Werkvorm 29: Fotokaarten
Naam:
Doel:
Aantal deelnemers:
Benodigdheden:

Fotokaarten
Reflecteren, gevoelens delen, evalueren
5-30
Fotokaarten

Wat zijn fotokaarten?
Fotokaarten zijn kaarten met afbeeldingen die je kunt inzetten voor reflectie en communicatie. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Werken
met visuals (foto’s en andere tweedimensionale beelden) is verfrissend en
inspirerend. Het heeft een zeker verrassingseffect en brengt nieuw elan
in een proces. Het is een zeer efficiënte en effectieve manier om snel tot
resultaten te komen. Het werkt onder andere goed als mensen kritiek hebben op collega’s, de afdeling of de werkgever en dit niet durven te uiten.
Werken met een metafoor is dan veilig.

De toepassingsmogelijkheden van visuals zijn divers. Bijvoorbeeld: visieontwikkeling, innovatie, communicatie en samenwerking, patronen doorbreken, creativiteit, diversiteit benutten, kennismaking, evaluatie, coaching,
leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Met als effecten: doelgerichtheid, energie en tempo, openheid, bewustwording en diepgang.
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Deel 2 Werkvormen

Hoe werkt het?
Het werkt als volgt:
1. Stel een vraag. Bijvoorbeeld: ‘Kies een foto die jou aanspreekt en die
symboliseert hoe jij jouw afdeling ziet’ of ‘hoe jij de toekomst ziet’.
2. Laat de deelnemers individueel opschrijven wat de foto met hen doet.
3. Laat de gekozen foto in tweetallen bespreken.
4. Vraag vervolgens plenair of mensen aan de groep hun foto willen laten
zien en willen toelichten.

Benodigde materialen
Voor deze werkvorm heb je kleurenfoto’s nodig op stevig papier op een
formaat A6, A5 of A4. Je kunt ook ansichtkaarten gebruiken of foto’s uit
tijdschriften halen. Zorg voor zoveel mogelijk variatie. Gebruik bijvoorbeeld een mix van abstracte beelden en concrete beelden. Gebruik spannende foto’s en foto’s met echte emoties. Gebruik geen foto’s waar teksten
op staan: dat vult al te veel in. Zorg voor minimaal 50 foto’s zodat er een
ruime keuzemogelijkheid is.

Zelf een fotoset samenstellen
Je kunt zelf een set fotokaarten samenstellen door eigen foto’s te gebruiken
of op internet te zoeken naar foto’s die auteursrechtenvrij zijn. Kijk bijvoorbeeld op: www.gettyimages.com, www.free-pictures-photos.com.

A4 kaarten bij Fotomissie
Je kunt ook foto’s op A4-formaat bestellen bij www.fotomissie.nl.

Twijnstra Gudde kaarten en Associatiekaarten
Wil je werken met kleine kaarten op speelkaartformaat? Dan zijn de Twijnstra Gudde kaarten een aanrader. Een andere set fotokaarten zijn ‘associatiekaarten’. Beide kaartensets zijn verkrijgbaar via www.managementboek.nl.
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TIP
Wil je weten hóe je met visuals kunt werken? Koop dan het boek
‘Ruimte door beelden’ van Judith Zadoks. Het staat vol met praktijkvoorbeelden, informatie over de werking van beelden en ruim
dertig concrete werkvormen.

