
Het dilemmaspel

Benodigdheden: kaartjes, pennen of stiften

Doel: Doel van het spel is om na te gaan waardoor een bepaalde situatie voor iemand als 
een dilemma ervaren wordt. (Het is dus niet de bedoeling om tot een oplossing te komen.) 
Het gaat erom om als groep die ander te helpen zijn/haar dilemma te verhelderen.

Planning: Van tevoren is het handig om even te overleggen met de groep over de aanpak. 
Er kan gekozen worden om een paar mensen uitgebreid aan bod te laten komen of iedereen 
een beperkte tijd. (Bij de eerste optie kan aan het eind nog een rondje gehouden worden 
waarbij de mensen die niet aan de beurt zijn gekomen in het kort iets vertellen over het door 
hen gekozen dilemma.)

Werkwijze: Iedereen krijgt een pen/stift en enkele kaartjes en schrijft op ieder ervan één 
dilemma. De dilemma’s hoeven niet voort te komen uit eigen ervaringen als ze maar 
realistisch zijn. Hieronder een paar voorbeelden:

- Iemand laat aan jou merken iets te voelen voor jouw broer/zus. Jij ziet het echter 
absoluut niet zitten als die twee een relatie zouden krijgen.

- Je bent net zwanger en gaat solliciteren. Tijdens het gesprek wordt gevraagd of je een 
kinderwens hebt.

- Een man vraagt of hij geld van jou kan krijgen voor de trein. Hij zegt dat zijn pinpas 
weigert en ook heeft hij geen contant geld bij zich.

Als iedereen klaar is worden de kaartjes verzameld en kunnen ze op een tafel gelegd of 
doorgegeven worden. Nadat ze allemaal gelezen zijn, kiest men er om de beurt eentje uit. 
Dit dilemma wordt voorgelezen en diegene die het koos kan zijn/haar keuze nader toelichten. 
Vervolgens vindt er een dialoog plaats totdat alle aspecten van het dilemma zijn verduidelijkt. 

Het gaat er dus om door te vragen zodat alle factoren die meespelen aan het licht komen. 
Zoals bij het laatste voorbeeld: hangt het er vanaf hoe de persoon die om geld vraagt eruit 
ziet? Speelt de grootte van het bedrag mee?  Enzovoort.

Tip: Zorg dat iedereen vooraf aan de bijeenkomst op de hoogte is zodat men alvast kan 
nadenken over mogelijke dilemma’s.


