellen van de 

regels, door ze op te schrijven op een flipover en ze uit te leggen en/of door het gebruik van de 

COCD zwarte kaart. 

In mijn ervaring is dat niet erg leuk voor de facilitator en de groep (fun factor) en ook heb ik de 

ervaring dat het niet erg blijft hangen (stick factor). Ik ben daarom zelf gaan kijken hoe ik de 

creatieve spelregels kan overbrengen aan de groep, zodat het én leuker is, én beter blijft hangen. 

Ik ben uitgekomen op een aantal werkvormen die de regels laten ervaren. Op 16 november 2012 

heb ik in Tilburg bij de Poolonderwerpendag van het COCD deze vormen in een workshop met 12 

mensen gedeeld, en nu beschrijf ik ze hier, zodat iedereen ze kan gebruiken. 

De vier methodes zijn: 

 Let’s play darts 

 Ballonnenrondje 

 Verhalenkwartet 

 Verhalencirkel 

Hieronder beschrijf ik wat elk van de methodes inhoudt en voor welke groepsgrootte en welke niveau 

facilitator ze geschikt zijn.  

1. Let’s play darts – ervaren wat afwijzen of accepteren met je doet 

Groepsgrootte: onbeperkt 

Facilitator ervaring: van 0 tot zeer 

Fun factor: ** (van 3) 

Stick factor: ** (van 3) 

 Werkwijze: Instructie 

o Tweetallen maken 

o 1e ronde: voorstellen afwijzen (uitbeelden) 2-3 min. 

 

Bijv. A: Zullen we samen koffie drinken (maakt gebaar van drinken)? 

B: Nee 

B: Zullen we een rondje gaan lopen (tilt knieeen op)? 

A: Nee 

A: Zullen we…. Etc. 

 

o 2e ronde: voorstellen accepteren en uitbreiden (uitbeelden) ook 2-3 minuten 

 

Bijv. A: Zullen we samen gaan schilderen (maakt gebaren van verfkwast)? 

B: Ja, zullen we dan ook een broodje eten (maakt een gebaar van eten)? 

A: Ja, goed idee (daarna maken beiden beide gebaren) 

 

B: Zullen we gaan zwaaien? (zwaaigebaar) 

A: Ja, en zullen we dan ondertussen ondertussen onze tanden poetsen? (tandenpoets 

gebaar) 

B: Ja, leuk! (beide gebaren worden door beiden gecombineerd) 

 

 Werkwijze: Evaluatie 

o Aan groep vragen:  

 Wat merkte je bij de eerste opdracht? En bij de tweede?  
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 Wat was leuker? Wat was moeilijker?  

 Welke opdracht duurde langer?  

 Waarom denk je dat ik deze oefening heb laten doen? 

 

o Evt. Feedback geven op: 

 Energieniveau 

 Geproduceerd geluid 

 Hoeveelheid en overtuigendheid van gebaren (ook naar gelang de minuten 

verder tikten) 

Noot: Als mensen aangeven dat ze bij de eerste werkvorm het makkelijker vonden 

om ideeën te verzinnen, dan duidt dat er (vaak) op dat ze slecht kunnen inhaken, 

omdat dat te ‘gek’ wordt. Je kunt hen vragen of ze geen ideeën hadden in de 

tweede ronde, of dat ze ze stiekem wegdrukten omdat ze wat gek waren, of omdat 

ze het raar vonden om die dingen uit de beelden.  

  

 

2. Ballonnenrondje  

Groepsgrootte: max 12 

Facilitator ervaring: enige tot zeer veel ervaring 

 

Fun factor: *** (van 3) 

Stick factor: *** (van 3) 

 

 Instructie 

o Zet iedereen in een kring (max. 8 man, anders subgroepen maken). 

o Iedereen krijgt een ballon en een stift 

o Begin met de ballonnen op te blazen (elkaar laten helpen, waar nodig) 

o Geef de opdracht om ogen te tekenen 

o Dan wordt de ballon doorgegeven naar links (of rechts) 

o Geef dan de opdracht om een neus/oren/mond of bek, aanvullende zaken te tekenen, 

telkens met het doorgeven van de ballon tussen de stappen. (Als facilitator kan je evt. 

wat afwijkends (bijv. varkensneus) inbrengen om te kijken wat de groep daarmee doet) 

 

 Evaluatie 

o Hoeveel diversiteit zit er in de groep? 

o Wat doe je met een (afwijkend) idee van ander? Meeliften of negeren? 

o Wat merkte je toen je de input van anderen zag? Waren de originele dingen anders om 

aan mee te werken? 

o Durf je af te wijken? 

o Wat waren de aannames van de groep? Moet je een mens tekenen? 

 

 Terugverwijzen naar basisregels 

o Alles kan en mag 

o Stel je oordeel even uit 

 

 

3. Verhalenkwartet 

Groepsgrootte: subgroepen van 4 (niet aan te raden om bij compleet nieuwe groepen te 

gebruiken, omdat ze enigszins zelfsturend moeten zijn) 

Facilitator ervaring: gemiddeld tot veel 

 

Fun factor: ** (van 3) 

Stick factor: */** (van 3) 

 



Doel: teambuilding, mensen laten ervaren hoe leuk samen iets maken (creëren) is. 

 Instructie 

o Ga per 4 mensen in een kring op de grond of op stoelen zitten. 

o Elk krijgt een afbeelding (bijv. de Twynstra Gudde kaarten) 

o Iemand begint met vertellen naar aanleiding van de afbeelding op zijn kaart. 1 voor 1 

nemen de anderen het over (volgorde staat niet vast) en samen maken ze het verhaal 

rond. (Je kunt dit doen met de kaarten open en ook met de kaarten onzichtbaar voor 

elkaar, het laatste is moeilijker). 

 

 Evaluatie (per team of in het algemeen): 

o Hoe ging het?  

o Hoe was het om in te haken op elkaars verhaal? 

 

 

4. Verhaal met z’n allen 

Groepsgrootte: max 6 

Facilitator ervaring: gemiddeld tot veel 

 

 Instructie 

o Ga in een kring zitten (liefst met maximaal 6 mensen) 

o Geef een begin zin voor een verhaal: bijv. Er was eens een Iemand begint te vertellen 

en op teken van de leider neemt de volgende het steeds over. Varieer met langere en 

kortere zinnen, maar laat bij een punt of komma altijd wisselen, en bij een aarzeling 

ook. Kijk of het verhaal tot een eind komt, stop anders na 3 minuten. Evalueer kort en 

doe dan de oefening nog een keer.   

 

 Evaluatie 

o Borduur je voort op inbreng anderen? Of bracht iedereen wat nieuws in? 

o Werd er iets genegeerd? (zijn alle ingebrachte personen op zijn plek gekomen, zijn er 

geen onaffe eindjes, hints die niet nader zijn verklaard) 

o Wat was de non-verbale communicatie toen er iets geks werd ingebracht? 

 

Let op: als facilitator moet je erg goed opletten bij deze opdracht en het team echt spiegelen in hun 

woorden en in hun non-verbale gedrag. Mede daarom is deze opdracht ook goed te gebruiken voor 

teambuilding. 

 

Meer info? 

Loes Visscher, www.nuvoli.nl, loes@nuvoli.nl, 06-29895989 
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