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Allereerst hartelijk dank voor je deelname. Mede dankzij jou kunnen we dit event organiseren. 

We wensen je alvast veel succes en plezier bij het spelen van het spel! 

 

Programma in het kort 

13:30  Inloop deelnemers 

14:00  Start spelenderwijze leren en netwerken 

15:15  LinkedIn netwerken 

15:30  Koffie / thee / vla poffertjes  

17:00  Einde netwerk event 

 

Waar vindt dit evenement plaats? 

Bij C-Mill op de Jan Camperstraat 5 in Heerlen. Gebouw 7 Ruimte 0.29. 

 

Belangrijk om te weten 

Om het spel zo vloeiend mogelijk te laten verlopen, is het raadzaam deze brochure goed door  

te nemen. Kies je voor deelname met het Meta Me Meta You bordspel dan heb je het voordeel dat je 

nu al de 19 denkstijlen kunt beoefenen met de speelkaarten die in het bordspel zit. Neem je deel 

zonder het Meta Me Meta You  bordspel dan is het aan te raden om de 19 denkstijlen die verderop 

vermeld staan door te nemen en eigen te maken. Hoe beter je wordt in deze denkstijlen hoe beter je 

zakelijk netwerkt en verbinding maakt. Word een master in deze denkstijlvoorkeuren! 

 

Overige informatie 

Vergeet niet je voucher mee te nemen, deze heb je nodig om binnen te komen. De koffie en thee staat 

klaar! Hoe wordt de ruimte in C-Mill omgetoverd in een speelveld? Het Meta Me Meta You bordspel 

komt op een betonnen vloer te liggen waar iedereen tegelijkertijd op gaat spelen in combinatie met 

zakelijk netwerken en verbinden. Verder is deze locatie centraal gelegen en goed bereikbaar. 

Parkeren is gratis. 

 

19 Denkstijlen uitleg 

Heb je deelname inclusief bordspel gekozen dan kun je nu al ter voorbereiding de 19 denkstijlen 

oefenen door het spel te spelen. Neem dan de duo-kaarten uit het spel en speel dit met een andere 

persoon. Heb je toevallig 5 spelers dan is het leuker om het bord erbij te nemen. Heb je geen bordspel 

dan kun je alvast oefenen of je inlezen betreffende denkstijlen vanaf pagina 6 in deze brochure. 
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Uitleg van het spel 

100 spelers: 

64 deelnemers op het spel verspreid over het speelbord. 

36 deelnemers bij de MMMY hoofden (bij elk hoofd 6 deelnemers). 

200 spelers: 

128 deelnemers op het spel verspreid over het speelbord. 

72 deelnemers bij de MMMY hoofden (bij elk hoofd 6 deelnemers). 

 

De assistenten brengen je naar de juiste positie. Volg svp te allen tijde de instructies op van de 

assistenten! 

 

Wanneer iedereen in positie staat, gooit Kurt de dobbelsteen en verplaatst iedereen zich over het 

spel. Wordt er bijvoorbeeld 4 gegooid, dan verplaatst iedereen 4 stappen (velden) op het bordspel.  

Er zijn vierkante en rechthoekige velden, elk veld geldt als 1 stap. 

Kom je op een groen of roodachtig veld dan steek je je hand op. Nu rennen de spelers die bij de 

hoofden staan met een verkregen denkstijlenkaartje naar een speler die de hand omhoog gestoken 

heeft. 

1. Zij stellen zich voor in maximaal 1 minuut p.p. (naam en activiteit) en dan begint het spel. 

2. Speel de denkstijl die op het kaartje staat in een rollenspel, hier heb je 1 minuut voor. 

3. Raadt de tegenspeler binnen 1 minuut de denkstijl, dan ontvangt de tegenspeler de kaart.  

(wordt de kaart niet geraden dan behoud de speler met de kaart de kaart) 

4. Dan start het netwerk moment van circa 3 minuten. Geef elkaar 2 visitekaartjes (1 om te netwerken 

en 1 voor het vervolgspel). Vraag elkaar wat zij goed kunnen gebruiken in hun netwerk en schrijf 

het op een van zijn/haar visitekaartje. (maximaal 1 minuut bij de volgende ronde speel je weer met 

een andere netwerker. Vraag dan ook of deze persoon iemand in zijn netwerk heeft met de 

hulpvraag van je vorige speler). 

5. Wissel van plek, dus degene die op een veld staat, gaat naar het hoofd en de ander neemt  

zijn positie op het veld in (ongeacht of het kaartje geraden is of niet, de andere speler gaat  

weer naar het hoofd).  

6. Kurt werpt de dobbelsteen en het spel begint weer. 

7. In totaal wordt er bij elke worp 5 minuten genetwerkt, wij spelen 1,15 uur waarbij er  

gemiddeld 10 tot 15 personen in contact komen met elkaar. 

8. Nadat we klaar zijn met het spel heeft iedereen maximaal 15 minuten voor de laatste actieve 

netwerk opdracht. Zoek minimaal voor 3 deelnemers in je netwerk een mogelijke match en voeg 

#metamemetayou toe in het bericht. 

9. Zodra je klaar bent met de laatste opdracht mag je onder het genot van een stuk vla of een bakje 

heerlijke poffertjes verder netwerken. 
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Wat levert dit mij op? 

Meedoen als bedrijf, zelfstandige, werkzoekende of starter. Iedereen die zijn netwerk wil versterken en 

er resultaten uit wil halen, kan meedoen aan dit zakelijk evenement. Waarom is dit een krachtig 

netwerkevent? Iedereen gaat elkaar een onvoorwaardelijke gun factor geven. Omdat we ons tijdens 

dit netwerkevent richten op het vinden van nieuwe contacten voor elkaar, worden de deelnemers 

automatisch een werkpaard voor elkaar. Jezelf proberen te verkopen aan de ander is dan ook niet de 

bedoeling. Immers, elke deelnemer heeft gemiddeld 500 mensen in zijn/haar netwerk. Wanneer 

iemand geen interesse heeft in je product, dan haakt deze persoon meteen af. Het gevolg is dat die 

deelnemer dan ook zijn netwerk niet aanspreekt. Je mist daarmee dus niet 1 persoon, maar meteen 

501 personen! Inmiddels heb ik vele mensen leren kennen die netwerken om een goede baan te 

vinden. Soms omdat ze werkloos zijn, maar meestal neuzen ze rond of er nog een betere baan op 

hun pad komt. Ook werkzoekenden doen dus aan zakelijk netwerken! 

 

 Je promotiemogelijkheden in een notendop, wanneer je inclusief vermelding en bordspel kiest: 

•  Vermelding op de website www.metamemetayou.nl  

•  Je bedrijfsnaam wordt vermeld op de film die op YouTube wordt gepubliceerd. 

•  Netwerken op het grootste bordspel ooit met een Guinness Books of records. 

Waarom een bordspel? 

Op een speelse en interactieve manier ga je verbinden en verbreden. Het spel zorgt ervoor om nog 

sneller te verbinden op de volgende twee manieren:  

1.  Iemand krijgt een kaart waardoor er een reden ontstaat om op iemand af te stappen! Vaak is dat  

  net de drempel om jezelf voor te stellen en te netwerken.  

2.  Het spel gaat over denkstijlen, ook wel Metaprogramma's genoemd in de NLP-wereld. Ieder mens  

  hanteert er 53 en de voorkeuren bepalen welke denkstijlvoorkeuren gebruikt worden in zijn/haar  

  communicatie. 

 

Door het spel te spelen ontdek je razendsnel welke voorkeuren je erg sterk hebt en welke minder 

sterk zijn. De sterke denkstijlvoorkeuren bepalen hoe je communiceert. Dat betekent dat je snel 

aansluit of juist op onbegrip stuit. Het is al bewezen dat mensen die flexibel zijn in hun 

denkstijlvoorkeuren goed kunnen matchen met andere mensen. Dit wordt tijdens dit netwerkevent nog 

meer ontwikkeld. Je zult merken dat het ook steeds makkelijker wordt om in te haken op andermans 

communicatie. Dat heeft weer invloed op de resultaten die je wilt behalen. Wanneer je deelneemt sla 

je 2 vliegen in een klap, je leert nog meer communicatieve vaardigheden aan en je vergroot hierdoor 

je zakelijk netwerk! Het bordspel en de denkstijlvoorkeuren zijn afgeleid van het bordspel Meta Me 

Meta You en de Identity-reading trainingen waarbij je kennis maakt met 53 denkstijlvoorkeuren die 

Kurt verzorgt bij NLP Opleidingen Wegener. Voor meer informatie ga naar 

www.nlpopleidingenwegener.nl . 

 

http://www.metamemetayou.nl/
http://www.nlpopleidingenwegener.nl/
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Wat heb je nodig voor het evenement? 

•  Makkelijk zittende kleding, want we gaan actief aan de slag 

•  Geen schoenen met hakken, maar vrijetijdsschoenen  

•  Een goede lichamelijke en geestelijke conditie 

•  Een smartphone met internettoegang 

•  Zo’n 50 visitekaartjes  

•  Een hoge gunfactor voor de ander 

•  Openstaande houding voor ervaring 

•  Een goed gevoel voor humor 

 

Beschrijving van de 19 denkstijlen 

 

Zintuiglijk kanaal 

Zien 

Iemand met de voorkeur voor zien ziet snel plaatjes/afbeeldingen en hecht ook veel waarde aan  

het zien van zijn/haar omgeving. Je kunt het ook in de taal terug horen, bijv. kijken, zien, film, 

afbeeldingen, overzicht etc. Iemand die sterk visueel gericht is, is ook een snelle denker.  

Deze persoon slaat alles op in beeld- en/of filmmateriaal. Visuele mensen spreken ook heel erg  

snel om het beeld en/of film te kunnen volgen. 

Horen 

Iemand met de voorkeur voor horen, heeft een sterke focus op geluid. Herkenbare taalpatronen zijn: 

klinkt, geluid, spreken, bellen, horen, etc. Deze mensen zijn te herkennen aan opmerkingen als:  

“maar jij hebt 10 jaar geleden gezegd”. En het citaat van de ander wordt herhaald. Auditieve mensen 

spreken ook harmonisch, denk maar aan een Italiaan, die altijd bezig is om de taal mooi te laten 

klinken.  

Voelen 

Iemand met de voorkeur voor voelen werkt op het gevoel. Herkenbare taalpatronen zijn: voelen, 

gebonden, spanning, beroeren, aanraken etc. Iemand die sterk voelt, spreekt heel langzaam en met 

een lage toon. Deze persoon moet steeds een gevoel creëren om een herinnering op te halen of een 

beslissing te nemen. 

Perspectief 

Geassocieerd 

Iemand met de voorkeur voor geassocieerd betrekt zaken naar zichzelf en neemt deze waar met zijn 

eigen emoties, overtuigingen en waarden. Mensen die sterk geassocieerd zijn, staan heel dichtbij hun 

emoties en spreken vaak in de ik-vorm. Zij hebben ook veel doorzettingsvermogen. 
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 Gedissocieerd 

Iemand met de voorkeur voor gedissocieerd begrijpt een ander goed en is erg empatisch ingesteld 

(kan ook bijvoorbeeld goede service en dienstverlening geven). Personen die deze denkstijl erg sterk 

hebben, spreken vaak in de je-vorm en zijn meer gefocust op anderen.     

Waarnemend 

Iemand met de voorkeur voor waarnemend neemt afstand van emotie en kan erg koel reageren op 

situaties. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld erg neutraal te staan in een conflictsituatie en om een 

goed oordeel daarover te kunnen geven/te evalueren. 

Motieven 

Invloed 

Iemand met de voorkeur voor invloed vindt het belangrijk om zelf beslissingen te mogen nemen en 

hecht waarde aan meer vrijheid in zijn/haar omgeving. Iemand die deze denkstijl sterk heeft, wil graag 

controle hebben en acht beïnvloeden erg belangrijk. Wanneer deze persoon invloed krijgt, zal hij/zij 

nog meer motivatie hebben om dingen te verwezenlijken.  

Waardering 

Iemand met de voorkeur voor waardering vindt het belangrijk om van anderen waardering te krijgen. 

Dit motiveert de persoon om tot actie over te gaan. Krijgt deze persoon geen waardering, dan kan hij 

of zij het vertrouwen en respect in zichzelf verliezen. Dit wordt wel ‘innerlijk ontslag’ genoemd. 

Resultaatgerichtheid  

Iemand met de voorkeur voor resultaatgerichtheid vindt het belangrijk om prestaties te leveren en dit 

te kunnen laten zien aan anderen. De motivatie tot het boeken van resultaten wordt nog meer 

versterkt, wanneer iemand problemen oplost en doelgerichte prestaties levert. Deze personen 

benoemen ook naar anderen toe graag bepaalde prestaties die trots opleveren (ik heb dit gemaakt!). 

Referentiekader 

Interne referentie 

Iemand met de voorkeur voor interne referentie vindt het belangrijk wat hij/zij kan en weet dit ook heel 

goed. Personen met een sterke interne referentie zullen nooit aan anderen vragen hoe het moet. 

Wanneer ze iets fout doen in een opdracht/project, dan weten ze het slim te repareren en verzwijgen 

het. Ze zullen ook nooit om feedback vragen. 

 Externe referentie 

Iemand met de voorkeur voor externe referentie vindt het belangrijk om tijdens een opdracht/project 

een klankbord te hebben bij anderen. Hij/zij spreekt over feiten en cijfers. Wanneer iemand deze 

denkstijl sterk heeft, kan het zijn dat deze persoon heel vaak vragen stelt over een bepaald project.  

Er wordt ook gevraagd om feedback. 
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Informatie omvang 

Globaal 

Iemand met de voorkeur voor globaal vindt het prettig om in hoofdlijnen te denken en te spreken.  

In een project kijkt hij/zij meer naar de algemene lijn die nog een grovere structuur kent.  

Details kunnen deze personen het beste delegeren aan een ander. Een man komt thuis en de vrouw 

vraagt ”hoe was je dag?”. De man geeft als antwoord ”goed”. Personen met deze voorkeuren spreken 

en schrijven in korte zinnen. 

Details 

Iemand met de voorkeur voor details vind het prettig om naar details te kijken. In een project kan hij/zij 

zich goed focussen op de fijne elementen van een onderdeel. Een man komt thuis en de vrouw vraagt 

“hoe was je dag?”, de man vertelt tot in detail wat hij allemaal heeft meegemaakt. Personen met deze 

voorkeur hebben details nodig om te kunnen begrijpen wat er gebeurt. 

Overtuigingskanaal 

Kijken 

Iemand met de voorkeur voor kijken is pas overtuigd wanneer hij/zij dingen daadwerkelijk waarneemt. 

Stel dat deze persoon een winkel binnenloopt en een verkoper aantreft die een heel verhaal begint af 

te steken. Dan haakt deze persoon snel af. Zou de verkoper het product nu laten zien, dan is de kans 

groot dat deze persoon het aanschaft.  

Luisteren 

Iemand met de voorkeur voor luisteren kan goed naar anderen luisteren. Daardoor raakt hij/zij sneller 

overtuigd van iets. Een winkelverkoper zou honderd artikelen kunnen laten zien, maar als hij er niets 

bij vertelt dan is de kans groot dat deze persoon de zaak zal verlaten. Zou de verkoper nu uitleg 

geven over het product, dan is de kans groot dat deze persoon het aanschaft.      

Lezen 

Iemand met de voorkeur voor lezen pluist graag de handleiding door, zodat hij/zij van de functionaliteit 

van een apparaat overtuigd raakt. Een verkoper van een winkel zal merken dat deze mensen zich 

vaak op internet al flink hebben ingelezen over de mogelijkheden van een product.  

Handelen 

Iemand met de voorkeur voor handelen wil graag dingen uitproberen voordat ze overtuigd raken.  

De verkoper in de winkel kan praten wat hij wil. Deze personen willen het product uit de verpakking 

zien, voelen en aanraken. Dit geldt trouwens ook voor mensen met zien als voorkeur! 
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Investeringen en baten 

• € 9,95 p.p. deelname zakelijknetwerken. 

• € 19,95 p.p. deelname zakelijknetwerken inclusief vermelding op de website en de promofilm 

(YouTube) 

• € 39,95 p.p. deelname zakelijknetwerken inclusief vermelding op de website en promofilm 

(YouTube) en het Meta Me Meta You bordspel t.w.v. € 39,95  

Dus deelname, vermelding website en promofilm is gratis wanneer je voor deze optie kiest! 

 

vermelding website en promofilm  

Je bedrijf staat direct na de aanmelding ook op de website www.metamemetayou.nl vermeld. 

Bovendien vermelden we alle bedrijven bij de aftiteling van de film die erna wordt gemaakt! 

Voorwaarden 

1. Je kunt je deelname niet annuleren en je ontvangt geen geld terug. Je mag jouw deelname 

wel overdragen aan een ander. Stuur dan minimaal 2 weken voor de start van het event een 

mail met de naam van de persoon die in jouw plaats meedoet naar info@metamemetayou.nl. 

2. Draag makkelijk zittende schoenen zonder hakken  (zoals bijvoorbeeld sneakers om schade 

aan het bordspel te voorkomen). 

3. Om aan dit event deel te nemen heb je een goede lichamelijke en geestelijke conditie nodig. 

De jou logo voor plaatsing op de website mag je mailen naar info@metamemetayou.nl. 

4. Let op: er worden video-opnames en foto's gemaakt. Ga je hier niet mee akkoord neem dan 

geen deel dit deze zakelijk netwerk event. We hebben deze materialen nodig als bewijs om 

een Guinness Books records plek te krijgen. Daarnaast willen we het beeldmateriaal te 

gebruiken voor reclame- en marketingdoeleinden om dit netwerkevent landelijk te promoten.  

5. Volg te allen tijde de instructies van de assistenten (zodat het spel vloeiend verloopt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je wordt pas meester wanneer je ervoor kiest om altijd leerling te blijven! 


