IN TRODUCTIe en af sluiting

wa r ming -UP spel
IS SUE- BASED spel
DIS CUS SIe

acti v iteit

IS SUE- BASED spel

S
PERCEPTIeS en STEREOTYPE
Bevroren beelden
Doel:

Te onderzoeken hoe verschillende groepen concepten en
activiteiten verschillend zien en begrijpen. Het spel laat ook
potentiële verschillen tussen jongeren en politie zien en hoe
deze veranderd kunnen worden door het veranderen van de
lichaamstaal.

Beschrijving:

• d eel participanten op in groepen van 4-6 (politie en jongeren door elkaar). De facilitator(s) noemen verschillende
situaties en vragen de groepen om een tableau (bevroren
beeld) te creëren die de situatie representeert, bijvoorbeeld een dag op het strand, een voetbal wedstrijd, een
huiszoeking, een arrest, een body-search, verliezen van
een spel, een gevecht, een beroving, een feestje, etc.
•	Verdeel de deelnemers in nieuwe groepen, deze keer
bestaan de groepen ofwel geheel uit politie dan wel geheel uit jongeren. Deze keer moeten de facilitator(s) meer
abstracte concepten noemen en de deelnemers vragen
hier een tableau van te maken, bijvoorbeeld macht, onderdrukking, onzekerheid of vijanden. Na elk tableau

bespreken de facilitator(s) de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende tableaus. Interpreteren
de groepen de concepten op dezelfde of op verschillende
manieren?
•	De facilitator(s) vragen de groepen vervolgens om een
tableau te maken van het tegenovergestelde van het
voorgaande concept en positieve beelden te maken bijvoorbeeld vrijheid, veiligheid, vriendschap of democratie.

Debriefing:

Vraag de groep te reflecteren op het maken van de tableaus.
Bediscussieer de verschillen en overeenkomsten en het belang van fysieke postuur en lichaamstaal bij het overbrengen
van ideeën. Bespreek hoe gemakkelijk het was om negatieve
concepten over te zetten naar positieve door middel van
verandering in lichaamstaal en hoe dit toepasbaar is op het
leven van alledag.

Tijd:

20 minuten

IS SUE- BASED spel

S
PERCEPTIeS en STEREOTYPE
Gezichtspunt cirkel
Doel:

Om empathie aan te moedigen en het begrip dat gebeurtenissen/mensen/
problemen verschillend waargenomen kunnen worden door verschillende
mensen. Het spel staat de deelnemers toe om het gezichtspunt van de ander in te nemen en meer filosofisch na te denken.

Beschrijving:

moeten doen in hun leven wanneer ze dingen vanuit een ander perspectief
willen zien. Dit gesprek kan zo lang of kort zijn als je wilt. Het hoofddoel van
de oefening is om te laten zien dat wanneer je het hele plaatje wil zien je
dingen vanuit meerdere gezichtspunten moet bekijken.

Variatie:

De activiteit kan ofwel in een grote groep dan wel in meerdere kleinere
groepen (van minstens 6 personen) gespeeld worden. Vraag de groep in
een cirkel te gaan staan. Één persoon staat in het midden van de cirkel met
zijn handen langs zijn lichaam; ze moeten stil staan. Ga rond de cirkel en
vraag elke deelnemer van de groep om te vertellen hoeveel handen,oren en
ogen ze van de persoon in het midden kunnen zien. Vraag twee personen
met verschillende gezichtspunten om te herhalen hoeveel ogen, oren en
handen ze zien.

Als het gesprek voorspoedig verloopt en je het een stapje verder wil nemen
vervang dan de persoon in het midden van de cirkel met een specifiek issue
zoals diertests, klimaatverandering, stemmen in verkiezingen etc. Vraag nu
de groep welke verschillende argumenten voor of tegen dit issue mensen
kunnen hebben. Het is belangrijk om te ontdekken wat de deelnemers hun
persoonlijke mening is om zo het gesprek filosofisch te houden. Wanneer
elk persoon een argument benoemt hebt, kan hun gevraagd worden dit op een
stuk papier te schrijven en voor zich neer te leggen. Vraag vervolgens mensen
om van plaats te wisselen en voor de andere kant te beargumenteren.

Debriefing:

Bruikbare tips:

Als facilitator moet je, je in deze oefening als provocateur gedragen. Probeer de oefening te onderzoeken door te vragen wie gelijk heeft. Mensen
zullen zeggen dat iedereen gelijk heeft. Vraag ze hoe ze weten dat de persoon aan de andere kant van de cirkel gelijk heeft. Ze kunnen zeggen dat dit
komt omdat ze de persoon gezien hebben. Onderzoek hoe eerdere ervaringen invloed kunnen hebben op onze mening over dingen. Vraag wat mensen

Als facilitator van deze oefening moet je, je als provocateur gedragen om zo
mensen aan te moedigen om mee te doen en verschillende gezichtspunten
op te roepen en te benadrukken hoe mensen dingen verschillend kunnen zien.

Tijd:

10 minuten, 15 minuten voor de variatie.

IS SUE- BASED spel

TRUST
Cirkel van vertrouwen
Doel:

Om de aard van vertrouwen te onderzoeken en te beginnen vertrouwen te ontwikkelen tussen deelnemers door
middel van een leuk fysiek spel.

Beschrijving:

Verdeel de deelnemers in groepen van 4-6 mensen. Nodig
de groepen uit om in cirkels te gaan staan. In elke groep
staat één persoon in het midden van de cirkel met zijn
ogen dicht. Deze persoon word met de ogen dicht zachtjes omgedraaid richting iemand aan de rand van de cirkel
vervolgens krijgen ze een zachte tik op de rug wat betekent
dat ze mogen gaan lopen. De mensen aan de rand van de
cirkel moeten de persoon in het midden veilig houden.
Wanneer ze naar hen toelopen dan moet de persoon tegen gehouden worden door zachtjes de handen op beide
schouders te plaatsen, de persoon om te draaien en in de
richting van iemand anders te sturen door een zachte tik
op de schouder. Laat de oefening één minuut doorgaan, leg
deze vervolgens stil en nodig een nieuw iemand uit om de
persoon in het midden te spelen.

Debriefing:

Breng iedereen terug in een grote cirkel en vraag één of
twee mensen om hun ervaring te delen over hoe het was
om de persoon in het midden te zijn met gesloten ogen die
de groep moet vertrouwen.

Bruikbare tips:

Zoals met elke oefening die gesloten ogen gebruikt, gebruik geen blinddoeken. De persoon die zijn ogen gesloten
heeft moet het gevoel hebben dat ze de controle hebben
over wanneer ze hun ogen open en sluiten. De oefening
is bedoeld om vertrouwen te bouwen, niet om angst in te
boezemen!

Tijd:

Discussie: 10 minuten
Debriefing: 5 minuten

IS SUE- BASED spel

TRUST
Leiden en volgen
Doel:

Om mensen aan te moedigen samen te werken en het beginnen
van het ontwikkelen van vertrouwen tussen de deelnemers.

Beschrijving:

De facilitator(s) delen de groep op in tweetallen waarbij ze ervoor
zorgen dat er een goede mix is van jongeren en politie die samenwerken. Vervolgens labelen ze elk paar A en B. A is de “leider” en
B is de “volger”. A leidt B door de ruimte. Dit wordt gedaan door
de hand op de schouder van B te leggen en te duwen wanneer ze
willen dat B beweegt en dit weer afnemen wanneer ze willen dat B
stopt. Wanneer B moet draaien moet A dit laten merken door hun
hand te bewegen in de kant waarop ze willen dat B gaat. A is verantwoordelijk voor de veiligheid van B en moet ervoor zorgen dat
ze niet tegen anderen of tegen obstakels aanstoten. Nadat beide
deelnemers comfortabel zijn met hun rol sluit B de ogen en staat
A zo toe om ze door de ruimte te bewegen alleen op gevoel. De
“blinde” kan stil staan of hun ogen openen wanneer ze maar willen als ze zich onveilig voelen. Vervolgens worden de rollen omgedraaid zodat beide personen de ervaring kunnen hebben om leider
en volgeling te zijn.

Debriefing:

Vraag deelnemers aan het einde van de oefening om de ervaring
en gevoelens te delen die door de verschillende rollen gegenereerd
werden. De discussie moet ertoe leiden dat hoe mensen zich
voelde om te leiden of te volgen besproken word en welke acties
hun veilig of juist onveilig deed voelen. Wat was de makkelijkere of
moeilijkere rol? Voelden ze zich veilig als volger? Was het moeilijk
om leider te zijn? Welk type van non-verbale communicatie was
het makkelijkst om te volgen?

Tijd:

15 minuten
Discussie: 10 minuten
Debriefing: 5 minuten

IS SUE- BASED spel

INTERACTIes
Vreemdeling in je huis
Doel:

Om negatieve en frustrerende interacties te onderzoek door middel van drama.

Beschrijving:

De facilitator(s) delen de groep op in tweetallen. Vervolgens labellen ze elk paar als A en B en leggen het volgende
scenario uit: A komt thuis en vindt B daar, maar A heeft geen idee waarom B daar is en hoe ze binnen is gekomen.
A ondervraagt B. B kan alleen antwoorden met ontwijkende lichaamstaal en het woord “Nee”. De oefening wordt
herhaald, maar dit keer met positieve lichaamstaal en het woord “Ja”.
A en B ruilen van rol na 3 minuten.

Debriefing:

Aan het einde van de oefening worden de deelnemers gevraagd om hun ervaringen en gevoelens te delen die samengingen met de verschillende contactvormen. De discussie moet overeenkomsten voortbrengen met sommige van
de gevoelens die ervaren worden wanneer jongeren en politie op straat met elkaar interacteren.

Tijd:

Discussie: 10
Debriefing: 5

IS SUE- BASED spel

Gedeelde Ervaring
Jeugdervaringen
Doel:

Om empathie aan te moedigen en deelnemers toe te staan hun overeenkomsten te erkennen door gedeelde jeugdervaringen te improviseren.

Beschrijving:

• Improvisatie 1
	In kleine groepen van 4-6 wordt iedereen gevraagd om te
reflecteren op hun tienertijd. De jongeren wordt gevraagd te
reflecteren op recente ervaringen. Deelnemers zouden moeten
denken aan vrienden, plekken waar ze rond hingen, wat ze leuk
vonden om te doen, muziek, eten, media etc. Elke groep wordt
dan gevraagd om een bevroren beeld/foto te maken waarop ze
te zien zijn in interactie met hun leeftijdsgenoten/vrienden. De
facilitators vragen elke groep om hun beeld tot leven te wekken
en aan de rest van de groep te laten zien.
• Improvisatie 2
	De groep wordt opgesplitst in politie en jongeren. De politie
wordt gevraagd om een improvisatie te maken gebaseerd op hun
perceptie van jongeren. De jongeren wordt gevraagd een improvisatie te maken gebaseerd op hun perceptie van de politie. De
improvisaties worden aan de hele groep getoond.

Debriefing:

Aan het einde van de oefening worden de deelnemers gevraagd hun
ervaringen en gevoelens die gegenereerd werden door alle improvisaties te delen. De discussie zou overeenkomsten tussen iedereens
ervaringen met jong zijn voort moeten brengen. Vervolgens wordt
gereflecteerd op de percepties van politie en jongeren van de andere groep. Heeft de politie gelijk in hoe zij jongeren zien? Hebben de
jongeren gelijk in hoe zij de politie zien? Wat zijn de gevoelens die opgeroepen worden door de percepties die getoond zijn? Moeten deze
veranderd worden en hoe kan dat bewerkstelligt worden?

Tijd:

Improvisaties: 20 minuten
Debriefing: 10 minuten

IS SUE- BASED spel

Gedeelde Ervaring
Wat hebben we gemeen?
Doel:

Mensen toe te staan elkaar te leren kennen en dingen die ze gemeen hebben te identificeren
op een leuke en fysieke manier.

Beschrijving:

Deel de groep op in tweetallen en vraag hen om 10 dingen te identificeren die ze met elkaar
gemeen hebben zonder te praten. Zorg ervoor dat de groepen gemixt zijn. Bijvoorbeeld beide
participanten kunnen golf leuk vinden om dansen en moeten deze activiteiten uitbeelden totdat ze er 10 hebben die ze gemeen hebben. Vraag deelnemers om hun handen op te steken en
maak er een race van wie er het snelste 10 gevonden heeft.

Debriefing:

Vraag de snelste en de sloomste tweetallen om de 10 dingen die ze gemeen hebben te demonstreren en vraag de rest van de groep om te raden wat deze dingen zijn. Vraag de groep om te
reflecteren hoe makkelijk het was om dingen te vinden die ze gemeen hadden.

Tijd:

15 minuten

IS SUE- BASED spel

Groepsdruk
Bij de groep horen
Doel:

Om door middel van improvisatie de moeilijke aard van het wel/niet bij een
groep horen te onderzoeken en om deelnemers overeenkomsten in ervaringen te laten erkennen ondanks verschillen in leeftijd en beroep.

Beschrijving:

In kleine groepen van 6 (een mix van politie en jongeren), improviseer de
volgende scenario’s:
•	Sommige politiemannen/-vrouwen zijn op het politiebureau zich klaar
aan het maken (hun uniform aan het aantrekken etc.), wanneer ze een
discussie beginnen over hun werk en de type mensen die ze aanhouden
voor stop-en-zoek acties. Sommige van de meningen die geuit worden
zijn ongepast en zorgen ervoor dat sommige politiemannen/-vrouwen
zich ongemakkelijk voelen… Hoe reageren ze?
•	Een groep jongeren maakt zich klaar om uit te gaan, het is levendig en
gezellig, maar dan beginnen een paar jongeren te praten over de meer
agressieve en gevaarlijke dingen die ze willen doen, maar niet iedereen
deelt deze gevoelens….Wat doen ze?

Debriefing:

Breng de groepen weer samen en vraag de deelnemers om hun ervaringen
en gevoelens die door de verschillende improvisaties opgeroepen zijn te

delen. De discussie beoogt overeenkomsten tussen de gevoelens en ervaringen in de verschillende scenario’s te benoemen.
Discussie punten zijn:
•	Wanneer je je in deze situatie bevindt, hoe moet je er dan mee omgaan?
• Hoeveel macht/controle heb je?
• Welke structuren zijn er om je te beschermen?
•	Hoe beïnvloedt groepsdruk jouw mogelijkheden om de juiste beslissing
te maken in deze situatie?
• En wat is de juiste beslissing?

Bruikbare tips:

De workshop moet gefaciliteerd worden door het begrip dat voor beide
groepen het moeilijk is om toe te geven dat vrienden of collega’s soms het
foute doen en hoe moeilijk het is om groepsdruk te weerstaan.

Tijd:

30 minuten
Improvisaties: 15 minuten
Debriefing: 15 minuten

IS SUE- BASED spel

INTERACTIe
Lichaamstaal
Doel:

Ervaren van de gevoelens die opgeroepen worden door de lichaamshouding van
anderen.

Werkwijze:

De trainer verdeelt de groep in groepen van 8 tot maximaal 10 mensen.
Iedere groep vormt een kring op armafstand van elkaar. Eén groepslid gaat in het
midden staan. De kringleden nemen achtereenvolgens op een sein van de begeleider de volgende vijf houdingen aan.
•	Eerste houding: elkaars handen vasthouden. Degene in het midden neemt er
de tijd voor om deze houding op zich te laten inwerken en ook om na te gaan
wat er met zijn lichaam gebeurt. Als hij voldoende heeft ervaren, zegt hij : “ja”.
Dit is het sein voor de kringleden om de volgende houding aan te nemen. Degene die in het midden staat, bepaalt dus zelf zijn tempo van ervaren. (vriendelijke houding)
•	Tweede houding: de groepsleden laten elkaar los en lopen op de middenpersoon toe. Vervolgens houden ze hun armen gestrekt boven het hoofd van deze
persoon dat er een soort “dakje” ontstaat. (beschermende houding)
•	Derde houding: de kringleden draaien zich om en lopen naar buiten toe zodat
de kring groter wordt. Op ruime afstand van de middenpersoon blijft iedereen
staan met hun rug naar hem toegekeerd en de handen in de zakken of in de zij
(negerende houding).
•	Vierde houding: de groepsleden keren zich weer met de gezichten naar elkaar
toe en ieder maakt een afwerend gebaar naar de middenpersoon toe. De handen worden in stophouding gehouden en de blik een beetje afgewend.
•	Vijfde houding: kijkt agressief, bedreigend naar de persoon in het midden
(agressieve houding).

•	Wanneer de persoon uit het midden alle houdingen heeft ervaren kiest hij één
houding uit die hij nog een keer wil ervaren (dit kan de meest prettige zijn of
juist de minst prettige om welke reden dan ook.)
•	Als hij het voldoende op zich heeft laten in werken, gaat hij terug naar zijn plek
in de kring en gaat de volgende persoon in het midden staan.

Opmerking:

het is van belang dat er tijdens de oefening niet gepraat wordt zodat de persoon
in het midden de houdingen ongestoord op zich in kan laten werken. Ook de wisseling van de middenpersoon gebeurt in stilte.

Variatie:

vraag aan deelnemers om de houdingen te doen vanuit de positie van een jongere of in de rol van politie officieren. Hoe zouden zij fysiek boosheid en angst en
vriendelijkheid laten zien?

Nabespreken:

Vraag aan het eind van de oefening aan deelnemers om hun ervaringen te delen.
En het verschil te benomen als je bij de groep hoort of als je in het midden staat.
Hoe is dat op straat? Als je elkaar tegen komt in een groep of juist alleen?

Tijd:

15 minuten

IS SUE- BASED spel

S
PERCEPTIeS en STEREOTYPE
Vier muren
Doel:

door een spel ervaren van lichaamshoudingen.

Werkwijze:

de vier muren in de ruimte krijgen allemaal een thema, en je krijgt te horen op welke manier je de muur moet benaderen.
Muur 1: hoge status, je bent in controle.
Muur 2: lage status, je bent bang je wil je graag verstoppen.
Muur 3: midden, je wil ontsnappen.
Muur 4: je vertrouwt niemand uit de groep, je voelt je verraden.
De deelnemers staan in het midden van de ruimte.
De trainer geeft ze de instructie om afwisselend de verschillende muren uit te proberen, ze doen dit willekeurig, en door elkaar heen.
De deelnemers rennen naar de muur toe met de bijbehorende instructie in gedachte.

Tijd:

5 minuten

Nabespreken:
( 5 minuten)

Maak onmiddellijk daarna tweetallen, ieder tweetal mag 1 minuut delen wat ze ervaren hebben.
Vraag aan een aantal deelnemers wat de ervaringen waren.
Wat hebben ze gezien? Door iets in je hoofd te nemen, verandert ook je lichaamshouding.
Er zijn meerdere manieren om iets vorm te geven.

IS SUE- BASED spel

S
PERCEPTIeS en STEREOTYPE
Vreemdeling
Doel:

Door middel van een drama oefening ervaren van verschillende “ongemakkelijke situaties” en welke gevoelens deze
oproepen. Het is belangrijk om in het bespreken de vergelijking te maken met hoe jongeren en politie zich voelen tijdens
ontmoetingen en confrontaties.

Werkwijze:

c.	Herhaal, dit maar sta nu iedere keer als er oogcontact is
stil en hou dit oogcontact 3 seconden vast.
d.	Dit keer als je oogcontact hebt gemaakt, loop je naar die
persoon toe alsof je hem gaat aanspreken, maar net op
het moment dat je dit wil doen, realiseer je je dat het niet
degene is die je bedoelt en loop je weer verder

de trainer vraagt aan de deelnemers om zich door de ruimte
te begeven. Er wordt niet gepraat. Beweeg door de ruimte en
beweeg om elkaar heen. Er is geen fysiek contact, raak elkaar niet aan. Er is geen oogcontact.

Let op:

De trainer zal een aantal instructies geven die de deelnemers
moeten opvolgen.

Bespreek na de oefening wat iedereen heeft ervaren bij de
verschillende stappen van de oefening. Hoe gaat dat als politie en jongeren elkaar op straat ontmoeten?

a.	Beweeg snel naar iemand anders toe en er ook weer snel
vandaan zonder dat je oogcontact maakt.
b. Herhaal dit maar nu met oogcontact.

het is niet erg als je meerdere keren dezelfde persoon tegenkomt!

Nabespreken:

Tijd:

10 minuten.

IS SUE- BASED spel

INTERACTIe
Werker en helper
Doel:

Ervaren van de invloed van lichamelijke afstand en nabijheid.

Werkwijze:

De facilitators verdelen de groep in tweetallen, let er op dat er een goede
mix is tussen jongeren en politie.
Eén wordt de helper en de ander is de werker.
•	De werkers gaan op ruime afstand van elkaar staan. De helpers op grote
afstand tegenover de werkers.
•	De werkers gaan nu hun helpers opdrachten geven zonder woorden, dus
door middel van gebaren, zoals dichterbij komen, stilstaan, hard toelopen, achteruitgaan, achter de werker gaan staan. De werker blijft op zijn
plek staan, als centraal punt.
•	De bedoeling is dat de werker voelt wat er in zijn lichaam gebeurt bij al
die verschillende vormen van contact. Tevens probeert hij zich bewust
te zijn van opkomende gedachten en associaties. Het is belangrijk dat de
werker allerlei variaties uitprobeert, er een beetje meespeelt.
•	De helper voert zoveel mogelijk uit wat de werker hem vraagt te doen.
Als dit eventueel te moeilijk voor hem is, kan hij weigeren. De werker
geeft aan hoelang hij door wil gaan en wanneer hij genoeg heeft ervaren.
•	Hierna volgt een korte uitwisseling van ervaringen in tweetallen en worden de rollen omgedraaid.

Nabespreken:

•	Hoe was het om zo bepalend te zijn?
•	Heb je het als werker vooral veilig gehouden?
•	Watvoor associaties had je op het moment dat het spannend was?
•	Het houden van een tweede ronde met een andere partner kan bij deze
oefening heel zinvol zijn, omdat het extra materiaal oplevert. Zo kan men
misschien opmerken dat het verschil maakt deze oefening met een man
of met een vouw te doen. Of dat een bepaalde afstand misschien meer
in het algemeen prettig of onprettig aanvoelt of dat dit duidelijk afhangt
van de helper enz.

Groepsdiscussie:

De werkers hebben macht hoe zetten zij dit in? Hoe werd deze macht gebruikt? En hoe werd dat ervaren door de helpers?
Wat is de vergelijking als jongeren en politie elkaar op straat tegen komen?
Hoe gaan we dan om met macht en lichaamstaal?

Tijd:

15 minuten

IS SUE-BASED spel
Hoofdactiviteit
Cultuurspel
Doel:

door de vragen te beantwoorden een uitwisseling van ervaringen op gang te brengen. Wat heeft ons gevormd en
hoe is dat bij anderen?

Werkwijze:

Je moet ‘cultuurkaartjes’ maken in vijf verschillende categorieën. Ieder kaartje bevat een andere vraag.
Verdeel de deelnemers in groepjes van ongeveer 6 personen. Zorg dat iedere groep een mix bevat van jongeren en
politie.

Regels:

•	Leg de kaartjes, per categorie op een stapeltje. Er zijn 5
categorieën met verschillende kleuren.
•	Degene die het hoogste gooit met de dobbelsteen mag
beginnen.
•	Een beurt gaat als volgt: je gooit met de dobbelsteen,
het aantal ogen dat je gegooid hebt, tel je van links naar
rechts, het stapeltje waar je opkomt daarvan pak je een
kaartje en je beantwoordt de vraag.
•	Je groep mag om verduidelijking vragen en ook zelf aanvullen en vertellen hoe het bij hun was/is. Zodat er een
gesprek op gang komt.

•	De volgende speler gooit met de dobbelsteen en telt
vanaf waar de vorige speler is gebleven door om te bepalen van welke categorie, hij/ zij een vraag moet beantwoorden.
•	Gooit een speler echter 6, dan mag hij/zij kiezen of ze de
vraag zelf wil beantwoorden of deze speler mag iemand
van de groep kiezen die de vraag moet beantwoorden.
Let op: krijg je een vraag die teveel lijkt op een voorgaande,
of die je misschien al hebt beantwoord dan kan de groep
besluiten om een andere vraag te kiezen.
Nieuwe regels: besluit de groep tot het maken van eigen
regels, dan mag dat als de groep waar mee gespeeld wordt
het er mee eens is.
Ideeën voor vragen op de kaartjes zijn:
Eten en feesten
•	Hoe ziet een typische avondmaaltijd erbij jou thuis uit?
En een ontbijt?
•	Welk eten en of hapjes komen erbij een verjaardag op
tafel?
•	Wie maakt het eten klaar? Verschilt dit op andere tijden
of voor andere gelegenheden?
- Welke rol speelt eten en/of drinken in jullie familie?
•	Welke gerechten die jij kent zijn typisch voor jouw cultuur?
•	Wat zijn de belangrijke gebeurtenissen die gevierd worden binnen jouw familie?
•	Hoe vieren jullie een verjaardag?
•	Hoe vieren jullie een bruiloft?

Religie

•	Wat betekent “religie” voor jou?
•	Welke rol speelt “geloven” in jouw dagelijks leven?
•	Wat weet jij over andere geloven/ godsdiensten?
•	Beschrijf een feest dat hoort bij jouw geloof.
•	Welke normen en regels die jij hebt zijn bepaald door het
geloof?
•	Welke vooroordelen ken jij die over jou geloof bestaan?

Verhalen

•	Welke verhalen hebben een rol gespeeld tijdens je kindertijd, tijdens het opgroeien?
•	Welke volksverhalen ken jij?

•	Welke types. Rolfiguren ken jij uit de verhalen? Zo als
b.v. Reintje de vos, Donald Duck enz.
•	Welke familie verhalen zijn voor jou belangrijk?
•	Welke verhalen zouden mensen later over jou vertellen?
(En wat doe je nu om te zorgen dat je dat verhaal creëert… )
•	Over welke historische gebeurtenis zijn jou vaak verhalen verteld? ( b.v. door je ouders, buren enz.)
•	Welke gebeurtenis die jij tijdens jou leven hebt meegemaakt, zal later in de geschiedenis boeken staan?

Woonomgeving

•	Waar ben je opgegroeid? In de stad of op het platteland?
Kan je het voor ons beschrijven?
•	Waar zijn je ouders opgegroeid?
•	Wat vond je het leukste om te doen toen je ongeveer 10
jaar oud was?
•	Wat zijn je hobby’s?
•	Welke activiteiten kon/kan je doen in jou woonomgeving (tijdens je jeugd).
•	Als je de vrije keuze had om overal ter wereld te wonen,
waar zou je dan wonen? Waarom juist daar?
•	Stel dat je een bezoeker moet rondleiden door jouw
woonomgeving, welke plekken zou je dan laten zien?
Waarom?

Familie

•	Beschrijf hoe jou familie eruit ziet, wie horen bij jou familie?
•	Op welke familieleden ben je trots en waarom?
•	Wat is jou favoriete familie traditie?
•	Wat is er bijzonder aan jou familie? Wat maakt jou familie speciaal?
•	Hoe zou jou ideale familie er uit zien?

Nabespreken:

Wissel opvallende ervaringen uit.

Benodigdheden:

Gekleurd papier om de kaartjes van te maken, en dobbelstenen.

Tijd:

45 minuten

IS SUE- BASED spel

TRUST
Twee lijven één doel
Doel:

Door een fysiek spel leren de deelnemers elkaar te vertouwen.

Werkwijze:

Verdeel de groep in tweetallen.
Vind met je partner een manier uit om naar de overkant van de ruimte te komen terwijl jullie lijven
constant met elkaar in contact moeten blijven.
De paren moeten een combinatie van handen, voeten, ruggen, buiken en billen gebruiken. Ieder
lichaamsdeel moet minimaal 4 keer de grond aanraken.

Nabespreken:

Ieder paar laat zijn manier zien aan de groep.
Bij een grote groep kies je er een aantal uit die het laten zien.
Kort na bespreken.

Tijd:

10 minuten.
Nabespreken: 5 minuten
Groepsdiscussie: 5 minuten

wa r ming -UP spel

Creëer een vorm
Doel van de activiteit:

Samenwerking. Dit is een erg populair spel dat gebruikt wordt in de theaterwereld en een
bruikbare techniek die gemakkelijk ontwikkelt kan worden in de richting van improvisatie
of fysiek theater.

Beschrijving:

Verdeel de groep in kleine groepjes (4-6 personen). Roep de naam van een object. Vervolgens moeten alle groepjes de vorm van dat object maken door hun eigen lichamen op verschillende manieren samen te voegen terwijl de facilitator(s) langzaam aftellen van 10 tot 0.
Normaliter vindt elke groep een andere manier om het object vorm te geven.
Voorbeelden zijn: een auto, een motor met zijspan, een klok, een wasmachine, vuur etc.

Tijd:

5 minuten
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Namen spelvormen
Doel:

Het ijs te breken en mensen leren elkaar op een ontspannen
manier kennen.

Beschrijving:

1. Naam en wat je hoopt te leren van de workshop

Iedereen wordt gevraagd in een cirkel te zitten en zichzelf
te introduceren. Dit doen we door met elkaar te delen,
waarom je aan de workshops mee doet, wat hoop je te leren
of mee te nemen uit de workshops? Wat wil je bereiken?

2. Variatie:
Naam en één woord om je dag/gevoelens te beschrijven

Iedereen wordt gevraagd in een cirkel te zitten en zichzelf
te introduceren door hun redenen om mee te doen en één
woord om hun dag tot nu toe of hoe ze zich voelen te delen.
Bijvoorbeeld blij, interessant, twijfelachtig, energiek, etc.
Kom hierop terug in de afsluitsessie door mensen te vragen
om hun dag of hoe ze zich nu voelen te beschrijven en te reflecteren op hoe de workshop hier invloed op heeft gehad.

3. Variatie:
Woord, geluid en actie

Iedereen wordt gevraagd in een cirkel te staan en zichzelf
te introduceren door hun redenen om mee te doen en een
woord, een geluid en een actie te delen die introduceren
wie ze zijn, bijvoorbeeld “Mijn naam is Jan, mijn woord is
enthousiast want dat is hoe ik me momenteel voel, mijn
geluid is boem en mijn actie is dansen omdat ik van dansen
hou.” Nadat je één keer de cirkel rond bent geweest, ga je
nogmaals rond door mensen te vragen hun woord/geluid
en actie nogmaals te zeggen of uit te voeren. Verhoog de
snelheid terwijl je door de cirkel gaat om zo de energie te
verhogen.

4. Variatie:
Favoriete vakantiebestemming

Iedereen wordt gevraagd om door de ruimte te bewegen
en handen te schudden met iedereen die ze tegen komen.
Elke keer dat ze iemand tegen komen moeten ze hun naam
delen, hun favoriete vakantiebestemming en wat ze leuk
vinden aan die plek of dat land.

5. Variatie:
Indianen naam spel

Iedereen wordt gevraagd in een cirkel te gaan staan en
zichzelf te introduceren door een positieve naam voor zichzelf te creëren op basis van:
• iets visueels van zichzelf
• iets waar ze om bekend staan
• wat hun vrienden en familie over hun denken
Bijv. “Bruine ogen dromend”
Nadat ze dit gedaan hebben, ga de cirkel rond en vraag iedereen om hun naam te delen en uit te leggen wat deze betekent. Vervolgens begint één persoon door iemands naam
te roepen, deze persoon moet dan op zijn/haar beurt weer
de naam van iemand anders roepen, bijv. “bruine ogen dromend naar rood haar lachend.”, dit gaat door tot iedereen
een beurt heeft gehad of sluit af voordat de energie weg is.

6. Variatie:
Pak mijn naam

De deelnemers zitten of staan in een cirkel. Een jongleerballetje of een andere kleine zachte bal wordt aan een van de
deelnemers gegeven. Deze wordt gevraagd om hem naar
een ander in de groep te gooien terwijl ze de naam roepen
van degene naar wie ze gooien. Deze persoon is dan aan de
beurt en gooit weer (terwijl ze de naam roepen van degene
naar wie ze gooien) naar een ander. Laat dit zo doorgaan tot
er wat snelheid is. Follow-up: Introduceer een nieuwe bal
zodat er twee ballen tegelijk rondgaan. Instrueer de gooier
om stil te blijven, in plaats daarvan moet nu de vanger de
naam roepen van degene die de bal naar hun gegooid heeft.
Of instrueer de gooier om stil te blijven en vraag de gehele
groep om de naam van de gooier te roepen.

7. Variatie:
Klapstoelen

Vraag alle participanten om op stoelen gaan zitten in een
cirkel, één persoon staat in het midden van de cirkel. De
cirkel wordt rondgegaan en alle deelnemers zeggen hun
naam. Er is één lege stoel in de cirkel. Degene die een lege
stoel aan zijn rechterhand heeft slaat op de stoel en noemt
de naam van iemand in de cirkel. Deze moet dan rennen
naar de lege stoel om hier zo snel mogelijk op te zitten. De
persoon in het midden moet proberen deze lege stoel zo
snel mogelijk in te pikken voordat de persoon die geroepen
is hierop kan gaan zitten. Hierdoor ontstaat een nieuwe
lege stoel, wederom mag de persoon die de lege stoel aan
zijn rechterhand heeft een naam roepen etc. Het spel gaat
door tot de energie op is en/of dat de meeste mensen hun
naam geroepen is.

Tijd:

5-10 minuten

Benodigdheden:
Stoelen, ballen

wa r ming -UP spel

Rondlopen en Pakken
Doel van de activiteit:

Mensen verdelen in paren of kleinere groepen en om mensen door elkaar te mixen zodat ze niet altijd met dezelfde
mensen samenwerken.

Beschrijving:

Vraag de groep om langzaam door de ruimte te lopen in verschillende richtingen. De facilitator(s) roep(t) een nummer,
bijvoorbeeld vijf of zeven. De deelnemers moeten dan cirkels van vijf vormen door elkaars handen vast te pakken en
omhoog te houden. Degene die overblijven gaan samen naar één plek en kunnen eventueel een nieuwe groep vormen.
De facilitator(s) wacht(en) tot alle groepen klaar zijn en roept dan een ander nummer bijvoorbeeld twee of vier. Als
de facilitator bijvoorbeeld groepen van zeven wil voor de volgende activiteit dan stopt hij of zij bij zeven en vertelt de
spelers om in deze groepen te blijven en te gaan zitten.

Handige tips:

Benadruk dat groepen gemixt moeten zijn, mannen, vrouwen, politie, jongeren etc.

Tijd:

5 minuten.
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Gevangene
Doel:

Om mensen in beweging en energiek te krijgen en om namen te oefenen.

Beschrijving:

Iedereen wordt gevraagd om in een cirkel te gaan zitten. Er is hiervoor een oneven aantal deelnemers nodig – facilitator(s) kunnen altijd meedoen. Vraag participanten om in tweetallen te gaan zitten,
één zittend op een stoel en de ander staand achter de partner. Een
persoon blijft dan over, staand achter een lege stoel. Gooi alle ongebruikte stoelen weg. Degenen die zitten zijn de “gevangenen”, degenen die achter ze staan de “bewakers”.
De bewaker met een lege gevangenis, dat wil zeggen zonder gevangene die op de stoel voor hun zit, moet hem vullen door de naam van
een gevangene te roepen. Deze gevangene probeert dan te ontsnappen naar de nieuwe gevangenis door snel te rennen naar de lege
stoel voor de bewaker die zojuist zijn of haar naam geroepen heeft.
De bewaker die achter de gevangene staat moet diens ontsnapping
proberen te stoppen door zachtjes op de schouder of rug van de gevangene te tikken. Als het de bewaker lukt om zijn of haar gevangene
te tikken voordat deze ontsnapt dan blijft de gevangene in dezelfde
gevangenis.

Mist de bewaker dan is de gevangene vrij om naar de nieuwe gevangenis te gaan en is er een nieuwe bewaker met een lege gevangenis.
Hij of zij moet dan op zijn/haar beurt weer een naam roepen van een
gevangene, dit mag dezelfde gevangene zijn die net ontsnapt is, maar
liever is het een nieuwe gevangene, om zo zijn/haar gevangenis weer
te vullen. Bewakers moeten ten alle tijden een stukje achter hun gevangenis staan met hun handen op de rug. Gevangenen moeten goed
op een hun stoel zitten en niet op het randje! Het spel gaat door totdat
er een beetje snelheid is en iedereen aan de beurt is geweest, dan
wisselen de deelnemers om, om zo nieuwe bewakers en gevangenen
een kans te geven.

Bruikbare tips:

Let er op dat er niemand is die niet gekozen word en laat het spel niet
te lang doorgaan want dan word het saai.

Tijd:

15 minuten

Benodigdheden:
Stoelen
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Elkaar leren kennen spelletjes
Doel:

Het ijsbreken en mensen elkaar te laten leren kennen; elkaars
naam en redenen om mee te doen, op een ontspannen manier.

Omschrijving:

1. Favoriete programma of dier
Iedereen wordt gevraagd tweetallen te vormen met de persoon naast zich. Vervolgens wordt gevraagd om in deze tweetallen hun naam te delen en een TV programma dat ze graag
en regelmatig kijken (of keken) en om te omschrijven wat ze
leuk vinden aan het programma. Bijvoorbeeld plot, acteurs,
actie, etc.
Variaties hierop kunnen zijn het delen van je naam en het dier
waarop je denkt dat je het meest lijkt en waarom? Wat zijn
de kwaliteiten van het dier waar je, je het meest mee identificeert?
Terug in de grotere cirkel wordt elke persoon gevraagd om
hun partner te introduceren en te vertellen wat ze leuk vinden
om te kijken of hun favoriete dier.

2. Variatie: Twee waarheden en een leugen
Iedereen wordt gevraagd om tweetallen te vormen met de
persoon naast zich. In deze tweetallen moeten ze dan een
naam en drie dingen over zichzelf delen. Twee van deze dingen moeten de waarheid zijn en één een leugen, De andere
persoon moet dan proberen te raden welke van deze drie
dingen niet waar is en waarom. Bijvoorbeeld “Ik ben Anass,
Ik hou van rap muziek, ik heb een poëzie wedstrijd gewonnen
toen ik 12 was en ik speel gitaar.”
Terug in de grotere cirkel wordt elke persoon gevraagd om
hun partner te introduceren en één feit over hun te delen. Dit
kan de waarheid zijn of het feit dat ze niet van rap muziek houden of geen gitaar spelen.

Tijd:

15 minuten

Benodigdheden:
Stoelen
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Moordenaartje
Doel:

Om mensen samen te laten werken en hun concentratie te
oefenen! De deelnemers moeten oogcontact maken.

Beschrijving:

Iedereen wordt gevraagd in een cirkel te zitten.
Vervolgens kiest de facilitator samen met de groep een detective, deze moet vervolgens de ruimte verlaten. De overgebleven deelnemers doen hun ogen dicht en buigen hun
hoofd – Let erop dat niemand vals speelt! De facilitator(s) lopen rondom de cirkel en tikken één van de deelnemers op de
rug. Deze wordt hiermee de “moordenaar”. De andere spelers wordt niet verteld wie de moordenaar is. Hij of zij moet
vervolgens de rest van de deelnemers vermoorden door naar
ze te knipogen. Degenen die vermoord worden moeten dramatisch doodgaan – door op de grond te vallen of door van
hun stoelen te vallen (zo luid en dramatisch mogelijk!!). De
detective wordt de ruimte weer ingelaten meteen nadat de
moordenaar is gekozen en moet, door in het midden van de
cirkel te staan, proberen te raden wie de moordenaar is. De
detective mag twee (of drie) keer raden. De andere spelers
moeten proberen niet te verraden wie de moordenaar is.

Als de detective het niet geraden heeft in twee (of drie keer)
wordt de moordenaar gevraag zichzelf te onthullen door op
te staan. Nadat de moordenaar onthult is (door zichzelf of
door de detective) worden er een nieuwe detective en moordenaar gekozen en begint het spel opnieuw.

Bruikbare tips:

De facilitator(s) moet “goede”doden prijzen, let op voor valsspelers en let erop dat de detective niet te veel tijd inneemt
en wees eerlijk tegenover alle deelnemers wanneer moordenaars en detectives gekozen worden.

Tijd:

15 minuten

Benodigdheden:
Stoelen
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Huis, persoon, storm.
Doel:

warming-up, spelplezier, alertheid.

Werkwijze:

Verdeel de deelnemers in drietallen.
Twee deelnemers vormen een huisje door hun handen tegen elkaar te houden boven het hoofd van de
derde deelnemer. Deze zit op zijn/haar hurken.
Een deelnemer blijft over in het midden, deze mag een commando geven: huis, persoon of storm.
Als de persoon roept: huis- moeten alle huizen van plaats verwisselen en gauw boven een persoon een
nieuw huis vormen.
Als de persoon roept: persoon- zoeken alle bewoners een nieuw huis.
Als de persoon roept: storm- moet iedereen wisselen.
Degene die dan over blijft, staat in het midden en mag een nieuw commando geven.
Bij ieder commando moeten de deelnemers wisselen.

Tijd:

10 minuten
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Iedereen die… ?
Doel:

Deelnemers komen in beweging en krijgen energie, ontdekken van overeenkomsten tussen de deelnemers.

Werkwijze:

Iedereen wordt gevraagd om in een kring te komen zitten. Een persoon begint in het midden (je kan vragen om een vrijwilliger, of iemand aanwijzen of
zelf in het midden beginnen). Die stoel wordt buiten de kring gezet.
Er is dus een stoel minder dan dat er deelnemers zijn.
De persoon in het midden noemt een stelling die begint met :“iedereen
die……”.
Zo kan er. bijvoorbeeld gezegd worden: Iedereen die een spijkerbroek aan
heeft; iedereen die op de fiets gekomen is; iedereen met sneakers aan enz.
Iedereen die een spijkerbroek aan heeft, op de fiets is gekomen of sneakers
draagt moet dan opstaan en op zoek naar een nieuwe plek in de kring. Degene die in het midden stond probeert ook om een stoel te bemachtigen.
Als iedereen zit dan is er weer iemand over en nu mag deze een stelling
zeggen.”iedereen die….” en het spel gaat weer door.
Let op: je mag niet terug naar je eigen stoel. Met grote groepen kan je de deelnemers uitdagen door niet slechts één stoel op te schuiven.
De vraag die je stelt moet ook waar zijn voor jou, dus je moet zelf ook die
jeans dragen!

Variatie:
Daag de deelnemers uit door op zoek te gaan naar iets waar ze uniek in zijn.
Wat zouden jullie juist niet gemeen hebben?
Er kan bijvoorbeeld gezegd worden: “Iedereen die een tweeling is” of “iedereen die al meer dan 10 keer is aangehouden door de politie”.
De veiligheid in deze oefening zit er in dat de deelnemers zelf bepalen welke vraag ze aan deze groep willen stellen.
Meer variatie ligt in het bepalen van onderwerpen waar de vragen over
moeten gaan, bijvoorbeeld doelen rond het project, de familiesamenstelling of omgeving enz.

Tijdsduur:
10 minuten

Benodigdheden:
Stoelen.
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Kring draai om
Doel:

Bevorderen van teamwork, onderhandelen en genereren van
energie.

Werkwijze:

Verdeel de groep in twee kleinere gemengde groepen. Ga
met je groep in een kring staan, met de gezichten naar het
midden van de kring.
Iedereen bindt met een touwtje zijn enkel aan de enkel van
de buurman/vrouw vast. Dit gebeurt aan beide kanten. De
hele kring is zo met elkaar verbonden.
Als beide kringen dit gedaan hebben, volgt de opdracht.

Spelregels:

•	Zorg dat je met je kring zo verandert, dat er een kring blijft,
maar nu met de gezichten naar buiten toe.
•	Zonder de touwtjes los te maken en zonder de benen te
kruisen.
Beide groepen beginnen tegelijk op een teken van de trainer.
Het is een wedstrijd om te zien welke kring dit het eerste kan.

Nabespreking:

• Wie nam het initiatief? Wie nam de leiding?
•	Hoe goed werd er naar elkaar geluisterd? Wie gaf er instructies?
•	Wat viel je nog meer op in de groep? Denk hier bijvoorbeeld aan initiatiefnemers, meelopers, de moed opgeven,
doorzetters enz.

Tijdsduur:
5 minuten

Benodigdheden:

Evenveel touwtjes of sjaaltjes als het aantal deelnemers.
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SCHUDDEN
Doel:

Warming-up en energiser.

Werkwijze:

De spelers staan in een kring en doen de volgende handelingen onder leiding van de trainer.
Ter illiustratie: denk hierbij aan de houding van hip hoppers of rappers.
•
•
•
•

Schud je linkerhand 16x
Schud je rechterhand 16x
Schud je linkervoet 16x
Schud je rechter voet 16x

Herhaal alles, maar doe nu alles 8x, daarna 4x, dan 2x en dan 1x.
Na de laatste bewegingen, springen we in de lucht en komen in een karatehouding neer en slaken een kreet: HAIIII YAAH!
Variatie:
Hierna kan weer opgebouwd worden naar 16x alle bewegingen.

Tijd:

3 minuten
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Fruitschaal
Doel:

Speelplezier
Bevorderen luisteren en spreken

Werkwijze:

• Alle deelnemers zitten op een stoel in de kring.
•	De trainer geeft iedereen de naam van een fruitsoort in
een bepaalde volgorde: appel, peer, kiwi, appel, peer,
kiwi enz. Totdat iedere speler een vruchtennaam heeft.
•	De trainer geeft zichzelf ook een fruitsoort en gaat in het
midden van de kring staan.
•	Wanneer hij appels zegt, wisselen alle appels van stoel.
Degene in het midden probeert om op de vrijkomende
stoel te gaan zitten.
• Hetzelfde geldt voor peren en de kiwi’s.
•	Wanneer degene in het midden FRUIT zegt, wisselt iedereen van stoel.
Als je eenmaal opgestaan bent mag je niet terug naar je
eigen stoel.

Let op:

Degene die uit het midden komt, weet wat voor soort fruit
hij is voordat het spel weer begint.
Je blijft het hele spel je eigen fruitsoort.

Opmerking:

Op deze manier gaan de deelnemers vanzelf door elkaar
zitten!

Tijd:

10 minuten

Benodigdheden:
Stoelen
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Bal hoog houden
Doel:

Daag de deelnemers uit om samen te werken.

Werkwijze:

Iedereen staat in een kring. Het doel is: Hou de bal zo lang mogelijk in de
lucht met je groep, iedere deelnemer moet de bal omhoog tikken naar iemand anders in de groep deze tikt de bal weer omhoog naar iemand anders.
Je mag niet smashen. Je mag de bal niet twee keer achter elkaar aan raken.
Tel hardop mee voor iedere keer dat de bal omhoog getikt wordt. Onthoud
het record. En probeer de bijeenkomst daarna het record te verbeteren.

Tip:

Variatie 2:  
Als de bal op de grond komt, dan wijst iedereen zo snel mogelijk een schuldige aan. Degene waar het meeste naar gewezen wordt, is af. Het doel van
de oefening: lol maken en accepteren.
Variatie 3:
Zodra de bal op de grond komt, beschuldigd iedereen degen die de bal
heeft laten vallen………
Draai dit na een tijdje om: Iedereen zegt lieve dingen tegen degene die de
bal op de grond heeft laten vallen. Bijvoorbeeld: “Ach dat had mij ook kunnen gebeuren.”,“Geeft niet hoor!”, “Die was ook echt heel moeilijk… “

Let op: als de groep heel groot is kan je twee groepen maken, zorg wel dat
er in beide groepen jongeren en politie zitten.
Eventueel is er nu ook een wedstrijd mogelijk tussen beide groepen, wie
haalt de meeste keren?

Nabespreking:

Variatie 1:
Degene die de bal mist, is af en moet gaan zitten. Zo wordt de kring steeds
kleiner, speel door tot er een winnaar over blijft.
Als de groep erg goed wordt in dit spel kan je ook overwegen om een tweede bal te introduceren. Beide ballen moeten in de lucht blijven.

Tijd:

• Hoe is het als iedereen je beschuldigd?
• Hoe is het als die lieve dingen tegen je gezegd worden?
• Hoe zou je willen dat men reageert?
10 minuten

Benodigdheden:

Bal: gemaakt van een prop krantenpapier
met plakband daar om heen.

DIS CUS SIe

Hoe word jij gezien?
Doel:

Om deelnemers aan te moedigen elkaar te leren kennen en de aard van percepties en stereotypes te onderzoeken.

Beschrijving:

In kleine groepen (4-6 mensen) moeten deelnemers
het volgende delen:
•	Gebruik één woord om jezelf te beschrijven en leg
uit waarom je hiervoor gekozen hebt.
•	Gebruik één woord om te beschrijven hoe je denkt
dat anderen je zien en leg uit waarom je hiervoor
gekozen hebt.
•	Als er een verschil is tussen hoe jij jezelf ziet en hoe
anderen jouw zien, vertel dan hoe je, je hierdoor
voelt.
•	Gebruikt één woord om te beschrijven hoe je zou
willen dat mensen je zien en leg uit waarom je hiervoor gekozen hebt.

Debriefing:

Wanneer de discussies afgesloten worden moeten
de facilitators(s) reflecteren op de verschillen tussen
hoe mensen graag gezien willen worden en hoe ze
echt gezien worden en wat dit betekent voor mensen.

Handige tips:

Het is vaak handig voor de facilitator om in het begin of
tijdens de debriefing wat persoonlijke ervaringen en
percepties te delen bij het beantwoorden van vragen.

Tijd:

10-15 minuten.

DIS CUS SIe

Situaties met confrontaties
Doel:

Om deelnemers aan te moedigen elkaar te leren kennen en de aard
van interactie en conflict te onderzoeken.

Beschrijving:

In kleine groepen (4-6 mensen) moeten de deelnemers het volgende delen:
•	Wat zijn de mogelijke oorzaken van een situatie die tot een confrontatie kunnen leiden?
•	Welke stappen kunnen genomen worden om de confrontatie te
reduceren?
•	Wat zijn de potentiële oorzaken van een conflict situatie tussen
politie en jongeren?
•	Welke stappen kunnen genomen worden om confrontatie te
reduceren? En door wie?

Debriefing:

Breng iedereen terug in de grote cirkel en vraag mensen de antwoorden te delen die ze bediscussieerd hebben in de kleinere
groepen en hoe ze zich voelen over de oefening. De nadruk moet
hierbij liggen op het betrekken van iedereen in de grotere discussie en om de oorzaken van het conflict en de stappen die genomen

kunnen worden om deze te reduceren te bespreken. Het is belangrijk om de antwoorden die de jongeren en politie geven te benadrukken en de oplossingen die ze bieden. Deel deze met de hele
groep en evalueer hoe effectief deze kunnen zijn en wat nodig is
om ze te implementeren.

Handige Tips:

Het is vaak handig voor de facilitator om in het begin of tijdens de
debriefing wat persoonlijke ervaringen en percepties te delen bij
het beantwoorden van vragen. Dit geeft mensen een gevoel voor
het niveau van informatie delen en kan de groep op zijn gemak stellen. Het kan zijn dat je sommige van de thema’s in de discussie op
flip-charts wil zetten om zo hierop terug te kunnen komen aan het
eind van de sessie.

Tijd:

Discussie: 15 minuten
Debriefing: 10 minuten

Benodigdheden:

Stoelen, flip-charts en pennen.

DIS CUS SIe

Percepties van jongeren
Doel:

Om de percepties van de politie over jongeren te onderzoeken
en overeenkomsten tussen de ervaringen van hoe het is om
jong te zijn van deelnemers te benadrukken.

Beschrijving:

De groep moet ingedeeld worden in kleinere groepen van 4-6
met minstens twee politiemannen/-vrouwen in elke groep,
afhankelijk van het aantal politiemannen/-vrouwen die aanwezig zijn. De jongeren in de groep wordt gevraagd om de discussie te leiden en de volgende vragen aan de politie te stellen:
•	Hoe zie je jongeren vandaag? Hoe denk je dat jongeren in het
algemeen door de politie worden gezien?
•	Welke impact heeft de baan die je hebt op jouw mening over
jongeren en andersom?
•	Hoe was het om een jongere te zijn toen jij opgroeide?
•	Welke dingen deed jij? Hoe vulde je, je tijd in?
•	Was je een rebel? Respecteerde je autoriteit?

Debriefing:

Breng iedereen weer bij elkaar in een grote kring en vraag mensen om de antwoorden die ze in de kleinere groep besproken
hebben te delen en hoe ze zich voelden over de oefening. De
nadruk moet liggen op het trekken van overeenkomsten tussen
de ervaringen van de politie toen zij jong waren en de jongeren
vandaag.

Tijd:

Discussie: 15 minuten
Debriefing: 10 minuten

Benodigdheden:

Stoelen, flip-charts en pennen

DIS CUS SIe

Onderzoeken van de aard van vriendschap,
er bij horen en groepsdruk
Doel:

Het onderzoeken van de aard van vriendschap, erbij horen en groepsdruk
en de impact die deze dingen kunnen hebben op percepties en acties.

Beschrijving:

In kleine groepen (4-6), bediscussiëren deelnemers het volgende:
• Hoe zou jij een “bende” definiëren?
• Wat is het verschil tussen een bende en een groep vrienden?
• Is de politie een bende?
• Hoe belangrijk is het om deel uit te maken van een groep?
•	Hoeveel waarde plaatsen we op de mening van vrienden/leeftijdsgenoten?
•	Op welke manier heeft de mening van onze vrienden/leeftijdsgenoten
invloed op hoe wij onszelf en onze acties zien?
•	Hoe moeilijk is het om iets te zeggen als je het niet eens bent met de
groep?

Debriefing:

Breng iedereen terug in een grote cirkel en vraag mensen om de antwoorden die ze besproken hebben te delen en hoe ze zich voelden over de oefening. De nadruk moet liggen op het betrekken van iedereen in het grotere
gesprek en het benadrukken van de druk op alle deelnemers om bij een
groep te horen en de overeenkomsten tussen de percepties en ervaringen
van de politie en jongeren.

Handige tips:

De facilitator(s) moet zich ervan bewust zijn dat de politie de focus van de
discussie op hun perceptie van de jeugd moeilijk kunnen loslaten.

Tijd:

Discussie: 15 minuten
Debriefing: 10 minuten

Benodigdheden:

Stoelen, flip-charts en pennen

DIS CUS SIe

Probleem oplossing
Doel:

Het onderzoeken van de aard van problemen die vaak door de jongeren
ervaren worden en het aanmoedigen van empathie en support terwijl de
deelnemers gezamenlijk naar oplossingen zoeken.

Beschrijving:

De groep word opgedeeld in 3 kleine groepen, elke groep moet een van de
volgende problemen bespreken:
•	Een jongere past in de beschrijving van een verdachte in een zaak van
een beroving op straat, maar wat de politie niet weet is dat deze jongere
onschuldig is – wat zijn de mogelijke gevaren voor conflict en hoe kunnen
deze omzeild worden? Bespreek bijvoorbeeld problemen rondom politie
gedrag en het gedrag van de jongeren, manieren, houdingen en perspectieven.
•	Een jongere is uit met zijn vrienden die ervoor gekozen hebben om een
misdrijf te begaan, de jongeren wist echter van niets en is hierbij nu ongewild betrokken door zijn aanwezigheid – wat zijn de potentiële kritieke
factoren? Bespreek bijvoorbeeld de issues van loyaliteit, vriendschappen, verraad etc.
•	Een jongere is bang en wantrouwend jegens de politie tot op zo’n hoogte
dat wanneer hij aangesproken wordt of denkt dat de politie hem gaat
aanspreken, hij agressief en verdedigend reageert, wellicht zelfs door op

de vlucht te slaan – hoe kan dit probleem opgelost worden? Bespreek
bijvoorbeeld de issues van vertrouwen, angst, eerdere ervaringen, gedrag van jongeren, manieren en houdingen perspectieven.

Debriefing:

Breng iedereen terug in een grote kring en vraag elke groep om hun probleem en oplossingen te presenteren. Het is interessant om dieper in te
gaan op hoe de problemen werden opgelost, of de politie en jongeren hier
hetzelfde over dachten en of de rest het ermee eens is dat de voorgestelde
oplossingen zouden helpen.

Handige tips:

De facilitator(s) moet zich ervan bewust zijn dat jongeren deze discussies
misschien te dichtbij vinden komen en daarom ervoor moeten zorgen dat
de gedeelde voorbeelden abstract blijven.

Tijd:

Discussie: 10 minuten
Debriefing: 20 minuten

Benodigdheden:

Stoelen, flip-charts en pennen

DIS CUS SIe

De politie leren kennen
Doel:

Om de politiemannen/-vrouwen in de groep te leren
kennen, hun motivatie om bij de politie te gaan en
hun ervaringen in de rol van politie te leren kennen.

Beschrijving:

In een grote kring, vragen de facilitator(s) de politie
de volgende vragen:
•	Wat drijft/inspireert jou om de baan te doen die
je doet?
•	Als lid van de politie, hoe gewaardeerd voel je je
in de gemeenschap en in de maatschappij als geheel?
•	Op welke manier heeft dit invloed op hoe jij je
werk doet?
•	Er zijn verschillen tussen generaties in termen
van gezichtspunten, waardes, prioriteiten en
cultuur. Hoe up-to-date zou jij zeggen dat de gemiddelde agent is, in termen van jeugdcultuur en
culturele diversiteit van de gemeenschap waarin
hij of zij werkzaam is?
•	Hoe veranderen we de mening van de politie en
de maatschappij?

•	Nu je veel tijd doorgebracht hebt om met jongeren in contact te komen en om te gaan tijdens dit
project, op welke manier heeft dit proces jouw
dagelijkse interactie met jongeren in de gemeenschap waarin je werkt beïnvloed?
De facilitator(s) moeten de ruimte geven aan de jongeren om vragen te stellen aan de politie en voor de
politie om vragen te stellen aan de jongeren.

Handige tips:

Dit kan een moeilijke discussie zijn en vraagt om
eerlijkheid en zelf reflectie. De facilitator(s) moeten
dit van te voren met politie en jongeren bespreken
zodat zij zich voor kunnen bereiden op de discussie.

Tijd:

Discussie: 40 minuten

Benodigdheden:
Stoelen

DIS CUS SIe

Wie vertrouw jij?
Doel:

Om deelnemers aan te moedigen elkaar te vertouwen en de
aard van vertrouwen te onderzoeken.

zeer de antwoorden van politie en jongeren op elkaar lijken.
Het is belangrijk om de antwoorden die de jongeren delen
over hun vertouwen in volwassenen te benadrukken.

Beschrijving:

Handige tips:

Binnen kleine groepen (4-6 mensen) bespreken deelnemers
het volgende:
• Met wie breng je je tijd door en wie zie je als je vrienden?
• Waar zijn de plekken waar je je het veiligst voelt?
•	Wie zijn de mensen die je vertouwt en waarbij je je veilig
voelt? Waarom?
•	Welke relaties heb je met volwassenen, ouders en leraren?
• Hoeveel vertrouwen heb je in deze volwassenen?

Debriefing:

Breng iedereen weer bij elkaar in een grote cirkel en vraag
mensen de antwoorden die ze in de kleinere groep besproken
hebben te delen en hoe ze zich voelden over de oefening. De
nadruk moet liggen op het betrekken van iedereen in het gesprek en het leggen van verbanden tussen wat mensen zich
veilig laat voelen en wie ze vertrouwen. Laat hierbij zien hoe

Het is vaak nuttig voor de facilitator om in het begin tijdens
de introductie van de sessie of in de debriefing wat van hun
persoonlijke ervaringen/antwoorden op de vragen te delen.
Dit geeft mensen een idee van het niveau van informatie deling en kan mensen op hun gemak stellen. Het kan zijn dat je
sommige thema’s die besproken worden op een flip-charts
wil zetten zodat je er later op terug kan komen.

Tijd:

Discussie: 15 minuten
Debriefing: 10 minuten

Benodigdheden:

Stoelen, flip-charts en pennen

DIS CUS SIe

Wat is vertrouwen?
Doel:

Om deelnemers aan te moedigen elkaar te leren kennen en de
aard van vertrouwen te onderzoeken.

Beschrijving:

In kleine groepen (4-6 mensen), bediscussiëren deelnemers het
volgende:
• Wat is vertrouwen? En hoe definieer je dat?
• Hoe belangrijk is het voor jou om mensen te vertrouwen?
• Wat kan vertrouwen beschadigen?
•	Wanneer vertrouwen verloren is kan het dan teruggewonnen
worden?
• Wat is er nodig voor jou om iemand te kunnen vertrouwen?

Debriefing:

Breng iedereen weer bij elkaar in een grote kring en vraag mensen de antwoorden die ze in de kleinere groep besproken hebben
te delen en hoe ze zich voelden over de oefening. De nadruk ligt
op het betrekken van iedereen in het gesprek en het trekken van
overeenkomsten in hoe de deelnemers vertouwen ervaren, hoe
het verloren gaat en hoe het gewonnen wordt. Benadruk hoezeer
de antwoorden van de politie en jongeren op elkaar lijken.

Handige tips:

Het is vaak nuttig voor de facilitator om in het begin tijdens de
introductie van de sessie of in de debriefing wat van hun persoonlijke ervaringen/antwoorden op de vragen te delen. Dit
geeft mensen een idee van het niveau van informatie deling en
kan mensen op hun gemak stellen. Het kan zijn dat je sommige
thema’s die besproken worden op een flip-charts wil zetten zodat je er later op terug kan komen.

Tijd:

Discussie: 15 minuten
Debriefing: 10 minuten

Benodigdheden:

Stoelen, flip-charts en pennen

DIS CUS SIe

Veiligheid: Het leggen van Basisregels
Doel:

Deelnemers aanmoedigen om elkaar te leren kennen, de aard van het gevoel
van veiligheid te onderzoeken en de basisregels van het project te maken.

Beschrijving:

De facilitator(s) stellen een paar vragen die in eerste instantie individueel
beantwoord worden. Deelnemers kunnen ze opschrijven of er gewoon aandenken. Het doel is om een mogelijkheid te creëren voor deelnemers om over
hun antwoorden na te denken voordat ze deze met de groep moeten delen.

Mogelijke vragen:

Wat bedoel jij met veiligheid?
Wanneer voel jij je het veiligst?
Hoe veilig denk je dat de politie/jongeren zich voelt?
Voel je je een deel van de gemeenschap?
In kleine groepen (4-6 mensen) bediscussiëren deelnemers dezelfde vragen
en gaan vervolgens in op welke regels er nodig zijn om veilig en zelfverzekerd
met elkaar samen te werken aan het project. Elke groep legt deze vast op een
flipchart.

Debrief:

Breng iedereen terug in een grote cirkel en toon de flipcharts op de muur en
vraag mensen om de antwoorden die ze in de kleinere groep besproken hebben

te delen en hoe ze zich voelden over de oefening. De nadruk moet liggen op
het betrekken van iedereen in het gesprek en het zien van overeenkomsten
en verschillen in de type regels waarvan deelnemers denken dat ze belangrijk
zijn. Gezamenlijk worden de regels gekozen die de basis regels vormen van
het project, dit kan gedaan worden door te stemmen wanneer er onenigheid
is. De regels moeten vastgelegd worden op een flipchart die dan tijdens latere
workshopsessies gebruikt en veranderd kan worden.

Handige Tips:

Basisregels kunnen betrekking hebben op gedrag tijdens de sessie (bijv. deelnemers moeten op tijd zijn, moeten elkaars mening respecteren, moeten hun
telefoon uitschakelen etc.) tot belangrijkere veiligheidsissues (bijv. alles wat
gedeeld wordt in tijdens de sessies blijft binnen het project of betrokkenheid
van deelnemers in “serieuze” criminaliteit zorgt ervoor dat ze niet meer mee
mogen doen aan het project).

Tijd:

Discussie: 15 minuten
Debriefing: 15 minuten

Benodigdheden:

stoelen, flipchart en pennen

DIS CUS SIe

Eiland Utopia
Doel:

Gezamenlijk achter de problemen komen in de lokale omgeving en onderzoeken hoe je ze zou kunnen veranderen.

Debriefing:

Verdeel de deelnemers in kleinere groepjes, zorg dat in iedere groep politie
en jongeren aanwezig zijn. Vertel de deelnemers dat de stad of omgeving
(kies de stad waar het project plaatsvindt) plotseling verplaatst is naar een
onbewoond eiland. Het eiland heeft ongeveer dezelfde grote als de stad.
Omdat de verplaatsing nog al onverwachts gebeurd is, hebben we de gelegenheid om de hele stad opnieuw in te delen en in te richten, alle problemen uit het verleden kunnen nu worden opgelost. Jullie als groep mogen
de stad opnieuw gaan inrichten.

Hang de flapovers met de verschillende plattegronden op in de ruimte.
Breng alle deelnemers terug in de cirkel en vraag ieder groepje om hun nieuwe stad te presenteren, welke problemen zijn jullie tegengekomen, hoe zal
de nieuwe stad georganiseerd gaan worden, welke voorzieningen zijn er en
welke regels gelden er zodat de problemen uit het verleden zijn opgelost?
Wanneer iedere groep zijn presentatie gehouden heeft, vindt de discussie
in de grote groep plaats. Wat is er goed in de nieuwe steden, en wat bevalt
je niet aan de nieuwe steden? Wat zijn opvallende verschillen tussen de
nieuwe ontwerpen en de stad waar je woont? Hoe zijn de dingen geregeld
en gerangschikt in je huidige woonomgeving en welk effect hebben die op
jullie leven? Wat zou er anders geregeld kunnen worden in jullie huidige
woonomgeving?

Als groep, denk aan:

Tijdsduur:

Beschrijving:

•
•
•
•

De structuur van de stad.
Welke voorzieningen plaats je waar en waarom?
Welke regels zouden er moeten gelden?
Wat is er nog meer nodig om jullie ideale woonomgeving te creëren?

Maak op een flap-over een tekening/ plattegrond van jullie ontwerp.

Activiteit ; 1 uur
Discussie:20 minuten

Benodigdheden:

Flap-overs (of grote vellen papier), stiften in verschillende kleuren, plakband.

IN T RODUCT Ie en A FSLU

IT ING

De Yell
Doel:

De bijeenkomst gezamenlijk afsluiten met veel energie.

Werkwijze:

Iedereen staat in een kring. Steek je rechterhand naar voren.
Laat deelnemers een woord of een kort zinnetje bedenken dat op de bijeenkomst of groep slaat.
Het woord of zinnetje dat de meeste bijval krijgt wordt de groeps yell.
Tel tot 3,
Op 3 doet iedereen zijn rechterhand omhoog en roept het zinnetje/ woord.

Benodigdheden:
Geen

Variatie:
Laat de groep bedenken hoe ze de Yell willen vormgeven.

Tijd:

3 minuten.

IN T RODUCT Ie en A FSLU

IT ING

Welk gevoel blijft hangen?
Doel:

Gezamenlijk afsluiten, stil staan bij gevoelens.

Werkwijze:

Alle deelnemers zitten of staan in een kring.
Je vraagt de deelnemers om even terug te denken aan de
bijeenkomst.
Wat is het gevoel dat het meeste bij jou blijft hangen?
Probeer dit gevoel te omschrijven in 1 woord bijvoorbeeld:
hoopvol, blij, teleurgesteld enz.
Variatie 1:
Vraag de deelnemers om een beeld te maken dat dit gevoel
illustreert.
Variatie 2:
Vraag om een geluid dat dit gevoel illustreert.
Variatie 3:
Vraag om een beweging die dit gevoel illustreert.

Tip:

Dit spel kan ook bij binnenkomst gespeeld worden. Laat
zien hoe je aan deze bijeenkomst begint.
Als je het spel bij binnenkomst en bij weggaan speelt tijdens dezelfde bijeenkomst kun je als trainer kijken wat de
verschillen zijn.

Tijd:

4 minuten.

IN T RODUCT Ie en A FSLU

IT ING

The Shuffle
Doel:

Een grappige afsluiting met een positieve toon.

Werkwijze:

Ga samen in een kring staan, met de armen om elkaar heen, om elkaars middel.
De groep maakt kleine pasjes naar rechts tot iemand “stop” roept. Hij of zij mag dan iets positiefs over de
groep vertellen, bijvoorbeeld een positieve groepskwaliteit, een herinnering, een gevoel enz…
Als de spreker klaar is dan schuifelt de groep in kleine stapjes naar links, tot iemand opnieuw stop roept, en
een andere positieve eigenschap noemt.
Hierna schuifelt de groep weer naar rechts, enz.
Ga door tot de meeste mensen de kans krijgen om iets positiefs te delen.
Niet iedereen is verplicht om iets te zeggen!

Tip:

Trainer luister goed, hier kan je de kracht van de groep ontdekken, maar waarschijnlijk ook ontdekken waar
je nog aan moet werken!

Tijd:

5 minuten.

IN T RODUCT Ie en A FSLU

IT ING

De put
Doel:

Gezamenlijk afsluiten, je krijgt een indruk hoe de deelnemers de workshop ervaren.

Werkwijze:

Ga met alle deelnemers in een kring staan.
Dichtbij elkaar alsof je rond een put staat.
Steek eventueel allemaal je linkerhand naar voren,
met je duim uitgestoken naar opzij.
Ga zo dichtbij elkaar staan dat jouw duim in de vuist
van je buurman schuift. De rechterhand houd je vrij.
Nu mag iedereen iets over de bijeenkomst in de put
gooien. Daarvoor gebruik je, je rechterhand.
Dit gebeurt kris-kras door elkaar.
Het gaat het handigste als het 1 woord is.
Het is een woord wat voor jou de bijeenkomst van
vandaag typeert.
Bijvoorbeeld: plezier, vertrouwen, spanning, frustratie… enz.

Variatie 1:
Je kan de deelnemers ook vragen naar een zin over
hoe ze zich voelen ten opzichte van de workshop of
iets wat ze graag zouden willen veranderen…
Variatie 2:
Een deelnemer die een woord van een ander goed kan
gebruiken, mag dit woord ook weer uit de put halen!
En als het ware mee naar huis nemen.

Tip:

Luister als trainer goed naar de woorden. Dit geeft je
meteen een heleboel informatie! Er wordt geen discussie over de woorden aangegaan, anders belemmer
je de openheid van de deelnemers.

Tijd:

5 minuten.

IN T RODUCT Ie en A FSLU

IT ING

De regenbui
Doel:

Eindspel. Luisteren, Rust.

Werkwijze:

De spelers gaan in een grote cirkel staan met de trainer binnen deze cirkel.
De trainer gaat voor een deelnemer staan en begint een geluid te maken.
De deelnemer neemt het geluid over.
De trainer schuift een plaats op en komt zo langs de hele cirkel, iedere deelnemer neemt het geluid pas over
van de trainer als hij hun passeert.
Als de trainer terug is bij de eerste deelnemer introduceert hij het volgende geluid, enz.
Eerste geluid: wrijvende handen (motregen)
Tweede geluid: knippende vingers (regenbuitje)
Derde geluid: met 2 vingers (wijs en middelvinger, klappen op de palm van je hand)
Vierde geluid: met de handen op de bovenbenen slaan (stortregen)
Vijfde geluid: stampen met de voeten (wolkbreuk)
Na het vijfde geluid weer het vierde, derde, tweede en het eerste en dan is het weer droog.

Tijd:

5 minuten

acti v iteit
De Missie:

“In de komende 50 minuten moeten jullie het volgende
voltooid hebben .”
1. Maak een groepstekening waarop alle deelnemers
voorkomen en die hun persoonlijkheid en karakteristieken laat zien.

Missie
(on)Mogelijk
Doel:

Om deelnemers te laten samen werken in een leuke
en hectische activiteit.

Beschrijving:

De groep moet in zijn geheel samen werken. De groep
krijgt 10 oefeningen die ze binnen 50 minuten moeten
oplossen – voor sommige oefeningen moeten ze zichzelf opdelen in kleinere groepen, anderen moeten ze
als een hele groep doen maar ze moeten samen werken om alle oefeningen te doen terwijl de klok aftelt.

2. Maak een lijst van de top 5 meest succesvolle activiteiten van het project zoals besloten is door alle
deelnemers.
3. Maak een lijst van de top 5 minst succesvolle activiteiten van het project zoals besloten is door alle
deelnemers.
4. Schrijf, zing en neem een korte rap of lied op over het
project.
5. Schrijf, acteer en neem een TV-reclame op waarin
naar voren komt waarom jongeren en politie mee
zouden moeten doen in een soortgelijk project.
6. Zet iedereen in een rij op basis van leeftijd en neem
een foto
7. Iedereen moet een korte wens opschrijven (op een
flipchart) die betrekking heeft op de relatie tussen
politie en jongeren.
8. Iedereen moet één ding opschrijven over wat hij/zij
heeft geleerd van het project.
9. Maak 8 tableaus (bevroren beelden) die reflecteren
wat er tijdens elke workshop geleerd/bereikt of ervaren is. Neem een foto van elk tableau.
10. Maak 5 voorstellen voor een debat in de buurt over
jongeren, de politie en de maatschappij.

Debriefing:

Breng iedereen bij elkaar in een grote cirkel en loop de
10 oefeningen na (of hoeveel er voltooid zijn binnen de
tijd), vraag mensen om te tonen en te reflecteren op de
verschillende oefeningen en wat er tijdens deze oefeningen gemaakt is. Reflecteer op hoe de taken waren
opgedeeld, wat was makkelijk te voltooien en welke
oefeningen hadden meer overleg nodig. Overleg wanneer niet alle oefeningen voltooid zijn, waarom dit niet
is gelukt.

Handige Tips:

Het materiaal dat gemaakt is als resultaat van de oefeningen kan gebruikt worden om de afsluitende bijeenkomst of andere evenementen zoals debatten te organiseren. De meest succesvolle activiteiten kunnen ook
gedeeld worden met gasten in een publieke sessie. De
foto collages kunnen verdeeld en opgehangen worden
in het politiebureau of jongerencentrum als een herinnering aan het project. De TV-reclame kan gebruikt
worden om nieuwe jongeren en politie officiers te vinden voor het volgende jaar.

Tijd:

50 minuten

Benodigdheden:

Stopwatch/klok, flipchart, markers, A4-tjes, pennen
en potloden, camera voor foto’s en/of video’s, laptop

acti v iteit

Bezoek aan het politiebureau
Politie Stormbaan
Doel

Om jongeren meer te laten leren over de politie en de processen binnen het politiebureau. Als het bezoek
ook een bezoek aan de politie stormbaan bevat dan kunnen de deelnemers samenwerken in een uitdagende
fysieke activiteit.

Beschrijving:

Regel een bezoek aan het politiebureau met jongeren uit de groep. De agenten moeten ze daar ontmoeten
en een rondleiding geven door het bureau waarbij uniforms en uitrusting, bewaarcel, controlekamer, etc.
getoond worden. Het is handig om senior agenten en anderen die niet bij het project betrokken zijn uit te nodigen om de jongeren te ontmoeten voor een discussie over politiewerk. Sommige politieteams hebben een
hindernisbaan of fitness spullen om de conditie van agenten te trainen of te testen. Het is een leuke activiteit
om met de hele groep deze faciliteiten te bezoeken en een competitie te organiseren tussen gemixte teams.

Handige Tips:

Als de activiteit een bezoek aan het politie bureau betreft is het belangrijk dat een advocaat of lid van een
onafhankelijke NGO erbij aanwezig is om ervoor te zorgen dat al het advies over procedures onafhankelijk
en correct is.

Tijd:
2 uur

