
1. Download het grenzenspel als 
achtergrondinformatie om uitgebreid in gesprek te 
gaan over grenzen aangeven in het team. 

2. Wanneer je deze toolbox online doet kun je de 
teamleden af en toe in break out rooms zetten (dit 
kan in de tool Zoom, maar je kan ook in Microsoft 
Teams een extra meeting starten waar de helft van 
de groep naar toe kan), zodat ze opener met een 
kleinere groep op grenzen aangeven in kunnen 
gaan. Bijv. slide 5, kom daarna weer met z’n allen in 
dezelfde meeting.

Grenzenspel Een serious game 
over grenzen herkennen, 
aangeven en accepteren in het 
werk. Het initiatief heeft als doel 
om mentale en sociale 
gezondheid op de werkvloer te 
bevorderen.

https://uploads.strikinglycdn.com/files/5d343171-cd95-4b67-8cb6-11048f66c252/spel-ontwerp.pdf
https://www.projectcrossover.nl/blog/technici-onderzoeken-grenzen


GRENZEN AANGEVEN 
IN HET WERK 

Hoe zorg je ervoor dat je op een goede manier je grenzen aan kunt 
geven in je werk, bijv. bij te hoge werkdruk of vervelende collega’s?

www.slimstehandentoolbox.nl



20 min

Grenzen-
spel
Pen & 
papier

-

1. Over je eigen grenzen heen gaan

2. Jouw grenzen

3. Grenzen aangeven

4. Actie!



“Door mijn gedrevenheid maak ik 
vaak lange dagen en zeg ik weinig 

nee.”

“Ik ben te lang doorgegaan met een 
blessure en nu heb ik er blijvend last 

van.”

GRENZEN AANGEVEN



Wanneer ging je over je eigen grens heen in je werk?

 _Bespreek in groepen van 3 _  

Digitaal/online kan dit in break-out rooms.

GRENZEN AANGEVEN



Grenzen aangeven is vaak lastig door gevoelens als:

● Je bang bent dat de ander je niet (meer) waardeert 
● 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

GRENZEN & GEVOELENS



Of door normen en waarden:

● Als ik niet overwerk ben ik een nietsnut
● Als ik niet naar dat feestje ga ben ik asociaal
● 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

GRENZEN & NORMEN EN WAARDEN



Welke gevoelens of normen en waarden spelen bij jou een rol bij 
het (niet) aangeven van je grenzen?

Schrijf dit voor jezelf op.



● Wees duidelijk en positief in je taalgebruik
● Durf ‘nee te zeggen’ en geef een korte toelichting. Je hoeft je 

niet te verontschuldigen.
● Neem bedenktijd. Je hoeft niet meteen te reageren op een 

verzoek.
● Stel prioriteiten: je kunt niet alles tegelijk. Wat is belangrijk?
● Als je een verzoek krijgt, kun je in plaats van meteen te 

reageren, eerst een vraag terug stellen

GRENZEN AANGEVEN



In welke situatie ga jij jouw grens (beter) aangeven?
Hoe ga je dan doen?

Beantwoord voor jezelf hiervoor de volgende vragen (schrijf op):
Wat is de situatie?

Wat vind je lastig aan de situatie?
Hoe kan je het de volgende keer aanpakken?
Wat is dan het gewenste resultaat voor jou?

 



De inhoud van deze toolbox is tot 
stand gekomen in de 

TechCrossOver door het team 
“Hoe blijf je gezond binnen je 

werk?’’

Zij maakte het spel: 
‘’Ontdek je grens’’

https://uploads.strikinglycdn.com/files/5d343171-cd95-4b67-8cb6-11048f66c252/spel-ontwerp.pdf

