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Mix & match: gezamelijke normen

Om afspraken te kunnen maken die gelden voor iedereen, moet je eerst de normen in je groep kennen. Ga 
daarom van start met grenzen van de groep. Wat vinden jullie wel of niet aanvaardbaar? 

Een pintje drinken tijdens de vergadering moet kunnen. Maar het kan in onze leidingsploeg niet dat 
iemand vijf pinten na elkaar drinkt en de boel in de war stuurt.‘‘
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Opdracht
Geef iedereen een blad met de groepsnormen. Ieder scoort de situaties met een score van - 2 tot + 2 (- 2 = 
totaal niet aanvaardbaar, + 2 = absoluut aanvaardbaar).
Maak groepjes van drie à vier personen.  Elk groepje probeert per situatie tot dezelfde score te komen.
Probeer uiteindelijk per situatie de scores van de groepjes te bundelen tot één score van de volledige groep. 
Zo kom je te weten waar de normen en de grenzen van de ganse groep liggen.

Soms kom je misschien niet tot een één standpunt. Dat is geen probleem: het is niet de bedoeling om aan 
deze voorbeeldsituaties concrete afspraken te koppelen. Belangrijk is wel dat je met de groep nadenkt over 
probleemsituaties en grenzen verkent.

Done? Ga verder naar gezamenlijke visie. Hierover vind je alle informatie op de website, Extra: Mix en Match 
– Gezamenlijke visie

Begeleidingstip
Door deze methodiek wordt duidelijk of de groep eerder tolerant tegenover alcohol en/of cannabisgebruik 
staat of niet. Individueel kan er tussen leiding grote ver-schillen zijn in persoonlijke normen. Kunnen jullie 
deze overbruggen en tot een gezamenlijke groepsnorm komen? Welke richting willen jullie uit en wat vinden 
jullie belangrijk is de vraag die jullie zich later zullen stellen.  

GRENZEN VAN DE GROEP

Wat?      
Je denkt na over de normen en grenzen van de 
groep: wat vinden jullie wel of niet aanvaardbaar? 
Uiteindelijk komen jullie tot een gedeelde mening.

Materiaal
Schrijfgerief
Groepsnormen (zie onder - evenveel prints 
als deelnemers)
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Groepsnormen

(1) De leiding rookt tijdens de activiteiten in de nabijheid van leden.
                       

(2) Op kamp mogen de oudste leden elke avond drie pinten drinken.

(3) Op kamp mogen de oudste leden na elke maaltijd één sigaret roken.

(4) Op ledenweekend drinkt de leiding ‘s avonds goed door.

(5) De leiding laat tijdens het kampvuur een joint rondgaan bij de leden van de oudste
      groep.

(6) Op kamp nodigt de kookploeg de leiding iedere middag uit voor een aperitiefje.

(7) Om iedereen tevreden te stellen, worden naast bier ook alcopops (breezers,
      smirnoff…) meegenomen op kamp.

(8) Leden zeggen thuis dat ze naar de jeugdbeweging gaan, maar eigenlijk zitten ze
      op café.

(9) De leiding rookt joints tijdens de pauze.

(10) De oudste leden mogen op kamp roken wanneer ze er zin in hebben.
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