
Werkvormen 
Lemniscaat Loop-kaarten
Een kaartspel met 50 polariteiten om te verbinden
Vol tegenstellingen en boeiende vragen

www.lemniscaatloop.nl



Trekken of  kiezen van een kaart?

Wanneer je een kaartje kiest, gebruik je je hersenen. 
Wanneer je een kaartje trekt, doe je dat op gevoel. 
Voor beide is iets te zeggen. Door een kaartje te 
kiezen, kun je gericht aan een bepaald thema werken 
en kun je nagaan wat de redenatie is dat je juist dit 
kaartje hebt gekozen. Op die manier krijg je inzicht in 
je gedachtegang.

Is ongezien een kaartje trekken puur toeval? Ik durf te 
beweren dat het kaartje dat je op dat moment 
belangrijk voor je is. Een kaartje pakken op gevoel 
geeft ruimte aan je intuïtie en die is heel krachtig.
Ik zou zeggen probeer beide, voel wat goed is voor het 
moment en kijk wat het oplevert!
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Alleen of samen?
• Trek of kies een kaartje uit de stapel

• Lees de tegenstelling

• Lees de vragen

• Waar raakt het jou?

Trek of kies een kaartje wanneer je alleen bent. Lees 
met aandacht. Waar raakt het jou?

Trek of kies een kaartje wanneer je samen met 
anderen bent. Vertel elkaar wat de tegenstelling 
en/of de vragen voor jou persoonlijk betekenen.

Trek of kies een kaartje namen je gehele team en 
vertel wat de polariteit voor jou betekent binnen het 
team.

2



Gebruik de ruimte!
• Schrijf de twee tegenstellingen op twee briefjes

• Leg de briefjes in de ruimte

• Loop door de ruimte en vind een plek waar je wilt staan

• Wat maakt dat je die plek kiest?

• Verander van plek.

• Ervaar wat de ruimte met je doet.

Dit kun je alleen doen, met een vriend of vriendin, met 
een coach of met je team.

Loop door de ruimte en verken de verschillende plekken. 
Dichterbij, verderaf. In het midden of vanaf de zijkant.

Deel je ervaringen.
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loslaten



Lemniscaat Loop!
• Schrijf beide tegenstellingen op een apart briefje.

• Leg de briefjes op twee à drie meter (of wat goed 
voelt) uit elkaar op de grond.

• Ga bij het ene briefje staan. Wat neem je waar?

• Ga bij het andere briefje staan. Wat neem je waar?

• Loop om de briefjes heen in de vorm van een 
lemniscaat (een liggende acht). 

• Wat neem je waar?
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Positiebepaling!
• Schrijf de twee tegenstellingen op twee briefjes

• Leg een touw of maak een denkbeeldige lijn in de ruimte

• Leg aan het einde aan weerszijde de briefjes neer

• Ga op verschillende plekken op de lijn staan

• Neem waar hoe het waar voelt.
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Waar sta je op de lijn? 

Ook een werkvorm die je alleen of samen kunt doen!

hulpbronhindernis



Stoelendans!
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stoppendoorgaan

• Zet drie stoelen in de ruimte. Stoel 
1 is de plek waar je observeert en 
een soort scheidsrechter of 
regisseur bent.

• Neem plaats op stoel 1 en trek of 
kies een kaart.

• Noem stoel 2 naar de ene 
tegenstelling (doorgaan) en stoel 
3 naar de andere tegenstelling 
(stoppen). Hoe kijk je vanuit stoel 
1 naar de stoelen 2 en 3?

• Ga op stoel 2 zitten en leef je 
helemaal in en praat hardop mee 
met wat de functie (doorgaan) die 
de stoel heeft te vertellen.

• Doe hetzelfde op stoel 3 (stoppen)

• Ga net zolang verzitten totdat 
‘jullie’ (stoel 2 en 3) het ‘eens’ zijn. 
Gebruik stoel 1 om af en toe even 
afstand te nemen.



Gewoon anderoms doen!
• Trek of kies een kaart
• Wat is je favoriete kant? (structuur of chaos)
• Kom uit je comfortzone en ga juist het 

tegenovergestelde doen!
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Om met Johan Cruijff te spreken “Ieder nadeel heeft zijn 
voordeel”. Onderzoek in het dagelijkse leven welke 
voordelen het tegenovergestelde kan opleveren!

Ben je meer van de structuur? Laat die dan eens een 
dagje los. Sta jezelf toe dat het een rommeltje wordt en 
benoem aan het einde van de dag wat de chaos je heeft 
opgeleverd.

Ben je meer van de chaos? Stroop je mouwen op, ruim 
op, plan, kom op tijd en kijk wat de structuur je aan het 
einde van de dag oplevert.


