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Dit werkblad is van: 

 

Wanneer we samenwerken hebben we hier allemaal onze eigen manier voor. Als 
die manier hetzelfde is, gaat dat vaak prima. Maar als deze verschillend is, kan dat 
zo maar irritatie of zelfs ruzie opleveren. In deze trainingen leer je meer over jouw 
manier van samenwerken. Je leert wat voorkeursstijlen zijn en we zoomen wat 
verder in op de extroverte- en introverte voorkeursstijl. Uiteindelijk kan je dit 
gebruiken om beter samen te werken!  
 

#1 – Jij hebt stijl! 

Uitleg: Voorkeursstijlen 

Een voorkeursstijl is iets doen op de manier die voor jou het prettigst is. Dit is de 
manier die voor jou de minste energie kost. Wat voorbeelden waarin jij een 
voorkeursstijl zal hebben zijn:  

- Of je met links of met rechts schrijft  
- Rechts- of linksbenig zijn met voetballen  
- Huiswerk maken met muziek aan of muziek uit  

Als jij zou mogen kiezen om het op jouw manier te doen, wat zou jij dan kiezen? 
Wat je dan kiest, is jouw voorkeursstijl. We hebben allemaal onze eigen 
voorkeursstijlen. Soms is deze hetzelfde als de voorkeursstijl van de ander, en 
soms niet. Dat is nu eenmaal zo. En als je dan toch moet samenwerken, dan werk 
je dus met twee verschillende stijlen. Hoe gaat dat dan en welke stijl kies je?  

Het fijne hierbij is dat je voorkeursstijl jouw voorkeur heeft, maar dat je altijd ook 
een andere stijl kunt aanleren. Je kunt leren flexibel te zijn en ervoor kiezen om 
een andere stijl uit te proberen. Dit zal wat meer energie kosten, maar je kunt het 
wel! 

 

Opdracht 1.1 

Deze opdracht doe je aan de hand van een filmpje.  

Schrijf hieronder je naam op zoals je dat normaal zou doen.  

 
Schrijf hieronder je naam met je andere hand. 
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Opdracht 1.2 

Stel dat jij samen met een projectgroep in een ruimte moet gaan werken. Hoe 
zou de perfecte ruimte er voor jou uitzien? Wil jij een whiteboard, muziek, veel of 
weinig kleur, banken of stoelen? Hieronder staan een aantal dingen die je in jouw 
ruimte mag zetten. 
Omcirkel alle dingen die jij in jouw ruimte zou willen zetten. Je mag er ook 
tekening bij maken als je dat fijn vindt. Bespreek daarna met je 
buurman/buurvrouw hoe hun ruimte eruitziet en waarom jullie je eigen kamer 
op deze manier zo fijn vinden.  
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#2 – Waar haal jij energie uit?

Uitleg: Introvert vs. extrovert 

Als je samenwerkt zijn er verschillende voorkeursstijlen maar wij kijken nu naar 
het paar: extrovert en introvert.  

Als je een extroverte voorkeursstijl hebt, krijg je energie van wat er om je heen 
gebeurt. Je laadt je op aan de mensen om je heen, door met ze te praten, 
feesten, te discussiëren enzovoort.  

Als je een introverte voorkeursstijl hebt, krijg je energie van wat er in je 
binnenwereld gebeurt. Door over dingen na te denken, te reflecteren en te 
concentreren laad jij jezelf weer op.  

Mensen die extrovert en introvert al kennen, denken vaak dat het erom gaat 
hoeveel lawaai mensen maken, maar het eigenlijke verschil is anders. Het gaat 
erom waar je energie van krijgt, en energie heb je nu eenmaal nodig om werk 
te verzetten. Als je samenwerkt in jouw voorkeursstijl, krijg je er energie van. 
Maar, als je moet samenwerken in een andere stijl dan jouw voorkeursstijl, kost 
het je dus energie. Het is handig om van jezelf en van elkaar te weten wat je 
voorkeursstijl is om zo als groep beter samen te kunnen werken. Je kunt elkaar 
beter begrijpen en rekening houden met elkaars manier van werken.  

Opdracht 2.1 

Hieronder staat een lijstje met dingen die je bij samenwerken moet doen. Geef bij 
ieder onderwerp aan of jij er energie van krijgt of dat je het maar vermoeiend 
vindt om zo te moeten werken. Als je alles hebt ingevuld kan je met een bepaalde 
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som uitvinden of jouw voorkeursstijl meer richting introvert of extrovert is. En 
nogmaals, er is geen fout antwoord! 

De quiz – wat is jouw voorkeursstijl? 

1. Rustig doorlezen wat de 
opdracht is 

Vind ik vermoeiend (A) 
of 
Geeft mij energie (B)   

2. Bespreken wat de bedoeling is 
 

Geeft mij energie (C)   
of 
Vind ik vermoeiend (D) 

3. Op het bord zetten hoe je  
samen een opdracht gaat 
aanpakken 

 

Geeft mij energie (C)   
of 
Vind ik vermoeiend (D) 

4. Hardop brainstormen over een 
interessant onderwerp 

 

Geeft mij energie (C)   
of 
Vind ik vermoeiend (D) 

5. 10 minuten zelf nadenken over 
een goed onderwerp 

 

Vind ik vermoeiend (A) 
of 
Geeft mij energie (B)   

6. Zelf gaan praten om jouw 
ideeën te delen 

 

Geeft mij energie (C)   
of 
Vind ik vermoeiend (D) 

7. Afwachten tot iemand je vraagt 
wat jouw idee is 

 

Vind ik vermoeiend (A) 
of 
Geeft mij energie (B)   

8. Er tussendoor komen als 
iemand doorratelt 

 

Vind ik vermoeiend (A) 
of 
Geeft mij energie (B)   

9. Als eerste gaan praten als het al 
lange tijd stil is 

 

Geeft mij energie (C)   
of 
Vind ik vermoeiend (D) 

10. Stil zijn om rustig na te denken Vind ik vermoeiend (A) 
of 
Geeft mij energie (B)   

Tel nu hoe vaak je iedere letter hebt: 

Aantal A  

Aantal B 

Aantal C 

Aantal D 

 

Vul nu de som in en reken uit. Hiervoor vul je de getallen van hierboven in bij de 
goede letter.  

Som = Aantal A + Aantal C =  



Werkblad 

Samenwerken 

Pagina 5 van 10 
Samenwerken v1.1 

Nu kun je jouw getal vinden op de balk hieronder. Zit jij dichterbij extrovert of 
introvert?  

 Extrovert Introvert 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Werkblad 

Samenwerken 

Pagina 6 van 10 
Samenwerken v1.1 

#3 – Samen staan we sterker 

Opdracht 3.1 

Voor deze opdracht werk je in viertallen. Hieronder kan je lezen wat Pim, Maartje, 
Clarijn en Pieter vonden van de eerste keer dat ze gingen samenwerken. Lees het 
rustig nog even door en beantwoord daarna samen de vragen die onder de 
verhalen staan.  

Pim: “Zo mooi dat dit af is, maar wat was Maartje weer enorm aan het 
ratelen. Ze had goede ideeën hoor, maar ze bleef maar praten. Pieter kletste 
vrolijk mee. Ik vond het af en toe best moeilijk om ertussen te komen. Ik 
weet inmiddels dat ik er gewoon tussendoor moet praten.” 

Maartje: ‘Dit was leuk. Ik denk dat er een mooi plan staat voor 
hoe we het gaan aanpakken. Lekker om dit zo met elkaar te 
bespreken. Ik vond wel dat Clarijn heel stil was. Ze had wel wat 
meer mogen zeggen.” 

Clarijn: “Pfff, ik ben blij dat het erop zit. Jemig, wat kletsen Pieter 
en Maartje. Ik snap dat niet hoor. Ze denken helemaal niet na en 
praten alleen maar. Je kunt toch geen plan maken als je niet 
even de tijd neemt om na te denken. Ik kwam er echt niet 
tussen. Er werd ook niet gevraagd naar mijn ideeën. Nu ligt er een plan dat 
best aardig is, maar mijn ideeën zitten er niet in. Ik weet niet of dit nu zo leuk 
is. Als ze volgende keer weer zo doen, ga ik misschien in een ander groepje. 
Ze luisteren toch niet naar mij. 

Pieter: ''Zo, leuk. Er staat een goed plan. Met z’n vieren werkt best lekker. 
Zeker als je hardop kunt nadenken en bespreken hoe je het aan gaat 
pakken. Hoewel, het was meer met z’n drieën. Clarijn zei niet zoveel. Nou ja, 
volgende keer hopelijk wel.'' 

-Vragen-

1. Wat denken jullie dat de voorkeursstijlen zijn van Pim,
Maartje, Clarijn en Pieter? Vul bij iedere naam introvert of
extrovert in.

Pim

Maartje

Clarijn

Pieter
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2. Hoe denken jullie dat ze het samenwerken tot nu toe vonden? Schrijf in je 
eigen woorden op. 

 

3. Wat ging er goed tijdens in hun samenwerken? 

 

4. Wat ging er volgens jullie fout in hun samenwerking? 

 

Opdracht 3.2 

Een dag later hebben Pim, Maartje, Clarijn en Pieter opnieuw overleg. Dit keer 
zegt Clarijn helemaal niks meer, Pim probeert ertussen te komen terwijl Maartje 
en Pieter lekker aan het praten zijn.  

Bespreek met elkaar wat ze na afloop van de ander denken en schrijf dit 
hieronder per persoon op.  
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Uitleg: Voorkeurskracht en samenwerken 

Iedere stijl voegt wat toe en voorkomt ook fouten. Als je alleen maar mensen 
met een extroverte voorkeursstijl in een groep hebt, gaan ze razendsnel aan de 
slag, maar misschien hebben ze het wel niet goed doorgedacht. Met alleen 
mensen met een introverte voorkeursstijl wordt er heel goed nagedacht, maar 
misschien gaan ze niet aan de slag. Dus introvert zorgt ervoor dat extrovert toch 
goed nadenkt, en extrovert zorgt ervoor dat introvert gaat doen. Ze hebben 
elkaar dus nodig! 

Alle voorkeursstijlen hebben dus een voordeel, een soort kracht. Dit noemen we 
een voorkeurskracht. 

Hoe ga je hier nu mee om en maak je gebruik van elkaars voorkeurskracht? 

Dit doe je door te luisteren en te vragen. Het zit namelijk zo: 

- Om te weten wat iemand met een extroverte voorkeursstijl denkt, moet je 
luisteren.  

- Om te weten wat iemand met een introverte voorkeur denkt, moet je 
vragen.  

Als je moet samenwerken, kan het helpen om te vertellen wat jouw voorkeur is. 
Bijvoorbeeld:  

- “Ik wil graag eerst even tijd om na te denken, voordat we aan de slag 
gaan.”  

- “Ik vind het fijn om tegen iemand aan te praten om te kunnen bedenken 
hoe ik wil starten.” 

Tot slot kan je ook manieren van samenwerken bedenken waarbij allebei de 
voorkeursstijlen worden gebruikt. Zo doet iedereen iets waar ze energie van 
krijgen! 

 

Opdracht 3.3 

Bespreek met zijn vieren welke tips je aan Pieter, Pim, Clarijn en Maartje zou 
geven. Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat ze fijn kunnen samenwerken?  
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Afsluiting 
Tijdens deze trainingen heb je geleerd over voorkeursstijlen en dan met name 
extrovert en introvert. Zo heb je dingen over jezelf en over anderen geleerd en 
hoe je toch goed kunt samenwerken als anderen andere voorkeursstijlen 
hebben. Vul over dit thema de volgende vragen in.  

1. Wat heb je geleerd over introvert en extrovert? 

 

2.  Hoe ga je wat je hebt geleerd, in de toekomst gebruiken? 
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