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FLOW	  

De	  Homo	  ludens	  
	  
Over	  spelen	  is	  al	  veel	  geschreven.	  Zo	  stelde	  Huizinga	  in	  Homo	  ludens	  
dat	  een	  mens	  “eerst	  en	  voor	  alles	  een	  spelend	  wezen	  is.”	  Spel	  zou	  een	  
noodzakelijke	  voorwaarde	  zijn	  voor	  het	  voortbrengen	  van	  cultuur.	  Hij	  
stelt	  dat:	  
	  
“Alles	  wat	  wij	  samen	  doen,	  is	  spel.”	  
	  
In	  het	  boek	  Playful	  Iden11es	  stelt	  Jos	  de	  Mul,	  onderzoeker,	  	  dat	  “spel	  
ons	  helpt	  om	  de	  vaardigheden	  en	  inzichten	  te	  ontwikkelen	  die	  we	  
nodig	  hebben	  om	  the	  game	  of	  life	  succesvol	  te	  spelen.”	  
Spelen	  doet	  een	  kind	  moeiteloos.	  Hij	  of	  zij	  denkt	  niet	  na	  over	  spelen,	  
een	  kind	  is.	  Al	  spelend	  valt	  hij	  samen	  met	  wie	  hij	  is	  en	  wat	  hij	  doet:	  ik	  
speel	  dus	  ik	  ben.	  	  
Iedereen	  herinnert	  zich	  goed	  het	  gevoel	  dat	  dan	  ontstaat:	  jezelf	  
verliezen	  in	  datgene	  waar	  je	  mee	  bezig	  bent.	  Je	  krijgt	  er	  energie	  door	  
en	  dat	  draagt	  weer	  bij	  aan	  je	  moGvaGe	  om	  door	  te	  gaan.	  Dat	  is	  het	  
zogenaamde	  Flow	  gevoel.	  	  
	  
Waarom	  spelen?	  	  
Spel	  heeU	  dus	  een	  posiGeve	  uitwerking	  op	  het	  gedrag	  en	  je	  
welbevinden,	  ook	  bij	  volwassenen.	  Spelen	  is	  leren	  door	  doen,	  	  
experimenteren	  met	  gedrag	  en	  ervaren	  wat	  wel	  of	  niet	  werkt.	  	  
Tegelijk	  leer	  je	  door	  spel	  hoe	  je	  je	  verhoudt	  tot	  de	  ander.	  
Eenmaal	  volwassen,	  raken	  we	  het	  contact	  met	  deze	  manier	  van	  zijn,	  
leren	  en	  ontwikkelen	  kwijt.	  Dat	  is	  het	  noodzakelijk	  proces	  van	  
volwassen	  worden.	  Onze	  opvoeding	  en	  (on)geschreven	  regels	  en	  
normen	  in	  onze	  omgeving,	  zorgen	  ervoor	  dat	  we	  ander,	  meer	  sociaal	  
gewenst	  gedrag	  vertonen.	  We	  passen	  ons	  aan	  naarmate	  we	  merken	  
dat	  we	  dan	  als	  slim,	  aardig	  of	  interessant	  worden	  gezien.	  Dat	  noem	  je	  

je	  overlevingsgedrag	  of	  -‐strategie.	  	  	  
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De	  Homo	  economicus	  
	  
In	  dit	  proces	  van	  volwassenen	  worden,	  verandert	  de	  homo	  ludens	  in	  de	  
homo	  economicus.	  Economisch	  nut,	  doelen	  en	  resultaten,	  bepalen	  veel	  
van	  ons	  doen	  en	  laten.	  Onze	  beperkte	  	  Gjd	  en	  volle	  agenda	  heeU	  ervoor	  
gezorgd	  dat	  spel	  bij	  volwassenen	  op	  de	  achtergrond	  is	  geraakt.	  We	  zijn	  
een	  kenniseconomie	  en	  leven	  veel	  in	  de	  wereld	  van	  het	  denken	  en	  
vooruit	  plannen.	  	  
	  
Toch	  is	  er	  de	  laatste	  jaren	  een	  verschuiving	  te	  zien:	  de	  grenzen	  van	  ons	  
economisch	  denken	  lijken	  te	  zijn	  bereikt.	  OrganisaGes	  staan	  voor	  grote	  
uitdagingen	  in	  de	  21e	  eeuw,	  waarbij	  de	  belangrijkste	  vraag	  lijkt:	  wat	  is	  
ons	  antwoord	  op	  deze	  sterk	  veranderende	  wereld?	  
CreaGviteit	  en	  speelsheid	  spelen	  hierin	  een	  toenemende	  rol.	  Het	  
oversGjgt	  de	  wereld	  van	  het	  denken	  en	  is	  een	  belangrijke	  voorwaarde	  
voor	  innovaGe	  en	  ontwikkeling.	  	  

Playfulness	  



Mindset	  en	  vaardigheden	  
	  
De	  eisen	  die	  aan	  ons	  gesteld	  worden	  om	  om	  te	  gaan	  met	  alles	  wat	  op	  
a^omt,	  vraagt	  een	  nieuwe	  mindset	  en	  andere	  vaardigheden.	  	  
Spel	  traint	  precies	  die	  vaardigheden	  die	  nodig	  zijn	  om	  om	  te	  gaan	  met	  een	  
toenemende	  complexe	  wereld.	  	  

Ook	  bii	  leren	  en	  ontwikkelen	  speelt	  ervaren	  en	  experimenteren,	  dus	  dat	  
wat	  we	  waarnemen	  en	  voelen	  en	  in	  het	  moment,	  een	  toenemende	  rol.	  Bij	  
gedragsverandering	  zien	  we	  een	  verschuiving	  van	  een	  cogniGeve	  en	  
mentale	  aanpak	  	  naar	  meer	  ervaringsgericht	  werken.	  	  
Spel	  leent	  zich	  bij	  uitstek	  voor	  gedragsverandering.	  Het	  is	  leren	  door	  doen	  
en	  reflecGe	  in	  het	  moment.	  	  

	  

De	  reden	  waarom	  volwassenen	  het	  spannend	  vinden	  om	  te	  spelen,	  is	  niet	  
omdat	  ze	  geen	  spelervaring	  hebben	  of	  omdat	  ze	  geen	  acteur	  zijn.	  Het	  
spannende	  zit	  in	  het	  losse	  en	  onvoorspelbare	  	  karakter	  van	  de	  aanpak:	  de	  
vloer	  op	  en	  spelen	  maar.	  	  

Spannend	  is	  het	  ook	  omdat	  het	  uitdaagt	  tot	  losgaan,	  uit	  je	  hoofd	  en	  doen	  
wat	  in	  je	  opkomt.	  Zonder	  rem	  of	  censuur.	  	  

Zo	  leren	  ze	  wendbaar	  om	  te	  gaan	  met	  onverwachte	  gebeurtenissen.	  	  

Met	  verandering	  dus.	  
	  
	  
	  

ERVAREN	  
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HOUD	  
HET	  
SPEELS	  

WERKVORMEN	  
	  
Zelf	  aan	  de	  slag	  met	  spel?	  5	  werkvormen	  die	  alGjd	  
werken	  
	  

Kennismaken:	  De	  Stoelendans	  
	  
Doel	  
Een	  team	  speels	  met	  elkaar	  laten	  kennismaken	  
Inzicht	  in	  hoe	  goed	  teamleden	  elkaar	  kennen	  	  
Verhelderen	  wat	  wel	  of	  niet	  gezegd	  mag	  worden	  
	  	  
Groepsgroo5e:	  max	  12	  deelnemers	  
Nodig:	  kring	  met	  stoelen;	  1	  meer	  dan	  het	  aantal	  deelnemers,	  inclusief	  	  
trainer.	  
Duur:	  zolang	  de	  flow	  en	  lol	  erin	  zit.	  	  
Werkwijze:	  De	  groep	  zit	  in	  een	  ruime	  kring,	  de	  begeleider	  ook.	  	  
	  
De	  opdracht	  is	  dat	  het	  team	  ervoor	  moet	  zorgen	  dat	  de	  lege	  stoel	  zo	  
snel	  mogelijk	  opgevuld	  wordt.	  Dat	  doen	  zij	  door	  op	  de	  lege	  stoel	  te	  
slaan	  en	  de	  naam	  van	  een	  teamlid	  te	  roepen.	  Deze	  springt	  op	  en	  neemt	  
plaats	  op	  de	  lege	  stoel.	  Nu	  is	  er	  een	  nieuwe,	  lege	  stoel.	  Degene	  die	  
ernaast	  zit	  roept	  weer	  een	  naam	  van	  een	  deelnemer,	  etc.	  	  
Voeg	  steeds	  nieuwe	  opdrachten	  toe:	  achternaam,	  leeUijd,	  hobby,	  
favoriete	  vakanGe,	  aantal	  kinderen,	  woonplaats,	  leeUijd,	  pincode	  J,	  
etc.	  Houd	  de	  vaart	  erin,	  zorg	  voor	  plezier	  en	  doe	  zelf	  mee.	  
	  
Spreek	  kort	  na:	  wat	  maakte	  het	  leuk,	  spannend	  of	  lasGg?	  
Wat	  gebeurde	  er?	  Nam	  je	  risico	  of	  speelde	  je	  op	  safe?	  	  
Durfde	  je	  alles	  te	  roepen	  of	  had	  je	  de	  rem	  erop?	  	  
	  
	  



Luisteren:	  Woord	  per	  keer	  
	  
Doel	  
Leren	  luisteren	  zonder	  vooruit	  te	  lopen	  op	  je	  eigen	  verhaal	  
Loslaten:	  van	  je	  eigen	  idee	  of	  verhaal	  
Samenwerken:	  samen	  één	  idee	  volgen	  en	  uitwerken	  
	  	  
Groepsgroo5e:	  in	  tweetallen,	  van	  2	  -‐100	  deelnemers	  
Nodig:	  voldoende	  ruimte	  om	  met	  tweetallen	  te	  kunnen	  praten	  zonder	  last	  
te	  hebben	  van	  elkaar.	  	  
Duur:	  acankelijk	  van	  nabespreking:	  10	  -‐	  15	  minuten.	  
Werkwijze:	  vraag	  deelnemers	  tweetallen	  te	  vormen	  en	  tegenover	  elkaar	  
te	  gaan	  staan	  of	  ziden.	  
	  
InstrucCes	  
Geef	  de	  opdracht	  samen	  een	  verhaal	  te	  maken.	  Geef	  de	  restricGe	  dat	  ze	  
slechts	  een	  woord	  per	  beurt	  mogen	  zeggen,	  de	  ander	  geeU	  daarna	  het	  
volgende	  woord.	  	  	  
Dus:	  Er-‐	  was-‐eens-‐een-‐	  man-‐	  die-‐alGjd-‐op-‐Gjd-‐kwam.	  Op-‐een-‐dag-‐	  etc.	  
Geef	  aan	  dat	  Punt	  ook	  een	  woord	  is;	  dit	  voorkomt	  dat	  een	  zin	  eindeloos	  
doorloopt.	  Geef	  na	  ongeveer	  1	  à	  2	  minuten	  aan	  dat	  er	  afgerond	  moet	  
worden.	  Bewaak	  de	  balans	  tussen	  voldoende	  Gjd	  en	  de	  flow.	  	  
	  
Nabespreken	  
Heb	  je	  plezier	  gehad?	  Wat	  is	  jullie	  verhaal	  geworden?	  
Wat	  heb	  je	  ervaren?	  Wat	  gebeurde	  er?	  Wat	  leer	  je	  hieruit?	  	  
	  
	  
	  
	  



Patronen	  verhelderen:	  Anders	  noemen	  
	  
Doel	  	  
Bewust	  maken	  van	  vaste	  denkpatronen	  
Jezelf	  toestaan	  dat	  iets	  anders	  kan	  zijn,	  dan	  je	  denkt	  	  
Ruimte	  creeren	  voor	  andere	  mogelijkheden	  
	  
Groepsgroo5e:	  2-‐20	  
Deelnemers	  wijzen	  naar	  een	  object	  en	  benoemen	  het	  als	  iets	  anders	  dan	  
wat	  het	  is.	  
Nodig:	  lege	  zaal	  waar	  een	  groep	  vrij	  kan	  rondlopen	  
Duur:	  5-‐15	  minuten	  
	  
Werkwijze	  
1e	  stap:	  Alle	  deelnemers	  lopen	  door	  de	  ruimte.	  Zij	  wijzen	  een	  object	  aan	  in	  
de	  ruimte	  en	  benoemen	  hardop	  wat	  het	  is.	  Bijv.	  Iemand	  wijst	  naar	  een	  
stoel	  en	  zegt:	  stoel.	  De	  opdracht	  is	  om	  dat	  zo	  snel	  mogelijk	  te	  doen.	  	  
2e	  stap:	  Dezelfde	  opdracht	  wordt	  gegeven	  met	  een	  essenGeel	  verschil:	  wijs	  
iets	  aan	  en	  	  benoem	  het	  als	  iets	  anders,	  dan	  wat	  het	  is.	  Alles	  is	  mogelijk.	  
Bijv.	  Iemand	  wijst	  naar	  een	  stoel	  en	  zegt:	  Hamster.	  
	  
Nabespreken	  
Wat	  ervaar	  je,	  wat	  zie	  je	  jezelf	  doen,	  wat	  leer	  je	  hiervan?	  Kun	  je	  jezelf	  
toestaan	  dat	  dingen	  anders	  zijn	  dan	  hoe	  je	  ze	  ziet?	  
	  
Aandachtspunten	  
Merk	  op	  dat	  deelnemers	  snel	  objecten	  kiezen	  in	  dezelfde	  categorie:	  gras,	  
tuin,	  bloemen,	  grasmaaier,	  etc.	  	  
	  
Resultaat	  
Deelnemers	  hebben	  gespeeld	  met	  het	  idee,	  dat	  het	  anders	  kan	  zijn,	  dan	  
dat	  ze	  denken	  dat	  het	  is.	  Ze	  hebben	  ervaren	  dat	  het	  lasGg	  kan	  zijn	  om	  een	  
overtuiging	  los	  te	  laten.	  En	  dat	  het	  veel	  mogelijkheden	  biedt,	  wanneer	  je	  
jezelf	  daar	  open	  voor	  stelt.	  
	  
	  
	  



Opgewekt	  falen:	  Billy	  Billy	  Bob	  
	  
	  
Doel	  
Spelplezier	  ervaren	  
Plezier	  beleven	  aan	  het	  maken	  van	  een	  fout.	  
Uit	  het	  hoofd	  komen	  en	  verleiden	  tot	  spel.	  
Inzicht	  geven	  in	  wat	  overlevingsstrategieën	  bij	  falen	  zijn.	  
	  
Groepsgroo5e:	  6-‐12	  
Nodig:	  ruime	  zaal,	  tafels	  en	  stoelen	  aan	  de	  kant	  
Duur:	  5-‐15	  minuten	  
	  
Werkwijze	  
De	  groep	  staat	  in	  een	  kring	  met	  1	  iemand	  in	  het	  midden.	  Hij	  moet	  zo	  
snel	  mogelijk	  wisselen	  met	  iemand	  uit	  de	  buitenkring.	  Hij	  doet	  dit	  
door	  iemand	  een	  fout	  te	  laten	  maken.	  Dat	  kan	  op	  meerdere	  
manieren:	  	  
1.  Hij	  roept	  BBB	  naar	  een	  iemand	  van	  de	  buitenkring.	  Als	  hij	  of	  zij	  te	  

laat	  Bob	  roept,	  dat	  wil	  zeggen	  voordat	  hij	  de	  zin	  BBB	  heeU	  
afgemaakt.	  

2.  Degene	  in	  de	  cirkel	  doet	  alsof	  hij	  BBB	  wil	  roepen.	  Als	  degene	  in	  
de	  buitenkring	  al	  Bob	  roept	  voordat	  er	  iets	  gezegd	  is,	  is	  hij	  ook	  
af.	  	  

Nabespreken	  
Wat	  heb	  je	  ervaren	  en	  gezien?	  Welk	  gedrag	  zie	  je	  in	  de	  buitenkring?	  
En	  welk	  in	  de	  binnen	  kring?	  Wanneer	  heb	  je	  het	  meeste	  lol,	  wanneer	  
wordt	  het	  minder?	  Welke	  strategieën	  herken	  je	  in	  de	  buitenkring	  om	  
niet	  in	  het	  midden	  te	  komen?	  En	  welke	  bij	  de	  middenposiGe?	  
Welk	  posiGe	  is	  het	  leukst,	  welke	  het	  meest	  lasGg?	  Waarom?	  
Hoe	  vertaal	  je	  dat	  naar	  de	  werkelijke	  wereld?	  
	  
Aandachtspunten	  
Het	  thema	  van	  deze	  werkvorm	  is	  omgaan	  met	  falen.	  Er	  worden	  dan	  
ook	  een	  enorme	  hoeveelheid	  ‚fouten’	  gemaakt.	  Hierdoor	  is	  heel	  goed	  
te	  zien,	  hoe	  mensen	  met	  elkaar	  omgaan	  als	  er	  fouten	  zijn	  gemaakt.	  	  
Wat	  is	  de	  cultuur	  rondom	  ‚falen’?	  	  
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“Ons	  vermogen	  spelenderwijs	  door	  het	  
leven	  te	  gaan,	  is	  de	  grootste	  sleutel	  tot	  
succes.” Stuart Brown, psychiater 

OVER	  MIJ	  	  
	  
Ik	  speel	  dus	  ik	  ben.	  Ik	  leer	  collega	  coaches	  en	  trainers	  speels	  en	  intuïGef	  te	  
werken	  en	  minder	  vanuit	  hun	  hoofd.	  Dat	  levert	  op	  dat	  de	  groepen	  die	  ze	  
begeleiden,	  eerder	  in	  beweging	  komen	  en	  open	  staan	  voor	  elkaar	  en	  de	  vragen	  
die	  spelen.	  
Daarnaast	  vergroot	  ik	  de	  speelruimte	  van	  teams	  en	  hun	  leiders,	  door	  weer	  
verbinding	  te	  maken	  met	  wie	  ze	  zijn	  en	  wat	  ze	  te	  doen	  hebben	  in	  hun	  werk.	  
Ze	  leren	  ontspannen	  om	  te	  gaan	  met	  alle	  veranderingen	  die	  op	  hun	  weg	  komen.	  	  
Voor	  de	  organisaGe	  betekent	  dat	  medewerkers	  goed	  op	  elkaar	  ingespeeld	  zijn.	  
Hierdoor	  bereiken	  ze	  meer	  in	  minder	  Gjd	  en	  met	  meer	  impact.	  	  
Mensen	  op	  onorthodoxe	  en	  speelse	  wijze	  uit	  hun	  comfortzone	  halen,	  is	  wat	  ik	  
graag	  doe.	  Hun	  talenten	  ontdekken	  en	  te	  zien	  wat	  ze	  te	  ontwikkelen	  hebben.	  Ik	  
verleid	  hen	  tot	  spelplezier	  en	  te	  durven	  zijn	  met	  ongemak.	  	  
Leren	  op	  de	  vloer,	  maar	  in	  alle	  veiligheid	  en	  in	  een	  helder	  kader.	  	  Humor,	  moed	  
en	  mededogen	  zijn	  mijn	  trefwoorden	  
	  

TESTIMONIA	  
	  
“Magistraal	  en	  ongelooflijk	  inspirerend.	  Hoe	  jij	  de	  psychologie	  van	  de	  mens	  zo	  
kernachGg	  vervat	  en	  omzet	  in	  spelvormen	  met	  ons!.”	  

	  CharloIe	  Wout,	  organisa1ecoach;	  Bear	  in	  Mind	  	  
	  
“Een	  vakvrouw	  met	  humor,	  waar	  vind	  je	  die	  nog?”	  	  

	  Ans	  Tros,	  School	  voor	  Coaching	  
	  
“Elke	  keer	  dat	  ik	  met	  je	  sprak,	  ging	  het	  licht	  aan.”	  

	  Ms.	  Susan	  Garley,	  managing	  director	  team	  Sales,	  Idexx	  Europe	  (IC)	  
	  
“Hoe	  jij	  spelenderwijs	  de	  pijnpunten	  van	  het	  team	  boven	  tafel	  krijgt,	  boven	  alle	  
verwachGngen.”	  

	  Vanessa	  Bakker-‐Sprangers,	  HR	  manager,	  Delta	  Lloyd.	  	  
	  
	  
	  

	  


