
Dagboek met positieve meningen 

Aims:  

• Bewust bijhouden hoe je omgeving zich positief tegenover je opstelt 

• Dankbaarheid ervaren en ontwikkelen 

• Positief zelfbewustzijn vergroten 

Description:  

Deze oefening helpt je een positiever zelfbeeld te geven, en stimuleert de innerlijke neiging 

om het positieve te herkennen. Tegelijkertijd wordt er een verband gelegd tusen wat je 

innerlijk en extern beleeft, en krijgt de oefening zo ook een interactieve en interpersoonlijke 

impact. 

Stap 1: De trainer legt uit wat de oefening inhoudt en wat het doel ervan is. 

Stap 2: De trainer moedigt de cursisten vervolgens aan om hun eigen dagboek te beginnen 

(dit mag ook een elektronisch dagboek zijn). 

Stap 3: Een boodschap in een dagboek bevat verschillende elementen: 

1. De datum 

2. De naam van degene die de mening heeft geuit 

3. Een samenvatting van die mening 

4. Je persoonlijke reactie op die mening (emoties, beleving, complimenten, enz) 

Stap 4: De trainer en de cursisten spreken af hoe lang ze dit dagboek bij gaan houden. 

Stap 5: Binnen de afgesproken periode bepalen de trainer en de cursisten wanneer hun 

zogenaamde “dagboekbesprekingen” plaats zullen vinden. Dit zijn momenten waarop ze gaan 

bespreken hoe ze hun omgeving gaan bekijken vanuit het idee van positieve invloeden, wat de 

kracht van complimenten inhoudt, hoe vaak deze gebeurtenissen voorkomen, vergelijkingen 

met de beleving voor en na de evaluatie, met vragen als: Heb je iets nieuws geleerd? Hoe zie 

je je houding richting mijn omgeving nu? Hoe draag je bij aan een positievere wereld? Geef je 

nu ook meer complimenten aan anderen en/of uit je meer positieve meningen over anderen? 

Tegen wie dan? En op welke momenten? 

Als stap 5 met een groep wordt gedaan, kunnen de cursisten ook in kleinere groepjes 

opgedeeld worden. Door de (bovenstaande) vantevoren voorbereide vragen te volgen, kunnen 

ze hun meningen uiten en vervolgens gezamelijk een poster maken over hun ervaringen. 

Stap 6: De groepen presenteren hun posters. 

Stap 7: De cursisten vatten zelf de oefening samen, en bespreken de uitkomsten. 

 


