Techniek: Het kernkwadrant
Speltips en -suggesties

Voorbereiding
Voor u een spel kunt spelen, moet u eerst een aantal voorbereidingen treffen. Deze
voorbereiding is eventueel ook als spel met een groepje uit te voeren.
1. Maak een speelbord met vier kwadranten volgens het volgende model. De kleuren zijn
optioneel.

Kernkwaliteit

Valkuil
Te veel van het goede

Positief tegenovergestelde

Positief tegenovergestelde

Te veel van het goede

Allergie

Uitdaging

2. Formuleer een aantal kernkwaliteiten en bedenk voor iedere kernkwaliteit een
bijbehorende valkuil, uitdaging en allergie.
Tip: op internet zijn ook goed bruikbare lijstjes hiervan te vinden.
3. Maak kaartjes om straks op het speelbord te leggen en vul ze in met het resultaat van
stap 2. Zo ontstaan vier setjes, een voor ieder kwadrant:





Kernkwaliteiten
Valkuilen
Allergieën
Uitdagingen

Met deze setjes kaarten en het speelbord kan op verschillende manieren ‘gespeeld’ worden.
We hebben gekozen voor spelvormen zonder winnaar, omdat het meer gaat over het
gesprek dat het oplevert.
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Speltip 1: Welke kwaliteiten in ons team? En welke gevaren?
1. Speel in groepjes van 4 tot 6 personen. Er kan voor gekozen worden te groeperen per
bouw en het spel dan ook vanuit dat perspectief te spelen. Er kan natuurlijk ook voor
gekozen worden het perspectief van het hele team aan te houden.
2. Schud ieder setje kaartjes apart.
3. De spelers kiezen om de beurt uit de stapel Kernkwaliteit een kwaliteit die zij in het team
aanwezig achten en leggen dat in het betreffende kwadrant. Zij lichten iedere keuze die
ze maken toe.
4. Aan het einde van de eerste ronde ligt er dus een stapeltje kaartjes in het eerste
kwadrant. Met dit stapeltje gaat het spel verder.
5. De kaartjes met kernkwaliteiten worden hierna stuk voor stuk in het spel gebracht om er
de bijbehorende kaartjes van de andere kwadranten bij te zoeken:
a. De spelers kiezen om de beurt een kaartje uit een van de andere stapels om het
speelbord compleet te krijgen voor de betreffende kernkwaliteit, en lichten hun
keuze steeds toe.
b. Zodra het speelbord compleet is voor een kernkwaliteit, wordt dat setje apart
gelegd en gaat het spel door met de volgende kernkwaliteit, tot deze op zijn.
NB: houd opmerkingen bij over de inhoud van de stapeltjes. Wellicht leidt dat nog tot nieuwe
inzichten of aanvullingen.

Speltip 2: Welke kwaliteit schuilt achter een valkuil?
Volg hier dezelfde opzet als onder 2, maar nu vanuit de valkuilen die in het team
geconstateerd worden.
Het gaat hier om het volgende: als bepaald gedrag gesignaleerd wordt dat niet gewaardeerd
wordt, welke kwaliteit zit er dan achter? Is die wellicht beter in te zetten? Welke uitdaging is
aan de orde?

Speltip 3: Functionerings- of coachingsgesprek
In een een-op-een-gesprek met een personeelslid kan het kernkwadrant ingezet worden om
ontwikkelingspunten aan de orde te stellen.
Laat de medewerker bijvoorbeeld op het speelbord aangeven welke kernkwaliteiten hij vindt
dat hij heeft, en hoe de bijbehorende kwadranten er voor hem dan uitzien. Dit kan op
zichzelf al interessante gespreksstof opleveren.
Bespreek vervolgens op welke punten hij zich het komende jaar wil gaan ontwikkelen.
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