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Fake or Real  
Duur: 15 min. 
Grootte: max. 12  

Doel 
Elkaar beter leren kennen. Focus op het onderwerp. 
 
Bruikbaar bij 
Een groep waar de deelnemers elkaar al wel kennen, maar niet heel erg goed. 
 
Meervoudige Interesse 
Verbaal-Linguïstisch, Logisch-Mathematisch, interpersoonlijk. 
 
Aanpak 
 
Ieder deelnemer schrijft, eventueel al van tevoren, een verhaal dat gerelateerd 
is aan het onderwerp van de bijeenkomst. Het mag een verzonnen verhaal 
(Fake) of een waargebeurd verhaal (Real) zijn. Belangrijk is dat de deelnemers 
elkaars verhalen niet kennen. 
 
De facilitator leest de verhalen voor en vraagt de deelnemers om een keuze te 
maken tussen Fake or Real door bijvoorbeeld naar voren te stappen of op een 
bepaalde plek te gaan staan. Daarna vertelt de schrijver of het verhaal echt 
gebeurd is of dat hij het heeft verzonnen. 
 
De deelnemers houden zelf bij hoeveel verhalen ze goed gescoord hebben. De 
winnaar(s) krijgt (krijgen) applaus. 
 
Bespreek de werkvorm na: 

 Waardoor was het ene verhaal wel geloofwaardig en het andere niet? 
 Wat hebben de verhalen ons geleerd over het onderwerp? 

 
Nodig 
Invulformulier (zie voorbeeld op volgende blad) met viltstiften. 
  
Tips 
Goede instructie. Zorg dat ze elkaars verhaal niet kunnen lezen. 
 
Variatie 
Laat de verhalen eindigen op een meerkeuzenantwoord. 
 
Online variatie 
Deze werkvorm kan simpel online uitgevoerd worden door het tonen van 
bijvoorbeeld een groen en een rood voorwerp. 
  
Onderbouwing 
De werkvorm stoelt op de 4 pijlers van Fish!-aanpak: 

 Spelen 
 Verrassen 
 Erbij zijn 
 Je houding kiezen 
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Instructie: 
Schrijf hieronder een verhaal over een klacht van een klant waar je nog steeds 
een nachtmerrie van krijgt als je eraan terugdenkt. Dat verhaal hoeft niet echt 
gebeurd te zijn.  
Je mag het dus ook er plekke verzinnen. 
Laat het verhaal niet aan je collega’s lezen. 
Straks wordt jouw verhaal voorgelezen en je collega’s moeten raden of jouw 
verhaal ‘Fake’ or  ‘Real’ is. 
 

Naam: 

Fake / Real (Streep door wat niet van toepassing is) 

Verhaal: 

 

http://www.facilitation-academy.nl/
http://www.facilitation-academy.nl/

	Fake or Real

