
STAPPEN

Stap 1
Iedereen schrijft voor zichzelf drie zinnen op die gaan over diversiteit en inclusie binnen jullie organisatie. De 
zinnen beginnen met:

• Ik vind het leuk/goed/positief dat…. (reflectie huidige situatie)
• Ik zou graag willen dat… (korte termijn verbeterpunt)
• Wat als… (langere termijn droom)

Bijvoorbeeld:
• Ik vind het positief dat er steeds meer draagvlak ontstaat voor meer diversiteit in onze organisatie.
• Ik zou graag willen dat we casuïstiek besprekingen en team overleggen altijd vanuit verschillende perspectieven 

bekijken.
• Wat als ons medewerkersbestand een representatieve afspiegeling wordt van de samenleving waarin we ons 

bevinden?

Stap 2
Ga in gesprek met elkaar over de stellingen en zoek uit wat jullie gemeenschappelijke ‘wat als’ droom is. 

Stap 3
Neem de uitkomsten van dit gesprek mee naar een volgende fase. Zodat je met elkaar kunt afspreken hoe je er 
voor gaat zorgen dat de gemeenschappelijke droom realiteit wordt. 

‘I like’, ‘I wish’, ‘what if’
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TOOL 2: I like, I wish, what if



“Het prikkelt me, om te zien dat er steeds meer 
mensen met het onderwerp bezig willen gaan. Ik 

heb niet meer het gevoel alleen te zijn.”
- Deelnemer leernetwerk -
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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.

TOOL 2: I like, I wish, what if

PRAKTISCHE INFO

Doel
Op een positieve manier reflecteren op wat er nu al gebeurt en wat er beter zou kunnen.  

Resultaat
Inzicht in succespunten, korte termijn verbeterpunten en lange termijn dromen.

Vorm
Verzamelen en prioriteren.

Wanneer en met wie gebruik je dit?
In de beginfase van een verander/verbeter proces. Met de werkgroep diversiteit & inclusie. 
Gedurende het proces kan deze werkvorm ook ingezet worden in teams om te reflecteren op de 
situatie en ambities op teamniveau te formuleren.

Benodigdheden
Eventueel de zinnen uitgeprint op papier of opgeschreven op een (digitaal) whiteboard.
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