
 

 

Dilemmaspel ‘In andermans schoenen’ 
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Dilemma 

Een dilemma is een situatie waarin het moeilijk is te bepalen wat je moet 

doen. Wat je moet doen en wat goed is, hangt af van de persoon die je 

bent. In dit spel ervaar je hoe het is om in andermans schoenen te staan.  

Rondes 

Er zijn vijf rondes. Per ronde vertel je hoe je over de situatie denkt. Wat zou jij 

doen? Wat is goed? Elke ronde verandert er iets. Gebruik het werkblad (zie 

bijlage) om dit bij te houden. 

Ronde 1: 

De eerste ronde is de start. Dan geef je vanuit je eigen perspectief aan hoe je 

tegen de situatie aankijkt. Wat vind je hiervan? Eerste gedachte of gevoel erbij 

delen. 

Ronde 2:  

Jullie krijgen een rol toebedeeld. Je verplaatst je nu in zijn/haar schoenen. Wat 

zou je doen? 

Ronde 3:  

Nu komt er een omstandigheid bij. Wat vind je er nu van? Wat zou je doen? 

Ronde 4:  

Nu komt er een waarde bij. Iets dat je belangrijk vindt. Verandert dat iets aan de 

situatie? Wat zou je doen? 

Ronde 5: 

Afsluiting: Op welk moment ben je anders gaan denken over het dilemma? 

Waardoor ben je anders gaan denken? 

De dilemma’s  

Hieronder zijn 7 dilemma’s uitgewerkt. Per dilemma worden een aantal rollen 

onderscheiden, een context (waardoor je de rollen beter begrijpt) en wat de 

persoon in die rollen belangrijk vinden.  

 

 

 

 



  

Dilemma 1: 

Tim is verkoper bij een sneakerstore en moet de winkel afsluiten aan het einde 
van de dag. Hij heeft die verantwoordelijkheid gekregen. Op een dag besluit hij 

een paar schoenen uit de nieuwe collectie mee naar huis te nemen. Dat gaat 
makkelijk. Hij doet het nog eens, en al snel neemt Tim één paar per week mee 

om online te verkopen. Brian, de eigenaar van de winkel, denkt dat Tim steelt 
omdat er schoenen verdwijnen.  [Hij deelt dit met Fouad, collega van Tim?] 
 

Digitaal wiel context: https://wheelofnames.com/nl/ahn-tfr  
Digitaal wiel rollen: https://wheelofnames.com/nl/qkr-mbt  

Digitaal wiel waarden: https://wheelofnames.com/nl/tj5-ert  
 
 

Rol Context Vindt belangrijk 

Tim Ik ben gelovig. Ik vind eerlijk zijn 

belangrijk. 

Brian (eigenaar) Ik heb een arme familie. Ik vind mijn vrienden 

belangrijk. 

Collega en vriend van 

Tim 

Ik heb geld zat. Ik vind mijn geloof 

belangrijk. 

Vaste klant van de 

winkel 

Ik ben verslaafd aan 

blowen. 

Ik vind regels belangrijk. 

 Ik heb schulden. Ik vind een goede sfeer 

belangrijk. 

 Ik zie dat het goed gaat 

met het bedrijf (er is 
veel geld). 

Ik vind geld belangrijk. 

 Ik zie dat het goed gaat 
met het bedrijf (er is 

weinig geld) 

Ik vind werk belangrijk. 

 De eigenaar is aardig. 

(Of: ben je de eigenaar? 
Dan vind je jezelf 
aardig) 

Ik vind respect 

belangrijk. 

 De eigenaar is een 
klootzak. (Of: ben je de 

eigenaar? Dan heb je 
agressieproblemen) 

Ik vind het belangrijk 
hoe mensen mij zien. 

 Ik ben er altijd op tijd en 
werk hard. 

 

 Ik ben buitenlander.  

 

  

https://wheelofnames.com/nl/ahn-tfr
https://wheelofnames.com/nl/qkr-mbt
https://wheelofnames.com/nl/tj5-ert


Dilemma 2: 
Imane is kassière en moslima. Haar beste vriendin vindt dat Imane tijdens 
werk een hijab zou moeten dragen. De manager wil dat liever niet hebben.   

 

Rol Context Vindt belangrijk 

De manager Manager is ook moslim Voor zichzelf op te 
komen 

Imane Manager is geen moslim Vrijheid van 
meningsuiting 

De vader van de Imane Er is eerder iemand 
ontslagen die een hijab 

droeg 

Hard te werken 

Een vriendin van de 

Imane 

Imane heeft het geld 

hard nodig 

Dat iedereen gelijk wordt 

behandeld 

Een collega van de 

Imane 

Imane kan zo een 

andere baan vinden 

Vrijheid van geloof 

 Ik vind dat dat niet past 

bij de bedrijfscultuur. 

Meedoen in de 

samenleving 

 

Dilemma 3: 

In het verzorgingstehuis waar Emma stage loopt is het druk vandaag. Net op 
het moment dat 
Emma aanstalten maakt om met mevrouw Bos een rondje buiten te lopen, 

hoort ze dat er een 
noodgeval is waarbij ze mag komen kijken. Ze zal er veel van kunnen leren. 

Emma weet dat als zij nu niet met mevrouw Bos naar buiten gaat, deze in 
ieder geval vandaag en misschien wel de rest van de week niet meer naar 

buiten zal gaan. Aan de andere kant komt het ook niet heel vaak voor dat er 
zo’n leerzame situatie optreedt.  

Rol Context Vindt belangrijk 

Emma Mevrouw Bos is vorige 
week ook niet buiten 

geweest 

Anderen helpen 

Mevrouw Bos Emma moet een 

voldoende halen 

Carrière maken 

De dochter van mevrouw 

Bos 

Emma en mevrouw Bos 

kennen elkaar 
nauwelijks 

 

De moeder/vader van 
Emma 

Emma en mevrouw Bos 
hebben een goede band 
opgebouwd 

 

De stagebegeleider van 
Emma 

  

 

  



Dilemma 4: 
Gio is installatiemonteur. Hij doet de meeste klussen samen met zijn collega 
Michael. Gio ziet dat Michael veel op zijn telefoon kijkt, terwijl Gio aan het werk 

is. Op een dag zegt de leidinggevende dat een van hen moet overwerken. 
Michael zegt dat hij niet kan en dat Gio het dus maar moet doen.  

 

Rol Context Vindt belangrijk 

Gio Ik ben bevriend met 
Gio/Michael. 

Ik vind dat werktijd 
werktijd is. 

Michael Ik heb een gezin thuis. Ik vind het belangrijk om 
afspraken na te komen.  

De leidinggevende Ik kan extra geld 
gebruiken. 

 

Ik vind goede service aan 
de klanten belangrijk. 

Gio’s partner Ik heb de laatste weken al 
heel veel overgewerkt.  

Ik vind familie en vrienden 
belangrijk.  

Michaels partner Ik heb nog geen vast 
contract. 

Ik vind het belangrijk hoe 
mensen mij zien. 

 Ik heb een vast contract. Ik vind werk belangrijk. 

 Ik heb een date. Ik vind het belangrijk 
bereikbaar te zijn. 

 Mijn moeder ligt in het 
ziekenhuis. 

Ik vind respect belangrijk. 
 

 Ik ben altijd op tijd en ik 
werk hard. 

 

 

Dilemma 5: 
Esmee en Nida moeten voor maatschappijleer samen een opdracht maken en 
die donderdag presenteren. Het is nu dinsdag en het 8e uur kunnen ze er 

samen aan werken. Nida heeft daarvoor twee tussenuren. Ze wil eigenlijk het 
8e uur spijbelen en vroeg naar huis. 

 

Rol Context Vindt belangrijk 

Esmee Ik spijbel vaak. Ik vind het belangrijk om 
beloftes na te komen. 

Nida Ik spijbel nooit. Ik vind het belangrijk zelf te 
bepalen wat ik doe 

Docent 
maatschappijleer 

Ik doe altijd het meeste 
werk. 

Ik vind het belangrijk 
samen te kunnen werken. 

 Ik ben bevriend met 
Esmee/Nida 

Ik vind het belangrijk 
anderen niet teleur te 

stellen. 

 Ik heb een hekel aan 

Esmee/Nida 

Ik vind het belangrijk je 

eigen verantwoordelijkheid 
te nemen. 

 Ik vind maatschappijleer 

moeilijk. 

Ik vind de regels belangrijk. 

 Ik vind maatschappijleer 

makkelijk.  

 

 



Dilemma 6: 
Rachida loopt samen met Kim stage bij een reclamebureau. Kim vertelt op een 
dag aan Rachida dat twee mannelijke collega’s vaak ‘habibi’ tegen haar 

zeggen. Laatst streelde één van hen haar over haar rug in de kantine toen er 
niemand bij was. Kim durft het niet te zeggen tegen haar stagebegeleider.   

 

Rol Context Vindt belangrijk 

Rachida De stagebegeleider is 
een man 

Ik vind carrière maken 
belangrijk. 

Kim De stagebegeleider is 
een vrouw 

Ik vind het belangrijk 
dat mensen zich veilig 

voelen.  

Stagebegeleider Ik maak zelf vaak 

grapjes tegen anderen. 

Ik vind respect 

belangrijk 

mentor Kim is een baan beloofd 
als ze haar stage goed 

afrond 

Ik vind het belangrijk 
dat je jezelf kunt zijn. 

 Kim draagt vaak strakke 

kleding en laag 
uitgesneden shirtjes 

Ik vind het belangrijk 

dat je een grapje kan 
maken. 

 Kim is bang dat ze de 
stage niet kan afmaken 

Ik vind het belangrijk 
mooi te zijn.  

 Ik ben onzeker over mijn 
uiterlijk. 

Ik vind het belangrijk 
dat je kan zeggen wat je 

wil. 

 

Dilemma 7: 

Saïd wil stagelopen bij een ICT-bedrijf. Er is een goede stagevergoeding, het 
werk lijkt hem erg leuk en het bedrijf staat goed op zijn cv. Hij weet dat bij het 
bedrijf alleen maar mensen werken met Nederlandse namen. Zelf heeft hij 

Egyptische ouders. Hij overweegt anoniem te solliciteren of een andere naam 
te gebruiken.  

 
Zie: https://www.rtlnieuws.nl/node/711941  

 

Rol Context Vindt belangrijk 

Saïd Saïd is al drie keer 
eerder afgewezen zonder 
duidelijke reden. 

Ik vind eerlijk zijn 
belangrijk.  

Moeder/vader van Saïd Bij de vacature staat dat 
ze graag meer diversiteit 

in het team willen. 

Ik vind carrière maken 
belangrijk. 

Mentor van Saïd Saïd heeft een heel 

goede cijferlijst. 

Ik vind mijn eigen taal 

en cultuur belangrijk. 

Leidinggevende van het 

ICT-bedrijf 

Ik denk dat ze Saïd 

misschien niet zullen 
aannemen vanwege zijn 

naam en achtergrond. 

Ik vind gelijke 

behandeling belangrijk. 

  Ik vind gelijke kansen 

belangrijk. 

 

https://www.rtlnieuws.nl/node/711941

