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Spreken is zilver, zwijgen is goud Duur: 10 - 20 min. 
Grootte: 6 – 8 
personen 
  

Doel 
Er voor zorgen dat elke deelnemer aan een overleg de mogelijkheid heeft iets 
in te brengen. En er dus ook voor zorgen dat de deelnemer(s) die veel aan het 
woord is(zijn) op enig moment moeten zwijgen.  
 
Bruikbaar bij 
In vergaderingen met een beperkt aantal deelnemers. 
 
Meervoudige interesse 
Logisch-mathematisch, Visueel-ruimtelijk  
 
Aanpak 

 Maak op een flip-over een speelbord (zie voorbeeld op de volgende pagina). 
 In het midden zet je stel lippen met een vinger er voor. Dat staat voor 

zwijgen. 
 Vanuit elke deelnemer wordt er een pad met cirkels gemaakt naar het 

centrum. Maak het pad niet te lang, bijvoorbeeld 3 rondjes. 
 Leg de flip-over midden op tafel. 
 Iedere deelnemer krijgt een pion en plaatst die voor zich op het eerste 

rondje. 
 Als iemand iets gezegd heeft over het agendapunt dat besproken wordt, 

dan verplaatst hij zijn pion één hokje naar het centrum. 
 Staat zijn pion op de lippen dan zijn zijn spreekbeurten voorbij. 
 Staan alle pionnen op de lippen, dan mag iedereen zijn pion terugnemen en 

is alles wat gezegd moet worden over het onderwerp is gezegd. 
 

Nodig 
Flip-over vel, viltstift, pionnen. 
 
Variaties 

 Gebruik i.p.v. de tekening spreekmuntjes en plaats een centrale pot op 
tafel. Elke keer als iemand gesproken heeft, moet hij een muntje in de pot 
doen. Zijn zijn spreekmuntjes op dan is zijn beurt voorbij. 

 Voor pionnen kun je ook koffiekopjes of bekers gebruiken. 
 Als er geen tafel is en je dus in een kring zit, kun je het verplaatsen 

aangeven door je stoel te verschuiven naar het midden. Zit je in het midden 
(de lippen), dan draai je je stoel om en luister je goed naar de andere 
deelnemers. Door dit omdraaien wordt de werkvorm nog krachtiger. 
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