
 

 

      
 
JIJ: (opent je e-mail) 
‘Een oefening faalfitness van het 
Instituut voor Faalkunde, wat leuk!’ 
 
(je leest het volgende hardop voor) 
‘Het adres van het Instituut voor Faalkunde 
is Plompetorengracht 6V, 3512CC Utrecht. 
 
Het telefoonnummer is 030 – 2345 372,  
De website is te vinden op 
www.instituutvoorfaalkunde.nl, e-mail kan 
naar info@instituutvoorfaalkunde.nl.’ 
 

– RUIMTE VOOR IMPROVISATIE – 
 

JIJ: (kijkt nog eens goed) 
‘Oh, nu vergeet ik bijna het 
rekeningnummer NL65 RABO 0310 
9852 50 bij de Rabobank, het KVK-
nummer 30163155 en het BTW-
nummer 175717941.B01.’ 
 

– RUIMTE VOOR IMPROVISATIE – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadeaus geven 
 
 
 
 
 
Duo’s beelden cadeaus uit die ze met een ja en-houding 
aan elkaar geven en ontvangen 
 
Aantal deelnemers 
2 tot ongeveer 200. 
 
Benodigdheden 
Een lege ruimte, tafels en stoelen aan de kant. 
 
Tijd 
15 minuten. 
 
De game 
Vraag de deelnemers duo’s te vormen en zeg daarbij dat 
iedereen vandaag jarig is. 
 
Anke geeft Bram een cadeau. Ze doet dat door het cadeau uit te 
beelden en dit te overhandigen aan Bram, zonder te zeggen wat 
het is. Ze grijpt bijvoorbeeld naar een denkbeeldige kast die 
naast haar staat, haalt daar wat uit en laat door haar uitbeelding 
zien hoe groot en zwaar het is. Anke zegt daarbij: ‘Gefeliciteerd 
Bram, hier is je cadeau.’ 
Bram ontvangt het cadeau en benoemt wat het is. Hij zegt 
bijvoorbeeld: ‘Ja, leuk, bedankt voor deze koektrommel!’ 
Vervolgens vertelt Anke waarom ze een koektrommel geeft aan 
Bram: ‘Ik weet dat jouw koekjes snel oud worden, daarom krijg 
je deze luchtdichte koektrommel.’ Zo geven ze elkaar elk 
ongeveer zes cadeaus. 
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Nabespreking 
Vraag aan de deelnemers: 
• Is het gelukt om open te staan voor het idee van de ander? 
Zowel de gever als de ontvanger moesten in een ja en-houding 
op elkaar reageren. 
• Voor de ontvanger: ‘Je krijgt een cadeau, lukt het om dit 
positief te ontvangen door binnen de kaders van het uitbeelden 
te benoemen wat het is?’ 
• Voor de gevier: ‘Lukt het om mee te gaan met de situatie die 
de ander creëert?’ Misschien dacht Anke als gever bijvoorbeeld 
wel dat ze een magnetron had uitgebeeld. Bram, als ontvanger, 
benoemde wat het voor hem was: een koektrommel. Anke krijgt 
dus een nieuwe situatie voorgeschoteld. 
• Wat in jullie gedrag en houding maakt het mogelijk om mee te 
gaan met het idee van de ander? Het antwoord kan zijn: je 
eigen idee loslaten, spontaan durven reageren, aandacht bij de 
ander houden en een open houding naar de nieuwe situatie. 
                                                
 


