
STAPPEN

Stap 1
Kies een wand uit op een centrale plek in het gebouw waar mensen briefjes kunnen opplakken en afbeeldingen kunnen 
delen. Je kan ook kiezen om een digitale ‘wand’ te maken, bijvoorbeeld op intranet of een Microsoft Teams pagina 
waarop collega’s op elkaar kunnen reageren. 

Stap 2
Deel iedere week een vraag/stelling of opdracht waarin je mensen vraagt iets te delen over zichzelf en waar anderen op 
kunnen reageren. 

Tip 1: Maak het uitnodigend en sprankelend. Bijvoorbeeld door er een rubriek van te maken ‘wist je dit al van je 
collega?’ Of geef er een quiz element aan door een raadsel te maken. Bijvoorbeeld rara ‘waar ben ik geboren?’ Waarbij je 
foto’s deelt over de locatie waar je bent geboren. Laat degene die het heeft geraden het stokje overnemen en de volgende 
foto delen.

Tip 2: Stel vragen over allerlei verschillende aspecten van diversiteit. Simpele vragen nodigen vaak het meeste uit 
tot persoonlijke toelichting. Voorbeelden van vragen zijn: ‘wat was jouw positie in het gezin (jongste, een van de 
middelste(n), oudste)’, ‘wat is je leerstijl?’ 

Stap 3
Bundel de verhalen en inzichten die zijn opgedaan, bijvoorbeeld in een collage, en deel deze na een periode van een of 
twee maanden met de hele organisatie.  

Tip 3: je kunt het moment van publicatie van de verhalenwand gebruiken om te reflecteren op welke diversiteit 
aanwezig is in de organisatie en waar veel overeenkomsten zitten.  Dit kan input geven voor een vervolggesprek waarin 
je bespreekt wat je hier van vindt. Past het bij de wens en ambitie die we hebben of missen we iets? 

Een ander voorbeeld van een verhalenwand amstelring.nl/mensen-van-amstelring

Verhalenwand
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TOOL8: Verhalenwand

https://www.amstelring.nl/mensen-van-amstelring


“Wat leuk om foto’s van mijn geboortedorp te zien 
en erachter te komen dat mijn collega in hetzelfde 

dorp is geboren.” 
- Medewerker Vilans -

PRAKTISCHE INFO

Doel
Inzicht krijgen in verschillen en overeenkomsten tussen collega’s. Gesprek op gang brengen; 
uitwisseling en verbinding stimuleren. 

Resultaat
• De reacties en verhalen geven input voor het diversiteitsteam over welke diversiteit er 

aanwezig is in de organisatie en wat dit betekent voor mensen.  
• Het delen van verhalen werkt verbindend.
• Het zet het collega’s aan tot nadenken over wat diversiteit inhoudt en hoe het in de organisatie 

leeft.

Vorm
Uitwisselen 

Wanneer en met wie gebruik je het?
Alle collega’s in de organisatie worden uitgenodigd hun verhalen te delen, door antwoord te geven 
op de vragen/stellingen of door mee te doen aan de opdrachten.

Benodigdheden
Fysieke of digitale ‘wand’, post-its, aanjager/beheerder van de vragen/stellingen. 
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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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