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Een ZEEP- en een LUIER-kaartmoeten eerst worden gespeeld voordat verder gespeeld magworden op deze fase en hoger

 poep

  hacker
Een FIREWALL-kaart moet 
eerst worden gespeeld voordat 
verder gespeeld mag worden 
op deze fase en hoger

IK WIL DIT is hèt spel over verborgen behoeftes
Vind spelenderwijs antwoord op de vragen:

Hoe komt het dat communicatie soms zo lastig kan zijn? 
 Hoe ontstaat gedrag? 

Welke behoefte gaat schuil achter het gedrag? 
Wat kan ik doen om het beter te maken?

Gegarandeerd veel speelplezier 
met interessante gespreksonderwerpen

Bestel jouw spel nu op www.ik-wil-dit.nu

Aanbevolden door leerkrachten, ouders, kinderen, 
begeleiders, trainers en coaches



ik wil dit

IK WIL DIT geeft op een speelse manier waardevolle  inzichten
in complexe processen. 

Een kind uit mijn klas lijkt totaal niet gevoelig te zijn voor de regels die we hebben. 
Alles wat ik zeg lijkt niet aan te komen. Hoe kan ik dit kind bereiken?

Als ik ruzie krijg met mijn partner dan merk ik dat ik eerst boos en fel reageer en 
mijn partner ook. Als dit enige tijd duurt dan kan ik soms ineens gaan bibberen en 
dan klap ik volledig dicht. Hoe kan dat? Ik snap niet wat er dan met me gebeurd.

Een collega van mij zoekt waardering door zich bij haar collega’s in ongezonde 
bochten te wringen. Hoe kan ik haar daarbij helpen?

Mijn medewerker gaat uitdagingen uit de weg terwijl ze wel de capaciteiten heeft om 
veel meer te kunnen dan ze nu laat zien. Hoe zit dat en wat kan ik, als baas, doen?

“Met dit spel heb ik al voor veel kinderen en volwassenen moeilijke bespreekbare 
dingen kunnen verhelderen omdat het speels en daardoor drempelverlagend is.”

“Wat een ontzettend leuk spel, we hebben echt lol gehad! De eerste opmerking van 
mijn zoon was: “degene die dit bedacht heeft, heeft ècht een leuk spel bedacht!”

“Verschillen in cultuur en bijpassende communicatie kon ik zo makkelijk inzichtelijk 
maken waardoor het makkelijker werd elkaar te begrijpen.”

Wie spaart het snelst al zijn FASES vol? Wie gebruikt de beste tactiek?
Wie heeft het meeste geluk?

Bestel nu op www.ik-wil-dit.nu


