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P E R S B E R I C H T 

 

Groepen in goede banen leiden met Krachtenspel.nl  

Begeleiders van groepen doen er goed aan meer aandacht geven aan het verhelderen van 

groepsdynamische krachten. Krachtenspel.nl biedt handvatten om deze krachten beter te 

hanteren. De site bevat Werkmateriaal Sociaal Emotionele Educatie (SEE) voor jong en oud. 

Voor informele begeleiders is dit materiaal gratis toegankelijk. Van organisaties wordt een 

kleine bijdrage gevraagd.  

Het onderscheidende van deze nieuwe methode is dat ze zich richt op het verhelderen van 

krachten in groepen. En op overtuigingen onder het gedrag van mensen. Deelnemers gaan 

de oorzaken van eigen gedrag en sociale onrust herkennen en beter hanteren. Het gaat om 

inzicht, oefening en resultaten. Wat is wel en niet effectief gedrag? De beelden en symbolen 

zijn niet alleen voor onderwijs (actief burgerschap, omgaan met verschillen, leefstijl) maar 

voor allerlei doelgroepen. Beproefde aanpakken zijn in nieuwe jasjes gestopt. Beschikbaar 

voor diverse maten: S, M, L en XL. 

De methode wil samenwerking en sociale integratie binnen alle denkbare 

samenwerkingsverbanden bevorderen. Via beelden, verhalen en concrete situaties worden 

de krachten achter veel sociale problemen, toegankelijk gemaakt voor jong en oud. De 

makers zijn deskundig (hebben gepubliceerd, getraind en begeleid op dit gebied in het 

onderwijs) en het zijn ook vrijwillige idealisten, die dromen van een betere wereld waarin 

mensen samen deze krachten beter hanteren.  

Veel groepen worden vertroebeld door ongenuanceerd denken. Vooroordelen, 

vijanddenken, misbruik, verwarring en vage idealen zijn daar concrete voorbeelden van. In 

veel culturen spelen dit soort problemen een rol. Achter deze problemen gaan de krachten 

vaak onbewust hun gang. Met alle gevolgen. Niet alleen bij groepen, maar ook bij personen, 

organisaties en in de samenleving. Als er geen duidelijke taal wordt gesproken, werkt een 

boodschap averechts. Zonder effectieve houding bereik je soms het omgekeerde.  

Op basis van beproefde methodes brengt de website Krachtenspel.nl op speelse wijze de 

mechanismes en patronen voor een brede doelgroep over het voetlicht. Verhalen, beelden, 

oefeningen, tactieken en een spel maken duidelijk welke krachten zich openbaren. 

Maak kennis met de werkgeest en zijn vrienden 

Zeven types passeren de revue op de site. Denk aan de Strijdgeest, de Genietgeest, de 

Heersgeest, de Werkgeest, de Wijsgeest, de Praatgeest, en Droomgeest. Zij laten zich graag 

bewonderen via de beelden, symbolen en filmpjes. 

De website Krachtenspel.nl is een project van drie kartrekkers en idealisten. Het gaat om: 

Jan Ausum (ervaren trainer, adviseur en ontwikkeling materialen sociale veiligheid op 

scholen); 
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Dirk van der Spoel (voorzitter van de voormalige Adviesgroep vmbo, coach op het terrein van 

visie & beleid en ontwikkelaar educatief materiaal); 

Mieke Vollenhoven (ervaren trainer, ontwikkeling materialen sociaal-emotionele educatie en 

cultuurverandering).  

 

 

Onder redactie van: Izi tekst (Ingrid Damen) 

 

 

 


