
ACTIVITEIT -
VERTEL OVER EEN FOTO DIE JE VROLIJK MAAKT

Met behulp van deze activiteit kan je mensen prikkelen om iets te vertellen en het geeft jou als trainer
een beeld van hun vertelvaardigheid. Deze activiteit is een variatie op de letter A activiteit en kan
goed gebruikt worden om nog duidelijker te maken wat de rol van de verbeelding van de luisteraar is
bij het delen van verhalen.

Doelen

● deelnemers door middel van een foto in contact brengen met een vrolijk
gevoel

● deelnemers (op een laagdrempelige manier) aansporen om een kort
verhaaltje te vertellen

● deelnemers vertrouwd maken het gegeven dat als iemand een verhaal
vertelt aan een groep mensen iedere luisteraar op een andere manier
invulling geeft aan wat hij/zij hoort.

● deelnemers bewust maken van het gegeven dat de verteller en de
luisteraar allebei een actieve rol hebben

● deelnemers iets van elkaar laten weten (kennismaking bevorderen)
● jou als trainer enigszins inzicht te geven in de vertelvaardigheid van de

deelnemers

Duur
Afhankelijk van het aantal deelnemers. Zoeken van foto en tijd om over het
verhaaltje daarbij te denken circa 5 min; tijd per deelnemer circa 3 min. (incl
beschrijving van andere deelnemer)

Deelnemers
Meer dan 1, bij voorkeur meer dan 3. Geen duidelijk maximum aantal, maar
naarmate er meer deelnemers zijn, zal deze activiteit langer duren.

Materiaal Apparaten waarop iedere deelnemer foto uit eigen archief kan zoeken
(mobiele telefoon, laptop etc.)

Instructies

Doe deze training in een vroeg stadium van de training.
Benadruk dat het om een foto uit eigen archief gaat die hen vrolijk stemt.
Benadruk dat ze de foto niet aan anderen mogen laten zien totdat jij daarom
vraagt.

Stappen

● Vraag iedere deelnemers op een mobiel apparaat (doorgaans zal dit een
telefoon zijn) om een foto uit te zoeken die hen vrolijk stemt. Geef hen
daartoe 5 minuten

● Vraag hun die foto niet anderen te laten zien
● Vraag een van de deelnemers over de foto te vertellen (bijvoorbeeld: waar

is deze genomen en wanneer, met wie was je, waarom maakt de foto je
vrolijk)

● Als de deelnemer klaar is met zijn/haar verhaaltje, vraag dan aan een
andere deelnemer om de foto te beschrijven zoals hij/zij denkt dat die eruit
ziet op basis van wat er over verteld is

● Vraag daarna aan de eerste deelnemer om de foto aan de groep te laten
zien

● Herhaal dit totdat iedereen over zijn/haar foto heeft verteld en iedereen op
basis van dat verhaaltje heeft beschreven hoe hij/zij denkt dat de foto eruit
ziet.



Vraag hierna aan de deelnemers waar de verschillen tussen hoe je denkt dat de
foto eruit ziet en hoe deze in werkelijkheid is door ontstaan. Geef hen de tijd om
zelf met het antwoord te komen (in de lijn van: het verhaaltje over de foto roept bij
mij beelden op). Als het antwoord eenmaal is gegeven, kan je een bruggetje
bouwen naar hoe iedereen een eigen invulling geeft aan het verhaal dat hem/haar
wordt verteld en dat dit impliceert dat niet alleen de verteller, maar ook de luisteraar
een actieve rol speelt in hoe een verhaal wordt ‘ontvangen’.

Hints & Tips

Hou de oefening ‘licht’. Deze is bedoeld als een speelse introductie in storytelling
en de actieve rol van de verteller én de luisteraar.
Als de groep groter is dan 8 mensen, kan je ervoor kiezen de groep in duo’s op te
splitsen. Een iemand begint met vertellen over de foto, de luisteraar beschrijft
vervolgens hoe hij/zij denkt hoe de foto eruit ziet en daarna worden de rollen
omgedraaid. Nadat iedereen dit heeft gedaan, breng je de groep weer bij elkaar en
stel je de vraag waar de verschillen door ontstaan.


