
 
 

Toelichting op het Keuzespel: 

KEUZESPEL 

'Ontdek uw blinde vlekken bij het maken van 
keuzes'  

In het traject van binnen naar buiten moeten medewerkers 
vaak belangrijke keuzes maken. Soms gaat dat makkelijk, 
maar er zijn wellicht ook keuzes die lastiger zijn. De bedoeling 
van dit spel is  te helpen bij het maken van keuzes, zodat deze 
makkelijker gaan of van betere kwaliteit zijn. Het spel kan ook 

helpen te onderzoeken waarom bepaalde keuzes toch niet uitgevoerd worden.  

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN  
Het Keuzespel stuurt niet in de richting van een bepaalde keuze, maar richt zich op 
verbetering van het keuzeproces. Dat betekent dat de persoon die centraal staat, de vrijheid 
én verantwoordelijkheid houdt voor de inhoud van de gemaakte keuze.  

Het Keuzespel is een goed hulpmiddel voor iedereen die zelfstandig een belangrijke keuze 
gaat maken. Ook is het bestemd voor professionals die anderen helpen bij het maken van 
keuzes. Het spel is tevens zinvol bij het terugkijken op een gemaakte keuze, zodat u daar 
lering uit kunt trekken voor de toekomst.  

TOELICHTING  
Uitgangspunt van het spel: het stellen van de juiste vragen is bij het maken van keuzes.  
 
Er zijn 64 vragen en opdrachten. Deze zijn verdeeld in 7 categorieën. De categorieën, met 
daarbij een voorbeeldvraag, zijn:  
1. Verkenning ‘Wat wil je met deze keuze bereiken?’  
2. Informatie  ‘Hoe betrouwbaar is de informatie die je verzameld hebt?’ 
3. Waarden ‘Wat vind jij belangrijk in het leven?’ ‘Wat betekent dat voor deze keuze?’ 
4. Gevoelens ‘Welk gevoel roepen de verschillende mogelijkheden op?’ 
5. Motieven ‘Wat beÏnvloed de keuze tussen de mogelijkheden?’  
6. Gevolgen ‘Bedenk bij elke keuzemogelijkheid: als ik dit kies, vind ik mezelf … ‘  
7. Manieren van kiezen ‘Wat zou je kiezen als je met niemand rekening hoeft te houden?’  
 
Naast de vragen bevat het spel ook een set van 29 kaarten met afbeeldingen. Daarmee kunt 
u op een associatieve manier kijken naar de keuze waar u voor staat.  
 

TITELGEGEVENS 
• Doosje met 100 kaarten en spelregels voor vier spelvormen.  
• Auteurs: Peter Gerrickens, Marijke Verstege en Paul Beekers.  
• Prijs: € 24,95 (incl. 19 % BTW). • ISBN: 97890-74123-235 D 

> Keuzespel bestellen in webwinkel 
> Download spelregels Keuzespel 

Bron: http://www.kwaliteitenspel.nl/pdf/speelwijze_keuzespel.pdf 


