De Stelling

Duur: 10 – 20 min.
Grootte: < 12

Doel
• De deelnemers prikkelen en losmaken om mee te gaan denken.
• De deelnemers in beweging laten komen (fysiek en in denken).
• De mening of stemming peilen.
• Nuanceren van de opinie van de groep. Met name als er eenzijdig gestemd is worden
meestal toch argumenten voor de andere kant opgenoemd.
• Uitgangspunt(en) van de bijeenkomst valideren
• Evalueren van de bijeenkomst of vaststellen van de gemaakte beweging door de
groep.
Bruikbaar bij
Aan het begin of eind van een workshop of aan het begin van een nieuw onderwerp
tijdens een workshop.
Aanpak
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teken een tabel, zoals op de volgende pagina staat, op een flip-over. Schrijf de
stelling er nog niet in.
Leg de stappen van de werkvorm uit.
Plaats de stelling.
Geef de deelnemers ééns sticker.
Laat de deelnemers scoren.
Evalueer de score.
Begin met de laagste score door te vragen: “wat kunnen argumenten zijn voor ….?”.
Eindig met de hoogste score door dezelfde vraag te stellen.
De argumenten worden niet nabesproken.

Regels stelling
1. Eén bondige zin.
2. Geen (dubbele) ontkenningen.
3. Geen bijzinnen.
4. Geen bijvoeglijke naamwoorden.
5. Algemeen geformuleerd.
6. Geen vraagvorm, maar stellend.
7. Niet insinuerend.
8. Prikkelend.
9. Geen argumenten.
Regels scoren:
1. Eén sticker per persoon.
2. Plakken in stilte.
3. Niet plakken op de lijnen, maar in het vak.
Regels ophalen argumenten:

www.2facilitate.nl

De Stelling

pag. 1

1. Begin met de kant waar het laagst gescoord is, dus of bij de plus-kant of bij de minkant.
2. Elke opmerking is van waarde.
3. Schrijf letterlijk op wat gezegd wordt.
4. Geen discussie.
Tips
Houd de regie strak in de hand.
Nodig
Flip-over, viltstiften, stickers.
Variaties
De werkvorm kan ook creatief vormgegeven worden. Je kunt ook een schaalvraag of
lijnopstelling gebruiken. Zie ook de schaalstelling.
Bron
De werkvorm komt uit de metaplan methode en wordt door Wilfred Juffermans getraind
in de training ‘Effectief aan de Slag met Groepen (Brainstormen level 1)’.

Vormgeving flip-over of brown-paper

Plaats voor de stelling

++

+

-

--

Betekenis
• ++ Volledig mee eens
• + Mee eens, maar ik zie ook minpunten
• - Mee oneens, maar ik zie ook pluspunten
• -- Volledig mee oneens.
Bij het ophalen van de argumenten worden twee kolommen gemaakt:
• Onder de ++/+: Argumenten voorde pluspunten.
• Onder de -/--: argumenten voor de minpunten.
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