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Ik sluit aan bij …  
Duur: 15 min. 
Grootte: max. 8 
  

Doel 
Deelnemers die elkaar niet kennen laten ontdekken dat ze toch iets 
gemeenschappelijks hebben. En daarmee verbinding creëren. 
 
Bruikbaar bij 
Kennismaking van groepen die elkaar niet of nauwelijks kennen. 
 
Meervoudige interesses 
Verbaal-linguïstisch, Intrapersoonlijk, Interpersoonlijk 
  
Aanpak 
 

1. De facilitator stelt zichzelf voor met zijn naam en vertelt iets over zich 
zelf. Hij gaat door totdat een van deelnemers opstaat, omdat hij iets 
gemeenschappelijks heeft met de spreker. De spreker maakt zijn zin af 
en gaat zitten. 

 
2. De deelnemer die opgestaan is, begint zich voor te stellen met: “Ik ben 

… en sluit aan bij …. (naam facilitator), omdat …”. 
In de reden waarom hij aansluit omschrijft hij/zij welke overeenkomst 
tussen de spreker en hemzelf zijn opgevallen. 
Vervolgens vertelt hij iets over zichzelf. 
Hij/zij gaat door totdat de volgende deelnemer opstaat. De spreker 
maakt zijn zin af en gaat zitten. 

 
3. Stap 2 wordt herhaald totdat iedereen is geweest en de facilitator als 

laatste aansluit. 
 

Tips 
 Geef een duidelijke instructie. Schrijf bijvoorbeeld de zin op. Corrigeer als 

een deelnemer de zin niet gebruikt. 
 In een zakelijke omgeving is het handig om de focus van dit voorstelrondje 

te leggen op de zakelijke en professionele achtergrond van de deelnemers. 
Hierdoor leert men elkaars expertise kennen. 

 Doordat de deelnemers niet weten wanneer zich kunnen voorstellen blijven 
ze actief luisteren. Om de kans van afhaken te verkleinen, kun je de 
variatie toepassen die hieronder beschreven is. 
 

Variatie 
 Verdeel de groep bij aanvang in tweetallen (A en B). Vraag ze om op de 

gebruikelijke manier zich aan elkaar voor te stellen. Het hoeft geen 
eenrichting verkeer te zijn. Het mag ook door vragen stellen. 

 Na dit korte voorstelrondje wordt boven beschreven werkvorm toegepast. 
Alleen nu haakt A niet aan, omdat hij een overeenkomst herkent bij 
zichzelf, maar hij haakt, omdat hij een overeenkomst herkent met B. 
De zin waarmee A start wordt dan: 
“Ik stel B voor. Hij sluit aan bij …., omdat …”.  
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Vervolgens gaat hij door met het voorstellen van B. 
 

Onderbouwing 
Samenwerking tussen mensen wordt beter als ze overeenkomst hebben 
ontdekt. 
 
Bron 
Basis uitvoering: overlevering. Variatie: Henri Haarmans  
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