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 intrOduc tie

8 tot 108 jaar    

cOachingkaartjes: 51 bouwstenen
Op ieder Okidootje staat een sterke 
gedachte met daaronder een specifiek 
kenmerk van veerkracht. Van ieder ken-
merk zijn er drie verschillende kaartjes. 
Deze zijn gegroepeerd in 6 thema’s, elk in 
een eigen kleur.                                  > z.o.z.
In totaal zijn dit 51 bouwstenen die je 
kunt gebruiken in alledaagse situaties 
om veerkracht mee op te bouwen. 
•	Okidootjes kun je individueel gebruiken, 
in groepjes van 2 tot 4 spelers, of zelfs 
met een grotere groep of hele klas. 

wat is (mentale) veerkracht?
Veerkracht is het vermogen om flexibel 
te reageren als je uit balans bent gebracht. 
Met veerkracht sta je stevig in je schoenen. 
Je bent in staat om je aan te passen en 
positief om te gaan met veranderingen en 
andere stressvolle situaties. 
Na tegenslag herstel je jezelf om daarna 
weer doelgericht verder te kunnen gaan. 
> meer info: www.okidootjes.nl



  zelfVertrOuwen

Ik ken mijn sterke 
eigenschappen.

3



  grOeien

Ik leer
van fouten!vout

fout

5



Ik kan mijn 
eigen keuze 

maken.

  zelfstandig 7



  anders zien

Ik laat één dingetje 
niet alles bederven.

12



  Foutje?
Ik kan er (later)

om lachen.

  POsitief denken 13



Wat	er	ook	gebeurt,	
ik kan het aan,

ik ben sterk!

  VertrOuwen 17



  zelfbeheersing

Ik let op mezelf
en kan negeren 
wat mij stoort.

19



  flexibel

Verandering?
Ik kan mezelf 
aanpassen.

22



  VerantwOOrdelijk

Eigen foutje?
Ik kan het toegeven 

en zelf oplossen.

27



  dOelgericht

 stap voor stap
kom ik steeds verder.

31



  dOOrzetten

Ik kan altijd
opnieuw 
beginnen.

36



  resPect

Ik kan me inleven in een ander.

  44



  OntsPannen

Ik kan 
mezelf een 

rustmomentje
gunnen.

46



  steun Vinden

Ik kan me 
veilig voelen.

  51
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