WERKVORMEN

SAMENWERKEN
Werkvormen waarbij je het samenwerken kan
stimuleren bij gezinnen

1. MILJONAIRS- EILAND
Voorbeelddoelen:
Bewust worden onderlinge interactiepatronen
Uitspreken van gedachten, gevoelens en wensen
Verbeteren van samenwerking
Werkwijze:
De gezinsleden die meedoen krijgen een 'geheime
envelop'. In de geheime envelop zit een briefje met de
tekst: "Jullie hebben 1 miljoen euro gewonnen!"
Met dit geld mogen jullie samen 'Miljonairs- eiland'
ontwerpen.
Kies bewust hoe je de activiteit wil starten,
bijvoorbeeld:
Maak eerst samen een plan voordat je gaat
bouwen of tekenen
Iedereen die op het eiland woont mag benoemen
wat hij wil en belangrijk vindt, maar papa en mama
hebben uiteindelijk de regie in wat er wel en niet
gebeurt op het eiland.
Leg alleen uit wat de bedoeling is en kijk wat er
gebeurt.
Aandachtspunten:
Deze activiteit kan zowel in een bewegings- en
spelruimte als ook op een groot vel papier gedaan
worden. Zorg ervoor dat er veel materiaal is wat
gebruikt kan worden en de fantasie prikkelt.
Vragen achteraf kunnen zijn:
Hoe vinden jullie het eindresultaat geworden?
Hoe was de samenwerking?
Teruggeven van interactiepatronen en stilstaan bij
gevoelens.
Als jij alleen een eiland had gemaakt wat was er
dan anders geworden?
Zijn er ook plekken op het eiland die voor jezelf
zijn?

2. BLIND FIGUUR
LEGGEN
Voorbeelddoelen:
Verbeteren van samenwerking
Inzicht in onderlinge patronen
Oefenen met innemen van verschillende
rollen (leiden, volgen, tegenwerken en
meewerken).
Werkwijze:
Iedereen gaat zo meteen in een rondje staan en
doet zijn ogen dicht. De professional heeft 1 lang
touw (uiteinden zijn aan elkaar geknoopt). Hij
geeft iedereen een stuk van het touw terwijl de
ogen gesloten blijven. Op deze manier is
iedereen aan elkaar verbonden.
Vervolgens is de opdracht om samen met elkaar
met het touw een figuur (rondje, driehoek,
vierkant, huis, etc). te maken en deze op de
grond te leggen.
Kies als professional er bewust voor of het gezin
het zelf laat oplossen of dat je 1 persoon de
leiding heeft.
Variatie:
1 gezinslid heeft de ogen open
Bedenk zelf een vorm om neer te leggen

3. MET WEINIG MATERIAAL
NAAR DE OVERKANT
Voorbeelddoelen:
Verbeteren van samenwerken
Herkennen van onderlinge interactiepatronen
Oefenen met nieuwe vaardigheden
Werkwijze:
Geef de gezinsleden 1 materiaal meer dan dat er
personen zijn. Dus bij 5 personen 6 materialen.
Dit kunnen bijvoorbeeld blokjes zijn, maar ook A4
papiertjes, hoepels, etc.
De opdracht is ga met elkaar naar de overkant
zonder dat je de grond raakt.

Variatie:
Je kan de gezinsleden ook 'bagage' mee laten
nemen wat mee moet naar de overkant.
Meerdere gezinsleden moeten de ogen dicht doen
(bijv. ouders hebben regie en kinderen ogen
ogen gesloten).
Er mag niet gesproken worden
Je kan het moeilijker maken door bewegende
materialen te gebruiken zoals een skateboard.
Maak het moeilijker door minder materialen te
gebruiken
Maak het stressvoller en spannender door er een
maximum tijd aan te stellen

4. ZEEAQUARIUM
Voorbeelddoelen:
Verbeteren van samenwerken
Grenzen stellen en ruimte innemen
Herkennen van onderlinge interactiepatronen
Oefenen met nieuwe vaardigheden
Werkwijze:
De opdracht is schilder met elkaar een aquarium.
Overleg met elkaar hoe het aquarium eruit moet
gaan zien, welke vissen erin leven, etc.
Variatie:
Iedereen kiest een 1 kleur waar hij wat mee mag
tekenen op een gezamenlijk groot vel papier.
Er is steeds een persoon aan het tekenen. Er kan
pas gestopt worden met tekenen als iemand
stop roept. Degene die stop roept gaat dan
verder met tekenen in zijn eigen kleur. Er mag zo
vaak stop geroepen worden als men wil.

5. LEVEND GANZENBORD
Voorbeelddoelen:
Eigen keuzes maken
Uiting leren geven aan behoeftes & verlangens
Voor jezelf opkomen
oplossingen bedenken
Samenwerken
Plezier maken
Omgang winst en verlies
Werkwijze:
1. Bouw in de zaal met materialen (of teken op een groot vel papier) een eigen ganzenbord spel.
(Denk aan: hoepels, pionnen, blokjes, matjes, etc.).
2. In het spel moeten in ieder geval 20 stappen zitten die gezet kunnen worden.
Verder geef je verschillende opties wat zou kunnen. De personen die het spel maken bepalen wat
ze daarin willen of toevoegen. Denk aan ga terug, in de gevangenis, drie stappen vooruit, sla een
beurt over, etc.
3. Bespreek met elkaar na het bouwen of iedereen tevreden is met het eindresultaat
4. Indien dit het geval is kan je het spel gaan spelen.

6. BOUW EEN ZO HOOG MOGELIJKE TOREN
Voorbeelddoelen:
Spanningsregulatie
Emotieregulatie
Plezierbeleving en succeservaring
Vergroten van het zelfvertrouwen
Omgaan met problemen
Hulp vragen
Samenwerken
Omgang tijdsdruk
Werkwijze:
Bouw samen met elkaar van blokken ( of andere materialen bv yenga blokjes of plastic
bekertjes) een zo hoog mogelijke toren.
Bouw een zo hoog mogelijke toren van verschillende materialen
Bouw samen een toren door om en om een blok te plaatsen (oefenen met sociale
vaardigheden of omgaan met dat het anders gaat dan je wilt).
Bouw een toren binnen een bepaalde tijd (tijdsdruk)

