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1. Inleiding 
Interventies zijn methoden en technieken die de hulpverlener of begeleider gebruikt 
om het gedrag van de cliënt of de groep te veranderen of te beïnvloeden. Doel 
daarbij is om de kwaliteit van de interactie in de groep of van de probleemoplossing 
door de cliënt te verbeteren. De begeleider kan daartoe beschikken over een grote 
hoeveelheid methoden en technieken. In dit hoofdstuk valt de nadruk op het gebruik 
van indirecte en zijdelingse interventies als het gebruik van metafoor en beeldspraak. 
Dit staat ook wel bekend als de zijdeurbenadering. We bespreken enkele 
methodische overwegingen bij de keuze voor deze benadering. De indirecte 
methoden van de zijdeurbenadering hebben o.a. tot doel om weerstanden te 
omzeilen, en zo sneller tot de kern van het probleem te komen. Een andere reden 
om ze te gebruiken is dat ze vaak goed aansluiten bij groepen die niet sterk verbaal 
ingesteld zijn. Er komen acht voorbeelden van zijdeurinterventies aan bod: het 
gebruik van verhalen, een landkaart op de vloer, het gebruik van foto’s of 
associatiekaarten, geleide fantasie en visualisatie, tekenen of schilderen, rituelen, 
dramamethoden, labyrint en ganzenbord. We besluiten met het noemen van enkele 
indicaties en contra-indicaties. 
 
2. Benaderingen via de voordeur, de zijdeur en de achterdeur 
De begeleider van groepen kan op drie manieren beweging creëren in de groep. Hij 
kan kiezen uit drie benaderingen: 
1. via de voordeur, 
2. via de zijdeur, 
3. via de achterdeur. 
 
ad 1: de voordeurbenadering: 
De voordeurbenadering vormt de ‘normale’ en gebruikelijke aanpak, die de 
begeleider het meest zal gebruiken. Hieronder vallen methoden en technieken als: 



directe sturing op resultaat, geven van instructies, formuleren van reflectie-
opdrachten, motiverende gespreksvoering, ondersteuning, bieden van advies, 
vergroten van inzicht, interpretatie, analyse, gedragsmodificatie, confrontatie, e.d.  
 
ad 2: de zijdeurbenadering: 
De zijdeurbenadering werkt zijdelings via het gebruik van beeldspraak of metafoor. 
Ook het gebruik van geleide fantasie en droomwerk vallen hieronder. Zulke indirecte 
methoden hebben o.a. tot doel om weerstanden te omzeilen, en zo sneller tot de 
kern van het probleem te komen. Onder deze benadering vallen alle methoden en 
technieken die werken met verbeelding, zoals gebruik van foto’s, filmfragmenten, 
gedichten, verhalen, parabels, visualisatie, geleide fantasie, vrije associatie, 
metaforen, rituelen, dramamethoden, droomwerk, e.d. 
 
Ad 3: de achterdeurbenadering: 
De achterdeur dient men alleen te gebruiken als men via de voordeur of zijdeur niet 
binnen kan komen. Het gaat hier om complexe interventies, als het gebruik van 
paradoxen, het voorschrijven van het symptoom, het weigeren van hulp, somberheid 
over mogelijke verandering, reframing (herinterpretatie), e.d. Deze technieken 
vereisen een secure timing en ervaren vakmanschap. Ze worden in dit artikel niet 
verder uitgewerkt 
 
Elke benadering gebruikt een andere vorm van logica: 
1. voordeur: lineaire logica, 
2. zijdeur: logica via analogie, 
3. achterdeur: paradox. 
 
3. Achterliggende methodische overwegingen 
In ‘De kunst van het oorlogvoeren’ merkte de Chinese veldheer Sun Tzu 2500 jaar 
geleden al op dat een combinatie van directe en indirecte tactieken beslissend kan 
zijn voor het behalen van de overwinning. Nu is de hulpverlener of begeleider van 
groepen natuurlijk geen veldheer, de cliënt of groep geen tegenstander en het 
begeleidingsproces geen oorlog, toch kan de vergelijking heel bruikbaar zijn. Zo 
bepleit Haley (1980) ook een combinatie van directe en indirecte interventies in de 
psychotherapie. Onder directe technieken vallen de hierboven al genoemde 
voordeurbenaderingen als geven van advies, ondersteuning, confrontatie e.d. 
Indirecte technieken werken zijdelings via beeldspraak of metafoor. 
Om het nut en het juiste gebruik van indirecte benaderingen te verduidelijken 
gebruikt Frank Young (1981) een metafoor. Hij vergelijkt de cliënt met een afgesloten 
huis en de psychotherapeut met een slotenmaker. De cliënt is de toegang tot een 
deel van zijn binnenwereld (de oplossing van zijn problematiek) kwijt. Hij heeft al van 
alles geprobeerd om terug binnen te komen, maar niets lukte. Tenslotte vraagt hij de 
slotenmaker (hulpverlener) om hem te helpen weer toegang te krijgen tot zijn 
woning. Gelukkig is deze in het bezit van een ruime sortering sleutels, die al eerder 
pasten op deuren van andere mensen met gelijksoortige problemen. Anders gezegd: 
een goede hulpverlener beschikt over een schat aan therapeutische 
interventiemogelijkheden. Hij kan daarbij kiezen uit drie benaderingen: 
a. de voordeur-benadering is de meest aangewezen weg als de weerstand tegen 

verandering bij de cliënt niet al te groot is. In dat geval kunnen rechtstreekse 
technieken worden toegepast, zoals adviezen, instructies, reflectie, confrontatie 
e.d. 

b. wanneer de hulpverlener merkt dat een rechtstreekse benadering via de 
voordeur niet mogelijk is, omdat die deur van binnen (en misschien ook van 
buiten) gebarricadeerd is, kan hij proberen via de zijdeur binnen te komen. Dan 
gebruikt hij interventies als het vertellen van een verhaal of anekdote, het 
gebruik van geleide fantasie, droomwerk, het werken met een lege stoel, e.d. 



Met andere woorden: hij kan het probleem zijdelings benaderen via beeldspraak 
of metafoor. 

c. sommige cliënten hebben zoveel afweer dat ook de zijdeurbenadering niet 
werkt. Dan kan de hulpverlener kiezen voor een benadering via de achterdeur. 
Hieronder vallen paradoxale benaderingen als het voorschrijven van het 
symptoom, pessimisme over een goede afloop, reframing, e.d. Dit is 
precisiewerk voor de slotenmaker. De inzet van zulke benaderingen via de 
achterdeur vereist een secure timing en veel vakmanschap. Ze vallen buiten het 
kader van dit artikel. Geïnteresseerden verwijs ik naar de publicaties van Jay 
Haley en Milton Erickson. 

 
Figuur 1. Voordeur-, zijdeur- en achterdeurbenaderingen tot het probleem van de 
cliënt (naar Frank Young, 1981). 

 
Het is wel aardig om op te merken dat het gebruik van de metafoor van het huis en 
de slotenmaker tegelijk ook een voorbeeld van een zijdeurbenadering is waarmee de 
boodschap sneller bij de lezer ‘binnenkomt’. Zie de figuur hierboven. 
 
4. Voorbeelden van zijdeurinterventies 
Veel zijdeurinterventies maken gebruik van creatieve methodieken in begeleiding en 
hulpverlening. Creatieve therapie (beeldend, drama, muziek, e.d.) vormt dan ook een 
schatkamer aan suggesties voor zijdeurinterventies. 
 
4.1.  Gebruik van verhalen 
Een groepsbijeenkomst of een college begin ik graag met het voorlezen van een 
gedicht of een kort verhaal. Sommige kinderboeken zijn hiervoor heel geschikt. 
Bijvoorbeeld het verhaal ‘De tuin’ van Alfed Lobel (1988) over geplande en 
ongeplande verandering, het verhaal ‘Koekjes’ (ook van Alfred Lobel) over verslaving 
aan gewoonten, het verhaal ‘Het leren paard vertaalt zijn verhaal’ uit ‘Het fluwelen 
konijn’ van Margery Williams (1922) over echtheid en authenticiteit, het verhaal 
‘Boos’ uit ‘Kuik en Vark en de verdronken maan’ van Koos Meinderts en Annette 
Fienieg (1995) over moeite met het uiten van emoties. Ook zijn sommige verhalen 
van Toon Tellegen heel geschikt. Wie goed thuis is in de wereld van sprookjes kan 
daar ook inspiratie vinden, maar die vallen niet altijd goed bij de doelgroep (meestal 
volwassenen). 



Er is zelfs een therapeutische techniek die helemaal bestaat uit het vertellen van 
verhalen aan elkaar: de Mutual Storytelling Technique van Gardner (1977). Deze 
therapievorm wordt vooral gebruikt bij kinderen. De therapeut vraagt aan het kind of 
hij mee wil werken aan een opname voor een radio-uitzending (van een niet 
bestaand radiostation) en vraagt het kind een verhaal te vertellen voor andere 
kinderen. De therapeut doet een voorzet door te beginnen met ‘Er was eens. . .’ en 
dan meteen de microfoon aan het kind te geven. Het verhaal wordt opgenomen. De 
opzet en de afloop van het verhaal weerspiegelen meestal de problematiek waar het 
kind mee worstelt. De therapeut vertelt daarop een tegenverhaal, dat hetzelfde 
begint maar zich anders ontwikkelt en ook anders afloopt. Via het tegenverhaal kan 
de therapeut een indirecte boodschap aan het kind geven, bijvoorbeeld over het 
vinden van hoop of over een manier van anders met de problemen omgaan. Het kind 
krijgt de opname van het tweede verhaal mee naar huis. 
 
4.2.  Landkaart op de vloer 
De begeleider vertelt aan de groep dat de vloer veranderd is in een grote landkaart. 
Hij geeft aan waar het Noorden, het Oosten, het Zuiden en het Westen zijn. 
Daarna stelt de begeleider de groepsleden enkele vragen met daarbij de opdracht 
om op de juiste plek op de landkaart te gaan staan. Enkele voorbeeldvragen:  
ga op de plek staan: 
▪ waar je vanochtend wakker bent geworden, 
▪ waar je eerste baan was, 
▪ waar je het grootste deel van je jeugd hebt doorgebracht. En als iedereen ergens 

staat: vertel ons iets in het dialect van je kinderjaren, 
▪ waar je de eerste zoen kreeg, 
▪ waar je het meeste succes had, 
▪ wat in Nederland je lievelingsplek voor vakantie is. 
Na elke vraag kan elk groepslid kort vertellen waar hij staat en waarom (zie ook: Van 
der Wijk en van der Steen, 2009). 
 
De vragen kunnen variëren van zakelijk tot meer persoonlijk. De vragen worden 
afgestemd op de groep. Ook de kaart kan daar aan worden aangepast. Zo heb ik bij 
een groep militairen, die allemaal een keer uitgezonden waren de kaart uitgebreid tot 
de hele wereld, en gevraagd: ga op de plek staan van een uitzending waar je de 
sterkst emotionele herinnering aan hebt. Deze herinneringen worden daarna 
uitgewisseld. 
 
Aanvulling (niet in het boek): 
Op de VDLG-workshop heb ik de volgende vragen gebruikt: 
1. ga op de plek staan waar je een groot deel van je jeugd hebt doorgebracht en 

(als iedereen staat)  vertel iets over jezelf of je geboortedorp of –stad in het 
dialect of de taal van die plaats. 

2. Denk nu na over een plek die belangrijk voor je was in verband met je 
levensovertuiging. Dit kan bijvoorbeeld een plek uit je verleden zijn die je sterk 
beïnvloed heeft door een speciale ontmoeting daar die veel indruk op je 
gemaakt heeft of een belangrijke ervaring die jouw denken over mensen heeft 
veranderd. Ga dan op die plek op de landkaart staan. N.B. Als de plek die je wilt 
kiezen buiten Nederland ligt, ge dan aan de rand van Nederland staan bij het 
Westen, Oosten, Zuiden of Noorden, afhankelijk van de plek wie je wilt kiezen. 
Drie of vier mensen vertellen hun verhaal. 

 
 
4.3.  Gebruik van foto’s of associatiekaarten 



Zorg als begeleider voor een dikke map met veel verschillende typen foto’s. Zelf heb 
ik een map met plm. honderd zwart-wit kopieën van zogeheten ‘Photos 
symboliques’. De begeleider kan ook associatiekaarten gebruiken, maar die hebben 
als nadeel dat ze veel kleiner zijn en niet aan de muur opgehangen kunnen worden. 
Een voorbeeld van gebruik van foto’s in de startfase van een teambegeleiding: geef 
de groep opdracht om individueel en zonder praten twee foto’s te kiezen: ‘een foto 
die voor jou de sfeer in het team op dit moment aangeeft, en een foto die aangeeft 
hoe je graag de sfeer in het team zou wensen’. Daarna worden de foto’s van de 
huidige situatie aan de linker muur gehangen, en de foto’s van de gewenste situatie 
aan de rechter muur. De begeleider richt eerst de aandacht op de foto’s aan de linker 
muur en vraagt: wat valt ons op als we deze verzameling foto’s zien? Hij noteert in 
trefwoorden op een flapover wat de teamleden zeggen. Daarna dezelfde vraag bij de 
foto’s op de rechter muur. Ook hier worden de antwoorden van de groep in 
trefwoorden opgeschreven. Er zijn nu meerdere manieren om hier op verder te gaan, 
bijvoorbeeld een plenair gesprek over de doelen voor de teambegeleiding, of 
gesprekken in subgroepen over deze vraag als het teamklimaat nog niet open 
genoeg is. Samen worden een verlanglijst en de doelen voor de teambegeleiding 
geformuleerd. 
Een andere werkvorm is het maken van een beeldverhaal, om bijvoorbeeld de 
historie van het team of de groepsontwikkeling in beeld te brengen. Men werkt eerst 
in kleine groepen aan de selectie van de foto’s en het verhaal dat men daar bij wil 
vertellen. De foto’s worden daarna aan de muur gehangen. De hele groep kijkt er nu 
naar, terwijl de verhalen worden uitgewisseld en aangevuld. 
In plaats van grote foto’s (op A4 formaat) kan de begeleider ook gebruik maken van 
zogeheten associatiekaarten. Voorbeelden van zulke kaarten zijn: Twynstra Gudde 
kaarten, Associatiekaarten (René Domenisse, Uitgeverij Thema, 2011), Briefingcards 
(Uitgeverij Spanish Waters; zie www.briefingcards.nl), RAAK Associatiekaarten (zie 
www.toermalijndordrecht.nl) en de Beeldwerkkaarten van Creatum (www.creatum-
beeldwerk.nl). 
Van een andere orde zijn de kaartspelen van Peter Gerrickens, zoals het 
Kwaliteitenspel, Vaardighedenspel, Kennismakingsspel, Inspiratiespel, 
Leiderschapsspel, Keuzespel, Waarden- en normenspel, Gevoelswereldspel, 
Werkplezierspel. Zoals de namen al aangeven gaat het om iets anders dan de 
associatiekaarten met foto’s. Al deze kaartspelen zijn goed bruikbaar in 
groepstrainingen. Gerrickens biedt een groot aantal werkvormen bij deze 
kaartspelen. Hij begon met deze spelvormen omdat ze voor hem een goed 
hulpmiddel bleken in het werken met groepen van mensen die geneigd zijn om niet 
veel te praten (‘mensen van weinig woorden’). 
Wie filmfragmenten wil gebruiken in een training of een andere groepsbijeenkomst 
kan wat hebben aan het boek van Pluth (2008). 
 
Aanvulling (niet in het boek): 
Op de VDLG-workshop heb ik enkele voorbeelden van associatiekaarten laten zien, 
zoals de kaarten van ‘Mijn leven in kaart’ van Wout Huizing en Thijs Tromp (Uitg. 
Bohn Stafleu van Loghum). 
In de powerpoint-presentatie toonde ik de volgende kaarten: 
Levensbeschouwing: 

- aan welke levens- of geloofsovertuiging hecht u grote waarde? 
- is dit gedurende uw hele leven gelijk gebleven? 
- welke keuzes heeft u gemaakt die, volgens u, te maken hebben met uw 

overtuiging? 
Levenslessen: 

- welke ervaringen in uw leven hebben diepe indruk op u gemaakt? 
- wat heeft u gaandeweg uw leven vooral geleerd? 



- welke wijsheden wilt u aan volgende generaties overdragen? 
Waarden en normen: 

- welke waarden en normen zijn voor u belangrijk? 
- welke waarden en normen heeft u van huis uit meegekregen? 
- welke waarden en normen heeft u proberen door te geven? 

 
Aanvulling (niet in het boek): 
De esprit-kaarten (over het leven als pelgrimsweg) kunt u vinden en zelf downloaden 
op www.espritduchemin.org. 
 
4.4.  Geleide fantasie en visualisatie,  
De groep kan gevraagd worden om met gesloten ogen een gevoel of situatie te 
visualiseren. Dit kan de vorm aannemen van een geleide fantasie.  
Voor de begeleider daar aan begint, is het van belang om met de groep een (korte of 
langere) ontspanningsoefening te doen. Daar bestaan meerdere methodieken voor, 
zoals progressieve relaxatie en autogene training. Mijn gebruikelijke manier is om de 
deelnemers te vragen ontspannen te gaan zitten, met beide voeten op de grond en 
de ogen te sluiten. Dan vraag ik om de aandacht te richten op de ademhaling en hier 
een korte tijd op te letten. Wanneer ik merk dat bij meerdere groepsleden de adem 
vanzelf wat dieper wordt, vraag ik om de aandacht te richten op plekken in je lijf waar 
spanning zit en op plekken waar geen spanning zit. Probeer de spanning los te laten. 
Ga nu met de aandacht naar de plek met de minste spanning. Deze plek noem ik ‘je 
innerlijke stiltecentrum’. 
Hierna kan de eigenlijke geleide fantasie beginnen. Een voorbeeld: in een groep 
waar men moeite had om in de fase van afsluiting te praten over de gevoelens die 
het naderend einde oproept, heb ik hen een innerlijke schilderijententoonstelling 
laten bezoeken. Kort in een reeks trefwoorden aangegeven: ‘je loopt door een 
landschap, je ziet een huis, daar binnen is een tentoonstelling, je gaat naar binnen, 
er zijn meerdere kamers met schilderijen, je loopt door de kamers heen, je merkt dat 
de meeste schilderijen te maken hebben met wat de groep heeft meegemaakt. In 
een van de kamers blijf je langer hangen. Er is iets met die schilderijen dat je bezig 
houdt. Je kijkt er goed naar. Net als je denkt ‘ik heb ze wel genoeg gezien’ besef je 
dat het behang achter de schilderijen een andere kleur zal hebben dan op de rest 
van de muren. Als je een schilderij even op tilt kun je dit duidelijk zien. Dat behang 
erachter geeft de achtergrondstemming weer. Laat deze stemming goed op je 
inwerken. Neem afscheid van deze kamer. Je loopt nu het huis uit, en gaat buiten 
even op een bankje zitten om te verwerken wat je gezien en ervaren hebt. Wanneer 
je dit  naar je eigen gevoel lang genoeg gedaan hebt, keer je terug naar deze kamer 
hier. Je opent langzaam je ogen en je strekt jezelf eens goed uit’.  
Om in de sfeer van indirecte benadering te blijven kan de begeleider nu vragen om in 
stilte een tekening of kleine schildering te maken die over de meegemaakte ervaring 
gaat. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om hierna een groepsgesprek te houden. 
Een tussenvorm is om de groepsleden eerst in tweetallen met elkaar te laten praten 
voordat het plenaire gesprek begint.  
 
4.5.  Tekenen of schilderen 
Gebruik van verf en tekenmateriaal is een geliefde zijdeurinterventie. Tijdens een 
workshop over teamsamenwerking kan de begeleider bijvoorbeeld de opdracht 
geven om met zijn vieren één tekening of schildering te maken. Een variant hierop is 
de opdracht om in groepjes van vier elk teamlid een eigen schildering te laten maken 
met de toevoeging dat die wel bij de andere drie schilderingen moet aansluiten. In 
beide gevallen gaat daarbij het niet om het eindresultaat, maar om het proces van 
samenwerking tussen de teamleden. 
 



4.6.  Rituelen 
Rituelen zijn voorgeschreven symbolische handelingen die op een bepaalde manier 
en in een bepaalde volgorde uitgevoerd moeten worden (Van der Hart, 1978). Ze 
worden met name gebruikt om groepen te helpen bij de overgang naar een nieuwe 
situatie en om de emoties die daarbij komen kijken in een ‘veilige bedding’ te leiden. 
Rituelen helpen mensen ook om zich met hun groep te identificeren. Meestal worden 
bij rituelen symbolen gebruikt die aansluiten bij de geestesgesteldheid, de 
gewoontes en de tradities van de groep. 
Onno van der Hart noemt twee hoofdtypen rituelen: overgangsrituelen en 
bestendigingsrituelen. Overgangsrituelen ondersteunen de groep en de groepsleden 
bij een belangrijke verandering. Bestendigingsrituelen ondersteunen de groep bij het 
vinden van stabiliteit in een nieuwe fase.  
 
Gazi Islamro (2008) bespreekt negen basisvormen van rituelen in organisaties. 
Daarvan werk ik er vier nader uit:  
1. inwijdingsrituelen,  
2. bestendigingsrituelen,  
3. overgangsrituelen en  
4. vertrekrituelen. 
 
1. inwijdingsrituelen (rites de passage) worden gebruikt bij de opname van 
nieuwe mensen in een groep of organisatie. Ze hebben soms het karakter van 
initiatie of ontgroening. Dit soort rituelen vindt met name plaats bij opleidingen voor 
nieuwe beroepen, zoals bij het begin van een studie aan universiteit of hogeschool; 
2. bestendigingsrituelen hebben een stabiliserend effect op de organisatie. Ze 
bestendigen de geaccepteerde waarden en de status quo in de organisatie. Ze keren 
periodiek terug, zoals een jaarlijkse ontbijtceremonie, jaarlijkse terugkerende hei-
sessies of een jaarlijks bedrijfsuitstapje. Bij zulke gelegenheden worden vaak 
toespraken gehouden waarin verwezen wordt naar behaalde successen. Ook 
organisatieontwikkelingsactiviteiten en teambuilding-workshops kunnen als 
bestendigingsrituelen fungeren; 
3. overgangsrituelen worden gebruikt bij veranderingen in de structuur of de 
technologie in de organisatie; bijvoorbeeld bij de invoering van een nieuw ict-
systeem. Symbolische handeling kan dan zijn ‘de stekker eruit’ trekken bij het oude 
systeem; 
4. vertrekrituelen helpen zich emotioneel los te maken van de oude situatie. Een 
mooi voorbeeld van een vertrekritueel bij een ‘stervende organisatie’ is het 
vervaardigen van een gedenkboek, waarin herinneringen aan het bedrijf opgetekend 
worden door een groep medewerkers of eventueel door een ingehuurde journalist, 
die opdracht krijgt om naar zulke herinneringen op zoek te gaan. Het gaat hierbij 
zeker niet alleen om succesherinneringen, maar vooral om kenmerkende verhalen 
en gebeurtenissen uit de biografie van het bedrijf waar men trots op was. Liefst rijk 
geïllustreerd met fotomateriaal en andere voorbeelden. Wanneer het boek klaar is 
kan men besluiten tot een speciale ceremonie waarop alle medewerkers een 
exemplaar van het boek krijgen en een exemplaar wordt overhandigd aan een hoog 
geplaatst persoon (iemand van de Raad van Bestuur). Onderliggende boodschap: 
eer het verleden; dat maakt het een stuk makkelijker om de toekomst in te stappen.  
Een ander idee voor een vertrekritueel bij een ‘stervende organisatie’ is een 
lintjesregen: het uitreiken van lintjes aan mensen die een bijzondere inzet voor het 
bedrijf hebben getoond. De andere medewerkers krijgen een oorkonde met 
dankzegging voor de bewezen diensten, plus een cadeau dat typerend is voor het 
bedrijf. 
 
4.7.  Dramamethoden  



Dramamethoden of dramatechnieken is een verzamelnaam voor interventies die 
ontleend zijn aan de theaterwereld of de wereld van groepspsychotherapie. 
Hieronder valt een breed scala aan methoden, zoals psychodrama (ook wel eens 
aangeduid als psychotoneel), sociodrama, voicedrama, voice dialogue, 
gedragsdrama, organisatiesculpting, werk met een lege stoel, impro en theatersport. 
Mulder en Budde geven in hun publicatie Drama in bedrijf (2006) een groot aantal 
voorbeelden van toepassingen in training en coaching. Voor hen kunnen 
dramatechnieken worden ingezet voor individuele vragen in trainingsgroepen, voor 
groepsthema’s en teamtrainingen en voor individuele vragen in coaching. Voor 
individuele vragen in coaching is psychodrama geschikt. Vooral de tweede categorie 
(groepsthema’s en teamtrainingen) is heel relevant voor het begeleiden van groepen. 
Voorbeelden van toepassingen zijn ‘levend kernkwadrant van een team’, ‘de historie 
van ons team’, ‘de stemmingsmeter’, ‘het levend sociogram’, het sociodrama en ‘de 
levende SWOT-analyse’. Wat al deze dramatechnieken verbindt is dat er niet zozeer 
gepraat, als wel gespeeld wordt. Ja, er wordt wel gepraat, maar niet ‘gepraat over’. 
Het probleem of de vraag wordt in scene gezet en uitgespeeld, niet alleen door de 
persoon of personen met een vraag, maar door de hele groep (of een groot deel van 
de groep). Door dit in scene zetten leren de betrokkenen vanuit eigen beleving en 
ervaring. Dit ervarend leren is een van de belangrijke werkzame bestanddelen van 
dramatechnieken. De beleving in drama wordt nog versterkt door lichamelijkheid, 
beweging, positionering en houding. Bovendien is het een speelse vorm van leren, 
die creativiteit en spontaniteit aanspreken. Dit komt het welbevinden van de 
groepsleden, de sfeer in het team en de effectiviteit van de onderlinge samenwerking 
ten goede. Deelnemers komen doordat ze ‘moeten’ spelen in contact met kanten van 
zichzelf die soms jarenlang onderbelicht zijn gebleven. Net als andere werkvormen 
zijn dramatechnieken verbaal van aard, want je moet met elkaar praten. Maar er zit 
een ander aspect aan vast, namelijk het spelelement: het dramatiseren, het 
ensceneren, het plaats innemen in de ruimte. De enscenering betreft de verbeelding 
van de werkelijkheid. En juist die verbeelding heeft zo’n impact. Juist zonder 
woorden, non-verbaal, in een tableau vivant of in een verbeelding van de 
metaforische werkelijkheid kunnen de deelnemers veel uitdrukken (Mulder en Budde, 
2006). 
 
4.8.  Labyrint en ganzenbord 
Het labyrint is een spiraalvormige weg die van buiten begint en naar een middelpunt 
voert. Vaak lijkt men na het binnengaan al dicht bij het centrum te zijn. Maar dat is 
niet zo, want er valt nog een lange weg te gaan, met veel draaiingen en bochten. 
Door al dat gedraai kun je makkelijk de oriëntatie kwijt raken. Bij het gaan van de 
weg ben je bovendien op jezelf aangewezen. Als je maar genoeg volhoudt kom je na 
veel omwegen bij het centrum uit. Aangekomen bij het centrum wacht de catharsis. 
Het is een beeld van de menselijke levensloop. Alle opgedane ervaringen dragen bij 
aan de persoonlijke ontwikkeling. Daarbij is niet het einddoel van belang, maar het 
gaan van de weg daar naar toe. Het gaat om de weg naar binnen. 
Labyrinten kunnen al duizenden jaren oud zijn. Het is een zeer oud en universeel 
symbool. Bijna overal op aarde zijn er vormen van gevonden. Een doolhof is anders. 
Bij een doolhof kom je telkens voor keuzen te staan: ga ik linksaf of rechtsaf? Ook 
zijn er bij een doolhof regelmatig doodlopende paden. Doolhoven vragen om 
bewuste keuzes. (Ze zijn dan ook vrij recent. Ze ontstonden pas in de tijd na de 
Middeleeuwen, met de opkomst van het individualisme van de Renaissance.) Dat is 
niet het geval bij het labyrint. Het labyrint kent maar één pad, dat weliswaar zeer lang 
is, maar altijd naar het centrum voert. 
We kennen in Nederland en België een speciale variant van het labyrint: het 
ganzenbord. Dit bekende spel verloopt langs een aantal archetypische stadia: de 
brug, de herberg, de put, het doolhof, de gevangenis, de poort en de pot op het eind. 
Ik heb hiervan een variant ontwikkeld voor gebruik in groepen. Die variant kan op 



een speelbord rond een tafel gespeeld. Zodra iemand op een speelveld komt met 
een van de archetypen dient hij een aantal vragen te beantwoorden. De anderen 
vullen hierop aan met eigen antwoorden. Men gaat hierover met elkaar in gesprek. 
Leuker nog is de werkvorm via een route door een gebouw met tuin. Er worden 
zeven etappes uitgezet, met rustpunten op flinke afstanden van elkaar. Men loopt in 
kleine groepjes een labyrintachtige route. Bij elk rustpunt staan stoelen. Die staan er 
voor een gesprek met elkaar over de vragen van het rustpunt. In het boek 
Persoonsdynamica staat een aantal vragen per etappe uitgewerkt (Remmerswaal, 
2013, blz. 120-122). 
 
Aanvulling (niet in het boek): 
Op de VDLG-workshop heb ik aan het eind enkele vragen besproken. 
 
Oefening: Het ganzenbord: een verkenning van de eigen ontwikkeling 
 
Vorm: oefening in drietallen. 
Tijd: een half dagdeel. 
 
Instructies voor de oefening 'Ganzenbord' 
 
Het ganzenbord heeft de vorm van een spiraalsgewijze weg naar binnen. 
Op deze weg komt men een aantal archetypische stadia tegen: de brug, de herberg, 
de put, het doolhof, de gevangenis, de poort en de pot. 
Deze zeven stadia vormen tezamen het beeld van een ontwikkelingsweg. 
De oefening richt zich op het verkennen van deze ontwikkelingsweg. 
Samen met anderen werkt u de zeven stadia door die hieronder staan beschreven. 
Daarbij hoeft niet elke vraag aan bod te komen. 
U kunt u beperken tot de vraag of de vragen, die u het meest aanspreken. 
U begint bij '1. de brug'. Verken eerst de eigen gedachten over dit thema aan de hand 
van de aangereikte vragen en begin met elkaar een gesprek hierover. 
Wanneer ieder in het groepje aan de beurt geweest is en u met elkaar de indruk heeft 
dat het onderwerp voldoende uitgediept is, gaat u verder naar '2. de herberg'. 
 
1 De brug 
Welke overgangen (fundamentele keuzes, keerpunten, crisismomenten) hebt u 
meegemaakt in uw leven (privé-leven of beroepsleven) ? 
Bespreek één van deze overgangen met uw gesprekspartners en geef aan wat deze 
overgang betekend heeft voor uw ontwikkeling. 
 
2 De herberg 
Wat zijn uw 'pleisterplaatsen' ? 
Hoe zien die eruit ? 
Hoe 'tankt' u bij ? 
Wat is voor u goed 'geestelijk voedsel' ? 
Wat zijn uw inspiratiebronnen ? 
(denk aan favoriete schrijvers, inspirerende vriendschappen, e.d.) 
 
3 De put 
Welke valkuilen bent u tegengekomen ? 
Wat voor soort dieptepunten is typerend voor u? 
Wat hebt u geleerd van zulke valkuilen of dieptepunten ? 
Heeft u ergens in uzelf een 'diepere bron', waar u uit kunt putten ? 
 
4 De doolhof 
Hoe is de weg van uw ontwikkeling tot nu toe geweest ? 



Welke gang hebt u gemaakt door het doolhof van het leven ? 
Wanneer leek u verdwaald ? 
Wat zijn voor u doodlopende wegen geweest ? 
Hoe en waarop oriënteert u zich eigenlijk ? 
 
5 De gevangenis 
Wat houdt u gevangen ? 
Wat verhindert u om vrij te zijn ? 
Welke achterhaalde opvattingen of gedragsvormen zetten u vast ? 
Welke opvattingen of gedragsvormen hebt u al los durven laten ? 
Wie of wat heeft u geholpen in deze 'bevrijding' ? 
 
6 De poort 
De belangrijkste transformatie in ons leven vormt de dood: het grote sterven. 
Maar in ieder leven komen ook momenten van 'klein sterven' voor, soms in de vorm 
van een crisis, die men kan beleven als het afsterven van oude mogelijkheden of als 
op een 'dood punt' zitten. 
Bespreek zulke momenten van 'klein sterven' in uw beroepsmatige ontwikkeling. 
Zijn deze momenten achteraf ook leermomenten gebleken ? 
 
7 De pot 
Maak een balans op van waar uw beroepsmatige ontwikkeling u tot nu toe gebracht 
heeft. 
Wat hebt u gewonnen, wat hebt u verloren ? 
Hoe ver staat u op uw ontwikkelingsweg ? 
Hebt u een beeld van uw innerlijke taak ten aanzien van uw beroep opgebouwd ? 
Hoe ziet dit beeld er uit ? 
Wat hebt u daarvan tot nu toe kunnen realiseren ? 
 
 
 
5. Indicaties 
- omzeilen van blokkerende weerstand: verbeelding kan makkelijker 

‘voorbijglippen’ aan het kritische ego, 
- groepen die verbaal niet zo begaafd zijn; in zulke groepen is men gevoeliger 

voor een boodschap door middel van beelden dan door middel van woorden, 
- groepen met grote niveauverschillen; door de inzet van verhalen en metaforen 

kan ieder in de groep bereikt worden en een deel van de verschillen in de groep 
overbrugd worden, 

- vergroten van zelfinzicht: bewustwording van thema’s die in het leven van de 
groep of de cliënt spelen, op gang brengen van processen rond deze thema’s, 
her-eigenen van afgesplitste delen van zichzelf, verheldering van de oorsprong 
van belemmerende patronen, e.d. 

- verwerkingsproblematiek: het herbeleven en verwerken van trauma’s en andere 
onaffe ervaringen (zoals rouwervaringen), 

- ontmantelen van angsten: leren zich op zijn gemak te voelen bij wat men vreest 
(vgl ‘systematische desensitisatie’ of ‘imaginaire confrontatie’), 

- lichamelijke klachten, bijvoorbeeld bij psychosomatische klachten, d.w.z. 
onvoldoende bewustzijn van mentale en emotionele processen die zich 
lichamelijk uiten, of bij onvoldoende contact of onvoldoende bewustzijn van het 
eigen lichaam, 

- te weinig balans in verbeeldingsfunctie: wanneer de verbeeldingsfunctie te zwak 
is en training behoeft, dus bij mensen die teveel opgaan in mentale activiteit, 



- te sterke identificatie met een dominant deel van de persoonlijkheid: bij mensen 
die een niet geaccepteerd deel van hen zelf (bijvoorbeeld angst) sterk 
onderdrukken en waarbij dit onderdrukte deel regelmatig de persoon 
overweldigt, of bij mensen met een vijandige of veroordelende houding ten 
opzichte van het eigen lichaam of een deel van het lichaam (bijvoorbeeld bij 
mensen met kanker), 

- zingevingproblematiek: via de ‘taal’ van beelden kan het betekenisniveau dan 
wel zingevingsniveau bereikbaar worden voor de ervaring. Symbolen brengen 
de zaken van het hart en het verstand samen. Ze scheppen toegang tot de 
persoonlijke waardenbeleving en zingeving. 

 
6. Contra-indicaties 
- mensen die reeds overdreven aandacht besteden aan lichamelijke 

gewaarwordingen en aan beelden die deze oproepen, 
- mensen met dissociatieproblematiek, die innerlijke stemmen horen, 
- mensen met te grote belangstelling voor dergelijke methodieken, zoals 

dwangmatige personen die neiging hebben tot ritualiseren. Bij hen kan de 
methodiek tot nieuw symptoom worden, 

- wanneer er in de persoon sterke tegenkrachten zijn van bepaalde subpersoonlijk-
heden, die het visualiseren van andere delen van de persoonlijkheid verhinderen. 
In dat geval kan de methodiek de verdringing activeren, 

- mensen voor wie het denken in symbolen de weg van de minste weerstand is. Bij 
zulke mensen zie je vaak een overproductie aan symbolen. Zulke symbolen 
vormen een substituut voor het gewone leven. Je ziet dit soms bij bepaalde 
mensen met psychotische problemen en sommige naar binnen gerichte 
neurotische problemen, 

- werken met visualisatie of verbeelding lijkt weinig op te leveren bij extreem 
extraverte mensen en bij sterk op intellect gerichte mensen. Bij zulke mensen is 
er weinig contact met onbewuste lagen. Je zou kunnen zeggen dat bij zulke 
mensen het bewuste en het onbewuste elkaar de rug toekeren, 

- verstandelijk gehandicapten associëren prima op beeldmateriaal, maar zijn niet in 
staat om de koppeling naar zichzelf te leggen. Dit is voor hen te moeilijk of te 
abstract. In het koppelen aan woorden haken ze af, bijvoorbeeld bij het 
doorvragen. 
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