
In 5 stappen werken  
aan jouw persoonlijke doel.

Waar gaat het bij ZET EEN STAP! over?
Het is menselijk om je iets voor te nemen, om doelen te stellen, 
om iets te bereiken. Zoals goede voornemens in het nieuwe jaar, 
ergens meer grip op krijgen, aan een wens werken enz. Vaak is het 
lastig om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Ofwel er een
eerste stap in te zetten. ZET EEN STAP! is een hulpmiddel in spelvorm 
die jou helpt om met jouw  wens aan de slag te gaan. Door het samen 
in een groep  te spelen daagt ZET EEN STAP je uit om in actie te komen. 
Of het nu gaat om een lang gekoesterd voornemen, misschien zelfs een 
droom of ander soort doel, alle wensen mogen er zijn.

Hoe?
ZET EEN STAP! wordt in een groep van 4 tot 6 personen gespeeld. Bij 
elke uitvoering van ZET EEN STAP! is er een één spelbegeleider. Deze 
doet zelf ook mee aan het spel.  De spelbegeleider heeft ZET EEN 
STAP! vaker gedaan en ziet toe op een goede uitvoering. Met behulp 
van het ZET EEN STAP! spelbord en bijbehorende formulieren gaan de 
deelnemers aan de slag met het beantwoorden van vijf vragen. Hierbij 
geldt beperkte antwoordtijd per deelnemer. De bijgeleverde zandloper 
geeft de spreektijd aan, n.l. maximaal 2 minuten, terwijl de pion op de 
vraag staat die op dat moment behandeld wordt.
Speel ZET EEN STAP! met tussenpozen van circa 2 weken 3 tot 4 keer. Zo 
houdt je de vaart erin. In die tussenliggende tijd werkt de deelnemer aan 
eigen (actie)stappen, bedacht en besproken tijdens de bijeenkomsten. 
Bij iedere ZET EEN STAP! uitvoering komen de vijf stappenvragen terug. 
Je zult daarbij merken dat de antwoorden door genomen actiestappen 
veranderen en uiteindelijk de wens of het doel dichterbij brengen.

ZET EEN STAP!
Handleiding



Spreken en actief luisteren. 
Essentieel bij de uitvoering van ZET EEN STAP! zijn de afspraken bij 
spreken en luisteren. Als een deelnemer aan het woord is, wordt 
deze zo min mogelijk onderbroken. Hooguit kan de groep een vraag 
stellen wanneer verduidelijking nodig is. Hierbij is het wenselijk de 
onderbrekingen vanuit een positieve insteek toe te laten. Voor de 
luisteraar geldt actief luisteren: laat door je gedrag zien dat je gerichte 
aandacht hebt voor de ander en deze probeert te begrijpen. 

Leiding.
De spelbegeleider stelt de vragen volgens aanwijzingen op het spelbord, 
verduidelijkt deze eventueel en bewaakt de tijd en de positieve 
bemoedigende sfeer. Iedereen beantwoordt de ZET EEN STAP! vragen en 
maakt aantekeningen op een eigen ZET EEN STAP! deelnemersformulier.
 

Het spel spelen. Eerste bijeenkomst.
De spelbegeleider legt ZET EEN STAP! uit en iedereen ontvangt een eigen 
deelnemersformulier. Vervolgens worden de vijf vragen behandeld.

1. Associatiekaart. 
Hulp bij verwoorden van wens of doel. Totaaltijd circa 10 minuten.
Kies een associatiekaart die jouw wens of doel het meest verbeeldt. 
Omschrijf deze kaart met enkele woorden op het ZET EEN STAP! 
deelnemersformulier.

2. Wat is jouw wens of doel?
Start tafelgesprek. Antwoordtijd maximaal 2 minuten per persoon.
Vertel de groep wat jouw wens of doel is en schrijf dit daarna op het 
ZET EEN STAP! deelnemersformulier.

3. Hoe bereik je jouw wens of doel? 
Eerste eigen ideeën. Antwoordtijd maximaal 2 minuten per persoon.
Wat kun je zelf ondernemen, van wie of wat heb je hulp nodig?
Vertel de groep wat jouw wens of doel is en schrijf dit daarna op het 
ZET EEN STAP! deelnemersformulier.

4. Complimenten en/of tips. 
Ontvang ronde. Totaaltijd maximaal 15 minuten.



Iedereen geeft elkaar complimenten of tips die bijdragen aan het 
behalen van wens of doel. In deze ronde spreekt iedereen max. 1 
min. complimenten of tips uit. Tijd per deelnemer circa 3 minuten. De 
ontvanger noteert de belangrijkste informatie op het eigen ZET EEN 
STAP! deelnemersformulier.

5. Wat ga je hier morgen mee doen? 
Actie stap plan ronde. Antwoordtijd maximaal 2 minuten per persoon.
Mijn eerstvolgende stap is…………. 
Schrijf deze actie stap(pen) op het ZET EEN STAP! deelnemersformulier.

Afsluiting.
Noteer onderaan het ZET EEN STAP! formulier op de 0 tot 10 schaal de 
positie “waar sta ik nu” t.o.v. gekozen wens of doel zoals het op dat 
moment voelt. (bij 10 is wens of doel bereikt).

Het ZET EEN STAP! formulier kan na afloop aan de deelnemer 
meegegeven worden, ofwel de spelbegeleider neemt de formulieren in 
en deelt ze bij eerstvolgende bijeenkomst weer uit. 
 

Vervolg bijeenkomsten.
De deelnemers ontvangen een nieuw ZET EEN STAP! deelnemersformulier.

1.  Wat ging goed? 
Terugblik ronde. Antwoordtijd maximaal 2 minuten per persoon.
Bij de 1ste vraag herhaalt de deelnemer wens of doel van de 1ste 
bijeenkomst en vertelt de groep hoe het met het actieplan (vraag 5 
vorige bijeenkomst) is gegaan. Waar ben je tevreden over, wat ging 
succesvol, wat leerde je?

2. Wens of doel. 
Herhaal of pas wens of doel aan. Antwoordtijd max. 2 min. per pers.
Is na de laatste bijeenkomsten een wens of doel gewijzigd? Pas dan in 
deze ronde de omschrijving aan en vertel de groep over verandering 
of behoud van oorspronkelijke wens of doel. Noteer (aangepast) wens 
of doel op het nieuwe ZET EEN STAP! deelnemersformulier bij 2. 

3 t/m einde spel.  
Het vervolg is zoals bij de eerste ZET EEN STAP! bijeenkomst. 



Als er stappen zijn gezet (vraagronde 5) ) leidt dit bij de deelnemers 
tot meer zelfvertrouwen en nieuwe mogelijkheden, soms ook op 
andere vlakken . Deze veranderingen, hoe klein dan ook, stellen de 
deelnemer (en meedenkers) in staat om op steeds nieuwe manieren 
mogelijkheden te ontdekken op de weg naar wens of doel en daarmee 
om een volgende stap te zetten
“De weg zelf is je bestemming.” Confucius

 

Spelregels: (zie ook het spelbord)
• Alle voornemens, dromen of wensen mogen er zijn. 
• We laten elkaar uitpraten. 
• Voor elke vraag krijgt iedere deelnemer max. 2 min. om te antwoorden. 
• De groepsbegeleider doet zelf ook mee.
• Wat gezegd en gedeeld wordt blijft onder ons.
• Kom op tijd.
• We zetten onze telefoons uit. 

Inhoud spel:
1 spelbord, 1 zandloper, 1 pion, 1 doos associatiekaarten,
25 deelnemersformulieren, 1 handleiding.

De methode ZET EEN STAP! is bedacht, ontwikkeld en vormgegeven door een 
groep samenwerkende wijkprofessionals in Utrecht, die enthousiasme delen 
rondom de principes van positieve gezondheid. Deze initiatiefnemers komen uit de 
organisaties van o.a.       

Kijk voor meer informatie ook op: 
www.zeteenstap.nl


