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Landkaart Kennismaking Duur: 10 - 20 min. 

Grootte: onbepaald 
  

Doel 
Op een snelle manier iets meer van elkaar te weten komen en verbindingen 
leggen tussen deelnemers. Maar ook: Kennismaken op een meer persoonlijk 
niveau in relatie tot werk/taak.  
 
Bruikbaar bij 
Deze werkvorm is ook heel goed te gebruiken bij groepen die elkaar al (denken 
te) kennen. Het zorgt er voor dat deelnemers met elkaar in gesprek raken en 
er daardoor verbinding ontstaat. Afhankelijk van de uitvoering kun je hem 
informeel houden of juist betrekken op de workshop.  
Het is een speelse, luchtige werkvorm die dieper gaat dan je in eerste instantie 
denkt. 
 
Meervoudige interesses 
Lichamelijk-kinesthetisch, Interpersoonlijk. 
 
Aanpak 
 
Basisuitvoering 
1. Maak de ruimte vrij van obstakels. 
2. Vertel de deelnemers dat de landkaart van NL op de grond ligt. Je kunt er 

voor kiezen wel of niet aan te geven waar het noorden is. 
3. Even oefenen: ga op de plek staan waar je nu woont.  

Doe het zelf voor of laat het gebeuren afhankelijk van het doel van de 
bijeenkomst. 

4. Ga nu op de plek staan waar je roots liggen, dus waar je geboren en 
getogen bent. 

5. Je kunt nu deelnemers vragen stellen over hun geboortegrond. Of 
deelnemers die dicht bij elkaar staan informatie uit laten wisselen over hun 
geboortegrond. 

 
Op deze basisuitvoering kun je gaan variëren. Een paar mogelijkheden staan 
bij de variaties.   

  
Tips 

 Aandacht de persoon of personen die alleen staan of buiten NL hun wortels 
hebben liggen. 

 Doe het zelf eerst een keer om te ervaren wat het gaan staan op de plek 
waar je roots liggen met je doet. 
 

Variaties 
Bij internationale groepen kun je de kaart aanpassen in die van Europe/wereld. 
 
Suggesties voor vragen: 

 Vraag de deelnemers op de plek te gaan waar ze de mooiste herinnering 
aan hebben en laat ze dat met elkaar delen. Bijvoorbeeld met de vraag: 
Welke herinneringen zijn dat en hoe beïnvloeden die jou? 
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 Ga op een plek op de kaart staan waar je graag een keer naartoe wilt. Wat 
trekt je zo aan aan die plek? 

 Vraag als iedereen op z’n plek staat: wat van die plek heb je meegenomen 
wat kenmerkend is voor jou en hoe je in je werk staat? 
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