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Wat maakt een groep een groep?

Gezamenlijk doel, verlangen of na te streven resultaat: maak dat zelf helder of laat de
deelnemers hun intenties uitspreken.
Werken vanuit een gezamenlijke pijn- of vertrekpunt: waar hebben ze het meest last van?
Gezamenlijke regels, normen, waarden, gedragscodes: zusterschapsmanifest en
deelnemers aanspreken op hun gedrag, tijdsstructuur
Communicatie op verschillende lagen; emotioneel, fysiek, de verschillende zintuigen: denk
bv aan aanraking, lang aankijken, echt luisteren, elkaar voeren, gezamenlijk lunchen.
Bewust zijn van het collectieve veld en hoe deelnemers dat dragen en er invloed op
hebben.
Verantwoordelijkheid aan deelnemers geven: opruimklussen, huiswerk, taakverdeling,
tijdens training en/of buiten de lessen aan de slag zetten (kunnen ze het ook zonder jou?)
Deelnemers zien voor wie ze zijn in de groep: behoeften inventariseren, individuele
processen in de groep doen, klassikaal feedback geven, benoemen van iemands rol in de
groep. 
Eliciteren is installeren: wat jij als leider doet, doet de groep onbewust na. Dus sluit alle
deelnemers (en hun ouders, geschiedenis, ervaring en gedrag) in je hart in, durf kwetsbaar
te zijn, ga voor en geef permissie
Draag zorg voor en wees je bewust van (on)veiligheid.
Stimuleer interactie met verschillende deelnemers onderling: wissel expliciet van partners.
Breng intimiteit in door bv delen, hartsverbinding, ontvang- en overgave-oefeningen,
elkaar aanraken, gezien worden en jezelf laten zien, fysiek de ruimte nemen
Pak zelf de leiderschapsrol en ga als leider ook voor in kwetsbaar deelnemer zijn
Goed afsluiten; creëer ruimte voor reflectie, rondmaken van het thema, mogelijkheid om
iets terug te geven aan de leider, dankbaarheid etc. 
Veiligheid creëren: steeds dezelfde plek, besloten ruimte, voorspelbaarheid in het
programma

Er bij horen
Mensen zijn groepsdieren. We willen graag ergens bij horen. We zullen dus steeds ons best
doen een groepen of deelnemers binnen een groep te vinden die bij ons passen.  

We kunnen verbinden en een groep vormen vanuit de onderlinge connectie (allemaal
eenzelfde visie, haar kleur, verlangen etc). Of we verbinden vanuit weerstand tegen dat wat
buiten / anders / niet bij de groep hoort. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan het groeiende
patriotisme door de koude oorlog. En door de grote afkeur van alles Russisch werd de
verbondenheid van de Amerikanen onderling groter. Dit komt omdat men zijn eigen (of
groeps-) identiteit alleen kan definiëren in relatie tot de ander. Zonder de ander is er geen zelf. 

Deze kennis kun je inzetten om jouw losse deelnemers een hechte groep te laten vormen.
Want ook zij hunkeren er naar om zich te verbinden. Met iedereen in de groep. Je hebt dat
alleen wel te faciliteren. 

Dit werkt verbindend in groepen:

Bedenk wat jij in jouw programma nog kan doen ter versteviging van het groepsproces. Wat
doe jij al natuurlijk? Wat heeft minder aandacht voor je, maar mag je meer doen? 


