
De metrokaart
Wie staat er dichtbij, wie veraf



Jullie gaan aan de slag met metrokaarten. Je kunt
beginnen met allebei je eigen, of er gelijk 1 voor jullie
samen maken. Een metrokaart geeft inzicht in wie er voor
jullie in je 'inner circle' zitten en tot wie je wat meer
afstand houdt. 

Begin met een rondje midden op een A4. Dat ben jij, of
zijn jullie als je er eentje voor jullie samen maakt.
Vervolgens teken je cirkeltjes dicht bij je, voor mensen
die je nabij staan, en werk je naar buiten toe. Je kunt de
lijntjes onderling verbinden, waar mensen ook een band
met elkaar hebben bijvoorbeeld. Heb je bij een stel een
gelijke band met allebei? Dan krijgen ze samen een
rondje. Verschilt je band tussen partner A & B? Geef ze
dan een eigen rondje. Als je iemand alleen spreekt
vanwege iemand anders kun je het streepje van diegene
via die ander laten lopen. Zo ontstaat een visuele
vertegenwoordiging van jullie netwerk wat lijkt op een
metrokaart.

Begin je met allebei je eigen? Leg ze naast elkaar en kom
samen tot de gedeelde. Stel elkaar vragen. Waarom zo
dichtbij? Waarom verder weg? Je kunt jullie kaart
gebruiken als je later het gesprek aangaat over
bijvoorbeeld wat je met anderen deelt.

Werk bij voorkeur in potlood, je zal je vaak nog bedenken
of iets toch willen aanpassen. Op de volgende pagina heb
ik een voorbeeld uitgewerkt voor een fictief stel. Succes!
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Disclaimer
Alhoewel deze uitgave met veel zorg is samengesteld, aanvaardt de auteur
geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten,
onvolkomenheden of onjuistheden in deze uitgave. Bovendien kan de auteur
niet garanderen dat de inhoud van de uitgave actueel is.

Bovendien kan informatie en kunnen adviezen in deze uitgave niet beschouwd
worden als persoonlijk advies. De auteur is niet aansprakelijk voor enige
schade als gevolg van het gedeeltelijk of geheel of onjuist toepassen van de
informatie en adviezen uit deze uitgave.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
zonder schriftelijke toestemming van de auteur, behoudens gebruik van
uitzonderingen zoals vermeld in de Auteurswet. Dat begrijp je vast wel. Wil je
me citeren, iets delen of gebruiken uit deze uitgave? Tag me, link naar mijn
website of vraag het even via een DM. Dan is er niks aan de hand.


