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1. Introductie
Wolf in Nederland

Op 2 september 2011 werd voor het eerst sinds 1897 weer een wolf gezien in Nederland. Er werd een
melding gemaakt van een wolf die door automobilisten was gespot bij Duiven. Of het hier daadwerkelijk
om een wolf ging is nog altijd niet zeker, maar ook niet ondenkbaar. In 2015 werd er wederom een wolf
gezien, dit keer was het wel zeker dat het om een echte wolf ging. Hij heeft zo’n 4 dagen in het noorden
van Nederland gezworven en is daarna terug naar Duitsland gegaan, waar hij vandaan kwam. Inmiddels
weten we dat de wolf zich definitief in Nederland heeft gevestigd. In 2019 zijn op de Veluwe de eerste
welpjes geboren. We kunnen er niet meer omheen, de wolf is terug!

Roodkapje syndroom

Helaas is met de wolf ook Roodkapje weer terug in Nederland, of beter gezegd het Roodkapje Syndroom.
Begrijp mij niet verkeerd, ik snap het echt wel als boeren boos zijn op de wolf omdat hij hun schaapjes
opeet, maar laten we het niet groter maken dan het is. Een wolf eet vlees (veel mensen trouwen ook) en
dat vlees vindt hij normaal gesproken in het bos. Maar als hij op doorreis is of weinig tijd heeft gaat hij
langs de Wolven McDonalds voor een fastfood gerechtje (tja, het zijn net mensen hè) in de vorm van een
schaapje van de boer. Het is toch ook heel handig dat die boer een hek om zijn schapen heeft gezet, zodat
ze niet al te ver van de wolf kunnen wegrennen. Tja, dat hek staat er om de schaapjes binnen te houden.
Het zou beter zijn als de boer een hek neerzet dat de wolf buiten zou houden. Gelukkig zijn er ook boeren
die dat wel begrijpen en daarom vreedzaam kunnen samenleven met de wolf.

Leren van wolven

We kunnen erg veel van wolven leren. Wolven zijn niet zomaar dieren, het zijn zeer sociale dieren die
goed voor hun familie zorgen, tijd maken om plezier te hebben met elkaar en nooit en te nimmer
opgeven. Ze zijn enorm intelligent, voeden hun jongen zeer liefdevol op en ook voor de ouderen en zieken
wordt goed gezorgd. Tijdens spel gaan ze helemaal uit hun dak maar ze kunnen ook goed denken en
plannen maken. Ze dromen en kunnen op effectieve wijze met elkaar communiceren. Een roedel wolven
is geen bijeengeraapt zooitje dieren maar een familie die samenwerkt voor elkaar zorgt en op elkaar
vertrouwt. In de omgang met elkaar en de manier van jagen en leiding geven kunnen wij nog veel leren
van wolven. De Wijze Wolf Coachkaarten zijn voor een groot deel gebaseerd op het boek: De wijsheid van
wolven, van Elli H. Radinger. Het is een boek dat eigenlijk niet mag ontbreken in uw boekenkast, een
echte aanrader.
Ook van honden kunnen we veel leren. Dat is niet zo gek natuurlijk, want de hond is dicht verwant aan de
wolf. Genetisch onderzoek naar DNA van de hond toont een bijna identieke basenvolgorde met die van de
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grijze wolf. Dit wijst dus op een directe afstamming in het recente evolutionaire verleden. Het gaat om
een verschil van slechts 0,2 %. Hond en wolf delen dus een gezamenlijk DNA van 99,8% (C. Vilà, I.R.
Amorim, J.A. Leonard, e.a. (1999). Mitochondrial DNA phylogeography and population history of the grey
wolf Canis lupus. Molecular Ecology 8: 2089–2103).
Omdat hond en wolf van dezelfde soort zijn, is het ook mogelijk dat zij onderling paren. Wolfhonden zijn
honden die behalve die 99,8% DNA die ze normaal gesproken al delen met de wolf, nog wat extra
overeenkomstig DNA hebben. Dit gebeurt als er in het recente verleden een paring is geweest tussen
hond en wolf. Als we kijken naar de Saarlooswolfhond dan is er in de jaren 30 een herdershond gekruist
met een wolvin uit Blijdorp als basis om dit ras te ontwikkelen. Later in de ontwikkeling van het ras zijn er
nog een aantal keer wolven door gekruist. Het resultaat van deze kruisingen is een ras dat naast die 99,8%
wolven DNA die iedere hond deelt, in de 0,2 % die verschilt nog tussen de 25 en 30 % extra wolven DNA
deelt. Ze staan dus net nog wat dichter bij de wolf dan de gemiddelde huishond. Dit is veelal merkbaar
aan uiterlijk, maar vooral ook aan het gedrag.

Wolfhonden

De foto’s op de kaarten zijn niet van wolven, het zijn foto’s van wolfhonden. Jaren geleden ben ik
begonnen met het coachen van kinderen en later ook volwassenen. Mijn honden speelden een grote rol
tijdens de coachsessies. Zij waren als het ware mijn co-coaches. Honden leven in het hier en nu, ze
oordelen niet over ons en ze spiegelen als het ware onze gevoelens. Door goed naar het gedrag van mijn
honden te kijken kan ik zien aan welke aspecten we het beste kunnen gaan werken tijdens de coaching.
Door opdrachtjes uit te voeren met mijn honden kunnen de kinderen en volwassenen die ik coach direct
het geleerde in de praktijk brengen. Bovendien is bewezen dat in het contact tussen mens en hond
bepaalde hormonen vrij komen die je een fijn gevoel geven. Wolfhonden hebben jaren geleden al mijn
hart gestolen. Zij zijn erg puur en staan nog heel dicht bij de natuur en hun voorouders de wolf. Het
coachen met de hulp van wolfhonden is dan ook een heel bijzondere ervaring. Alle foto’s die ik heb
gebruikt zijn van mijn eigen honden of van honden van vrienden of kennissen. Ik ken alle honden op de
foto’s persoonlijk.

2. Opbouw kaarten
De kaarten van de Wijze Wolf Coachkaartenset hebben verschillende gebruiksvormen. Ze zijn opgebouwd
uit verschillende onderdelen die gezamenlijk of los van elkaar kunnen worden gebruikt. Er is een zijde met
tekst waar verschillende zaken op staan. Zo staat er op iedere kaart een quote, er is een thema met een
stukje tekst over hoe wolven met dit thema omgaan en er staan prikkelende vragen op, die je aan het
denken moeten zetten. Op de andere zijn staan de foto’s van de wolfhonden.

Thema en onderwerp

De kaarten zijn ingedeeld in 5 thema’s. De thema’s hebben verschillende kleuren en bij ieder thema horen
6 onderwerpen. Zo is het thema Relaties herkenbaar aan de kleur rood. De onderwerpen die erbij horen
zijn Liefde, Loyaliteit, Samenwerken, Spelen, Vriendschap en Zorgzaam. Bij ieder onderwerp hoort een
klein stukje tekst over de manier waarop wolven dit onderwerp integreren in hun even. Hoe heeft spel
een rol in het leven van de wolven, wanneer is het tijd om strategisch te zijn, hebben wolven humor, al
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deze onderwerpen worden behandeld in een klein stukje tekst op de betreffende kaart. Hieronder vind je
een schema van de thema’s met bijbehorende kleur en onderwerpen. Je kunt de thema’s en
onderwerpen koppelen en de onderwerpen vanuit de thema’s behandelen. Je kunt ze ook ontkoppelen
en de onderwerpen en thema’s afzonderlijk van elkaar als speerpunt nemen. Hiermee bedoel ik dat je het
onderwerp loyaliteit vanuit het thema relaties kunt behandelen maar je kunt het ook loskoppelen van het
thema en je alleen richten op het onderwerp Loyaliteit in al zijn eigen facetten.
THEMA
Relaties

KLEUR
Rood

Taakgericht

Bruin

Communicatie

Paars

Leiderschap

Blauw

Innerlijke waarde

Groen

ONDERWERPEN
• Liefde
• Loyaliteit
• Samenwerken
• Spelen
• Vriendschap
• Zorgzaam
• Kracht
• Strategisch
• Vastberaden
• Creatief
• Uithoudingsvermogen
• Doorzetten
• Kalmte
• Duidelijk
• Humor
• Verbinden
• Alert
• Meegaand
• Assertief
• Harmonieus
• Moedig
• Doelgericht
• Zelfverzekerd
• Verantwoordelijk
• Terughoudend
• Respect
• Tevreden
• Nieuwsgierig
• Vertrouwen
• Geduld

Vragen

Op iedere kaart staan een aantal prikkelende vragen over het betreffende onderwerp die je aan het
denken zetten. Ze zijn te gebruiken als gesprekstarters. Het zijn slechts ideeën om op verder te borduren.
Als er geen vraag tussen staat die jou of je coachee aanspreekt, kun je jezelf of je coachee ook de vraag
stellen: welke vraag zou ik mijzelf willen stellen over dit onderwerp. In groepssessies zouden de vragen
aan elkaar gesteld kunnen worden, zo ontstaat diepgaande interactie.
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Quote

Alle kaarten zijn voorzien van een quote. De quote heeft altijd iets te maken met het thema en het
onderwerp van de kaart en is dus ook weer in combinatie daarmee te gebruiken. Ook losstaand is het leuk
om met de quotes te werken. Meer over de verschillende manieren waarop je met de quotes kunt
werken, komt verderop in de cursus aan bod.

Foto’s

Tot slot natuurlijk de foto’s. De meeste foto’s zijn gewoon huis-, tuin- en keukenfoto’s van de honden,
genomen door mijzelf of door de eigenaren van de hond in kwestie. Een enkele foto is gemaakt door een
echte fotograaf, de fotografen waarom het gaat staan vermeld op de ‘Met dank aan’ kaart. Het is een
zeer bewuste keuze geweest om te werken met de alledaagse foto’s omdat ik vind dat dit de realiteit van
het leven correct weergeeft. Je kunt de foto’s puur en alleen als afbeelding gebruiken of in combinatie
met de thema’s, onderwerpen, quotes en vragen. Er zullen verschillende werkvormen de revue passeren
in deze cursus.

3. Doel, doelgroep, werkvorm
Bij het werken met de kaarten is het altijd van belang jezelf een aantal dingen af te vragen. Ten eerste wat
is het doel, wat wil je eigenlijk bereiken? Ten tweede wie gaat er met de kaarten werken, ben jij dat zelf, is
het jouw coachee, is het een team, alles kan maar het vraagt wel verschillende vormen en manieren om
aan het werk te gaan. Het is dus zaak dat je duidelijk voor ogen hebt wie er aan het werk gaat. Tot slot is
het belangrijk om te weten wat je precies gaat doen om het doel te bereiken. Welke werkvorm past het
beste bij jouw doel en doelgroep.

Wie gaat er aan de slag met de kaarten

Zoals gezegd is het belangrijk te weten wie er aan het werk gaat met de kaarten. Heb je de set voor jezelf
aangeschaft en ben jij dus de enige die ermee gaat werken, dan is dat duidelijk. Heb je de set aangeschaft
om anderen te helpen en coachen dan is het dus belangrijk te weten met wie je aan het werk gaat. Je
kunt de kaarten gebruiken voor 1 persoon maar je kunt ook werken met groepjes en teams. De kaarten
zijn geschikt voor de leeftijd vanaf ongeveer 15 jaar. Je kunt ze ook inzetten bij jongere kinderen maar dat
vraagt zeker wat aanpassingen. De teksten kunnen namelijk wat lastig zijn voor jongere kinderen en
vragen dus wat meer uitleg. De foto’s daarentegen kunnen toch wel aanspreken tot kinderen ook jonge
kinderen. Het is soms behoorlijk verrassend wat zij nog kunnen vertellen gewoon door via een foto het
gesprek op gang te brengen.

Wat wil je bereiken

Als duidelijk is wie er iets wil bereiken met de kaarten is de volgende vraag natuurlijk, wat wil je dan
bereiken. Wat is het doel? Is er een hulpvraag, gaat het om een relatief simpel kennismakingsspel, is het
de bedoeling dat de communicatie binnen een team wordt verbeterd, er zijn zoveel verschillende doelen
en die vragen allemaal een eigen werkwijze. Zelfs als er geen duidelijk doel is, maar er intuïtief gewerkt
gaat worden met de kaarten, vraagt dat nog om een bepaalde werkvorm. Het is dus van belang te weten
waar de kaarten voor gebruikt gaan worden.
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Op welke manier ga je het vorm geven

Er zijn tal van manieren om de kaarten te gebruiken. Je kunt alleen met de foto’s werken, intuïtief, je kunt
met de thema’s en onderwerpen werken, heel gericht, je kunt ze inzetten als manier om kennis met
elkaar te maken in een groep. Kortom er zijn enorm veel werkvormen denkbaar maar het is belangrijk dat
de werkvorm past bij de doelgroep en het doel.

4. Kennismakingsspellen foto zijde
Als je werkt met groepen mensen die elkaar niet kennen is het logisch dat je voordat je met elkaar kunt
samenwerken eerst elkaar een beetje leert kennen. Er zijn tal van spellen waarbij je elkaar leert kennen.
Het werken met de Wijze Wolf Coachkaarten kan ook een manier zijn om elkaar te leren kennen. Het is
een ongedwongen en leuke manier om een heel klein beetje van jezelf aan de ander te laten zien. Ook als
je met slechts een persoon werkt, kan het fijn zijn als jullie elkaar even een beetje leren kennen. Vaak
leert de coach van alles over de coachee maar het is dus ook wel leuk als de coachee eens iets over de
coach te weten komt.

Kennismakingsspel 1
Doelgroep: groepen mensen die elkaar nog niet kennen
Doel: elkaar leren kennen
Eerste deel van de opdracht: Leg de kaarten met de foto’s naar boven op een tafel. Laat de deelnemers
een kaart zoeken die hen aanspreekt en op een of andere manier iets over de deelnemer zegt. Laat de
deelnemers om de beurt uitleggen waarom ze die kaart hebben gekozen en wat dit over hen zegt.
Tweede variant: Leg de kaarten met de tekst naar boven op een tafel. Laat de deelnemers een kaart
zoeken die hen aanspreekt en op de een of andere manier iets over de deelnemer zegt. Laat de
deelnemers om de beurt uitleggen waarop ze de kaart hebben uitgezocht (kleur, thema, onderwerp,
vragen of quote of misschien alles) en laat het vertellen hoe dit met hen te maken heeft.
Tweede deel van de opdracht: Laat de deelnemers de andere kant van de kaart die zij hadden gekozen
goed bekijken en laat hen vertellen of zij deze kant kunnen verbinden met wat ze zojuist hebben gedeeld
in de groep. Misschien kan dat ook helemaal niet, dat is natuurlijk ook prima.
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Kennismakingsspel 2
Doelgroep: groepen mensen die elkaar nog niet kennen
Doel: elkaar leren kennen
Eerste deel van de opdracht: Leg de kaarten met de foto’s naar boven op een tafel. Laat de deelnemers in
een kring plaatsnemen en een voor een hun naam noemen en 1 woord zeggen dat op een of andere
manier iets over henzelf zegt. Laat iedereen even goed naar de persoon aan hun linkerzijde kijken en
luisteren. Als iedereen aan de beurt is geweest gaan ze naar de tafel en kiezen een foto die ze bij de
persoon vinden passen die links van hen stond. Laat ze daarna in de kring uitleggen waarom ze juist deze
kaart hebben gekozen voor die persoon. Laat de persoon reageren en uitleggen waarom het hem wel of
juist minder aanspreekt.
Variant: Dezelfde opdracht maar dit keer liggen de kaarten met de tekstzijde naar boven en is de opdracht
dat men een quote kiest die passend is bij de persoon aan hun linkerzijde.

Kennismakingsspel 3
Doelgroep: een kleine groep mensen die elkaar nog niet kent.
Doel: elkaar leren kennen
Opdracht: Leg de kaarten met de foto’s naar boven op tafel en laat alle deelnemers 2 kaarten kiezen. De
éne kaart spreekt juist aan de andere juist niet. Laat de deelnemers hun keuze toelichten. Wat maakt dat
een bepaalde foto jou juist wel aanspreekt. Wat is het in de foto waardoor je er juist niet door wordt
aangetrokken.

5. Kennismakingsspellen met tekst zijde
Kennismakingsspel 1
Doelgroep: een deelnemer die je voor het eerst mag coachen.
Doel: elkaar leren kennen
Opdracht: Leg de kaarten met de tekstzijde naar boven op de tafel. Laat de deelnemer een kaart
uitzoeken op basis van de quotes. Doe dit vervolgens zelf ook. Leg aan elkaar uit waarom deze quote jouw
aanspreekt. Bekijk samen de kaart die je hebt gekozen nog verder en praat met elkaar over de foto’s,
thema, onderwerpen en vragen. Passen deze bij jou of juist niet en waarom. In het gesprek hierover leer
je elkaar op een speelse manier kennen.
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Kennismakingsspel 2
Doelgroep: een kleine groep mensen die elkaar nog niet kent.
Doel: elkaar leren kennen

Leg de kaarten met tekst zijde naar boven op de tafel. Laat iedere deelnemer een kaart kiezen op basis
van de quotes. Laat iedereen daarna plaatsnemen in een kring en de kaart die ze hebben gekozen
toelichten. Aanvullende vraag, past het thema en het onderwerp wat op de kaart staat ook bij jou?
Waarom wel / niet?

Kennismakingsspel 3
Doelgroep: een kleine groep mensen die elkaar nog niet kent.
Doel: elkaar leren kennen

Laat de deelnemers tweetallen vormen. De beide mensen vertellen iets over zichzelf aan de ander. Leg de
kaarten met de tekst zijde naar boven op de tafel en laat de deelnemers een kaart kiezen voor de persoon
waarmee hij of zij een tweetal vormde. Laat de deelnemers plaats nemen in de kring. Laat iedere
deelnemer de persoon waarmee hij of zij een tweetal vormde voorstellen aan de groep, op basis van de
kaart die hij voor deze persoon heeft uitgezocht.
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6. Even op adem komen
Wolven beschikken over een enorme hoeveelheid energie. Ze kunnen een snelheid halen van maar liefst
50 tot wel 70 km per uur. Ze kunnen afstanden afleggen tot wel 70 om per dag. Dat is natuurlijk ook
nodig als je bedenkt dat ze jagen op herten, die toch ook een behoorlijke snelheid kunnen halen. Maar….
wat de meeste mensen niet weten is dat ze eigenlijk heel erg lui zijn. Misschien moet ik het niet direct lui
noemen, het is meer dat ze hun energie sparen voor de momenten dat het echt nodig is. Dus voor de
jacht bijvoorbeeld. Als het niet nodig is, houden wolven zich rustig. Zij sparen dan hun kracht. Zij weten
dat er een tijd is voor jagen en een tijd om op adem te komen.
Vaak rennen we door het leven, we voelen ons gehaast want er moet nog zo veel. Maar in alle haast,
rennen we onszelf soms voorbij. Lukt het jou om je rust te pakken, om even stil te staan? Wat heb jij
nodig om weer op adem te komen? De volgende opdrachten zijn erop gericht om even bewust dat
rustmoment te pakken.

Sta eens even stil…
Doel: rust vinden
Doelgroep: iedereen die zich opgejaagd voelt, individuele opdracht
Bijlage 1 : werkblad sta eens even stil
Opdracht: Leg de kaarten met de fotozijde naar boven op de tafel. Laat de deelnemer drie foto’s kiezen
die voor hem of haar rust uitstralen. Vul opdracht 1 van het werkblad in.
Draai vervolgens de kaarten om. Zoals je ziet staan er teksten op de achterzijde. Er bestaat echter geen
kaart met het onderwerp RUST. Maar stel dat jij die gaat maken….. bedenk dan eens…
Vul nu opdracht 2 in van het werkblad, 3 vragen die op de kaart RUST zouden kunnen staan. Op alle
kaarten staan ook prachtige quotes. Maar zoals gezegd is er geen kaart met het onderwerp RUST, dus ook
geen quote over dit onderwerp. Kan jij een quote bedenken of er één opzoeken die voor jou weergeeft
wat RUST betekent of waar jij rustig van wordt. Vul dit in bij opdracht 3 van het werkblad.
Hoewel het woord RUST voor sommigen betekent helemaal niks doen, kan het ook betekenen helemaal
niks moeten of even je zinnen verzetten. Rust betekent dus niet per definitie niks doen. Er zijn ook
activiteiten waardoor je juist tot rust kan komen. Dit kan voor ieder persoonlijk anders zijn. De een komt
tot rust door lezen, de ander door wandelen of door schilderen. Wat zou een activiteit kunnen zijn
waardoor jij tot rust komt? Schrijf er 3 op bij opdracht 4 van het werkblad. Probeer nu op vaste tijden
even een rust activiteit voor jezelf in te plannen, je bent het waard! En weet zoals de wolven, dat je juist
door die rust te pakken, straks beter kunt jagen!
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Sssssst
Doel: Intuïtief werken
Doelgroep: iedereen die zijn of haar intuïtie wil versterken , individuele opdracht
Opdracht: Deze opdracht kan binnen, maar eigenlijk nog veel beter buiten. Loop samen een stukje, bij
voorkeur in de natuur (een stadspark, bos of de duinen). Wandel in stilte, je zult zien dat dit al best een
lastige opdracht is. We zijn zo gewend dat we altijd moeten praten, dat we niet goed meer weten hoe we
stil mogen zijn. Laat de deelnemer een plekje zoeken wat fijn voelt en daar stoppen jullie even. Trek
vanuit intuïtie een kaart uit de stapel. Kijk naar de foto en luister in stilte naar jouw eigen gedachten.
Gewoon samen stil staan en luisteren naar je eigen gedachten…. Hou deze kaart bij je. Loop weer een
stukje verder en herhaal het ritueel, nu dus een tweede kaart uit de stapel trekken en er gewoon weer
even bij stil staan. Dit herhaal je nog 1 maal. Je hebt nu 3 kaarten. Wandel weer naar huis of de praktijk en
pas daar ga je samen in gesprek. Welke kaarten zijn er getrokken? Wat voor gevoel gaven de foto’s je?
Wat kwam er bij je binnen toen je luisterde naar jouw gevoel? Draai nu pas de kaarten om en bekijk de
thema’s, onderwerpen, vragen en quotes. Passen die bij de gevoelens die jij kreeg? Sluit af met de vraag:
“Hoe was het om gewoon eens even heel bewust stil te staan?”

In het hier en nu
Doel: mindfulness oefening
Doelgroep: iedereen die wil leren om in het hier en nu te blijven, individuele opdracht
Wolven leven in het hier en nu. Zij maken zich geen zorgen over wat is geweest of over wat nog zou
kunnen komen. Zij zijn met hun volle aandacht bij dat wat ze op dat moment doen of beleven. Natuurlijk
kennen wolven ook allerlei emoties, zoals rouw als er een dier uit de roedel overleden is. Zij rouwen hier
oprecht om, maar ze blijven niet in hun verdriet hangen.
Leven in het hier en nu, ook wel mindfulness genoemd, is bewust leven met volledige aandacht. Het zorgt
ervoor dat je meer ontspannen bent en dat je je minder zorgen maakt over de problemen van gisteren of
morgen. Praktisch betekent het dat je bij alles wat je doet je volledige aandacht houdt. Dat is natuurlijk
heel erg lastig. Want hoe snel vliegen onze gedachten niet alle kanten uit. Tijdens het klaarmaken van het
ontbijt voor de kids ben je in gedachten alweer bij die vergadering die je straks op je werk hebt. Toch is
het mindful leven goed te oefenen. Iedere dag even een korte mindfulness oefening doen, zal je helpen
meer rust te vinden waardoor je beter je doelen kunt behalen en meer van het leven geniet.
Opdracht: Deze opdracht kan zowel binnen als buiten. Zoek een fijne plek om rustig naast elkaar te zitten.
Kijk goed om je heen en luister aandachtig naar alle geluiden die binnen komen. Laat de deelnemer
beschrijven wat hij/zij ziet, hoort, ruikt en voelt. Neem er rustig de tijd voor. Als er eventueel wat
gedronken of gegeten wordt kan er ook worden beschreven wat er wordt geproefd. Daarna kiest de
deelnemer een kaart, het maakt niet uit hoe. Je kunt de kaarten met foto’s naar boven leggen en dat de
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deelnemer bewust kiest. De deelnemer kan er ook één intuïtief kiezen. Kijk even goed naar de foto en laat
de deelnemer daarna tot in het kleinste detail de foto beschrijven.
Bespreek de oefening na. Het gaat er natuurlijk niet om of de beschrijvingen kloppen. Het gaat erom dat
de deelnemer ervaart dat door met de volle aandacht dit te doen, er even geen ruimte in zijn of haar
hoofd was om af te dwalen en zorgen te maken…. De deelnemer was echt even in het hier en nu.

7. Teamwork
De Wijze Wolf Coachkaartenset is bij uitstek geschikt om te werken met teams. De kaarten kunnen zeer
helpend als je het team in zijn kracht wilt zetten. De verschillende thema’s komen allemaal in meer of
mindere mate terug in ieder teamverband. Er is de mogelijkheid om met het totale spel aan het werk te
gaan. Je kunt er ook voor kiezen om je tijdens een bijeenkomst juist te richten op één specifiek thema en
daar mee aan de slag te gaan. Laat de teamleden individueel ontdekken waar hun kracht ligt om zo in de
samenwerking nog krachtiger te worden.
~~ Wat je in je leven het hardst nodig hebt, is iemand die zorgt dat je doet waar je goed in bent.~~
(Ralph Waldo Emerson)

Cadeautjes weggeven
Doelgroep: teams
Doel: Zet de ander in zijn kracht
Leden van een team werken als het goed is op zeer regelmatige basis met elkaar samen. Je mag daarom
verwachten dat ze elkaar al kennen. Maar weet je ook hoe de ander over jou denkt? Welke kwaliteiten
heb jij volgens jouw teamgenoten? Het is de bedoeling dat je daarachter komt, bovendien kan je met dit
spel de ander in zijn of haar kracht zetten.
Opdracht: Leg de kaarten met de fotokant naar boven op tafel. Laat de teamleden voor 2 verschillende
mensen een kaart uitzoeken. Ga vervolgens in een kring zitten met elkaar. Om de beurt mag iemand 1
kaart weggeven aan de betreffende persoon. Laat ze erbij vertellen waarom juist dat plaatje zo goed bij
die ander past. Als iedereen aan de beurt is geweest kan je een aanvullende opdracht doen.
Aanvullende opdracht. Laat de deelnemers de beide kaarten die ze hebben gekregen om en laat hen de
tekstzijde goed doorlezen. Laat ze nadenken over 2 vragen:
Wat staat er op de kaarten dat juist heel goed bij jou past?
Wat staat er op de kaarten waar jij helemaal niks mee hebt?
Vervolgens doe je een rondje in de kring en iedere deelnemer krijgt de kans zijn of haar antwoorden te
delen met de groep.
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Vind jouw wolvenkracht
Doelgroep: teams
Bijlage 2: werkblad Vind jouw wolvenkracht
Doel: ieders individuele kracht maakt een krachtig team
~~ For the strength of the Pack is the Wolf, and the strength of the Wolf is the Pack. ~~
(Rudyard Kipling, The Jungle Book)
In een wolvenroedel heeft iedere wolf zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Iedere wolf heeft zijn
eigen superpowers. Door al deze krachten te verbinden krijg je een enorm sterke roedel. Samen kunnen
ze alles aan!
Ieder mens heeft zijn eigen kwaliteiten en superkrachten. Soms zijn we een beetje vergeten wat onze
kracht is en soms weten we nog niet goed waar onze kracht ligt. Een team komt pas goed tot zijn recht als
ieder lid van het team zijn of haar eigen kracht goed kent zodat het team hier optimaal gebruik van kan
maken. In dit spel ga je op zoek naar jouw eigen kracht. Vervolgens kijk je samen met je teamleden naar
de punten die jullie team sterk maken en ontdek je misschien ook de punten waar je met elkaar nog aan
kunt werken.
Bij deze opdracht hoort een werkblad. Het is aan te raden om dit eerst even met elkaar te bespreken,
zodat de opdracht duidelijk is.
Leg de kaarten met de foto’s naar boven op een tafel. Laat iedereen voor zich bedenken wat zijn eigen
kracht is en een kaart zoeken die deze kracht het beste verbeeldt. De deelnemers mogen de kaart (nog)
niet omdraaien! Laat de deelnemers vraag 1 op het werkblad invullen.
Laat de deelnemers de kaart omdraaien. Op de tekstzijde van de kaart vind je het thema en het
onderwerp van de kaart. Het kan zijn dat dit mooi aansluit bij de kracht van de deelnemer. Het kan ook
zijn dat dit totaal niet overeenkomt, dat is allemaal prima. Er is geen goed of fout. Laat de deelnemers
opdracht 2 van het werkblad invullen.
Op iedere kaart staat ook een quote. De quote heeft op een of andere manier te maken met het thema.
Laat de deelnemers de quote goed doorlezen. Daarna vullen ze opdracht 3 op het werkblad in.
Iedere deelnemer heeft nu een blad waarop zijn of haar kracht staat, het thema wat daarbij hoort en een
quote. Ga nu met het hele team eens kijken waar ieders kracht ligt. Herkennen de deelnemers de kracht
van elkaar? Kijk vervolgens hoeveel mensen hetzelfde thema hebben en laat hen bij elkaar gaan
staan/zitten (maak dus groepjes per thema). Welke thema’s zijn sterk vertegenwoordigd? Welke thema’s
missen of zijn onderbemand? Hoe kunnen jullie het team versterken? Vul de laatste opdracht van het
werkblad in (dit kan in groepsverband).
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Verdieping
Introductie
In dit deel van de PDF vind je aanvullende werkvormen die iets meer vragen van de coach. Je zou het een
soort verdieping kunnen noemen. Er wordt van de coach verwacht dat hij/zij wat kennis heeft van
coachtechnieken, zoals bijvoorbeeld systemisch werken, cognitieve gedragstherapie en reflectiemodellen.

8. Teamwork
De volgende twee werkvormen hebben betrekking op teamwork. Hoewel de werkvormen gericht zijn op
het team, gaat het vooral om de individuele deelnemer in het team. Hoe kan jij jouw uitdaging vinden en
zo het team versterken en hoe kan jouw beleving van het team bespreekbaar worden gemaakt waardoor
het team uiteindelijk sterker kan worden. De ene werkvorm gaat ervan uit dat het team op zijn best is als
de individuele kwaliteit van ieder teamlid op waarde wordt geschat en optimaal wordt benut. De tweede
werkvorm gaat ervan uit dat voor optimale samenwerking openheid en vertrouwen nodig is

Twee wolven
Doelgroep: teams
Doel: Vind en versterk jouw uitdaging
Bijlage 3: werkblad Twee wolven
Het is fijn om te weten waar jouw kracht ligt en te werken vanuit jouw kracht. Maar het is ook goed om te
weten waar voor jou de uitdaging ligt zodat je jouw pijlen daar eens op kan gaan richten. En daarom gaan
we in deze opdracht aan het werk om jouw uitdaging te vinden en deze te versterken. De lijst, aan het
eind van deze les, is eigenlijk alleen een voorbeeld voor als je er niet uitkomt. In eerste instantie is het de
bedoeling dat je zelf jouw uitdaging ontdekt.
Lees het verhaal (of lees het voor)
Er bestaat een oude legende over twee wolven. De meeste mensen kennen het als volgt:
Op een avond vertelt een oude wijze Cherokee-indiaan aan zijn kleinzoon bij het knapperend houtvuur
over de innerlijke strijd die bij veel mensen van binnen gaande is… Hij zegt:
‘Mijn zoon, deze strijd is eigenlijk een strijd tussen twee wolven die binnen in ons allemaal huizen. Een
zwarte en een witte. De zwarte wolf vertegenwoordigd het kwade. Hij is boos, woedend, ontevreden,
jaloers, afgunstig, bezorgd, verdrietig, bang, hebzuchtig en arrogant. Hij is vol medelijden,
schuldgevoelens, spijt, wrok, minderwaardigheid, leugens, valse trots en superioriteit. Alles draait om zijn
ego. Hij zoekt ruzie met iedereen want hij vertrouwt niemand. En daarom heeft hij geen echte vrienden.’
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‘De witte wolf staat voor het goede. Hij is vriendelijk en doet niemand kwaad. Hij geeft vreugde, vrede,
liefde, hoop, nederigheid, welwillendheid, empathie, vrijgevigheid, waarheid, compassie en geloof. Hij is
behulpzaam, genereus, rechtschapen, en zachtaardig. Hij leeft in harmonie met de wereld om hem heen.
Hij vecht alleen als het nodig is, zorgt voor de andere wolven en is trouw aan zichzelf.’
Hij zwijgt even zodat zijn kleinzoon een beeld kan vormen van deze twee wolven. Dan zegt hij: ‘Iedereen
heeft die twee wolven in zich. En beide willen de baas zijn in mijn denken, doen en laten.’
De kleinzoon denkt even na en vraagt: ‘Welke wolf wint er?’
De indiaan antwoordt: ‘De wolf die jij voedt. De wolf die jij aandacht geeft! Want alles wat je aandacht
geeft, groeit.’
Er is echter ook een versie die een andere afloop heeft. Persoonlijk denk ik dat daar ook wel iets in zit!
Deze gaat als volgt:
…De kleinzoon denkt even na en vraagt: ‘Welke wolf wint er?’
De indiaan antwoordt: ‘Ze winnen allebei, want ik geef ze beide aandacht! Zie je, als ik ervoor kies alleen
de witte wolf te voeden, zal de zwarte om elke hoek verstopt zitten om te wachten tot ik afgeleid word en
springt dan op om de aandacht te krijgen waarnaar hij hunkert. Hij is altijd boos, jaloers, ontevreden en
bang. Hij zal de witte wolf altijd bevechten. Maar als ik de zwarte wolf ook aandacht schenk en hem erken,
omdat ik hem begrijp en omdat ik zijn sterke krachten af en toe nodig heb, is hij tevreden en gelukkig. En
de witte wolf is gelukkig. Want de zwarte wolf heeft veel kwaliteiten; hij is vasthoudend, moedig,
onverschrokken, wilskrachtig, en is een groot strategisch denker. Dat heb ik van tijd tot tijd nodig en dat
ontbreekt de witte wolf. Maar de witte wolf heeft compassie, zorgzaamheid, kracht en het vermogen om
te herkennen wat er in het beste belang is van allen.
Zie je jongen, de witte wolf heeft de zwarte wolf aan zijn zijde nodig. Als je er maar een voedt, zal de
andere verhongeren en zullen zij onbeheersbaar worden. Door ze beide te voeden en te verzorgen zullen zij
je goed van dienst zijn en niets doen dat niet een onderdeel is van iets groters, iets goeds, iets van het
leven. Voed ze alle twee en er zal geen interne strijd voor je aandacht meer zijn. En als er in jou geen strijd
is, kun je naar de stemmen van het diepere weten luisteren, dat je in elke omstandigheid zal begeleiden bij
het kiezen wat goed is.
Zonder nacht is er geen dag,
Zonder regen kan je niet genieten van de zon,
Zonder Yin geen Yang.
Zonder Kracht, geen uitdaging…… Een uitdaging hoeft zeker niet iets negatiefs te zijn. Sterker nog het is
vaak ook een kracht, maar één die bij jou nog niet zo goed ontwikkeld is. Daarom is het goed om daarmee
aan het werk te gaan.
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Gambit en Eve, Miyax Lupine Dogs

Opdracht 1:
Leg de kaarten met de tekstzijde naar boven op de tafel. Laat de deelnemers een kaart pakken waarvan
het onderwerp een kwaliteit is waarvan zij zelf weten daarover te beschikken. De deelnemer(s) vullen
opdracht 1 van het werkblad in.
De kaart spreekt hen aan, want ze herkennen zichzelf er immers in. De vragen zullen goed te
beantwoorden zijn, het gaat immers om een kracht/onderwerp dat dicht bij hen ligt. Bespreek opdracht 1
samen. Laat de deelnemer(s) vertellen waarom zij denken dat deze kaart goed bij hen past. Misschien een
voorbeeld uit de praktijk, waaraan je kunt zien dat het onderwerp een kracht is van de deelnemer.
Opdracht 2: Het is fijn dat jij je eigen kracht kent, maar ken je ook jouw uitdaging? Om erachter te komen
wat jouw zwarte wolf is, is het goed te bedenken wat het tegenovergestelde is van jouw kracht. Maak
opdracht 2 op het werkblad.
Opdracht 3: Nu is het natuurlijk zaak dat je gaat ontdekken hoe jij jouw zwarte wolf kunt versterken.
Maak hiervoor opdracht 3 van het werkblad.
Tot slot gaan we met het team eens kijken naar de witte en zwarte wolven. Het zou zo maar eens kunnen
dat jouw witte wolf bij iemand anders juist de zwarte wolf is. In dat geval kan jij deze persoon helpen om
zijn kracht verder te ontwikkelen. Andersom geldt dat natuurlijk ook. Als jouw zwarte wolf bij iemand
anders juist de kracht is die hij al bezit, dan kan deze persoon jou helpen. Bedenk samen (of met je coach)
een taak of opdracht die je zou kunnen doen om jouw zwarte wolf te voeden. Vul deze in bij opdracht 4
en kom hier later nog eens op terug.
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KRACHT

UITDAGING

Voorbeeld vragen bij de uitdaging

Zorgzaam
Vriendschap
Samenwerken
Spelen (speels)
Loyaliteit
Liefde
Doorzetten

Hulp vragen / Loslaten
Strijdlust / Lef / Durf
Zelfstandig
Ordenen / Gestructureerd
Kritisch
Loslaten
Behoedzaam

Uithoudingsvermogen
Creatief
Vastberaden
Strategisch

Rust
Efficiënt
Flexibel
Improvisatie

Kracht
Meegaand

Zacht / Gevoelig
Autonoom

Alert
Verbinden
Humor
Duidelijk

Ontspannen
Zelfstandig
Serieus zijn
Tactvol

Kalmte
Verantwoordelijk

Gedreven
Intuïtief

Zelfverzekerd
Doelgericht
Moedig
Harmonieus
Assertief
Geduld
Vertrouwen
Nieuwsgierig

Bescheiden
Idealistisch
Bedachtzaam
Direct
Verdraagzaam / Luisteren
Daadkracht
Diplomatiek
Nuchter

Tevreden

Zorgvuldig

Respect
Terughoudend

Overtuigen
Openhartig / Confronterend

Wat heb jij nodig om hulp te kunnen vragen?
Wanneer zeg jij NEE?
Wat motiveert jou om aan de slag te gaan?
Wanneer werk je met een takenlijst?
Wanneer check jij of iets ook echt klopt?
Wat heb jij nodig om los te kunnen laten?
Wat is heb jij nodig om jouw kalmte te
bewaren?
Hoe bewaar jij je rust in stressvolle situaties?
Wat heb jij nodig om tot de kern te komen?
Durf je spontane beslissingen te nemen?
Hoe sta je tegenover out of the box”
denken?
Waar raak jij ontroerd door?
Hoe houd jij rekening met je eigen
behoeftes?
Wat doe jij om jezelf tot rust te brengen?
Hoe goed ken jij je eigen grenzen?
Hoe (vaak) zoek jij verdieping?
Op welke manier houd jij rekening met de
ander in jouw communicatie?
Hoe kan jij andere inspireren?
Wanneer luister jij naar jouw
onderbuikgevoel?
Hoe geef jij de ander de ruimte?
Waar droom jij van?
Hoe zorgvuldig ben jij in jouw overwegingen?
In welke situatie was jij scherpzinnig?
Hoe tolerant ben jij?
Wat heb je nodig om tot actie over te gaan?
Hoe breng jij jouw standpunt naar voren?
Wat heb jij nodig om in het hier en nu te
blijven?
In welke situatie weeg jij de voors en tegens
eerst goed tegen elkaar af?
Hoe zeker ben jij van je zaak?
Wanneer toonde jij jouw gevoelens?

Jij en het team
Doelgroep: teams of groepen
Doel: beleving bespreekbaar maken
Leg de kaarten met de tekstzijde naar boven op de tafel. Laat de deelnemers een kaart pakken op basis
van de quotes. Ze pakken een kaart met een quote die voor hen weergeeft hoe ze het team ervaren. Laat
de deelnemers om de beurt een toelichting geven op hun kaart. De overige teamleden mogen vragen
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stellen ter verduidelijking of aangeven of ze dat wat de deelnemer deelt, herkennen. Als iedereen aan de
beurt is geweest kan er nagedacht worden over een conclusie.
Een variant hierop die iets minder confronterend is:
Leg de kaarten met de tekstzijde naar boven op de tafel. Laat alle deelnemers een kaart pakken met een
quote die voor hen weergeeft wat er belangrijk is om goed samen te kunnen werken. Laat de deelnemers
om de beurt een toelichting geven op hun kaart. Probeer dit in 1 woord samen te vatten en schrijf dit
woord op een stuk papier. Als iedereen is geweest heb je een vel papier met woorden die belangrijk zijn
voor de deelnemers om goed samen te kunnen werken.

9. Jouw kracht
Introductie
Deze gebruikerstips gaan er vooral om je deelnemer in zijn of haar kracht te zetten en vandaaruit te
groeien. Persoonlijke groei is altijd mogelijk omdat ons brein zich ons hele leven lang kan ontwikkelen.
Iedere dag worden in je hersenen oude cellen vervangen door nieuwe. Ervaringen zorgen ervoor dat de
cellen verbinden of versterken en zo ontstaat groei. De groei van nieuwe neuronen in je hersenen
betekent vaak persoonlijke groei in je leven. Eigenlijk is het dus heel simpel, doe veel ervaringen op, bij
voorkeur buiten je comfortzone, en je brein maakt nieuwe cellen en verbindingen. Dingen die eerst eng of
onmogelijk lijken zullen zo na een poosje ineens normaal voelen. Je bent gegroeid als persoon! In deze
module een aantal werkvormen waarmee je uit je comfortzone kunt komen en nieuwe ervaringen kunt
opdoen.

Territorium
De meeste mensen denken bij het territorium van de wolf aan bossen, waar ze herten kunnen vangen. Of
aan Yellowstone park waar ze zelfs op bizons jagen. Als er veel voedsel te vinden is, zal de roedel groot
zijn. Op plaatsen waar minder voedsel te vangen is, zal de roedel wat kleiner blijven. Maar niet alleen in
bossen en bergen vinden we wolven. Sommige wolven hebben een wel heel bijzonder territorium. Denk
aan de Ethiopische wolf, die, zoals de naam al verraad, leeft in Ethiopië. In gebieden waar eigenlijk geen
groot wild te vinden is. Zij hebben hun jachtgedrag dan ook geheel aangepast op hun territorium. Zij jagen
niet in roedelverband, maar gaan ieder op zich op jacht naar klein wild. Of wat dacht je van de zee wolven
aan de kust van Canada. Zij leven van de jacht op zee otters. Het territorium van de wolf heeft dus grote
invloed op het gedrag. Bij mensen is dat niet anders. Ons gedrag wordt voor een groot deel gevormd door
de plek waar we opgroeien.
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Optioneel: bekijk eerst samen het volgende filmpje op YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=cSeQKiDU8xk
Video: Never filmed before: Sea wolves prey on sea otters - Door: CBC Docs

Jouw Magische Plek
Jouw magische plek is een systemische term die staat voor de plek die verbonden is aan het gezin van
herkomst. In dat systeem van herkomst (het gezin waar je bent opgegroeid) werd er bepaald gedrag van
jou gevraagd. Voor jou voelt dat gedrag heel normaal en vertrouwd. Met magisch wordt bedoeld dat jij als
kind het idee had dat jouw gedrag ervoor zorgde dat je liefde, aandacht en veiligheid kon krijgen van jouw
omgeving. Als kind voel je feilloos aan wat er ontbreekt of nodig is in het gezin en probeer je dat deel te
gaan invullen en oplossen. Zo ontwikkel je gedrag, dat voor jou veilig en normaal voelt.
Deze magische plek is voor jou dus heel bekend en vertrouwd. Het gedrag dat hoort bij jouw magische
plek heb je sterk ontwikkeld en zet je makkelijk in. Dit weerspiegelt in jouw omgeving. Opdrachtgevers
voelen feilloos aan waar jij goed in bent. Vraag jezelf maar eens af voor wat voor taken je wordt
gevraagd? Herken je daar een patroon in? Jouw leidinggevende, je collega’s of je opdrachtgever zien jouw
kwaliteiten en geven de opdracht daarom aan jou. Vaak werkt dit ook prima. Jij voelt je vertrouwd en
veilig en jouw kwaliteiten komen goed tot hun recht in de opdracht. Maar dat kan echter ook een valkuil
zijn. Je raakt overbelast of ontwikkelt een burn-out. De vraag is dus of deze magische plek altijd de beste
keuze is. Misschien is het juist verstandig om dit patroon te doorbreken. Wanneer je in staat bent om juist
dan jouw patroon te doorbreken, met alle kwetsbaarheid die daarbij hoort dan leer je aanvullende
kwaliteiten in te zetten.
Doelgroep: Individuele deelnemer
Doel: patronen doorbreken
Leg de kaarten met de tekstzijde naar boven op tafel. Laat de deelnemer een kaart kiezen waarbij hij of zij
zich vertrouwd voelt. Bekijk de kaart samen en ga misschien wat in op de vragen die erop staan. Herkent
de deelnemer dit in zijn of haar gedrag? Als duidelijk is waar de deelnemer zich vertrouwd bij voelt, is het
tijd om op zoek te gaan naar een onderwerp waarbij de deelnemer uit zijn of haar comfortzone moet
komen. Bij welk onderwerp voelt de deelnemer juist wat weerstand? Hoe zou de deelnemer deze
kwaliteit meer eigen kunnen maken?
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Helpende gedachten
Ons brein werkt de hele dag door. Zonder dat we ons er echt van bewust zijn, denken we de hele dag.
Deze onbewuste gedachtes hebben een grotere impact op ons leven dan we misschien wenselijk achten.
Ze beïnvloeden namelijk onze gevoelens en daarom ook ons gedrag. Binnen de cognitieve
gedragstherapie wordt gesproken over het G
schema.
Bij een bepaalde
Gebeurtenis komen (al dan niet bewust) bepaalde
Gedachten bij ons op en die zorgen voor bepaalde
Gevoelens waardoor we bepaald
Gedrag vertonen en dat heeft dan weer bepaalde
Gevolgen. Daar zijn ze, de 5 G’s.
De onbewuste gedachtes hebben we in de loop
van ons leven ontwikkeld onder invloed van de
omgeving waarin we zijn opgegroeid. Samen net
de gevoelens en het gedrag dat daarop volgt, kan
je spreken van een bepaald patroon waar we een
beetje in vast zitten. Sommige patronen zijn
prima, die zijn helpend en zorgen ervoor dat jij op
een fijne verantwoorde wijze je zaken kunt
regelen. Er zijn echter ook patronen die niet zo fijn zijn. Patronen die bijvoorbeeld zorgen voor
angstaanvallen, paniek of depressie. Door een verandering aan te brengen in dit G schema kan je invloed
uitoefenen op die patronen en zo jezelf veder ontwikkelen.
De volgende werkvorm kan je inzetten bij het werken met het G schema. Er wordt vanuit gegaan dat de
begeleider bekend is met cognitieve gedragstherapie en het werken met het G schema en van daaruit dus
de gewenste begeleiding kan aanbieden.
Doelgroep: individuele deelnemer
Doel: Helpende gedachten formuleren
Bijlage 4: werkblad G denken
Leg de kaarten met de tekstzijde naar boven op tafel. Zorg dat het werkblad G denken is uitgeprint.
Opdracht: Laat de deelnemer een gebeurtenis omschrijven waarin hij of zij gedrag liet zien dat hij of zij
graag wil veranderen. De deelnemer probeert de gebeurtenis samen te vatten in één of twee zinnen die
hij opschrijft op het werkblad. Daarna schrijft hij of zij op wat het gedrag was (dus onderaan) vervolgens
probeert hij of zij zich het gevoel te herinneren dat hij of zij had. Pas daarna laat je de deelnemer goed
nadenken over de gedachten die hij of zij had, waardoor dit gevoel en het gedrag in werking zijn gezet.
Het linkerdeel van het blad is nu ingevuld.
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Laat de deelnemer nu een kaart kiezen die zou passen bij een betere oplossing van de gebeurtenis. Laat
hem of haar van daaruit helpende gedachten formuleren (door bijvoorbeeld de vragen op de kaart te
laten beantwoorden of vanuit de quote te werken. De deelnemer vult de helpende gedachten in en
vervolgens denkt hij of zij na over het gevoel dat dit hem zou geven. Dat wordt ook ingevuld en zo ook
met het gedrag.
TIP: Ankeren. Om de deelnemer te helpen deze helpende gedachten vast te houden, zou je kunnen
werken met een anker. Een anker kan alles zijn wat ervoor zorgt dat de deelnemer de helpende
gedachten herinnert. Een voorbeeld van een anker kan zijn een foto van de kaart die hij of zij in de galerij
op zijn mobiel houdt staan.

Wondervraag?
Binnen het oplossingsgericht werken kent iedereen hem, de wondervraag. Natuurlijk bestaat er geen
coach of therapeut met een toverstokje, dat is iets dat net als de grote boze wolf, alleen in sprookjes
bestaat. De wondervraag gaat ervan uit dat de deelnemer het antwoord op het probleem al in zich heeft
en de begeleider hem dit laat ontdekken door middel van het stellen van vragen. Bij het gebruik van de
wondervraag is het daarom van belang dat je niet alleen die specifieke wondervraag stelt, maar ook goed
doorvraagt. Pas dan ontstaat er inzicht en een mogelijke oplossing.
Je begint dus met de “simpele” wondervraag: Hoe zou de situatie zijn als je morgen wakker wordt en er
een wonder is gebeurd waardoor jouw probleem is opgelost? Of wat zou er anders zijn als een goede fee
jou een toverstaf zou geven? De kracht van de vraag is dat je de aandacht van de cliënt heel snel
verschuift van het probleem naar de gewenste toekomst. Het antwoord op die vraag biedt je de
mogelijkheid om door te vragen welke belemmeringen er overwonnen dienen te worden om tot deze
situatie te komen.
Bij deze werkvorm gaan we ervan uit dat de begeleider bekend is met het werken met de wondervraag en
over de capaciteiten beschikt om goed door te vragen.
Doelgroep: Individuele deelnemer
Doel: Een oplossing voor een probleem ontdekken
Leg de kaarten afhankelijk van jouw keuze met fotozijde of tekstzijde naar boven op de tafel.
De deelnemer beschrijft het probleem aan jou.
Opdracht. Stel de wondervraag. Je gaat naar bed… gewoon zoals je dat altijd doet, misschien drink je eerst
een kopje thee of ben je gewend om ’s avonds eerst even te douchen… maar dan op een bepaald moment
lig je in bed. Terwijl jij in diepe slaap bent gebeurt er opeens een wonder… het is een wonder waardoor
het probleem waarmee je hier naar toe kwam opeens is verdwenen… je weet dit niet want je sliep… De
volgende dag wordt jij wakker…. Het wonder heeft plaatsgevonden… Wat zou het eerste kleine signaal
zijn waaraan je merkt dat er iets veranderd is?
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Geef de deelnemer altijd even de tijd om na te denken, wees niet bang voor stiltes. Nadat de deelnemer
antwoord hebt gegeven, vraag je door…En wat merk je nog meer? En wat merken anderen daar van? Wat
doe jij dan anders? Door het stellen van de wondervraag en het doorvragen zal de deelnemer ontdekken
dat zijn gedrag invloed heeft op het probleem. Hij heeft ontdekt dat hij iets in zijn gedrag anders zal gaan
doen.
Dit is het moment dat de deelnemer een kaart mag kiezen die hem zou kunnen helpen om dit gedrag te
laten zien. Dit kan een kaart zijn met fotozijde, zodat jullie daarover kunnen verder praten. De deelnemer
kan dan vertellen wat het is in die kaart die voor hem helpend is bij het gewenste gedrag. Of hij kiest een
kaart vanuit de tekstzijde en jullie bespreken samen het onderwerp en de vragen.
TIP: Je kunt de deelnemer een KRACHT verhaaltje laten schrijven. Dit verhaal start met:

ALS IK……
Vervolgens beschrijft de deelnemer zijn gewenste gedrag
DAN ZAL
Vervolgens beschrijft de deelnemer de gewenste situatie

10. Systemisch werken met de kaarten
De meeste coachen en therapeuten weten heel goed wat systemisch werken is. Voor de deelnemer geldt
dat niet. Om jouw deelnemer uit te leggen wat er wordt bedoeld met systemisch werken, kan je goed
gebruik maken van dit filmpje. Het gaat om de rol van de wolven die weer zijn teruggekeerd in
Yellowstone Park en op de invloed hiervan op het gehele ecosysteem. Daar is het woord systeem. Of het
nu gaat om het ecosysteem, het familie systeem of het organisatie systeem, een systeem betekent dat er
veel spelers zijn die allemaal hun eigen rol hebben. Bij jouw deelnemer kan dit dus een familie of
organisatie zijn. Alle mensen die daarvan deel uitmaken hebben op de een of andere wijze invloed of
invloed gehad op jouw deelnemer. Systemisch werken gaat er dus om erachter te komen wie op welke
manier invloed heeft gehad op jouw deelnemer om vervolgens te werken aan manieren om hiermee om
te gaan of dit een plekje te geven. Het filmpje is in het Engels.
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q&t=12s
Video Hoe wolven rivieren veranderen - door Sustainable Human
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Tafelopstelling met kaarten
Doel: zicht krijgen op jouw plek en ervaring in de groep
Doelgroep: individuele deelnemer
Verduidelijking doel: Deze werkvorm kan voor veel doelen geschikt zijn. Voor volwassenen die zicht willen
krijgen op hun plek in het team van hun werk. Voor jongeren die zicht willen krijgen op hun plek in de
klas. Voor mensen die zich willen krijgen op hun plek in het gezin of de familie. Het gaat erom dat de
deelnemer zicht krijgt op zijn of haar plek in het systeem en daarbij ook zicht krijg op hoe hij dit ervaart.
Geef de deelnemer een aantal post-its en laat de deelnemer eerst zijn of haar eigen naam op een post-it
zetten en deze midden op de tafel leggen. Daarna komen de mensen uit het systeem aan de beurt. Begin
een gesprekje met de deelnemer over de andere mensen in het systeem. Wie zitten er in het systeem?
Laat de deelnemer de naam op een post-it zetten en praat over hoe ver weg of dichtbij deze persoon
staat ten opzichte van de deelnemer. Als alle mensen uit het systeem een plaatsje hebben gekregen, ga je
aan het werk met de kaarten.
Leg de kaarten met de fotozijde naar boven en laat de deelnemer kaarten uitzoeken voor de mensen uit
het systeem. De deelnemer mag bij iedere post-it 1 kaart leggen. Als dit gebeurt is, ga je het gesprek aan.
Waarom die kaart bij die persoon? Wat zegt dit over de gevoelens van de deelnemer ten opzichte van die
persoon. Hoe voelt dat, is er de wens om daar iets aan te veranderen?

De wijze wolf kaarten en het genogram
Een genogram zou je kunnen vergelijken met een familie stamboom. Het brengt het familiesysteem in
beeld. Het is wel aanzienlijk uitgebreider dan de stamboom. Naast de namen van de familieleden geeft
het ook informatie over familiegebeurtenissen. Voor verschillende gebeurtenissen worden bepaalde
tekens gebruikt. Bij deze werkvorm kan je samen met de deelnemer het genogram maken, je kunt er ook
voor kiezen de deelnemer thuis eerst het genogram te laten maken. Een werkblad over het maken van
een genogram is te in bij de bijlagen.
Doel: antwoord krijgen op de coachvraag
Doelgroep: individuele deelnemer met coachvraag
Bijlage 5: werkblad het maken vaneen genogram
Bijlage 6: systemische vragen
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Leg de kaarten met de fotozijde naar boven op de tafel. Foto’s laten meer ruimte voor eigen inbreng
(maar deze opdracht kan ook met de tekstzijde naar boven waarbij je als richtpunt de onderwerpen
houdt)
Stel steeds systemische vragen aan de deelnemer en laat deze antwoorden door een kaart te zoeken die
voor hem/haar het antwoord representeert. Een blad met voorbeeld systemische vragen is te vinden in
de bijlagen.
Bekijk welke vragen voor deze deelnemer in deze situatie gepast zijn. Stel slechts 3 tot 5 vragen. Bespreek
na het stellen van de vragen de kaarten die de deelnemer heeft uitgezocht. Wat maakt dat deze kaart het
antwoord op die specifieke vraag weergeeft?
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De wijze wolf kaarten en het sociogram
Doel: inzicht krijgen in de gevoelens en emoties van de
deelnemer met betrekking tot de groep
Doelgroep: individuele deelnemer die problemen ondervindt
in de groep.
Variatie: Bij het werken met jeugdigen die problemen
ondervinden in de groep op school of op de woongroep, kan
het prettig zijn om in plaats van een genogram een sociogram
te maken. Hierbij wordt in kaart gebracht wat de onderlinge
relaties zijn van de leerlingen in de groep. Welke jongeren
gaan juist veel met elkaar om, welke helemaal niet, welke
hebben zelfs ruzie en welke jongeren waaien met iedere wind
mee. Let er bij deze variatie wel op dat je een sociogram
maakt op basis van de gevoelens en emoties van jouw
deelnemer. Het is geen feitelijk georganiseerd sociogram
maar een interpretatie van de deelnemer. Of de werkelijke situatie ook zo is als wordt ervaren is de vraag.
Het gaat er in het coachen om dat je de beleving van de deelnemer serieus neemt en samen bekijkt hoe
de deelnemer kan zorgen voor verandering! Een sociogram kan ook wel worden gezien als een getekende
opstelling.
Leg de kaarten met de fotozijde naar boven op de tafel. Maak samen met de deelnemer een sociogram
van zijn groep. Welke personen staan waar ten opzichte van de deelnemer en hoe gaan zij met de
deelnemer en elkaar om. Ga daarna met de deelnemer in gesprek door hem/haar steeds een kaart te
laten kiezen voor een persoon uit het sociogram. Wat zegt deze kaart over de gevoelens en emoties van
de deelnemer ten opzichte van de persoon. Is dat iets wat mag zijn zoals het is, of heeft het aandacht
nodig? Wat is de kracht van de groep en waar zit het knelpunt? Welke persoonlijke leerdoelen kan de
deelnemer daaruit halen?

11. Roos van Leary
Introductie

Gedrag is vaak niet per definitie goed of fout. Elk gedrag heeft een oorzaak. Leary stelt dat ieder mens alle
soorten gedragingen in zich heeft. Door dit gedrag op een flexibele manier op een ander aan te passen,
kan je het gedrag van de ander veranderen.
Hoe werkt de Roos van Leary?
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De Roos van Leary heeft het model van een windroos. De windroos is opgebouwd uit een cirkel met
daarin twee assen, één horizontaal en één verticaal die samen een kruis vormen waardoor een kwadrant
ontstaat.

Dominantie
De verticale as geeft de mate van dominantie aan. Dominant gedrag is boven. Gedrag dat nauwelijks of
niet dominant is, is onder. De mate van dominantie roept een tegengestelde reactie op. Bijvoorbeeld: als
iemand heel volgend is, neemt de ander een leidende rol op zich. En andersom. Dit heet ook wel
complementair gedrag.
Relatie
De horizontale as geeft de mate relatie aan. Rechts staan begrippen zoals: samen, wij, relatiegericht,
samenwerking, sympathie en affectie. Links staan begrippen zoals: tegen, ik, taakgericht, autonomie,
antipathie en afwijzing. De mate van relatie roept eenzelfde reactie op. Simpel gezegd: Als iemand samengedrag vertoont, dan wekt dat samen-gedrag bij een ander op. En als iemand tegen-gedrag vertoont, dan
wekt dat tegen-gedrag op. Bijvoorbeeld: als iemand aanvallend is, wordt de ander opstandig. Dit heet ook
wel symmetrisch gedrag.
Effect 1
Als twee mensen samen in hetzelfde kwadrant zitten, houden zij hetzelfde gedrag in stand. Per kwadrant
ligt het volgende effect voor de hand:
•
•
•
•

Allebei in het kwadrant Boven/Tegen: Ze belanden in een machtstrijd.
Allebei in het kwadrant Boven/Samen: Ze willen beiden graag hun eigen plan uitvoeren, maar
tegelijk gewaardeerd worden.
Allebei in het kwadrant Onder/Samen: Ze komen niet veel verder, omdat initiatief ontbreekt.
Allebei in het kwadrant Onder/Tegen: Ze versterken elkaar in hun kritische blik.

Effect 2
Verticaal tegenovergesteld gedrag roept een complementaire reactie op. Dus als je iemands gedrag wilt
versterken, moet je kiezen voor gedrag dat daar verticaal tegenover staat.
Effect 3
Gedrag dat horizontaal naast elkaar staat, heeft een constructieve invloed. Als je iemand op een
opbouwende manier wilt beïnvloeden, moet je kiezen voor gedrag dat even dominant is en aan de andere
kant van de verticale lijn zit.
Roos van Leary in acht delen
Naast de twee assen, is de cirkel van de windroos verdeeld in acht stukken waarin bepaald gedrag staat
beschreven.
In de Roos van Leary is onderscheid tussen groen en rood gedrag. Groen gedrag zit midden in de cirkel.
Het is meestal effectief om doelen te bereiken. Rood gedrag is het extreme gedrag en zit aan de
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buitenrand van de cirkel. Het is minder geaccepteerd en roept meer irritatie op. Maar soms kan het nodig
zijn om je doel te bereiken.

De roos en de kaarten
Doel: de teamleden worden zich bewust van de kwaliteiten en valkuilen die zij in het team inbrengen
Doelgroep: teams
Bijlage 7: werkblad Roos vanLeary
Voorbereiding: Print de afbeelding op een A-4 tje uit.
Plak op de grond met schilderstape de lijnen van de Roos van Leary en leg in ieder vak een a-4 tje met
daarop het woord dat bij het gedrag hoort.
Leg de kaarten met de tekstzijde naar boven op een tafel.
Opdracht: Vertel de deelnemers dat ze gaan werken met de Roos van Leary en leg het doel uit. Leg ook uit
dat er met coachkaarten gewerkt gaat worden en dat in dit geval vooral de onderwerpen die op de
kaarten zijn van belang zijn. Foto’s, thema’s, quotes en vragen zijn niet relevant in deze werkvorm. Geef
alle deelnemers de opdracht een kaart uit te zoeken met een onderwerp dat bij hen past.
Laat alle deelnemers vervolgens een plekje zoeken in de Roos van Leary op basis van de kaart die zij
hebben gekozen. Zoals je op de afbeelding kunt zien is er geen GOED of FOUT gedrag, ieder gedrag heeft
goed en fout in zich. Als de deelnemers er zelf niet uitkomen kunnen ze de afbeelding gebruiken ter
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ondersteuning. Als zij bijvoorbeeld HUMOR hebben uitgezocht voor zichzelf, dan zie je in de tabel naast
de Roos HUMOR staan bij HELPEND en kan de deelnemer dus in dat vak plaatsnemen. Als ze een kaart
hebben uitgezocht die echt niet terugkomt in de Roos, laat hen dan bedenken wat er het beste bij past.
Bijvoorbeeld: Kalmte, in welke situaties ben je dan kalm, is dat terug te vinden in de Roos? Ook is het
mogelijk om in dat geval bijvoorbeeld terug te vallen op het thema: bij kalmte gaat het over
communicatie, dus dan zou je bij Meewerkend/luisteren kunnen gaan staan.
Als iedereen op zijn plek staat, krijg je direct een goede indruk over hoe het team is verdeeld. Staan er in
ieder vak / kwadrant evenveel mensen of is er een vak overbemand of onderbemand. Wat heeft dit voor
invloed op het team. Is er een wens om dit aan te passen? Hoe is dit aan te passen?
Verdieping: Voor deze opdracht is een WERKBLAD beschikbaar die de teamleden individueel kunnen
invullen. Vervolgens kan dit in het team of tijdens een individuele sessie verder worden besproken.
Vragen op het WERKBLAD zijn o.a.: Kijk eens goed in welk vak je staat, hoe zit het met de rood-groen
schaal? Op welke momenten zit je meer in het groene of meer in het rode? Ben jij je daar bewust van?
Hoe kan je hier zelf invloed op uitoefenen? Hoe kunnen je teamleden jou hierbij helpen?

Een Roos van Wijze Wolf
Doelgroep: individuele deelnemer
Doel: inzicht krijgen in eigen gedrag
Voor deze opdracht is een AFBEELDING van de Roos voldoende.

Laat de deelnemer een situatie inbrengen waarbij hij
hulp nodig zou hebben. Een situatie waar hij
tegenop ziet of die juist heel verkeerd is gelopen.
Leg de kaarten met tekstzijde naar boven op de
tafel. Bekijk samen welke kaarten hoorden bij het
gedrag van de deelnemer in die situatie. Laat de
deelnemer daarna onderzoeken in welk vak de kaart
zou passen. Bespreek nu de effecten van de Roos
met de deelnemer:
Effect 1
Als twee mensen samen in hetzelfde kwadrant zitten, houden zij hetzelfde gedrag in stand. Per kwadrant ligt
het volgende effect voor de hand:
•
•
•

Allebei in het kwadrant Boven/Tegen: Ze belanden in een machtstrijd.
Allebei in het kwadrant Boven/Samen: Ze willen beiden graag hun eigen plan uitvoeren, maar tegelijk
gewaardeerd worden.
Allebei in het kwadrant Onder/Samen: Ze komen niet veel verder, omdat initiatief ontbreekt.
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•

Allebei in het kwadrant Onder/Tegen: Ze versterken elkaar in hun kritische blik.

Effect 2
Verticaal tegenovergesteld gedrag roept een complementaire reactie op. Dus als je iemands gedrag wilt
versterken, moet je kiezen voor gedrag dat daar verticaal tegenover staat.

Effect 3
Gedrag dat horizontaal naast elkaar staat, heeft een constructieve
invloed. Als je iemand op een opbouwende manier wilt beïnvloeden,
moet je kiezen voor gedrag dat even dominant is en aan de andere
kant van de verticale lijn zit.

Het onderwerp dat de deelnemer heeft gekozen zal over gedrag
gaan dat in eerste instantie niet fout of goed is, maar zit het gedrag
van de deelnemer in deze situatie meer in het rode gedeelte of
juist meer in het groene? En waar zat de andere partij in de Roos?
Dus welk effect had dit? Als het een situatie is, die eerder mis is
gegaan, wordt nu misschien duidelijk hoe dat kwam. Als het om
een nieuwe situatie gaat, kunnen jullie samen bedenken wat een
passende strategie is.

12. Communicatie
Wolven communiceren met elkaar door geluid, lichaamstaal en geurtaal.

Geluid
Ze maken geluiden zoals grommen, blaffen en huilen. Wolven staan bekend om hun gehuil, wat een
communicatiemiddel is. Door de hoge en lang aangehouden toon draagt het gehuil van een wolf heel ver.
In het bos tot 10 km en op een kale vlakte wel tot 16 km. Met het huilen kan de wolf heel veel duidelijk
maken aan andere wolven. Bijvoorbeeld, waar hij zich bevindt, dat hij een partner aan wil trekken of
indruk wil maken. Maar ook dat de familie bij elkaar moet komen en zelfs om uitdrukking te geven aan
verdriet om een gestorven familielid. Door te huilen communiceert de wolf ook met wolven van andere
roedels. Het geluid is dan een waarschuwing en een manier om het territorium te markeren. Het gehuil
schrikt vijandige wolven af en brengt ze in verwarring.

Lichaamstaal
De lichaamstaal van de wolf is zeer complex. Agressieve of assertieve wolven bewegen langzaam en
nadrukkelijk, hun haren staan daarbij rechtovereind. Onderdanige wolven houden hun lichaam laag bij de
grond, laten hun oren en staart hangen en hebben een gladde vacht. De wolf kent twee vormen van
onderdanigheid: passief en assertief. Wolven vertonen passief, onderdanig gedrag in reactie op een
dominante wolf. De onderdanige wolf gaat liggen en laat de dominante wolf aan zijn geslachtsdelen
snuffelen. Actieve onderdanigheid is een manier van begroeten. Als een wolf een andere wolf uit wil
dagen, gromt hij of legt hij zijn oren plat op zijn kop. Een speelse wolf danst en buigt. Als een wolf aan een
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andere wolf wil laten zien dat hij onderdanig is, dan zal hij kruipen, jammeren, zijn staart tussen zijn poten
houden, de bek van de andere wolf likken of op zijn rug gaan liggen. Er is zelfs een onderzoek dat heeft
aangetoond dat wolven kunnen communiceren via hun ogen. Omdat de ogen licht van kleur zijn, is de
pupil goed zichtbaar. De grootte van de pupil heeft betekenis binnen de communicatie van wolven
onderling.
(bron: A Comparison of Facial Color Pattern and Gazing Behavior in Canid Species Suggests Gaze
Communication in Gray Wolves (Canis lupus)
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0098217 )

Geur
Het reukvermogen is waarschijnlijk het scherpste zintuig van de wolf. Geuren spelen dan ook een
belangrijke rol in de onderlinge communicatie. De wolf heeft een groot aantal zweetklieren op de snuit,
lippen, rug en onder de poten. Veel mensen denken dat hun hond de geur van de ontlasting of urine wil
verspreiden als hij na het doen van zijn behoefte met de achterpoten over de grond krabt. In feite voegt
hij een geurtje toe aan de geur van de ontlasting of urine, namelijk de geur die vrij komt uit de geurklieren
onder zijn voetzolen. De geur die die klieren afscheiden geeft informatie over het geslacht en
geslachtsrijpheid van het dier, en over zijn sociale status in de roedel. Wolven gebruiken urine en
uitwerpselen om hun territorium te markeren. Dat doen ze vooral als ze een gebied niet kennen, of als ze
indringers op hun territorium bespeuren.

Huilen naar de … roos
Communicatie:
Huilen is een belangrijk communicatie middel van wolven. Het is een vorm van verbinden door
bijvoorbeeld elkaar te vertellen waar ze zijn maar ook door samen te rouwen om het verlies van een
dierbare. Verbinding zoeken in communicatie is misschien wel de belangrijkste vaardigheid. Door
verbinding krijg je de ander immers zo ver dat hij daadwerkelijk en oprecht naar jou luistert.
Optioneel
filmpje huilende wolven: https://www.youtube.com/watch?v=FPngHLY8Yf4
I HOWL WITH NORWEGIAN WOLVES - WOLF HOWL door Animal Watch

Doel: doorbreken van oude patronen en communicatievaardigheden verbeteren
Doelgroep: groepen of individuele deelnemer
Bij deze oefening gaan deelnemers in tweetallen of gaat de begeleider met de deelnemer een slecht
nieuwsgesprek oefenen vanuit de 'samenkant' van de Roos van Leary.
•
•

Allebei in het kwadrant Boven/Samen: Ze willen beiden graag hun eigen plan uitvoeren, maar tegelijk
gewaardeerd worden.
Boven/samen tegenover onder/samen: Verticaal tegenovergesteld gedrag roept een complementaire
reactie op, is dus versterkend.
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De begeleider zorgt dat er een casus is van een slecht nieuwsgesprek uitgeprint op papier, die uitgespeeld
kan worden.
Leg de kaarten met de fotozijde naar boven op tafel. Laat de deelnemer(s) een foto kiezen die voor hen
ondersteunend voelt. (Variatie: laat de deelnemer(s) intuïtief een foto trekken uit een stapel)
Opdracht: Probeer het gesprek te voeren vanuit het gevoel dat de foto jou geeft. Na het oefenen van het
gesprek draait de deelnemer de kaart om en kijkt of de tekstzijde iets toevoegt aan zijn belevenis.
Variatie: Doe deze werkvorm maar nu juist vanuit tekstzijde.
Bespreek tot slot de opdracht na. Hoe werd er verbinding gezocht? Hoe was de ervaring en belevenis van
de deelnemer? Was het effect van de Roos van Leary herkenbaar? Hoe was de kaart helpend in deze
situatie? Bracht de tekstzijde nog iets aanvullends?

Eigen stijl
Wolven communiceren dus op verschillende manieren met elkaar. Mensen doen dit overigens ook. Want
niet alleen wolven kennen non verbale communicatie, ook wij mensen kunnen met lichaamstaal veel
vertellen. Wolven zijn duidelijk en eerlijk in hun communicatie. De non verbale communicatie
correspondeert dus perfect met eventuele geur of vocale communicatie. Bij mensen wil dit nogal eens
verschillen. Wij mensen kunnen met woorden één ding zeggen en met onze lichaamstaal iets compleet
anders. Dat maakt het soms lastig om een duidelijke en goede communicatie te bewerkstelligen. Het
“lezen” en begrijpen van de non verbale communicatie van de ander kan soms net dat verschil maken in
een conflict of het komen tot een oplossing.
Doelgroep: teams
Doel: zicht krijgen op communicatiestijlen binnen het team
Leg verspreid over de ruimte de 6 kaarten van het thema communicatie met de tekstzijde naar boven op
een tafel of krukje. Laat de deelnemers rond lopen in de ruimte en de kaarten goed bekijken. Laat hen
plaatsnemen bij een kaart waarvan zij denken dat dit het meest past bij de communicatie binnen het
team. Er mogen dus meer mensen bij 1 kaart staan. Vraag om verheldering van de keuze van de
deelnemers. Kijk naar de verdeling van de deelnemers. Staan er ergens juist heel veel of heel weinig
deelnemers? Wat zegt dat over de communicatie binnen het team? Wat zegt het over de non verbale
communicatie binnen het team? Wat is er nodig om dit te veranderen?

Wie ben ik
Een roedel wolven bestaat uit een ouderpaar en een aantal welpen van verschillende jaren. Het
ouderpaar wordt ook wel alfa paar genoemd. Zij maken de dienst uit. Dit kan er soms voor ons mensen
wat angstig uitzien, maar voor de wolven is het gewoon een duidelijke consequente opvoeding. Naast de
duidelijke taak van het alfa paar zijn er nog wat rollen binnen de familie te verdelen. Zoals gezegd alle
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wolven hebben hun eigen taak. De oudere teefjes helpen bij de opvoeding van hun jongere broertjes en
zusjes. Er zijn wolven die als taak hebben de roedel te waarschuwen bij gevaar. En er is de bekende
omega. De wolf die de laagste rang heeft in de roedel. Is dat een zielig wolfje? Zeker niet, het is een taak
van grote betekenis. Deze wolf kan het verschil betekenen in een groot gevecht of een vreedzame
oplossing bij conflicten. Door zijn clowneske gedrag leid hij wolven die in conflict zijn af en komt er een
eind aan een conflict. Zijn communicatie vaardigheden zijn compleet anders dan die van het alfa paar. Ze
passen bij zijn taak en zijn dus niet beter, niet slechter maar gewoon anders.
Doelgroep: teams en individuele deelnemer (zie variatie)
Doel: zicht krijgen op eigen communicatie vaardigheden
Leg de kaarten met tekstzijde naar boven op een tafel. Laat twee deelnemers een gesprekssituatie
uitspelen. De begeleider heeft verschillende gesprekssituaties uitgeprint. De overige deelnemer
observeren het gesprek. Aan het eind van het gesprek mogen zij een kaart kiezen voor de deelnemers.
Het mag een complimentenkaart zijn, dus een kaart waarvan zij denken dat de deelnemers dit geweldig
deden.
Variatie: Laat de overige deelnemers een kaart kiezen voor de deelnemers. Het mag een hulpkaart zijn,
dus een kaart waarvan zij vinden dat de deelnemer zich daar verder in mag ontwikkelen.
Variatie voor individuele deelnemer: De begeleider en deelnemer spelen de gesprekssituatie samen uit.
De begeleider kan een complimenten of hulpkaart kiezen voor de deelnemer. Of de deelnemer kiest na
het gesprek een hulpkaart uit en kan samen met de begeleider daarmee verder aan het werk.

Thema’s bespreekbaar maken
Doelgroep: teams of individuele deelnemers
Doel: het bespreekbaar maken van een bepaald thema
Leg de kaarten van het gekozen thema met de tekstzijde naar boven op de tafel. Laat de deelnemer(s) een
kaart kiezen op basis van de quote. Als meerdere deelnemers dezelfde kaart willen kiezen, kan dat, zij
gaan in een groepje bij elkaar zitten. Als iedereen een quote heeft gekozen, geven zij om de beurt een
toelichting op hun keuze aan de hand van de vraag:
Wat zegt de quote over jouw kijk op dit thema?
Als iedereen aan de beurt is geweest kan er worden bepaald of er een consensus is over dit thema of dat
er juist veel verschillende visies zijn. En hoe heeft dit dan invloed op het team?

13. Reflecteren
Introductie
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Reflecteren is van groot belang om te kunnen groeien. Reflecteren betekent letterlijk terugkaatsen. Denk
aan je reflector op je fiets. Als de fiets gewoon in de schuur staat, is het een gewoon roodachtig plaatje.
Als je aan het fietsen bent en een auto schijnt met zijn licht op het plaatje, dan wordt het licht
teruggekaatst. Het plaatje lijkt ineens zelf licht te geven. Dat is het idee achter reflecteren. Je laat je licht
schijnen op een situatie en vervolgens krijg je er nieuw licht voor terug. Je onderzoekt hoe je iets hebt
gedaan om er vervolgens van te leren zodat je het de volgende keer nog beter kunt doen. Het doel van
reflecteren is om bewustwording van het proces te ontwikkelen waardoor verdere groei mogelijk wordt
gemaakt. Je vergroot je kennis en krijgt inzicht in jouw emoties en handelen.
Er zijn tal van modellen om te kunnen reflecteren. Als je even in google intypt reflecteren, dan krijg je
allerlei vormen van reflecteren te zien. In deze cursus gaan we niet op alle manieren van reflecteren in.
We pakken simpelweg twee traditionele reflectie modellen en we pakken twee grappige creatieve
manieren om te reflecteren. Bij deze verschillende modellen laten we zien hoe de Wijze Wolf
Coachkaarten kunnen worden ingezet.

Traditioneel reflecteren
Doelgroep: Individuele deelnemer
Doel: Reflecteren op eigen handelen

Korthagen
Naar alle waarschijnlijkheid kennen alle coaches en therapeuten het reflectie model van Korthagen. Het
model beschrijft 5 fasen waarbij een aantal vragen horen.
In fase 1 gaat het om het bewust ervaren van het eigen functioneren. Vragen daarbij kunnen zijn:
Wat wil ik bereiken?
Waar moet ik op letten?
Wat wil ik uitproberen in deze situatie?
Fase 2 gaat over het terugblikken op de ervaring. Vragen daarbij kunnen zijn:
Wat is er gebeurd?
Wat deed ik?
Wat dacht ik op dat moment?
Wat wilde ik?
Wat voelde ik hierbij?
Fase 3 is het bewust worden van belangrijke kenmerken. Vragen die daarbij helpend kunnen zijn:
Welke gevolgen heeft dit nu voor mij?
Welk probleem heb ik ontdekt?
Bij fase 4 gaat het om het ontwikkelen van alternatieven, hierbij kunnen de Wijze Wolf Coachkaarten van
pas komen. Bij de vraag:
Wat kan ik anders doen?
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Leg de kaarten met de tekstzijde naar boven op tafel. Geef de deelnemer de opdracht een of twee
kaarten te zoeken die hem kunnen helpen bij het ontwikkelen van het alternatief.
Bedenk ten slotte samen activiteiten waarbij de deelnemer de nieuwe situatie kan uitproberen. Als je een
coach of therapeut bent die werkt met honden of paarden, dan zou hier het moment zijn om het nieuw te
ontwikkelen gedrag te oefenen met behulp van opdrachten met het dier. Maar ook andere situaties
kunnen goed functioneren om te oefenen. Zoals kunst opdrachten of opdrachten buiten in de natuur of
sportopdrachten. Het gaat erom dat er activiteiten worden bedacht om het nieuwe gedrag te kunnen
oefenen.

Foto bron: Korthagen.nl

Starr
Het STARR model lijkt veel op het model van Korthagen. Waar Korthagen echter uitgaat van een cyclus, is
het richtpunt van de STARR reflectie de woorden:
Situatie
Taak
Acties
Resultaat
Reflectie
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Bij de vijf woorden horen weer vragen. De vragen zijn opgenomen in de bijlagen, zie bijlage 8
Bij het laatste woord gaat het om bewust worden van wat je anders zou kunnen doen. Daarom is het bij
het STARR model beter om de Wijze Wolf Coachkaarten aan het einde te gebruiken. Tijdens de reflectie.
Daarbij leg je de kaarten met fotozijde naar boven op tafel en laat je de deelnemer een kaart kiezen die
voor hem helpend zou zijn in de nieuwe situatie.

Creatief reflecteren
Doelgroep: Individuele deelnemer
Doel: Reflecteren op eigen handelen
Bijlage 9: werkblad zes hoeden

De Zes Denkhoeden van Edward de Bono
De Duitse filosoof Immanuel Kant (1724 – 1804) was het die schreef ”Durf te denken!” Maar dat denken
doen we niet allemaal op dezelfde manier. Ieder gebruikt een eigen deel van het brein om te denken.
Maar wat zou er gebeuren als wij zelf eens een ander deel van ons brein zouden gebruiken dan wat we
gewend zijn? Dat is waar Edward de Bono voor ogen had toen hij het concept voor De Zes Denkhoeden
bedacht. De methode van De Zes Denkhoeden reikt je een manier van denken aan die je helpt op
doeltreffende wijze op nieuwe ideeën te komen. De Zes Denkhoeden kunnen ook gebruikt worden als
reflectie methode.
Leg de kaarten met de tekstzijde naar boven op tafel. Print het werkblad De Zes Denkhoeden uit. Laat de
deelnemer de situatie beschrijven. Wat is er precies gebeurd? Ga dan verder in op de rol van de
deelnemer. Wat was belangrijk voor jou? Wat was jouw rol? Wat deed jij toen? Dat soort vragen. Kijk
vervolgens samen naar het werkblad De Zes Denkhoeden. Welke hoed zou de deelnemer op hebben
gehad in die situatie? Welke kaart zou daarbij horen? Laat de deelnemer nu een kaart kiezen.
Ga vervolgens eens samen bedenken hoe het ook anders kan. Wat als je een andere kleur hoed op hebt?
Kies een kleur. Welke kaart zou daar dan bij horen? Hoe zou de situatie gaan als je deze hoed op zou
hebben?
Dit is met verschillende hoeden te proberen. De hoed die de deelnemer het beste past, ga je vervolgens
samen uitwerken.

De Poot Reflectie
Doelgroep: Individuele deelnemer
Doel: Reflecteren op eigen handelen
Bijlage 10: werkblad poot reflectie
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De Poot Reflectie is eigenlijk een variant op de handreflectie. De handreflectie is een leuke ongedwongen
manier om te reflecteren. Bij iedere vinger van de hand horen een paar aspecten om de situatie te
beschrijven. Je kunt op creatieve wijze je eigen hand op een blad papier omtrekken en zo in iedere vinger
iets schrijven. Zo werkt de handreflectie.
Laat eerst de situatie beschrijven door tegen je deelnemer te zeggen:
Noem een moment waarop je….
Op dat moment dacht jij……. En dan ga je alle vingers af. Bij iedere vinger kan de deelnemer iets van de
situatie benoemen.
DUIM:
Iets dat geweldig ging, waar je trots op bent
WIJSVINGER:
Iets dat je zou willen bereiken, daar doe je het voor, die richting wil je op
MIDDELVINGER:
Daar had je een hekel aan, dat vond je maar niks, daar steek jij je middelvinger voor op
RINGVINGER:
Daar wil je aan trouw blijven, dat moet behouden blijven, door die persoon voelde jij je gesteund
PINK:
Dat vind je moeilijk, daar wil je nog in groeien, daar weet je nog (te) weinig van af.
Aanvulling kan zijn de hele hand: wat heb jij te geven?
En de andere hand: wat wil jij ontvangen?
Maar we gaan hier werken met de Poot Reflectie in combinatie met de Wijze Wolf Coachkaarten. Print
daarom het werkblad Poot Reflectie uit.
Leg de kaarten met de tekstzijde naar boven op tafel. Laat de deelnemer bij de rode en paarse vragen een
kaart kiezen en als de deelnemer er behoefte aan heeft eventueel bij de vragen van de andere kleuren
ook. Daarna mag de deelnemer de vakjes naast de poot invullen (met behulp van de hand van de kaarten
en de coach). De vragen op de kaart kunnen ondersteunend zijn maar je hoeft ze niet te gebruiken.

Casus voorbeeld van de foto:
Het probleem was dat er in een gesprek op de werkvloer vaak een conflict ontstond. De deelnemer
probeerde dat vaak op te lossen met humor en op zich ging dat vaak ook goed. Toch was zijn wens om
wat duidelijker te kunnen zijn in zijn communicatie. Hij had er een hekel aan als hij kritiek kreeg, noemde
de mensen die een weerwoord hadden betweters. Hij vond ook dat hij vaak trouw bleef aan bepaalde
collega’s ook als zij een andere mening hadden, hij liet zijn eigen mening dan te snel los.
In het gesprek tussen de deelnemer en de coach dat hierop volgde, kwam de deelnemer tot de conclusie
dat de betweters misschien collega’s waren die wilde helpen door het geven van feedback. Dat hij daar
niet zo goed raad mee wist omdat dit zijn zelfvertrouwen liet wankelen. Hij voelde zich dan aangevallen.
Zijn leerpunt werd om vanuit zelfvertrouwen op een duidelijke manier trouw te blijven aan zijn eigen
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mening en de feedback te ontvangen en vanuit vertrouwen bekijken wat hij daarmee wel of misschien
niet zou kunnen.

Tot Slot
Hopelijk heb je nu heel veel mooie en vooral wijze manieren om de Wijze Wolf Coachkaartenset te
gebruiken binnen jouw eigen leven of binnen jouw coachpraktijk.
Tot slot nog 1 prachtig filmpje over de manier waarop wolven de levens van mensen kunnen veranderen!

Living with Wolves Saved My Life
Door: Great Big Story
Video: https://www.youtube.com/watch?v=q8cdwwgr48w&t=7s
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BIJLAGEN
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Werkblad: Sta eens even stil
Opdracht 1: Schrijf op wat maakt dat de gekozen kaarten voor jou rust uitstralen.

Opdracht 2: Als jij een kaart zou maken met als onderwerp RUST, welke 3 vragen zou je daar dan op willen zetten?
Vul ze hieronder in.

Opdracht 3: Op alle kaarten staat ook een quote. Bedenk een quote, of zoek een quote op internet, die voor jou
weergeeft wat rust betekent of die jouw het gevoel van rust geeft. Schrijf de quote hieronder op.

Opdracht 4: Rust hoeft niet te betekenen dat je helemaal niets doet. Er zijn ook activiteiten die je kunt doen om tot
rust te komen. Welke activiteiten zouden jou rust geven?

Werkblad: Vind jouw wolvenkracht
Opdracht 1: kies een kaart die voor jou verbeeldt wat jouw kracht (kwaliteit /
vaardigheid) is. Schrijf hier op wat maakt dat je deze kaart hebt gekozen. Dus hoe
laat de foto deze kracht zien.

Opdracht 2: Passen het thema en het onderwerp bij jouw kracht? Zo ja, waarom? Zo nee, bij welk thema zou jouw
kracht beter passen?

Opdracht 3: Past de quote bij jouw kracht? Waarom vind je dat?

Als de quote niet bij jouw kracht past, zou je dan een quote kunnen bedenken (of gewoon een korte zin/uitspraak)
die wel bij jouw kracht past?
Schrijf de quote (van de kaart of jouw eigen quote) hier op.

Opdracht 4: Welke thema’s zijn sterk vertegenwoordigd in jullie team? Welke thema’s missen of zijn onderbemand?
Hoe kunnen jullie het team versterken?

Werkblad: Twee wolven
Opdracht 1: kies een kaart waarvan het onderwerp een kracht is waarover jij beschikt. Dit is
jouw witte wolf! Bekijk de kaart goed en schrijf hieronder op waarom jij vindt dat deze kaart
bij jou past (misschien een voorbeeld uit de praktijk waaruit blijkt dat jij over deze kracht
beschikt).

Opdracht 2: Nu je jouw witte wolf kent is het ook zinnig om erachter te komen wat jouw zwarte wolf is, jouw
uitdaging. Je kunt hierbij hulpvragen gebruiken zoals: Op welke eigenschap van iemand anders ben ik een beetje
jaloers? Wat is het tegenovergestelde van mijn kracht?

Opdracht 3: Nu jij weet wat jouw zwarte wolf is, gaan we bedenken hoe we deze kracht kunnen versterken. Kijk eens
goed naar jouw kaart. Je ziet dat er een aantal vragen op staan. Het zijn vragen om je aan het denken te zetten over
de manier waarop jij deze kracht gebruikt of kunt ontwikkelen. Bedenk nu eens een aantal vragen voor jezelf die te
maken hebben met jouw zwarte wolf. Schrijf deze hieronder op.

Opdracht 4: Wie kan jou helpen om jouw zwarte wolf te versterken? Wat kunnen jullie voor taak of opdracht
bedenken wat jou verder kan helpen in het ontwikkelen van jouw (zwarte wolven) kracht?

Werkblad: G Schema

Gebeurtenis:

Gevoel:

Gevoel:

Gedrag:

Gedrag:

Het maken van een genogram
Samen met jouw deelnemer een genogram maken is voor beide partijen een leerzame ontmoeting.
Het is een mooi opstapje voor de coach of therapeut om de levensgeschiedenis van de deelnemer te
leren kennen. Voor de deelnemer is dit een gelegenheid om inzicht in zijn levensverhaal te krijgen.
Een familiesysteem kan in kaart gebracht worden met behulp van een genogram. Een genogram is
een stamboom met meerdere persoonlijke gegevens. Het is een kaart met drie of vier generaties en
hun onderlinge relaties: de voorgaande generatie(schoon-)ouders, de generatie waartoe de
deelnemer behoort met de broers en zusters en eventueel zwagers en schoonzussen. De derde en
eventueel vierde generaties betreft het nageslacht: (klein-)kinderen en eventueel (achter)neven en
(achter)nichten Ook belangrijke familiegebeurtenissen, sterfgevallen, verhuizingen en verbroken
contacten kunnen hierin worden opgenomen.
Een eenvoudige genogram maken kost een half tot een heel uur. Maar soms heeft een deelnemer
een ‘bewogen’ leven geleid, waardoor het samen maken van een genogram ingewikkelder wordt. In
dat geval geldt het advies: neem de tijd en doe het stapsgewijs. Meestal is dat het geval als de
‘functionele’ familie verschilt van de biologische of wettelijke familie. Dit kan bijvoorbeeld als iemand
langdurige relaties heeft gehad met meerdere partners en waaruit kinderen van meer dan een
partner geboren zijn. Of iemand heeft een partner (gehad) met kinderen uit eerdere relaties. Ook
kan iemand op jonge leeftijd in een pleeggezin of kindertehuis zijn geweest of zijn geadopteerd dan
wel zelf adoptiekinderen hebben. Ook kunnen kinderen van een andere man zijn dan de wettige
partner (bijvoorbeeld bij onvruchtbaarheid van de man of bij overspel).

Symbolen
Elk familielid wordt uitgebeeld met een vierkantje
(man) of een cirkeltje (vrouw). Elk figuurtje krijgt een
naam en een geboortedatum. Een overleden persoon
krijgt een kruis in het figuur samen met de behaalde
leeftijd. Het oudste kind staat links en de jongste
rechts. De tussenliggende kinderen gaan van links naar
rechts in leeftijdvolgorde.

Een eenvoudige start
Het is verstandig om eenvoudig te beginnen. Meestal
is dat het gezin van oorsprong: de moeder, de vader
en de broers en zusters.
Een voorbeeld:
• Laten we beginnen bij uw moeder. Wanneer is zij
geboren en waar is zij geboren?
• Als ze niet meer leeft, wanneer is zij overleden?
(Moeilijker vraag: waar is zij aan overleden?)
• Wanneer en waar ontmoette zij uw vader? Wanneer
zijn zij getrouwd?
• Hoeveel kinderen hebben ze samen gekregen?

• Als hij niet meer leeft, wanneer is zij overleden? (Moeilijker vraag: waar is hij aan overleden?)
• Moeilijker vraag: was hij of zij eerder getrouwd? Zo ja, wanneer? Hadden ze kinderen uit een
eerdere relatie?
• Zijn ze altijd bij elkaar gebleven?
• Wanneer zijn ze overleden?
• Is een van hen hertrouwd? Zo ja, wanneer was dat? Zijn daar kinderen uit voortgekomen?
Vervolgens richt het gesprek zich op het eigen gezin van de deelnemer: de partner en de kinderen.
De volgende vragen kunnen behulpzaam zijn:
• Waar en wanneer hebt u uw partner ontmoet?
• Wanneer bent u getrouwd (of gaan samenwonen)?
• Leeft uw partner nog?
• Zo niet, wanneer is hij/zij overleden? (Moeilijker vraag: waar is hij/zij aan overleden?)
• Hebt u kinderen uit deze relatie gekregen? (Moeilijker vraag: miskraam, doodgeboren kinderen,
vroegtijdig overleden kinderen)
• Laten we beginnen bij de eerstgeborene. Was dat een dochter of een zoon? Hierna volgen de
eventuele (achter-)kleinkinderen en daarna eventueel de schoonouders en broers en zusters van de
partner. De ouders en (schoon)ouders van de deelnemer hebben ook een symbolische betekenis.

Feitelijke gegevens
Inventariseer in het begin vooral de feitelijke gegevens zoals de naam, de leeftijd en het geslacht van
elke persoon. Wanneer het gesprek vordert, kunnen gevoeliger onderwerpen besproken worden.
Maak wel steeds een inschatting naar de emotionele reactie van de deelnemer. Zo kunnen het vroeg
overlijden van personen die voor de deelnemer belangrijk zijn geweest, verdriet oproepen.
Scheidingen of breuken in de relatie met de kinderen kunnen eveneens verdriet of boosheid
oproepen. Al deze gegevens geven inzicht in de familiestructuur en de plaats die de deelnemer in dit
geheel inneemt. Dit biedt tevens de mogelijkheid om een inschatting te maken van de manier
waarop familieleden met elkaar omgaan.

Genogram tekenen
Voor het maken van een genogram zijn alleen potlood en papier nodig en kennis van de belangrijkste
symbolen. Er bestaan allerlei eenvoudige computerprogramma’s voor het maken van een genogram.
Die programma’s zijn te koop, maar sommigen zijn ook gratis te downloaden van internet,
bijvoorbeeld via: www.genopro.com/family-treesoftware

SYSTEMISCHE VRAGEN
PERSOONLIJK
Wat heb je meegenomen vanuit jouw systeem van herkomst?
Wat maakt dat je dit vraagstuk hebt?
Welke rol heb jij in dit systeem door dit vraagstuk te hebben? Herken je dit vaker, ook
voor andere systemen?
Zou je het kunnen verdragen om dit vraagstuk niet meer te hebben?

ALGEMEEN
Voor wie is de huidige situatie een goede oplossing?
Voor wie is dit versterkend? Wie wordt hierdoor juist zwakker?
Wie wordt er misschien helemaal niet gezien?
Waar moet de toestemming om het vraagstuk op te lossen, vandaan komen?

ERBIJ HOREN
Wie of wat horen er bij dit systeem?
Wie nog meer? Wat nog meer?
Aan wie of wat ben jij loyaal als je dit vraagstuk oplost?
Aan wie of wat moet je ontrouw zijn als je dit vraagstuk oplost?

ORDENING
Wanneer en waar is het vraagstuk ontstaan?
Wie of wat hoort bij dit vraagstuk?
Wat krijgt steeds voorrang?
Ten koste van wat gaat dit?

BALANS
Wie of wat geeft te veel?
Wie of wat wordt niet (voldoende) erkend?
Wat is de prijs om te veranderen? Wie betaalt deze prijs?
Waar is meer nodig? Waar is te veel van?

Werkblad: Roos van Leary
Opdracht 1: Schrijf op welke kaart jij had gekozen en in welk vak van de Roos je bent gaan staan.

Opdracht 2: In welke situatie zit je meer in het groene deel en in welke situatie zit je meer in het rode deel?

Opdracht 3: Ben jij je hier bewust van? Wat kan je zelf doen om hier invloed op uit te oefenen?

Opdracht 4: Wat kunnen jouw teamleden doen om je hierin te steunen of helpen?

STARR VRAGEN
SITUATIE
Beschrijf de situatie:
Wie was erbij betrokken
Wat gebeurde er
Waar gebeurde het

TAAK
Wat was het doel
Wat wilde je bereiken
Welke opdracht had jij jezelf gegeven

ACTIES
Wat deed jij in de situatie
Wat deden anderen
Wat waren de reacties
Wat voelde jij daarbij

RESULTAAT
Wat was het resultaat van je aanpak
Wat is het effect van je aanpak
Ben je geslaagd in je opzet

REFLECTIE
Wat heb je geleerd van de situatie
Wat zou je volgende keer anders doen
Waarom zou je het anders doen
Wat heb je daarvoor nodig

De 6 denkhoeden van Edward de Bono

DE RODE DENKHOED

DE ZWARTE DENKHOED

Emoties
Gevoelens
Vermoedens
Intuïtie

Advocaat van de duivel
Negatieve beoordeling
Denkt in fouten
Zwartkijker
Pessimistisch

DE WITTE DENKHOED

DE GROENE DENKHOED

Maagdelijk wit denken
Feiten, cijfers,
statistieken
Informatie

Vruchtbaarheid
Creativiteit
Beweging
Nieuwe ideeën

DE GELE DENKHOED

DE BLAUWE DENKHOED

Zonneschijn, helderheid, optimisme
Positieve beoordeling
Constructief in bijdragen
Denkt in kansen

Afstandelijkheid
Controle
Denken over denken
Beschouwend

DE POOT REFLECTIE
Waar ben je goed in? Waar blink je in uit?

Waar wil je naar toe? Waar loop jij warm voor?

Waar heb jij een hekel aan? Wat vind jij maar niks?

Met wat en wie voel jij je verbonden? Waar wil je trouw aan
blijven?

Waar wil je graag in groeien? Wat wil je ontwikkelen?

