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De keukenrol 
 
Doel 
De inzet van de keukenrol heeft tot doel bestaande werkvormen te twisten. 
Hierdoor krijgen oude bekende werkvormen een nieuw elan. 
 
Bruikbaar bij 
De keukenrol kan ingezet worden bij diverse bekende en minder bekende 
werkvormen.  
 
Aanpak 
Hieronder worden een paar werkvormen beschreven die getwist zijn m.b.v. de 
keukenrol. Een wc-rol gaat trouwens ook. Je kunt hiervoor een gewone 
keukenrol gebruiken, maar leuker is het om een keukenrol te gebruiken die ze 
bij bedrijven gebruiken en waar je het papier van het midden uit uittrekt.  
 
Voor alle drie de werkvormen geldt, dat je ze stap voor stap vertelt. Hierdoor is 
de verrassing en dus het effect groter.  
 
Twist 1:   
Deze is zeer goed bruikbaar bij de check-in. 
De meest simpele vorm van voorstellen is, dat iedere deelnemer iets over 
zichzelf vertelt. Dat het nu een zo: 
1. Ga in een kring staan. 
2. Geef de rol door en vraag iedere deelnemer er een stuk vanaf te trekken. 
3. Als de rol weer terug is, vraag je iedereen het aantal blaadjes te tellen dat 

ze afgescheurd hebben. 
4. Het aantal blaadjes bepaalt hoeveel verschillende dingen ze over zichzelf 

moeten vertellen. 
5. Vervolgens stelt ieder zich om de beurt voor en tellen de andere 

deelnemers mee om de verteller te controleren. 
 
Deze werkvorm leent zich ook goed om in teamsessies na te bespreken. 
1. Wat zegt het aantal blaadjes dat je afgescheurd hebt over jou? Ben je zo 

extra- of introvert? 
2. Voer je altijd het hoogste woord? Etc. 
 
Twist 2: de schaalvraag 
Deze twist is met name leuk als je erg veel ruimte hebt, bijvoorbeeld een hele 
lange gang of je kunt naar buiten. 
1. Laat de deelnemers de rol uitrollen zonder dat het papier scheurt. 
2. Schrijf de schaal van 1 t/m 10 op de rol of leg er briefjes bij.  
3. De werkvorm werkt verder als de normale schaalvraag. 
 
Twist 3: 
Deze is zeer goed bruikbaar bij de check-out. De simpelste vorm van een 
afsluiting is, dat iedere deelnemer vertelt waarom de bijeenkomst voor hem of 
haar nuttig was, of wat hij geleerd heeft. Doe het nu eens zo: 
1. Ga in een kring staan. 
2. Geef de rol door en vraag iedere deelnemer er een stuk vanaf te trekken. 
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3. Als de rol weer terug is, vraag je of iedere deelnemer zijn antwoord op de 
vraag: “Wat maakte deze bijeenkomst voor jou nuttig?” Of ‘Wat heb je 
vandaag geleerd?’ op zijn stuk papier wil schrijven. Gebruik hiervoor geen 
viltstiften, maar bijvoorbeeld waskrijtjes! 

4. Als iedereen geschreven heeft, vraag je een prop te maken van het papier 
en de proppen vervolgens met schilders tape samen te voegen tot een bal. 

5. Deze bal wordt rond gegooid waarbij iedereen vertelt wat hij opgeschreven 
heeft. 

 
Welke twist van een werkvorm en een keukenrol bedenk jij? 
 
Nodig 
Keuken- of wc-rol. 
Waskrijtjes 
Schilders tape 
 
Tips 
Belangrijk is dat je de instructie stap voor stap geeft. 
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