
STAPPEN

Stap 1
Hang het reiscanvas op groot formaat op de muur. Begin met gezamenlijk vaststellen wat de bestemming is. In fase 1 en 
2 heb je een toekomstdroom gevisualiseerd (de eindbestemming). Op basis hiervan stel je vast wat je op de korte termijn 
moet doen om daar uiteindelijk te komen. Je korte termijn doel is je bestemming in het reiscanvas. 

Tip: als je de (korte termijn) bestemming bereikt hebt kun je het reiscanvas opnieuw invullen voor de volgende stap. 

Stap 2
Vraag de aanwezigen ieder voor zich op post-its te schrijven waar ze aan moeten denken bij de thema’s en de 
hulpvragen. Plak de post-its bij het betreffende thema.

Stap 3
Iedereen leest de post-its en plaatst een sticker of duimpje bij de punten die hij/zij het meest belangrijk vindt. Per thema 
1 sticker per persoon. 

Stap 4
Ga met elkaar in gesprek per thema, over de punten waar het meest voor gekozen is. Kijk samen hoe deze acties kunnen 
worden bewerkstelligd. Welke kleine acties kunnen jullie morgen al doen? Wat zetten jullie op de agenda voor de 
volgende keer?

Stap 5
Pak regelmatig, bijv. ieder kwartaal, het reiscanvas er bij en kijk of er nog concretiseringen nodig zijn. Zijn er dingen die 
jullie willen aanpassen? Leiden de acties die jullie hebben uitgezet er toe dat jullie dichter bij je bestemming komen? Of 
is er nog iets of iemand anders nodig? Hoe gaan jullie het aanpakken?  
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“Door de hele reis in kaart te brengen, realiseer ik 
me dat we niet op tijd de juiste mensen  betrokken 

hebben.” 
- Deelnemer leernetwerk -

PRAKTISCHE INFO

Doel
Concretiseren van de droom en de stappen die nodig zijn om daar te komen. Een gedeeld beeld van 
het doel en het proces. 

Resultaat
• Een gedeeld beeld van de beoogde verandering en de stappen die gezet gaan worden om daar 

te komen. 
• Een hulpmiddel om te reflecteren op de voortgang van het proces en dit zo nodig bij te sturen. 

Vorm
Plannen & concretiseren.

Wanneer en met wie gebruik je het?
De initiatiefnemers samen met collega’s die al bewust met het thema aan de slag zijn/willen en de 
RvB of directie. 

Benodigdheden
Invulformat (digitaal of uitgeprint) en post-its (zie volgende pagina)

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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Reisomschrijving
Leg in het kort uit welke reis jullie gaan maken?

Aanleiding
Wat is de reden dat je op reis wilt? 
Waar begint je zoektocht? En waar 
zoek je naar?

Bestemming
Wat is de bestemming? Wie heeft dat bepaald? Hoe weet je of je er al bent? Wat doe 
je daarna? Wat doe je als je niet op bestemming komt?

Reisgenoten
Met wie ga je deze reis aan? Wie neemt het initiatief? Wie 
sluit later aan? Wie bepaald de koers?

Hoogtepunten
Welke hoogtepunten of mijlpalen verwacht je? Waarom zijn dit voor jullie hoogtepunten? 
Hoe vier je ze?

Tegenvallers
Welke moeilijkheden of tegenvallers verwacht je? Hoe kan je je daarop 
voorbereiden? Hoe ga je daarna verder?

Bagage
Wat neem je mee aan ervaringen en kennis en wat wil je 
achter laten? Wat heb je nog nodig?
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