
Hoe worden de problemen van een kind beïnvloed
door de gezinssituatie en andersom

WERKVORMEN

SESSIE 2



1 Familiefoto's maken

Observatiepunten en Thema
Thema: 

samenwerken, afstand - nabijheid, omgang
lichamelijk contact en stilstaan bij wensen en
verlangens

Observatiethema's: 
posities en rollen, interactiepatronen, affectief
gezinsklimaat

Werkvorm
1. Vertel dat jij als professional straks de fotograaf bent van het gezin. Als fotograaf
ga je van 10 naar 0 aftellen. Op 0 maak je een foto. 
Dit doe je in totaal 5x. De gezinsleden mogen telkens in deze 10 seconden andere
variaties bedenken van hoe ze samen op de foto willen. 
2. Kijk met het gezin terug naar de foto's. Hoe voelde iedereen zich tijdens het maken
van de foto's? Verliep het naar wens? Wat is de favoriete foto van iedereen? 
3.  Vervolgens geef je aan dat 'het probleem' van het gezin in de ruimte is. Hoe ziet het
gezin eruit als 'het probleem' aanwezig is? Ga binnen 10 sec. zo staan op de foto zodat
zichtbaar is dat het probleem er is. Hoe kijken jullie naar elkaar? Waar staat iedereen?
Welk gevoel is zichtbaar? 
4. Kijk terug en bespreek de verschillen, gevoelens en gedachten. 
5. De laatste keer mag het gezin proberen om foto’s te maken van hoe het gezin het
zou willen hebben. 

Variaties & aandachtspunten
De professional kan de foto (alsof) met de handen maken. Meestal vinden
gezinsleden het leuk als de foto's met hun mobiel (dit i.v.m. AVG) wordt gemaakt
als tastbaar aandenken. 
Maak de ruimte waar de gezinsleden zich in mogen bewegen steeds kleiner
(hierdoor ontstaat meer lichamelijk contact)



2 Blind over parcours

Werkvorm
1. Bouw van de ene kant naar de andere kant van de ruimte een spannende brug. Alle
gezinsleden moeten er overheen kunnen zonder de grond raken. De gezinsleden
mogen alle materialen in de ruimte gebruiken. (Stoelen, tafels, dekens, kasten; wees
creatief!). 
3.  Als de brug klaar is kan besproken worden of iedereen tevreden is. Op het moment
dat iedereen tevreden is mag het gezin eroverheen. (Hoe ging de samenwerking, wie
had de leiding, werd er geluisterd naar elkaar, etc.). 
4. Vervolgens worden de kinderen geblinddoekt. De opdracht is dat ze over de brug
gaan van de ene naar de andere kant. De kinderen mogen aan hun ouders aangeven
hoe en op welke wijze ze wel/niet geholpen willen worden. Bijvoorbeeld met
lichaamscontact, alleen door taal of helemaal niet. 

Variaties & aandachtspunten
Lukt het om samen over de brug te gaan (met bijvoorbeeld een lintje, handen of
ballon die ervoor zorgt dat de gezinsleden aan elkaar verbonden zijn). Je mag
het contact met elkaar niet verliezen. 

Observatiepunten en Thema
Thema: samenwerking en vertrouwen, hulp vragen
en hulp accepteren, autonomie versus verbinding,
grenzen stellen en accepteren
Observatiethema's: posities en rollen,
interactiepatronen, affectief gezinsklimaat (zoals
vertrouwen versus wantrouwen, steun ontvangen
en geven, omgang emoties)
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Levend kwartet

Werkvorm
1. Laat ieder gezinslid met touw zijn eigen ruimte maken in de ruimte. 
Alleen deze opdracht kan al veel informatie geven over het gezin wat betreft
posities en rollen. 

2. Zorg dat je verschillende materialen hebt (4 potloden, 4 bezems, 4 gummen, 4
pionnen, 4 ballen, 4 Donald Duckjes, 4 petten, etc.).
Ieder gezinslid krijgt van elk materiaal 1 stuk, wat diegene in zijn eigen ruimte mag
leggen. 

3. Ieder gezinslid gaat in zijn eigen ruimte staan. De opdracht is dat ze zo snel mogelijk
een kwartet van 4 dezelfde materialen verzamelen door spullen te jatten bij de ander. 

Regels: 
- Je mag maar 1 materiaal per keer pakken
- Als je 'getikt' wordt moet je het materiaal terugleggen
- Heb je 4 materialen mag je die apart leggen. Ze mogen dan niet meer 'gejat' worden.
Degene met de meeste kwartetten heeft gewonnen. 

Variaties & aandachtspunten

Het is een enorm vermoeiend spel. Houd het daarom kort. 
Je kan kiezen om de gezinsleden zelf de ruimtes te laten bepalen. Hoe wordt dit
gedaan? Is het akkoord dat de ruimtes verschillend zijn wat betreft de eigen
plek in de ruimte voor alle gezinsleden?
Je zou ouders kunnen vragen om scheidsrechter te zijn in dit spel (hanteren van
regels). 
Deze werkvorm kan snel chaos, conflicten en stress opleveren.  Kijk dus goed of
het echt geschikt is voor een gezin.

Observatiepunten en Thema
Thema: omgang conflicten (emoties) -
tegengesteld belang, grenzen aangeven en
accepteren
Observatiethema's: posities en rollen,
interactiepatronen, affectief gezinsklimaat

In principe zijn alle spelletjes die tegen elkaar worden
gespeeld een optie


