
Uitleg verschillende meme’s groepsontwikkelingstool 
 
 
 
 

Ontwikkeling Rode meme  Blauwe meme  Oranje meme  Groene meme  Gele/cyane meme  

individueel binnen           

levenshouding de sterkste wint  alles moet blijven 
zoals het is 

 alles is mogelijk  dankbaarheid  aanvaarding, 
acceptatie zoals 
het is 

 

motivatie bezit en kracht  veiligheid en 
zekerheid 

 succes  harmonie  betekenis en 
zingeving 

 

scheppingskracht nu en meteen  iedereen tevreden 
stellen 

 een verschil willen en 
kunnen maken 

 het beste voor alle 
betrokkenen willen 

 ten dienste van de 
toekomst stellen 

 

vertrouwen op eigen kracht, 
doorzettingsvermogen 
en assertiviteit 

 op het systeem, de 
orde, de regels 

 op eigen 
competenties en 
kennis 

 op gevoelens en relaties  op (eigen) intuïtie  



 

individueel buiten Rood  Blauw  Oranje  Groen  Geel/cyaan  

zelfmanagement snelle bevrediging van 
behoeften, plezierige 
activiteiten 

 
To Do lijstjes, 
vermijden 
gezondheidsrisico's 

 
werken en leven in 
balans 

 
mindfulness en zelfzorg 
(natuur, yoga, etc) 

 
volledige lichaam- 
en gezondheids- 
bewustzijn, 
handelen uit 
verbondenheid 

 

leiderschap Richting geven en letten 
op implementatie 

 
duidelijke 
beslissingen binnen 
formele kaders 

 
zelfverantwoordelijk 
handelen en 
verantwoorde acties 

 
samen beslissen en samen 
bouwen aan een betere 
(sociale) wereld 

 
rolmodel en 
voorbeeldfunctie; 
de 'flow' 
ondersteunen 

 

rol binnen de groep overwicht en controle 
 

zekerheid en geven 
van betrouwbare 
grenzen 

 
verantwoordelijkheid 
nemen voor het 
uitvoeren van taken 

 
onderdeel zijn van de 
gemeenschap en meedoen 
met activiteiten 

 
handelen vanuit 
diep 
zelfvertrouwen en 
co-creatie., 
verbinden 

 

conflicthantering conflict onder ogen zien 
en strijd aangaan 

 
conflictoplossing via 
vaste methodes 

 
feiten afstemmen en 
oplossingsgericht 
handelen 

 
dynamiek in relaties als 
onderdeel van 
conflictoplossing 

 
conflicten dienen 
mijn transformatie 

 



 

collectief binnen Rood  Blauw  Oranje  Groen  Geel/cyaan  

communicatie 
cultuur 

geen sterke inbreng, 
beslissingsbevoegde 
personen spreken 

 causaal onderzoek, 
oorzaken 
achterhalen, 
vaststellen regels 

 adviesgroepen, 
feitelijke argumenten 
achterhalen, werken 
met strategieën 

 iedereen wordt gehoord, 
standpunten bepalen, 
streven naar tevredenheid 

 iedereen weet en 
spreekt wanneer 
zijn bijdrage nuttig 
is, gericht op actie 

 

werksfeer gespannen  geroutineerd op 
zichzelf 

 pragmatisch, 
resultaatgericht 

 vriendelijk, 
gemeenschapsgericht 

 inspirerend, fris, 
levendig 

 

zingeving zingeving? We volgen 
regels en richtlijnen! 

 stabiliteit; streven 
naar gegarandeerde 
kwaliteit van leven 

 werken aan succes  menselijk verantwoord 
samenleven 

 ontwikkelen van 
potentieel, een 
duurzame 
toekomst (voor 
iedereen) 
bevorderen 

 

participatie afhankelijk 
 

gedistantieerd 
 

doelgericht, 
strategisch 

 
partnerschap 

 
co-creatief 

 



 

collectief buiten Rood  Blauw  Oranje  Groen  Geel/cyaan  

verdeling van 
middelen 

willekeurig 
 

rigide, 
gecontracteerd 

 
flexibel, 
prestatiegericht 

 
eerlijk, participatiegericht, 
vertrouwend 

 
transparant, 
consistent 

 

besluitvorming onderhuidse 
beslissingen, 1 persoon 
beslist 

 
gestandaardiseerde 
processen, 
hiërarchische 
besluitvorming 

 
effectieve, objectieve 
processen, 
meerderheidsbesluit 

 
samenwerkingsprocessen, 
consent of consensus 
principe 

 
zelforganiserende 
processen, deep 
democracy 

 

profiel bootcamp, vaste 
format 

 
betrouwbare 
organisatie 

 
competentie 
werkplaats 

 
Een thuis, opgenomen in de 
groep/gemeenschap 

 
Levendige plek 
voor 
persoonlijkheids- 
ontwikkeling 

 

communicatievorm ongepland en direct 
 

monoloog, 
(aaneenschakeling 
van uitspraken) 

 
discussie; vragen en 
feitelijke afstemming 

 
dialoog; contextueel, voor 
wederzijds begrip 

 
transparante 
communicatie, 
basis voor 
transformatie van 
mensen en 
groepen 

 

 


