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Silent Disco Duur: 20 – 30 min. 
Grootte: max. 10 
 

Doel 
Kennismaken en je inleven in de andere deelnemers/collega’s. 
 
Bruikbaar bij 
Meerdaagse trainingen op een vervolg dag. Of in meetings waar de 
deelnemers elkaar al beter kennen. 
 
Aanpak 
 
Voorbereiding 
 Vraag vooraf aan elke deelnemer of ze hun favoriete muziekstuk 

(artiest + nummer) aan jou op willen geven. 
 Van deze nummers maak je op je laptop/smartphone/tablet, in 

willekeurige volgorde, een playlist via Spotify/Youtube of een andere 
muziekdienst. 

 Maak van elk nummer een A4 waarop in grote letters het nummer en 
de titel staat. 

 Maak ook een A4 met de instructie (zie verderop bij uitvoering). 
 Hang de A4-tjes (nummers + instructie op de muur).  
 Maak een boekje van losse A5-blaadjes (# deelnemers +1). 

Op de titelpagina zet je “De muziek van ….” 
Elk volgend blad nummer je 1, 2, … 

 Geef elke deelnemer een boekje. 
 Maak een halve cirkel van tafels voor de muur waarop de A4 hangen. 
 
Uitvoering 
 Geef de deelnemers de volgende instructie: 

 Luister goed naar het nummer. 
 Van wie is het nummer het favoriete nummer? 
 Van wie is dit het favoriete nummer? 
 Wat zegt dit nummer over deze persoon als ……? 

Vul op de puntjes een woord in wat aansluit bij de training of 
workshop. 

 Vul dit in bij het bijbehorende nummer in je boekje. 
 Geef de deelnemers voldoende tijd om iets op te schrijven en laat 

dan het volgende nummer horen. 
 Als alle nummers gedraaid zijn, begin dan op nieuw en vraag of de 

persoon die het nummer ingestuurd heeft zich bekend wil maken. 
Interessant is het om te weten door hoeveel deelnemers het goed is 
geraden en wat iedereen opgeschreven heeft. Ook als het niet goed 
is geraden zegt het veel. 

 Aan het eind kunnen de afzonderlijke blaadjes aan de deelnemers 
gegeven worden. 
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Nodig 
Van iedere deelnemer een favoriet nummer. 
Spotify of een ander muziekdienst. 
Een laptop/smartphone/tablet en Speakers. 
A4, pennen 
 
Tips 
De kracht van deze werkvorm zit ook in de vormgeving. Deze kan er 
voor zorgen dat het een feestje wordt. 
Zorg voor rust bij de uitvoering. 
Als het nuttig en nodig is, kun je de nabespreking verder verdiepen. 
 
Bron 
Tanja Schepers. 
 

 


