Trainersinstructie
Hoe zou het zijn als ...
Balans

Zicht op benodigde hulp - Zicht op mogelijkheden

Plek in de
workshops

Ter ondersteuning van het creatieve denken dat nodig is om meer
mogelijkheden te zien.

Doel werkvorm

Het vrijmaken van de creativiteit om anders naar beperkingen en
mogelijkheden aan te kunnen kijken.
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Tijdindicatie

30 minuten

Voorbereiding
trainer

Geen

Trainers
instructie /
tijdsindicatie

Geestverruimende oefeningen

30 minuten
(lang genoeg
voor diepgang,
kort genoeg om
het leuk te
houden)

Stel plenair enkele van de volgende voorbeeldvragen. Zorg voor
voldoende diepgang en rust om elke vraag echt tot zijn recht te
laten komen maar bewaak tegelijkertijd voldoende voortgang zodat
het speels en luchtig blijft. Er staan hier te veel vragen om ze
allemaal te gebruiken dus kies er een aantal die je zelf aanspreken
of waarvan je denkt dat ze goed aansluiten bij je trainingsgroep.
Voorwaarde voor het welslagen is dat je er serieus en humoristisch
tegelijk mee omgaat.

Ervaringsopdracht
Zelfevaluatie
Onderwijsleergesprek
Subgroepsdiscussie
Plenaire discussie

Een goede manier om je geest klaar te maken voor creatieve arbeid,
is het oefenen van extreme gedachtenexperimenten. Eén manier om
dat te doen is de oefening ‘Hoe zou het zijn als ...?’ gevolgd door een
hypothetische situatie of toestand.

Voorbeeldvragen:
-

Wat is het voordeel van een auto met vierkante wielen?
Wat is fijn aan een gebroken been?
Wat is het voordeel van ontslagen worden?
Wat is het voordeel van blind zijn?
Hoe zou het zijn als we gemiddeld zeshonderd jaar werden?
Hoe zou het zijn als er drie seksen waren in plaats van
twee?

-

Hoe zou het zijn als de markt precies andersom werkte: een
klein groepje ‘gezonde’ / onbeperkte mensen en een
maatschappij met grotendeels ‘beperkten’?
Hoe zou het zijn als .....?

Dit geeft een goed experimenteerklimaat waarin je veel vrijer naar
je zelf en je omgeving kan kijken.
Een bron van inspiratie voor anders leren kijken is
www.omdenken.nl. Ook kun je experimenteren met het kaartspel
‘omdenken’.
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Voor deze opdracht is gebruik gemaakt van materiaal van
Verwondering, specialisten in organisatie- en persoonlijke
ontwikkeling.

Versie 0.1

