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Werkvorm huiselijk geweld: Opiniespel  

Doelen:   

• Deelnemers worden zich bewust van hun eigen normen en waarden die een rol kunnen 

spelen in hun kijk op en waardering van relaties  

• Deelnemer wordt zich bewust van de handelingsbereidheid en de beslisdrempel inzake 

huiselijk geweld 

Tijd:    30 min. 

Materiaal:        Opiniebladen, dropjes en pepermuntjes 

Uitvoering:       

Maak een speelveld op een grote flap met 4 vlakken voorzien van de nummers 1 t/m 4.  Geef de 

deelnemers de volgende instructie: 

Je krijgt een blad met daarop 4 situaties. De vraag is: ‘over welke situatie maak jij je het meest 

zorgen?’ Ga niet met elkaar in discussie. Verdeel de 3 dropjes over de situaties die je zorgelijk vindt. 

Het pepermuntje zet je in op de situatie die je niet zorgelijk vindt. De 3 dropjes moet je verdelen, het 

pepermuntje hoef je niet in te zetten. 

Nabespreking: 

Vraag aan de deelnemers naar hun  motivatie van de verdeling van de dropjes en pepermuntjes. 

Aan de hand van de verdeling op het vel is het mogelijk te zien hoe de meningen liggen binnen de 

groep. Hierover kan een discussie ontstaan. Het zal duidelijk worden dat het waarderen van de 

situaties veelal beïnvloed wordt door individuele normen en waarden van de deelnemers. 

Waarschijnlijk zal dat in hun werksituatie ook het geval zijn. 
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Een vrouw verteld dat ze van 
haar man nergens heen mag. Ook 

mag ze haar mobiel niet 
gebruiken. 
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In een gezin hebben vader en 
moeder al jarenlang heftige 

ruzies waarbij soms het kalk van 
de muren valt. Het gezin heeft 

drie kinderen. 
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Een vrouw zit constant op de huid 
van haar man. Elk wakker 
moment heeft zij negatief 

commentaar op alles wat hij doet 
en hoe hij er uit ziet. 
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Een man slaat regelmatig zijn 
vriend. Daarna heeft hij altijd 

spijt. Dit gebeurt elke paar 
weken. 
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Een vrouw mag van haar man 
niet meer naar de kerk en naar de 

Bijbelavonden. Hij probeert alle 
pogingen van gemeenteleden om 
contact met de vrouw te leggen 

te voorkomen. 
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Een vrouw dreigt met zelfmoord 
als haar partner het uit wilt 

maken. Daarnaast zegt ze “ik 
weet niet wat ik met de kinderen 

doe als je bij me weggaat!” 
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Man en vrouw hebben 5x per 
week geslachtsgemeenschap. Als 
de vrouw niet wilt zegt de man 

dat het bij het huwelijk hoort. Ze 
laat hem dan maar begaan. 
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Een man moet aan zijn vrouw 
steeds toestemming vragen om 
geld uit te geven. Hij heeft niet 

zelf de beschikking over het geld 
wat hij verdient. 

 


