
STAPPEN

Stap 1
vraag iedereen om even zijn ogen te sluiten en te luisteren naar het 
verhaal dat je gaat vertellen. Vraag ze om zich in te leven in de situatie en 
het verhaal voor zich te zien. 

Stap 2
Lees het fragment voor in het blauwe vlak hiernaast.

Stap 3
Stel de volgende vragen aan de groep en vraag iedereen om deze voor 
zichzelf te beantwoorden. 
• Was de piloot in jouw beleving een man, vrouw of non-binair?
• Bestond het verliefde stelletje op de bank uit een man & man, man & 

vrouw, vrouw & vrouw, non binair & non binair?
• Wat voor huidskleur had de bestuurder van de 

overkoepelende verpleeghuisvertegenwoordiging in Scandinavië? 

Stap 4
Bespreek met elkaar wat het verhaal en de vragen voor beelden oproepen. 
Leg uit dat deze oefening bedoelt is om te ervaren dat iedereen vanuit zijn 
of haar eigen referentiekader kijkt. Dit is niet erg, maar het is wel goed om 
je er bewust van te zijn. 

Stel je eens voor dat…

Pagina 1/2

TOOL10: Stel je eens voor dat…

Fragment:
Volgend jaar vindt het internationale zorgcongres plaats in Toronto, Canada. Jullie zorgorganisatie 
kan niet ontbreken en jij en een aantal andere collega’s worden afgevaardigd af om het congres te 
bezoeken.

Het is bijna tijd om te boarden in het vliegtuig. De piloot staat bij de deur van het vliegtuig en heet je 
welkom voordat je instapt. De vlucht is lang, maar door de aanwezigheid van je collega’s vliegt de tijd 
ook voorbij.

Nadat je geland en ingecheckt bent, gaan jullie richting het congresgebouw in een buitenwijk van 
Toronto. Vlakbij het congrescentrum loop je tussen de bomen door een park waar je aandacht 
getrokken wordt door een verliefd stelletje dat daar op een bankje zit. 

Tijdens het congres bezoek je verschillende inspirerende workshops. Op de laatste dag bezoek 
je de afsluitende plenaire bijeenkomst. De spreker is de bestuurder van de overkoepelende 
verpleeghuisvertegenwoordiging in Scandinavië. 

Met een hoop inspiratie op zak vertrek je terug naar je hotel. Daar maak je een aantal aantekeningen 
voor een presentatie voor je collega’s die je in Nederland deelgenoot maakt van deze ervaring.

Tip: pas het verhaal aan zodat het herkenbaar is voor je publiek.



“Ik had wel even een ‘aha-moment’. In mijn 
gedachten had iedereen een witte huidskleur en was 

het stelletje jong en hetero.” 
- Deelnemer leernetwerk  -

PRAKTISCHE INFO

Doel
Bewust worden van je eigen aannames en referentiekaders. 

Resultaat
Door te ervaren dat je onbewust heel veel informatie invult wordt je je bewust van de invloed van 
je referentiekader op hoe je dingen ervaart en beoordeelt. 
Inzicht in hoe divers (of juist niet) die referentiekaders zijn binnen de groep waarmee je de 
oefening doet. 

Vorm
Ervaren 

Wanneer en met wie gebruik je dit?
Kan op allerlei momenten en met diverse groepen ingezet worden. Bijv. tijdens een teamoverleg of 
een organisatie brede bijeenkomst.

Benodigdheden
Omschreven situatie (zie voorbeeld hiernaast), voorlezer en gespreksleider.
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Deze werkvorm is onderdeel van de inspiratiebox die is ontwikkeld 

en uitgetest in het lerend netwerk ‘werk maken van diversiteit & 

inclusie’. Deelnemende organisaties waren: AxionContinu, Cordaan, 

Noord West Veluwe, Mijzo en ZuidOostZorg. Vragen of reacties? 

Neem contact op met Marieke Sterenborg m.sterenborg@vilans.nl.
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