
STAPPEN

Stap 1
Selecteer en schaf een aantal boeken aan. De boeken gaan een reis maken langs verschillende collega’s in de organisatie. 

Stap 2
Plak instructies aan de binnenzijde van ieder boek. Leg in de instructies uit wat de bedoeling is en vraag of lezers in het 
boek aantekeningen willen zetten bij dingen die ze opvallend of interessant vinden. Nadat ze het boek gelezen hebben 
geven ze het door aan een collega. 

Stap 3
Doe een oproep waarin je vraagt wie mee wil doen met de boekenreis. 

Stap 4
Stuur de boeken op en vraag aan de lezer om het boek als het uit is door te geven aan een collega.

Stap 5
Vraag na een maand een paar lezers voor een kort interview/reacties op het boek en deel deze op intranet.

Stap 6 (optioneel)
Organiseer na een paar maanden een gesprek met lezers en geïnteresseerde niet-lezers over opgedane inzichten. 

Boeken-reis-estafette
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TOOL9: Boeken-reis-estafette

Suggesties voor boeken:
• De familieziel -Irene Zwaan & Kitlyn Tjin A 

Djie. (‘Hoe je geschiedenis je kan helpen op je 

levenspad.’)

• Als ik luister – Glenn Helberg. (‘Persoonlijke 

reflecties over de complexiteit en diversiteit van 

ons bestaan.’)

• Mijn ontelbare identiteiten – Sinan Çankaya. 

(‘Over het opgroeien in Nederland als kind van 

migranten.’)

• De inclusiemarathon - Kauthar Bouchallikht, 

Zoë Papaikonomou. (‘Over diversiteit en 

gelijkwaardigheid op de werkvloer.’)

• De Onmisbaren – Ron Meyer. (‘Een ode aan mijn 

sociale klasse.’)



“De schrijver neemt je mee in zijn visie op klasse 
verhoudingen in Nederland. Het zet je aan 

het denken, maakt je bewust van de visie van 
velen op de huidige klasseverhoudingen in onze 

samenleving. ’Ben ik van mening dat ik zelf tot een 
bepaalde klasse behoor? Hoe zien anderen mij?’ 

Allemaal vragen waarover je gaat nadenken”
- Medewerker Vilans, lezer van de Onmisbaren -

PRAKTISCHE INFO

Doel
Nieuwe inzichten en informatie opdoen. Uitwisseling tussen collega’s stimuleren.

Resultaat
Het boek informeert en draagt bij aan bewustwording op het thema. De estafette zorgt voor 
uitwisseling en een verzameling van inzichten en perspectieven van collega’s. 

Vorm
Lezen en uitwisselen. 

Wanneer en met wie gebruik je dit?
De boeken worden individueel gelezen door collega’s vanuit alle lagen van de organisatie. 
Gedurende een periode van een aantal maanden ‘reist’ het boek van de ene naar de andere collega.

Benodigdheden
Boeken met het thema diversiteit & inclusie, iemand die de interviews afneemt.
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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.

TOOL9: Boeken-reis-estafette
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