
 

Bijlage 2 Stappenplan Smoelenboek kleine groep 
 

Inleiding 

Je gaat met elkaar een smoelenboek maken van de afdeling. Een smoelenboek is een boek (of 

fotowand) met van alle mensen een foto met naam erbij, en een verhaaltje over wat die persoon 

vindt en doet. 

 

Stap 1. 

Pak bijlage 1 vragenlijst smoelenboek erbij. Lees met het groepje hardop de vragen voor. Om uit 

te proberen kan 1 persoon de vragen beantwoorden. Is dit het antwoord dat je verwacht bij deze 

vraag?  

Na het doornemen van alle vragen weet je met elkaar wat er met de vragen bedoeld wordt en hoe 

jullie er mee om willen gaan. Wanneer jullie hierover verschillend denken probeer voor één 

mogelijkheid te kiezen. Wanneer jullie er niet uitkomen, kan je het met de begeleider bespreken. 

Wellicht wil je nog andere vragen stellen? 

 

Stap 2. 

Vertel tijdens het werkoverleg meer over het smoelenboek. Leg uit wat het is en waarom het leuk 

is om een smoelenboek van de afdeling te maken. 

 

Stap 3. 

Maak in tweetallen afspraken met je collega’s om een interview af te nemen. Spreek onderling af 

wie de vragen stelt en wie de antwoorden opschrijft. 

 

Stap 4. 

Na ieder interview worden de antwoorden verwerkt in het smoelenboek op de computer. 

 

Stap 5. 

Wanneer alle medewerkers van de afdeling zijn geweest, kan het smoelenboek geprint worden. 

Denk eraan dat er foto’s later opgeplakt moeten kunnen worden of via de scan toegevoegd kunnen 

worden. Er is altijd wel een collega, die heel handig is op de computer. Vraag om hulp. 

 

Stap 6. 

Deel het smoelenboek uit tijdens een algemene vergadering van de afdeling of vraag aan de 

begeleider of je hier een speciaal moment voor mag organiseren. Het gaat pas leven wanneer 

iedereen gestimuleerd wordt er echt in te kijken en te lezen.  

 

Denk nog even na over de leukste en beste manier om de informatie te presenteren: 

een boekje, een wand met lijstjes, een grote fotolijst aan de muur met alle foto’s en verhaaltjes of 

nog anders?  

 

 
 


