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Mini Cards 
Duur: 20 min. 
Grootte: max. 12 
 

Doel 
Afhankelijk van het gebruik: 

1. Als kennismaking. 
2. Om de dynamiek binnen een team waar te nemen. 

 
Bruikbaar bij 

1. Kennismaking. 
2. Team coaching. 

 

Aanpak 
 
Verzamel zo veel mogelijk Mini Cards. 
 
Gebruik bij kennismaking 
Hang de kaartjes met spelden op een Neuland bord of leg ze op tafel.  
Je kunt de deelnemers één of meer van de volgende vragen stellen: 
 

 Vraag 1: 
 Tel het aantal attracties die op deze kaartjes staan die je bezocht 

hebt.  
 Maak zonder verbaal of non-verbaal aan te geven een lijnopstelling 

van laag naar hoog.   
 Controleer of de posities kloppen. 
 Voer het gesprek met elkaar over de verwachting die iedereen van 

elkaar had over het aantal bezochte attracties en wat de reden 
hiervan is. 

 Vraag 2: 
Maak landkaartopstellingen van de vragen: 
 Wat is de dichtstbijzijnde attractie bij je huidige woonadres en ben je 

er geweest?  
 Wat is de dichtstbijzijnde attractie bij je geboorteplaats en ben je er 

geweest? 
 Laat de deelnemers de informatie met elkaar uitwisselen. 

 Vraag 3: 
 Welke attractie heb je nog nooit bezocht en zou je heel graag willen 

bezoeken? Wat zegt dat over jou? 
 Vraag 4: 

 Welke attractie heb je bezocht en heb je gigantisch veel spijt van? 
Wat is de reden daarvan? 

 Vraag 5: 
 Welke attractie bij jou in de buurt ligt er niet bij en vind je dat er wel 

bij had moeten liggen? 
 Vraag 6: 

 Welke attractie zou je nooit willen bezoeken wat is daarvan de reden? 
 Vraag 7: 

 Zoek een attractie voor een andere deelnemer uit waarvan jij denkt: 
 Dat is een leuke attractie voor hem of haar en licht het toe, of 
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 Dat is een attractie waar hij of zij nooit naartoe zou gaan en licht 
het toe, of 

 Stel voor een andere deelnemer een vakantieplan op voor een week 
waarin hij of zij elke dag een attractie bezoekt. Licht toe wat de reden 
is dat je juist deze attracties hebt uitgekozen.  

 Etc. 
 
Gebruik bij teamcoaching 

 Leg een groot aantal mini cards op tafel. 
 Vraag de deelnemers deze kaartjes te sorteren in groepen zonder met 

elkaar verbaal of (non)verbaal informatie uit te wisselen. Het enige dat 
toegestaan is, is kaartjes verschuiven. 

 Bereik overeenstemming over de verdeling. 
 Laat dit een tijdje lopen en observeer wat er gebeurt. 
 Voer vervolgens het gesprek met elkaar: 

 Wie nam de lead? 
 Wie volgde? 
 Wie legde zich er niet bij neer? 
 Wat was het idee achter de verdeling? 
 Waarom volgde niemand dat idee? 
 Etc. 

Bij deze werkvorm gaat het niet om het verdelen van de mini cards over 
groepjes, maar om het gedrag. Elke verdeling waarover overeenstemming 
ontstaat is namelijk goed. 
 
Nodig 
Mini Cards 
 
Bron 
Henri Haarmans 
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