Activiteit

Draaiende cirkels

LETS-groep
Doelstelling

LETS Aalst-Oudenaarde - 20 iets/uur
Letsers met elkaar op een leuke en ongedwongen
manier met elkaar in contact brengen (sociaal).
Vraag en aanbod op elkaar afstemmen (praktisch).
Een zeer doeltreffende kennismakingsprocedure
waarbij het ijs snel gebroken is.
De drempel om contact te nemen, wordt verlaagd.
Een vertrouwd contact maakt ‘letsen’ makkelijker.
Heeft inzicht in de manier waarop LETS werkt. Het
stimuleert initiatief tussen mensen.
Zowel nieuwe leden als anciens zijn welkom.
Een grote ruimte.
2 rijen stoelen staan in een cirkel naar elkaar gericht.
Een binnen- en buitencirkel.
Kan meermaals op een jaar bij een instapmoment of een
feest.
De begeleider van de draaiende cirkel legt het doel
uit.
Elke persoon gaat op de plaats zitten waar haar/zijn
LETS-nummer staat met zijn/haar vraag en aanbod.
De groep wordt verdeeld in twee: ene helft mensen
zit op de binnenste ring stoelen (A), de andere helft
op de buitenste (B) met de gezichten richting groep A
(zie foto).
De deelnemers praten 5 minuten over wie ze zijn, de
hobby’s, elkaars vraag en aanbod, … .
Na 10 minuten wordt muziek afgespeeld en
verschuiven de mensen in ring B (buitenste cirkel)
met de klok mee.
Na een drietal keer wordt mondeling geëvalueerd:
wie heeft met wie nieuwe transacties kunnen
onderhandelen en wat zijn deze dan?
Het tempo van de oefening is aanpasbaar aan de
behoeften en de ervaring van de deelnemers.
De deelnemers hebben er soms moeite mee de
opdracht binnen de tijd uit te voeren. Het is dan
nuttig hen te waarschuwen één minuut voor het
verstrijken van de tijd.

Doelpubliek
Plaats/benodigdheden
Frequentie
Omschrijving
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Timing
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Organisatie
Voorbereiding
Medewerkers

Extra
Voor vragen

Geen.

Een cd-speler en cd’s of een muzikant.
Evenveel stoelen als deelnemers, eventueel 1 tafel
per 2 of 4 deelnemers.
Papier en balpennen.
Op een dubbel geplooid karton worden naam, LETSnummer en vraag en aanbod geschreven.
Niet omschreven.
e-mail: lets@welzijn.net
website: http://lets.welzijn.net/

In Sint-Niklaas gebruikten ze deze speelse manier om
vraag en aanbod uit te wisselen. En of er transacties ontstonden!
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Waardering in
LETSeenheden
Middelen

Iemand zorgt voor een zaal en stoelen.
1 begeleider: kan eventueel mogelijke
gespreksonderwerpen aanreiken.
Het is niet slecht om in de draaiende cirkel een aantal
enthousiaste mensen te hebben die de groep
aanzetten om door te schuiven als de muziek wordt
gestart.
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