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Ik heb stiekem met je gedanst Duur: 10 min. 
Grootte: < 24  
 

Doel 
De deelnemers uit hun hoofd halen door lekker op muziek te bewegen. Door de 
derde stap in de werkvorm stemmen ze ook op elkaar af. 
 
Bruikbaar bij 
Na de lunch en als er onderlinge afstemming nodig is. 
 
Aanpak 
Zorg dat je op het nummer ‘Ik heb Stiekem met je Gedanst’ van Toontje lager 
klaar hebt staan. Gebruik ook een geluidsbox. 
 
Maak de ruimte leeg en vraag de deelnemers op de muziek vrij door de ruimte 
te bewegen. Meezingen mag. 
 
Stop na ongeveer één minuut de muziek. Breng een voorwerp - een bal, een 
knuffel - in de groep dat rondgegooid kan worden. De deelnemers krijgen de 
opdracht het voorwerp over te gooien. Voorwaarde is hier bij dat het voorwerp 
alleen overgegooid mag worden als de gooier en de ontvanger elkaar 
aankijken. 
 
Stop na ongeveer één minuut de muziek en geef de volgende opdracht: als de 
muziek stopt en je hebt het voorwerp in je hand dan zing je verder waar het 
nummer gestopt is.  
 
Nodig 
Smartphone, tablet of laptop met daarop een muziekdienst, bijvoorbeeld 
Spottify of Youtube. 
Een geluidsbox 
Een voorwerp om rond te gooien. 
 
Tips 
Geef niet te veel weg over vervolgstappen. 
Zorg dat je ook een ander bekend dansbaar nummer klaar hebt staan, want 
meestal wordt deze werkvorm erg gewaardeerd. 
 
Variaties 
Deze werkvorm kan ook online gebruikt worden. De deelnemers bewegen op 
hun eigen plek. Je slaat de stap met overgooien over. In de laatste stap noem 
je de eerste keer een willekeurige naam van een deelnemer die verder gaat 
met zingen waar het nummer gebleven is. Bij de tweede en verdere keren dat 
de muziek stopt, noemt de laatste persoon die gezongen heeft een naam. 
‘Stiekem met je Gedanst’ krijgt zo online een extra dimensie. 
 
Bron 
Vincent Mooi tijdens de training ‘Faciliteren van Professionals’. 
Variatie online van Henri Haarmans. 
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