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Zorg voor een veilige 
omgeving, prettige 

sfeer, een fijn ruimte 
waarin mensen zich 

veilig voelen. Wil 
je persoonlijke of 
emotionele zaken 

bespreken? Overleg 
dan vooral met de 

gastheren- en vrouwen 
van de locatie wanneer 

ze wel of niet mogen 
storen om de koffie te 

verversen.

Leg je telefoon weg. 
Ook al ligt de telefoon 
ondersteboven, dan 
nog verstoort deze 

eventuele diepgang 
in een gesprek. Het 

piepje dat het gesprek 
op elk moment 

kan onderbreken 
houdt de conversatie 

oppervlakkig. 

Doe iets met eten 
wat je kunt delen of 
met verschillende 

smaken. Laat iedereen 
iets meenemen. 
Eten verbindt. 

Zitten er mensen uit 
verschillende culturen 
in je groep, laat ze dan 
iets meenemen dat ze 
vroeger bij hun ouders 
aten en laat ze hierover 

vertellen. 

02 03 04 05 06 07
Start met een spel (bijv. 
dilemma’s voorleggen) 

of een rondvraag, 
maak het persoonlijk. 
Voorbeeld dillema:  Je 
hebt een robot butler 

of je onthoudt alles wat 
je leest. Bron: het grote 

dilemma spel.

Sla de standaard vraag 
‘Hoe gaat het met je?’ 

eens over en stel je 
oordeel uit. Begin eens 
met ‘Wat heb jij gedaan 
vandaag?’ of ‘Wat zou je 

van mij willen weten?’ 
om elkaar beter te leren 

kennen.

Zorg dat iedereen 
evenveel tijd krijgt om 

iets te zeggen. Een 
handige tool daarvoor 

is een praatstok, alleen 
degene die de stok vast 

heeft mag praten. De 
rest luistert!

Denk eens na hoe je 
de bijeenkomst afsluit. 

Met een “One word 
close”. Iedereen laat 
met 1 woord wat hij 

van de dag vond. Het is 
bewezen dat mensen 

met een positiever 
gevoel weggaan als 
ze dat ook hardop 
benoemt hebben. 

Gemotiveerde mensen 
beïnvloeden de rest 
van de groep op een 

positieve manier.

INGREDIËNTEN VOOR 
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In Nederland kampt zo’n 31% van de volwassenen met 
gevoelens van emotionele eenzaamheid. Dit betekent 
dat ze zich niet genoeg gekend en gezien voelen. 
Grote kans dat er tijdens jouw event ook mensen in 
deze gemoedstoestand verkeren. Wat zou het mooi 
zijn als jij en jouw event bij kunnen dragen aan een 
betekenisvolle ontmoeting, dat ervoor zorgt dat 
iedereen zich even gezien voelt. 

Wij helpen je op weg met onderstaande tips!
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