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Wijs voordat je gaat beginnen een spelleider aan

Voorafgaand aan de start van het spel wijst de groep één spelleider aan.

Deze spelleider heeft de volgende taken:

•   Leidt de groep door het spel heen

•   Houdt de tijd in de gaten 

De spelleider neemt voorafgaand aan het spel de kaarten alvast door, zodat de spelleider grofweg weet wat er 

gaat komen en zo de groep beter door het spel heen kan leiden. Lees met name goed door wat er staat op de 

‘informatie voor de spelleider’ – kaartjes. Neem hier zo’n 20 minuten de tijd voor. 

INFORMATIE VOOR DE SPELLEIDER
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Aantal spelers, duur van het spel en benodigdheden

Aantal spelers:  2 tot 10. Bij oneven aantallen kun je van één tweetal een drietal maken

Duur van het spel:  ongeveer één tot anderhalf uur

Benodigdheden:
•   Voor elke speler een notitieblokje en een pen

•   Een rustige, afsluitbare ruimte, waarin de groep als geheel bijeen kan komen én waar de spelers 

     rustig in tweetallen met elkaar in gesprek kunnen 

INFORMATIE VOOR DE SPELLEIDER
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Het spel bestaat uit zes fasen

# Fase Spelers Doel Duur

1 Waarom dit 
spel?

Groep De spelers krijgen inzicht in het belang van het spel en 
komen er achter wat ze kunnen leren

10 min.

2 Opwarmer Groep Zorgen dat de spelers los komen en hun aandacht daarna 
volledig kunnen richten op het spel

10 min.

3 Waar ligt 
jouw grens?

Tweetallen De spelers gaan in gesprek op basis van hun eigen ervaringen. 
De spelers leren hoe ze weten waar hun grenzen liggen en leren 
signalen bij henzelf herkennen

20 min.

4 Over grenzen Groep Theorie over grenzen en hoe je je grenzen aan kunt geven 15 min.

5 Grens-
scenario’s

Tweetallen De spelers oefenen met het aangeven van grenzen en ervaren 
wat de effecten daarvan zijn op zichzelf en op anderen

15 min. 

6 Afsluiting Groep De spelers staan stil bij de inzichten die 
zij tijdens het spel hebben opgedaan en 
bespreken hun inzichten met elkaar.

10 min.

De totale duur van het spel is ongeveer 90 minuten

INFORMATIE VOOR DE SPELLEIDER
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WAAROM 

DIT SPEL?

FASE 1
Spelers: Groep

Duur: 10 minuten
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Fase 1: Waarom dit spel?

Instructie aan de spelleider:

•   Het spel gaat nu beginnen

•   Zorg ervoor dat de groep bijeen is en klaar is om te beginnen.

•   Tip: zorg dat de groep in een kring gaat staan en begin dan het spel.

     Als je staat heb je een meer actieve houding – dit bevordert het meedoen!

INFORMATIE VOOR DE SPELLEIDER
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Fase 1: Waarom dit spel? (1/2)

Uit gesprekken tussen de makers van dit spel en hun collega’s kwam naar voren dat het aangeven van grenzen 

voor veel technici, net zoals voor veel andere werknemers in Nederland, niet altijd vanzelfsprekend is. 

Het niet goed kunnen uiten en bespreken van grenzen kan leiden tot stress, onbegrip en heeft invloed op de 

gezondheid van de technicus, op collega’s, privéleven en de kwaliteit van het werk. 

Zo kan het niet aangeven van fysieke grenzen bijvoorbeeld leiden tot (langdurige) blessures. Als een werknemer 

niet kan aangeven dat er (structureel) te veel hooi op zijn vork ligt, kan dit bijvoorbeeld leiden tot overspannenheid 

of een burn-out. Als de sfeer niet goed is in een team en hier wordt niet over gesproken, kan dit leiden tot een 

onprettige werksfeer, kunnen teamleden minder zin krijgen in hun werk of op termijn zelfs een andere baan willen 

zoeken. 

Het op tijd aan de bel kunnen trekken is dus van belang voor werknemers én de werkgever.

DE SPELLEIDER VERTELT AAN DE GROEP
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Fase 1: Waarom dit spel? (2/2)

Dit spel is gemaakt om:

•   Er achter te komen hoe je voelt waar jouw grenzen liggen

•   Hoe je je grenzen bespreekbaar kunt maken

•   Te leren hoe je jouw grenzen beter kunt bewaken

•   Elkaars grenzen te leren kennen, te respecteren en accepteren

DE SPELLEIDER VERTELT AAN DE GROEP
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Spelregels

•   Het spel is gebaseerd op eerlijkheid en vertrouwen. Hoe eerlijker je antwoorden zijn, hoe meer je uit het spel  

     haalt. Vertrouwen: maak de afspraak dat alles wat tijdens dit spel besproken wordt, in vertrouwen wordt gedeeld.

•   Respecteer elkaars vragen, antwoorden en meningen

•   Speel het op een rustig moment, zonder dat je andere dingen hoeft te doen 

•   Speel zoveel mogelijk open kaart met jezelf

•   Er zijn geen winnaars of verliezers in dit spel – het gaat erom dat je leert over jezelf en van anderen

DE SPELLEIDER VERTELT AAN DE GROEP
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Verloop van het spel

Dit spel bestaat uit verschillende fasen:
•   We gaan zo gezamenlijk beginnen

•   Daarna gaan jullie in tweetallen uiteen om in gesprek te gaan over  jullie eigen grenzen

•   Vervolgens komen we bij elkaar en krijgen jullie meer achtergrondinformatie over grenzen  

     en hoe je je grenzen aan kunt geven

•   Daarna gaan jullie weer in tweetallen uiteen om te oefenen met ‘grensscenario’s 

•   Tot slot bespreken we het spel kort met elkaar na

DE SPELLEIDER VERTELT AAN DE GROEP

# Fase Spelers

1 Waarom dit spel? Groep

2 Opwarmer Groep

3 Waar ligt jouw grens? Tweetallen

4 Over grenzen Groep

5 Grens-cenario’s Tweetallen

6 Afsluiting Groep
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OPWARMER

FASE 2
Spelers: Groep

Duur: 10 minuten
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Fase 2: Opwarmer: 1 - 2 - 3

De groep staat nog in de kring. Als spelleider vertel je het volgende aan de groep:

•   Om te beginnen gaan we even opwarmen!

•   Maak tweetallen en ga tegenover elkaar staan. Een persoon is speler A, de ander is speler B.  

     Jullie gaan samen tot 3 tellen. Het stopt niet na één keer. Elke keer als je bij 3 bent, ga je weer door bij 1. 

•   Persoon A zegt 1, persoon B zegt 2, persoon A zegt 3, persoon B zegt 1 enzovoorts. 

•   Dit doe je zo snel mogelijk en stop niet!

•   Er zijn meerdere rondes in dit spel. Elke ronde wordt ‘t tellen iets moeilijker gemaakt. 

Instructie voor de spelleider:
•   Als de groep de uitleg niet goed begrijpt, doe het dan voor samen met een speler. 

•   Zorg ervoor dat de groep in tweetallen tegenover elkaar staat

•   Verdere instructies staan op het volgende kaartje

INFORMATIE VOOR DE SPELLEIDER   •   DE SPELLEIDER BEGELEIDT DE GROEP TIJDENS DE OPWARMER
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Fase 2. Opwarmer: 1 - 2 - 3

•   Ronde 1: de eerste ronde ziet er dus uit als: 

     1 – 2 – 3, 1 – 2 – 3, 1 – 2 – 3 (enzovoorts)

•   Ronde 2: na ongeveer een minuut kondigt de spelleider aan dat er een element in het spel verandert. In plaats 

     van ‘1’ zeggen, moeten de spelers nu met hun rechterbeen op de grond stampen. Daarna gaan ze gewoon door  

     met ‘2’ en ‘3’. Deze ronde ziet er dus als volgt uit: stamp – 2 – 3, stamp – 2 – 3, stamp – 2 – 3 (enzovoorts)

•   Ronde 3: na weer ongeveer een minuut introduceert de spelleider de volgende regel. ‘2’ verandert in: klap in je  

     handen. 3 blijft hetzelfde. Deze ronde ziet er dus als volgt uit: stamp – klap – 3, stamp – klap – 3 (enzovoorts)

•   Ronde 4: na weer ongeveer een minuut introduceert de spelleider de volgende regel: ‘3’ verandert in het zeggen  

     van ‘sssssss’. Deze ronde ziet er dus als volgt uit: stamp – klap – ssssssss, 

     stamp – klap - sssss (enzovoorts)

•   Ronde 5: de laatste ronde mogen de deelnemers weer met 1 – 2 - 3 tellen. 

     Gaat dit nu makkelijker en sneller? Missie geslaagd!

INFORMATIE VOOR DE SPELLEIDER   •   DE SPELLEIDER BEGELEIDT DE GROEP TIJDENS DE OPWARMER

Geheugensteuntje

Ronde 1: 1 – 2 – 3 

Ronde 2: Stamp – 2 – 3

Ronde 3: Stamp – klap – 3

Ronde 4: Stamp – klap – sssssss

Ronde 5: 1 – 2 – 3 
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WAAR LIGT 

JOUW GRENS?

FASE 3
Spelers: Tweetallen

Duur: 20 minuten

14
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Fase 3. Waar ligt jouw grens?

Instructie aan de spelleider:
•   Neem voor deze fase van het spel ongeveer 20 minuten de tijd. Als deze fase van het spel 10 minuten bezig is,  

     herinner de groep daar dan aan, zodat de spelers over kunnen gaan op het tweede scenario

•   Dit deel van het spel wordt gespeeld in tweetallen. De tweetallen van de opwarmer kunnen samen verder spelen.  

     Als je denkt dat het beter is om nieuwe tweetallen te maken, vraag dan nu aan de groep of ze nieuwe tweetallen  

     willen maken.    

•   Dit deel van het spel kun je zittend spelen. De spelers gaan inzichten opschrijven tijdens dit deel van het spel.  

     Zorg dus dat elke speler bij aanvang van deze fase papier en een pen heeft.

•   Je kunt aan elk tweetal de kaartjes die horen bij deze fase van het spel geven: vraag 1 t/m 11. Dat zijn kaartjes  

     nummer 17 t/m 26. Van deze kaartjes zitten 5 sets in het spel, zodat je met  

     5 tweetallen het spel kunt spelen. Op deze manier kunnen de spelers zelf  

     door de kaartjes heen lopen en hoef je tijdens deze ronde alleen de tijd in  

     de gaten te houden.

INFORMATIE VOOR DE SPELLEIDER   •   DEZE FASE VAN HET SPEL WORDT GESPEELD IN TWEETALLEN
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Fase 3. Waar ligt jouw grens?

Doel: Aan het einde van deze fase van het spel weet jij:

•   Hoe je voelt waar je grens ligt

•   Welke factoren ervoor kunnen zorgen dat jij over je grens heen gaat

•   Wanneer je ervoor moet zorgen dat je níet je grens over gaat

Toelichting: 
•   Je gaat met een collega in gesprek over grenzen, op basis van jullie eigen ervaringen

•   Speler A loopt eerst de vragen door en gaat hierover in gesprek met speler B

•   Speler B helpt speler A door door te vragen op de antwoorden die speler A geeft

•   In het volgende scenario wisselen jullie van rol 

•   Je hebt ongeveer 10 minuten de tijd per persoon

INFORMATIE VOOR DE SPELLEIDER   •   DE SPELLEIDER VERTELT AAN DE GROEP
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Vraag 1 en 2: wanneer ging jij over je grens heen?

Voordat je begint, pak allebei je pen en papier erbij en schrijf de volgende vragen op. Laat ruimte over voor je 

antwoorden. 

•   Welke overtuigingen of normen en waarden zorgen ervoor dat jij jouw grens over gaat?

•   Welke signalen voelde je aanlopend naar je grens toe? Fysiek:... / Mentaal:... / Emotioneel:...

•   Wat voor signalen voelde je nadat je over je grens bent gegaan? Fysiek:... / Mentaal:... / Emotioneel:...

•   Bij welke signalen is het voor jou tijd om stop of nee te zeggen?

1.    Haal een situatie terug waarin je over je grens heen ging. Beschrijf de situatie aan je collega.  

      Wat was de situatie? Wie waren er bij de situatie betrokken? Wanneer speelde dit?

2.   Wat was de druppel? Oftewel het moment dat je over je grens heen ging?
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Voorbeelden van over je grens heen gaan

Lees onderstaande informatie samen door

De makers van dit spel spreken uit ervaring. Ook wij zijn wel eens onze grens over gegaan. Hieronder

een paar voorbeelden uit onze eigen praktijk. 

“Ik ben te lang door gegaan met een blessure en daardoor heb ik nu blijvende klachten

aan mijn schouder”

“Door mijn gedrevenheid maak ik vaak lange dagen en zeg ik nooit nee. Als je dit een periode vol houdt, 

gaat letterlijk de rek uit het elastiek. Als de rek er uit is (lees: burn-out), kost het je enorm veel energie om 

weer een beetje rek in het elastiek te krijgen!”

“Ik werkte in een team dat onder de maat presteerde en er was geen vervanging 

beschikbaar. Daardoor bleef ik maar door gaan met werken. Op het laatste had 

ik oververmoeidheidsverschijnselen. Ik kon haast staand in slaap vallen”

ACHTERGRONDINFORMATIE
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De rol van je overtuigingen, normen en waarden

Lees onderstaande informatie samen door

Grenzen aangeven wordt vaak bemoeilijkt door gevoelens:
•   Je bent bang dat de ander je niet meer waardeert als je iets niet doet

•   Je wil net anders zijn dan anderen en je past je daarom aan

•   Je bent bang voor een luilak-imago

•   Het gevoel dat anderen toch niet naar je zullen willen luisteren

Of door normen en waarden:
•   Als ik niet overwerk ben ik een nietsnut

•   Als ik niet naar dat feestje ga ben ik a-sociaal

•   Ik moet het kunnen dus ik doe het (falen mag niet)

•   Ik moet gewoon doen wat er van me gevraagd wordt

•   Als ik dit niet doe voor mijn collega of manager,  

     ben ik geen goede werknemer

•   Als het niet perfect is, is het niet goed genoeg

ACHTERGRONDINFORMATIE
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Vraag 3 en 4: welke overtuigingen spelen een rol voor jou?

Gebruik bij het beantwoorden van deze vragen eventueel het vorige kaartje.

3.   Welke overtuigingen of normen en waarden zorgen ervoor dat jij jouw grens over gaat?  

      *schrijf je antwoord op bij de bijbehorende vraag op je notitieblok

4.   Welke overtuiging speelde een rol in het voorbeeld dat je net hebt genoemd? 
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Vraag 5: ging je je grens bewust of onbewust over?

5.   Was je je ervan bewust dat je in de buurt van je grens kwam?  

      Ofwel ben je bewust of onbewust over je grens heen gegaan?
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Signalen zijn op verschillende niveaus te onderscheiden

Lees onderstaande informatie samen door

Je kunt op verschillende niveaus voelen dat je een grens overschijdt:

•   fysiek: lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, nekpijn, misselijkheid

•   mentaal: zoals geen overzicht hebben, verwardheid, fouten maken, prikkels komen niet snel binnen,  

    of juist heel hard binnen, niet uit je woorden komen

•   emotioneel: gevoelens zoals boosheid, frustratie, verdriet, irritatie

ACHTERGRONDINFORMATIE
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Vraag 6: welke signalen voel jij voordat je je grens over gaat?

Gebruik bij het beantwoorden van deze vraag eventueel het vorige kaartje

6.   Welke signalen voelde je aanlopend naar je grens toe? 

      *schrijf je antwoord op bij de bijbehorende vraag op je notitieblok

•   fysiek: 

•   mentaal: 

•   emotioneel: 



24

Vraag 7: welke signalen voel jij nadat je je grens over 
bent gegaan?

7.   Wat voor signalen voelde je nadat je over je grens bent gegaan? 

      *schrijf je antwoord op bij de bijbehorende vraag op je notitieblok

•   fysiek: 

•   mentaal: 

•   emotioneel: 
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Vraag 8 en 9: wat is het juiste moment om aan de bel te trekken?

8.   Terugkijkend op de situatie, wat was een goed moment geweest om stop te zeggen, om de  

      situatie bespreekbaar te maken of te zoeken naar andere mogelijkheden? (voordat je je grens over ging?) 

9.   Dus, bij welke signalen is het voor jou tijd om stop of nee te zeggen? 

      *schrijf je antwoord op bij de bijbehorende vraag op je notitieblok
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Vraag 10 en 11: hoe zou je je voelen als je op tijd je grens 
aangeeft?

10.    Stel je had eerder stop gezegd, wat was dan een (positieve) andere uitkomst geweest? 

         En hoe zou je je dan hebben gevoeld? 

11.    Wat neem je mee uit dit gesprek en uit deze ervaring voor vergelijkbare situaties in de toekomst? 
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OVER 

GRENZEN

FASE 4
Spelers: Groep

Duur: 15 minuten

27
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Fase 4. Over grenzen

Instructie aan de spelleider:
•   Fase 4 van het spel gaat nu beginnen

•   Neem voor deze fase van het spel ongeveer 15 minuten de tijd

•   Voor dit deel van het spel komt de groep weer bij elkaar. Vraag de groep om weer in een kring te komen staan. 

•   Op de kaartjes die volgen, staat wat achtergrondinformatie over grenzen en over hoe je grenzen aan kunt geven. 

•   Dit kunnen de spelers meenemen in fase 5 van het spel. 

•   Je kunt als spelleider zelf de kaartjes voorlezen aan de groep. Je kunt er ook voor kiezen om de groepsleden  

     elk een kaartje voor te laten lezen. Ga wanneer gewenst kort in gesprek met elkaar.  

     Kunnen jullie je hier in vinden? Is het herkenbaar of is het juist nieuwe informatie?

•   Doorloop in ieder geval nummer 1 t/m 4. Nummer 5 t/m 8 zijn optioneel.

INFORMATIE VOOR DE SPELLEIDER   •   DE GROEP KOMT VOOR DEZE FASE VAN HET SPEL  WEER BIJEEN



29

Fase 4. Over grenzen

Doel: 
In deze fase van het spel staat achtergrond informatie over grenzen en over hoe je je grenzen aan kunt geven 

centraal. 

Toelichting: 
We nemen de achtergrondinformatie samen door. We gaan er kort over in gesprek met elkaar, om uit te wisselen 

of jullie je in deze tips kunnen vinden. Is het herkenbaar of is het juist nieuwe informatie? Wellicht hebben jullie nog 

aanvullingen of andere ideeën. 

INFORMATIE VOOR DE SPELLEIDER   •   DE SPELLEIDER VERTELT AAN DE GROEP
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#1 Hoe kun je op een prettige manier je grens aangeven? (1/2)

Hieronder een aantal tips:
•   Wees duidelijk en positief in je taalgebruik

•   Durf ‘nee te zeggen’ en geef een korte toelichting. Je hoeft je niet te verontschuldigen. 

•   Vraag bedenktijd. Je hoeft niet perse meteen te reageren op een verzoek

•   Stel prioriteiten: je kunt niet alles tegelijk. Wat is het belangrijkst?

•   Als je een verzoek krijgt, kun je in plaats van meteen te reageren, eerst een vraag terug stellen

Hebben jullie zelf nog aanvullende tips of voorbeelden over 

hoe je op een prettige manier je grens aan kunt geven?

ACHTERGRONDINFORMATIE
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#2 Hoe kun je op een prettige manier je grens aangeven? (2/2)

Indien het voor jou tijd is om je grens aan te geven, dan kun je dat op een collegiale manier doen. Misschien kun 

je een deel van de vraag van je collega wél oplossen. Of je kunt je collega  helpen met het zoeken naar andere 

mogelijkheden.

Enkele voorbeeldzinnen:
•   Ik denk er even over na, en kom er dadelijk bij je op terug

•   Ik kan het nu niet doen, maar maandag heb ik wel tijd om je te helpen

•   Nee, dat kan ik helaas niet doen, ik merk dat ik tegen een fysieke grens aan loop,  

     maar je zou Luuk kunnen vragen

•   Ik kan dit niet voor je doen. Wat ik wél voor je kan betekenen is...

•   Ik heb een half uur de tijd, hoe kan die het beste besteden om jou te helpen?

•   Ik kan het nu helaas niet voor je doen, ik heb zelf al een volle agenda.  

     Ik kan je wel laten zien hoe je het zelf kunt doen.

•   Ik heb zelf een volle agenda. Ik wil het wel voor je doen.  

     Zou jij dan ... voor mij kunnen doen?

•   Deze keer kan ik het doen. Zou je het me de volgende keer wat eerder  

     kan vragen, zodat ik er rekening mee kan houden in mijn planning?

ACHTERGRONDINFORMATIE
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#3 Hoe vraag je om hulp? 

Misschien ben je druk of loop je bijna tegen een grens aan. Hoe kun je dan om hulp vragen?

1.   Bedenk wat je nodig hebt en nog te doen hebt. Neem even de tijd om dit op een rijtje te zetten.

2.  Vraag duidelijk om hulp

•   Benoem wat precies je vraag is aan de ander 

•   Benoem wanneer je hulp nodig hebt: nu, morgen, volgende week? Hoe lang? Hoe laat?

•   Vraag alleen iemand om hulp waarvan je weet dat die ook daadwerkelijk kan helpen

Tip:
Bedank de ander nadat diegene je heeft geholpen. Als de ander het gevoel heeft je écht geholpen te hebben, zal 

diegene je in de toekomst sneller nog eens helpen.

Hebben jullie zelf nog tips over hoe je om hulp kunt vragen? 

Welke ervaring heb je hier zelf mee?

ACHTERGRONDINFORMATIE
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#4 Tips over grenzen aangeven van de makers van het spel

Tip van Jan-Willem: “Probeer zo veel mogelijk open te zijn over je gezondheid en probeer er over te praten”

Tip van Geert-Jan: “Zorg ervoor dat je goed in je energie blijft zitten! Nee zeggen kan iedereen, probeer begrip te 

krijgen voor je situatie. Kom voor jezelf op, op een constructieve manier. Respecteer je eigenwaarde. Ga in dialoog 

om samen tot een oplossing te komen”

Tip van Elmer: “Als je je grens eenmaal hebt bepaald maar er wordt niet naar geluisterd: 

blijf bij je standpunt en hou je boodschap kort”

Tip van René: “Luister naar wat er gevraagd wordt en neem heel even de tijd om na te denken en een antwoord te 

geven wat jij wil. Jouw antwoord hoeft niet het antwoord te zjin dat de ander zou willen horen”

Tip van Kaj: “Geef altijd aan waarom je iets niet op dat moment kan doen. 

Indien mogelijk: stel voor om het naar een ander moment te verplaatsen”

Welke tips hebben jullie zelf over het aangeven van grenzen?

ACHTERGRONDINFORMATIE
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#5 Alternatieven op 'nee' zeggen 

Hieronder staan een aantal alternatieven op het woord ‘nee’. Brainstorm eerst met de groep over welke alternatie-

ven jullie zelf kunnen bedenken. Vul jullie lijstje daarna aan met deze voorbeelden.

•   Misschien

•   Nu niet

•   Ik weet wel iemand anders  

     die je beter kan helpen

•   Misschien volgend jaar

•   Als je me op de lijst zet, dan denk ik erover na

•   Kan je een beter voorstel doen?

•   Ik heb nu echt teveel op mijn bord liggen

•   Laat me er even over nadenken

•   Ik moet het even op me in laten werken

•   Ik heb andere verplichtingen

•   Sorry, dat kan ik echt niet aannemen

•   Het past nu even niet

•   Ik heb dan al een andere afspraak

ACHTERGRONDINFORMATIE

•   Mijn agenda is echt heel vol

•   Ik heb nu andere prioriteiten

•   Het is niet mijn expertise

•   Tot het einde van het jaar is mijn agenda vol

•   Een volgende keer misschien

•   Ik denk er over na

•   Kan ik er bij je op terug komen?

•   Ik denk niet dat ik dat kan

•   Mijn hoofd zegt ja en mijn hart zegt nee

•   Ik heb geen tijd

•   Ik wou dat ik het kon

•   Het klinkt fantastisch,  

     maar ik maak er geen  

     gebruik van
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#6 Herinner jezelf aan je grenzen

Als je hebt besloten dat je vaker je grenzen aan wil geven, is het goed om jezelf daar regelmatig aan te herinneren. 

Zet een affirmatie (overtuigende zin, waar een wens uit spreekt) in je telefoon of hang deze op je spiegel. 

Hoe vaker je ‘m leest, hoe vaker je aan die grens (en de wens die erachter zit) herinnerd wordt.

Voorbeelden van affirmaties met betrekking tot grenzen zijn:
•   Het is niet mijn verantwoordelijkheid

•   Ik hoef niet altijd alles op mij persoonlijk te betrekken

•   Ik hoef niet altijd voor iedereen klaar te staan

•   Ik mag wat ik voel serieus nemen 

•   Ik denk aan mezelf en zorg goed voor mezelf

•   Nee zeggen mag altijd

Welke affirmatie zou jullie helpen om je te herinneren 

aan hoe je om wil gaan met jouw grenzen?

ACHTERGRONDINFORMATIE
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#7 Grenzen van de ander

Vaak zien we de ander door onze eigen bril. We denken dan: als wij iets kunnen, dan kan de ander het ook. Maar zo 

is het niet, ieder mens is uniek. Elk mens heeft zijn eigen, persoonlijke grenzen. 

Het is lastig om de grenzen van een ander in te kunnen schatten. Vraag er daarom naar. 

Vul in elk geval niets voor de ander in.

Welke ervaring hebben jullie met grenzen van de ander? Hoe kun je grenzen van de ander herkennen? Hoe ga je 

ermee om als iemand anders een grens bereikt?  Hoe wil je dat anderen om gaan met jouw grenzen?

ACHTERGRONDINFORMATIE
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#8 Not-to-do-list

Heb jij een to-do lijstje? Je weet wel, zo’n lijst waarop je alle dingen hebt geschreven die je graag nog eens zou 

willen doen in je leven. 

Werk eens met het tegenovergestelde: maak een not-to-do list! Wat wil je eigenlijk niet meer doen, maar doe je 

tóch? Voor wie of wat doe je dat? Wat gaat het je opleveren als je daarmee stopt?

Wat zouden jullie op je ‘not-to-do-list’ zetten?

ACHTERGRONDINFORMATIE
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GRENS-

SCENARIO'S

FASE 5
Spelers: Tweetallen

Duur: 15 minuten

38
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Fase 5. Grensscenario's

Instructie aan de spelleider:
•   Fase 5 van het spel gaat nu beginnen. 

•   Neem voor deze fase van het spel ongeveer 15 minuten de tijd.

•   Voor dit deel van het spel gaat de groep weer uiteen in tweetallen. Dat kunnen dezelfde tweetallen  

     zijn als eerder. Je kunt de groep ook vragen om nieuwe tweetallen te maken. 

•   Dit deel van het spel kunnen de spelers staand of zittend spelen. 

•   Deze fase van het spel bestaat uit 5 scenario’s. De tweetallen doorlopen twee scenario’s per tweetal. De spelers  

     kunnen zelf kiezen welke scenario’s dat zijn. Bij elk scenario horen vragen, die er voor zorgen dat de spelers  

     oefenen met het aangeven van grenzen of juist ontdekken hoe het voelt om hun grenzen níet aan te geven.

•   Je kunt aan elk tweetal de kaartjes die horen bij deze fase van het spel geven.  

     Dat zijn kaartjes nummer 41 t/m 55. Van deze kaartjes zitten 5 sets in het spel,  

     zodat je met 5 tweetallen het spel kunt spelen. Op deze manier kunnen de  

     spelers zelf door de kaartjes heen lopen en hoef je tijdens deze ronde 

     alleen de tijd in de gaten te houden. 

INFORMATIE VOOR DE SPELLEIDER   •   DEZE FASE VAN HET SPEL WORDT GESPEELD IN TWEETALLEN
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Fase 5. Grensscenario's

Doel:
Oefenen met het uiten van je grenzen en het effect daarvan op anderen.

Toelichting: 
•   dit deel van het spel wordt in tweetallen gespeeld

•   er zijn vijf scenario’s om uit te kiezen

•   elk tweetal doorloopt twee scenario’s: iedere speler één

•   als er tijd over is, kun je extra scenario’s uitkiezen

Speler A is degene op wie het scenario van toepassing is. 

Speler B neemt de rol van de collega van speler A aan in het scenario.

INFORMATIE VOOR DE SPELLEIDER   •   DE SPELLEIDER VERTELT AAN DE GROEP

De scenario’s zijn:

1 - De spoedklus

2- Blessure

3 - Computerwerk

4 - Veiligheid

5 - De Efteling
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Scenario 1:  'de spoedklus'

Je bent een technicus die werkt bij klanten thuis. Het is 15.00 uur. Je hebt nog twee klanten te gaan vandaag, 

op verschillende locaties. Je moet deze klanten vandaag nog bezoeken – dat is al afgesproken. Je collega van 

planning belt je met een urgent probleem bij een nieuwe klant en vraagt of je deze spoedklant vandaag ook nog 

kunt helpen. Je schat in dat het 1,5 uur gaat duren voordat je de andere twee klanten op je lijstje hebt geholpen. De 

spoedklus zal waarschijnlijk twee uur duren. 

Vraag voor Speler A: wat doe je en waarom?
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Scenario 1:  vragen

Vraag voor Speler A: hoe zeg je dit tegen je collega?

Vraag voor Speler B: stel jij bent de ontvanger van deze boodschap. Hoe komt deze boodschap op jou over? 

Stel: speler A heeft nee gezegd, kan er nog wat veranderd worden aan het antwoord van je collega om het 

duidelijker of prettiger te maken?

 

Vraag voor Speler A: wat zou de consequentie voor jou zijn om deze keuze te maken, op fysiek, 

mentaal en emotioneel vlak? Hoe voelt deze keuze voor jou?

Vraag voor Speler A en B: wat is de invloed van de keuze op je team? En wat is het effect op de klant?
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Scenario 1:  omgekeerd

Vraag voor Speler A: stel je hebt net de klus geaccepteerd. Probeer dan nu eens hoe het voelt om ‘nee’ te zeggen. 

Of: indien je zojuist ‘nee’ hebt gezegd, oefen dan nu met het zeggen van ‘ja’ op de vraag. 

 

Vraag voor Speler A: hoe zeg je dit tegen je collega?

Vraag voor Speler B: stel jij bent de ontvanger van deze boodschap. Hoe komt deze boodschap op jou over? 

Kan er nog wat veranderd worden aan het antwoord van je collega om het duidelijker of prettiger te maken?

 

Vraag voor Speler A: wat zou de consequentie voor jou zijn om deze keuze te maken, op fysiek, 

mentaal en emotioneel vlak? Hoe voelt deze keuze voor jou?

Vraag voor Speler A en B: wat is de invloed van de keuze op je team? En wat is het effect op de klant?
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Scenario 2:  'blessure'

Je bent sinds twee maanden aan het werk voor een nieuwe werkgever. Je bent deze week ingedeeld voor werk 

waarbij je veel loopt en staat. Je bent vandaag door je enkel gegaan. Je hebt het gevoel dat het niet verstandig is 

om morgen je normale werkzaamheden te verrichten: zo veel lopen op een dag betekent dat je echt op je tanden 

moet gaan bijten! Je belt een collega om te ruilen van shift, zodat je wat meer kunt zitten en je enkel niet hoeft te 

belasten. Je belt je manager om dit door te geven. Je manager zegt dat je niet zelf mag ruilen met collega’s en dat 

je moet komen werken op je eigenlijke shift óf dat je je ziek moet melden. Omdat je nieuw bent voel je je eigenlijk 

niet zo comfortabel om je ziek te melden: je wil laten zien dat je je werk serieus neemt.

Vraag voor Speler A: wat doe je en waarom?
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Scenario 2: vragen

Vraag voor Speler A: hoe zeg je dit tegen je manager?

Vraag voor Speler B: stel jij bent de ontvanger van deze boodschap. Hoe komt deze boodschap op jou over? Stel: 

speler A heeft nee gezegd, kan er nog wat veranderd worden aan het antwoord van je collega om het duidelijker of 

prettiger te maken?

 

Vraag voor Speler A: wat zou de consequentie voor jou zijn om deze keuze te maken, op fysiek, mentaal en emotio-

neel vlak? Hoe voelt deze keuze voor jou?

Vraag voor Speler A en B: wat is de invloed van de keuze op je team? En op je manager?
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Scenario 2: omgekeerd

Vraag voor Speler A: stel je hebt net ‘ja’ gezegd en je bent komen werken. Probeer dan nu eens hoe het voelt om 

‘nee’ te zeggen. Of: indien je zojuist ‘nee’ hebt gezegd, oefen dan nu met het zeggen van ‘ja’ op de vraag.  

Vraag voor Speler A: hoe zeg je dit tegen je collega?

Vraag voor Speler B: stel jij bent de ontvanger van deze boodschap. Hoe komt deze boodschap op jou over? 

Kan er nog wat veranderd worden aan het antwoord van je collega om het duidelijker of prettiger te maken?

 

Vraag voor Speler A: wat zou de consequentie voor jou zijn om deze keuze te maken, op fysiek, 

mentaal en emotioneel vlak? Hoe voelt deze keuze voor jou?

Vraag voor Speler A en B: wat is de invloed van de keuze op je team? En op je manager?
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Scenario 3: 'computerwerk'

Vijf jaar geleden kwam je werken als technicus bij je huidige baas. Je werk bestond toen uit 7 uur op een dag 

sleutelen en met je handen aan de slag. Je besteedde ongeveer 1 uur per dag aan het maken van rapportages op 

de computer. Over de jaren zijn je werkzaamheden langzaam veranderd: er komt steeds meer verslaglegging op de 

computer bij kijken. Inmiddels werk je zo’n 5,5 uur per dag met je handen en komt er zo’n 2,5 uur computerwerk bij 

kijken. Dat vind je jammer: je werkt het liefst met je handen en begrijpt niet goed waar al dat computerwerk nou echt 

voor nodig is. Nu komt het management met een voorstel waardoor je er weer een half uur per dag computerwerk 

bij krijgt.

Vraag voor Speler A: wat doe je en waarom?
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Scenario 3: vragen

Vraag voor Speler A: hoe zeg je dit tegen je collega?

Vraag voor Speler B: stel jij bent de ontvanger van deze boodschap. Hoe komt deze boodschap op jou over? Stel: 

speler A heeft gezegd dat hij niet meer computerwerk wil doen tegen de manager, kan er nog wat veranderd wor-

den aan het antwoord van je collega om het duidelijker of prettiger te maken?

 

Vraag voor Speler A: wat zou de consequentie voor jou zijn om deze keuze te maken, op fysiek, mentaal en emotio-

neel vlak? Hoe voelt deze keuze voor jou?

Vraag voor Speler A en B: wat is de invloed van de keuze op je team? En op het management? En op de klant?
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Scenario 3: omgekeerd

Vraag voor Speler A: stel je hebt net geaccepteerd dat je werk gaat veranderen. Probeer dan nu eens hoe het voelt 

om ‘nee’ te zeggen. Of: indien je zojuist ‘nee’ hebt gezegd, oefen dan nu met het zeggen van ‘ja’ op de vraag.  

 

Vraag voor Speler A: hoe zeg je dit tegen je collega?

Vraag voor Speler B: stel jij bent de ontvanger van deze boodschap. Hoe komt deze boodschap op jou over? 

Kan er nog wat veranderd worden aan het antwoord van je collega om het duidelijker of prettiger te maken?

 

Vraag voor Speler A: wat zou de consequentie voor jou zijn om deze keuze te maken, op fysiek, 

mentaal en emotioneel vlak? Hoe voelt deze keuze voor jou?

Vraag voor Speler A en B: wat is de invloed van de keuze op je team?

En op het management? En op de klant?
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Scenario 4: 'veiligheid'

Je bent een nieuwe collega op je werk. Er is een routineklus die iedereen al jarenlang op een bepaalde manier 

uitvoert. Het valt je op dat de manier waarop deze klus wordt uitgevoerd onveilig is: de manier waarop het team te 

werk gaat komt niet overeen met wat er volgens de veiligheidsvoorschriften gedaan zou moeten worden. Het valt je 

ook op dat op deze ‘onveilige’ manier de klus veel sneller gedaan kan worden. Eigenlijk voel je je hier, vanwege het 

veiligheidsrisico, niet comfortabel bij. Maar al je collega’s doen het op deze manier en het gaat tot nu toe nog niet 

fout. Je voelt dus wat sociale druk om te doen wat de rest van het team ook doet. 

Vraag voor Speler A: wat doe je en waarom?



51

Scenario 4: vragen

Vraag voor Speler A: hoe zet je dit tegen je collega of manager?

Vraag voor Speler B: stel jij bent de ontvanger van deze boodschap. Hoe komt deze boodschap op jou over? 

Stel: speler A heeft gezegd dat hij zich niet comfortabel voelt bij de situatie, kan er nog wat veranderd worden 

aan het antwoord van je collega om het duidelijker of prettiger te maken?

 

Vraag voor Speler A: wat zou de consequentie voor jou zijn om deze keuze te maken, op fysiek, 

mentaal en emotioneel vlak? Hoe voelt deze keuze voor jou?

Vraag voor Speler A en B: wat is de invloed van jouw reactie op het team?
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Scenario 4: omgekeerd

Vraag voor Speler A: stel je hebt net niets gezegd tegen collega’s om veiliger te gaan werken. Probeer dan nu 

eens hoe het voelt om dat wel te zeggen. Of: indien je zojuist wel in gesprek bent gegaan met je collega’s over 

de veiligheid, oefen dan nu met hoe het voelt om er niets over te zeggen.  

 

Vraag voor Speler A: hoe zeg je dit tegen je collega?

Vraag voor Speler B: stel jij bent de ontvanger van deze boodschap. Hoe komt deze boodschap op jou over? 

Kan er nog wat veranderd worden aan het antwoord van je collega om het duidelijker of prettiger te maken?

 

Vraag voor Speler A: wat zou de consequentie voor jou zijn om deze keuze te maken, op fysiek, 

mentaal en emotioneel vlak? Hoe voelt deze keuze voor jou?

Vraag voor Speler A en B: wat is de invloed van jouw reactie op het team? 
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Scenario 5: 'Efteling'

Je hebt al enige tijd geleden een vrije dag opgenomen voor morgen. Je hebt gepland om met je gezin of familie 

een dagje naar de Efteling te gaan. Je manager belt. Er zijn twee collega’s ziek geworden vandaag en het is heel 

moeilijk om vervanging te vinden. Dus je manager vraagt jou om morgen te komen werken. 

Vraag voor Speler A: wat doe je en waarom?
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Scenario 5: vragen

Vraag voor Speler A: hoe zeg je dit tegen je manager?

Vraag voor Speler B: stel jij bent de ontvanger van deze boodschap. Hoe komt deze boodschap op jou over? 

Stel: speler A heeft nee gezegd, kan er nog wat veranderd worden aan het antwoord van je collega om het 

duidelijker of prettiger te maken?

 

Vraag voor Speler A: wat zou de consequentie voor jou zijn om deze keuze te maken, op fysiek, 

mentaal en emotioneel vlak? Hoe voelt deze keuze voor jou?

Vraag voor Speler A en B: wat is de invloed van de keuze op je team? En op de manager? En op je gezin?
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Scenario 5: omgekeerd

Vraag voor Speler A: stel je hebt net ‘ja’ gezegd tegen je manager. Probeer dan nu eens in plaats van ‘ja’, ‘nee’ te 

zeggen. Indien je zojuist ‘nee’ hebt gezegd, oefen dan nu met ‘ja’.

 

Vraag voor Speler A: hoe zeg je dit tegen je manager?

Vraag voor Speler B: stel jij bent de ontvanger van deze boodschap. Hoe komt deze boodschap op jou over? 

Kan er nog wat veranderd worden aan het antwoord van je collega om het duidelijker / prettiger te maken?

 

Vraag voor Speler A: wat zou de consequentie voor jou zijn om deze keuze te maken, op fysiek, 

mentaal en emotioneel vlak? Hoe voelt deze keuze voor jou?

Vraag voor Speler A en B: wat is de invloed van de keuze op je team? 

En op de manager? En op je gezin?
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AFRONDING

FASE 6
Spelers: Groep

Duur: 10 minuten
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Fase 6. Afronding: terugblik en geleerde lessen 

Instructie aan de spelleider:
•   Fase 6 van het spel gaat nu beginnen. 

•   Neem voor dit deel van het spel 10-15 minuten de tijd. 

•   Voor dit deel van het spel komt de groep weer bij elkaar. Vraag de groep om weer in een kring te komen staan. 

•   Deze fase van het spel bevat afrondende vragen, waardoor de spelers terug kunnen blikken op wat ze geleerd  

     hebben tijdens het spel en wat ze mee willen nemen naar de toekomst.

•   Een deel van deze fase bestaat uit een gesprek met de groep. Er is ook een moment waar alle spelers  

     persoonlijk terugblikken.

•   Je kunt als spelleider zelf de vragen voorlezen aan de groep. Je kunt er ook voor kiezen om de groepsleden  

     elk een kaartje voor te laten lezen. 

•   Zorg ervoor dat alle groepsleden aan het woord komen en stimuleer de groep om met elkaar in gesprek te gaan.  

     Dit kun je doen door aanvullende vragen te stellen (bijvoorbeeld: wat vind jij hier van?  

     Ben jij het hier mee eens? Heb jij hier nog aanvullingen op?)

INFORMATIE VOOR DE SPELLEIDER   •   DE GROEP KOMT VOOR DEZE FASE VAN HET SPEL WEER BIJEEN
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Fase 6. Afronding: terugblik en geleerde lessen

Doel:
In de afrondende fase van het spel, blik je terug op het afgelopen uur. Wat heb je geleerd? Je hoort van anderen 

hoe zij dit spel hebben ervaren en bespreekt met elkaar hoe je deze inzichten persoonlijk en als team mee kunt 

nemen naar de toekomst.

Toelichting:
We nemen de vragen samen door. We gaan er kort over in gesprek met elkaar. Er is ook tijd om persoonlijk terug te 

blikken.

INFORMATIE VOOR DE SPELLEIDER   •   DE SPELLEIDER VERTELT AAN DE GROEP



59

#1 Vragen aan de groep: in gesprek

1.   Hoe was het om dit spel te doen?

2.   Wat heb je geleerd over grenzen in algemeen? 

•   herkennen anderen uit de groep dit? 

•   zijn er nog aanvullingen?

INFORMATIE VOOR DE SPELLEIDER   •   DE SPELLEIDER STELT DEZE VRAGEN AAN DE GROEP
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#2 Vragen voor alle individuele spelers: persoonlijke inzichten

3. Deze vragen zijn voor alle spelers. De spelers kunnen deze vragen individueel beantwoorden. Zorg ervoor dat 

iedereen in stilte even de tijd neemt om de antwoorden op deze vragen op te schrijven. Vraag de spelers om bij 

elke vraag minimaal één inzicht op te schrijven. Stel de vragen één voor één. Geef ongeveer een minuut de tijd om 

elke vraag individueel te beantwoorden. 

•   Wat heb je geleerd over jezelf en jouw grenzen? Pak je aantekeningen erbij en bekijk je inzichten.

•   Welke inzicht heb je over hoe je jouw grenzen kenbaar kunt maken? 

•   Welke inzicht heb je over hoe je de grenzen van een ander? 

INFORMATIE VOOR DE SPELLEIDER   •   DE SPELLEIDER STELT DEZE VRAGEN AAN DE GROEP
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#3 Vragen aan de groep: in gesprek

4.   Wat heb je geleerd over jezelf en je eigen grenzen? 

5.   Wat heb je geleerd over hoe je over je grenzen kunt communiceren?

6.   Wat heb je geleerd over het herkennen van de grens van anderen?

7.   Hoe kunnen jullie de inzichten uit het spel inzetten met elkaar als collega’s en op de werkvloer?  

      Probeer hier concrete afspraken over te maken.  

INFORMATIE VOOR DE SPELLEIDER   •   DE SPELLEIDER STELT DEZE VRAGEN AAN DE GROEP
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Afsluiter

Verzin met de groep een yell over grenzen en sluit af met jullie eigen groepsyell!

Hoe enthousiaster, hoe beter! 

INFORMATIE VOOR DE SPELLEIDER   •   DE SPELLEIDER STELT GEEFT DEZE  OPDRACHT AAN DE GROEP
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EINDE!
BEDANKT VOOR HET SPELEN
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Dit spel is ontworpen en gemaakt door:

Team: hoe blijf ik gezond?
Voorjaar 2019

Geert-Jan van Helden – Alliander

René Elting – AVR

Jan-Willem Paap – Meerlanden

Elmer Fillekes – Stadsverwarming Purmerend

Kaj de Jong – Vitens

Marloes Schreuder Goedheijt – CrossOver

Anne de Brouwer – CrossOver


