
STAPPEN

Stap 1
Leg de metafoor van moonshot thinking uit. Voordat Neil Armstrong in 1969 de grote, onmogelijk lijkende 
droom waar maakte en voet op de maan zette, waren er heel veel andere stappen te nemen. Er moest groots 
worden gedacht. Voorbij de bestaande mogelijkheden. Jullie gaan ook aan de slag met de toekomst voor 
jullie zorgorganisatie. Hoe willen jij en je collega’s dat jullie zorgorganisatie eruit ziet in de toekomst? Geef de 
volgende tips mee: 

• Tip 1: Let op dat je een positief perspectief schetst zodat je jezelf en anderen enthousiasmeert. 
• Tip 2: Geef alleen antwoord op wát je wilt gaan bereiken en nog niet hoe. 
• Tip 3: Houd (nog) geen rekening met bestaande mogelijkheden en oplossingen, dit zijn beperkende factoren voor de 

creativiteit. Je herkent ze aan woorden als ‘mits, behalve, wanneer, zodra etc.’.

• Tip 4: Vergroot de droom echt uit, desnoods in stapjes door te bedenken wat nóg mooier, beter, innovatiever is.  

Stap 2
Laat iedereen voor zich de volgende zin af maken met betrekking tot diversiteit en inclusie in de organisatie. 
‘Hoe mooi zou het zijn als…’

Stap 3
Maak de droom groter door te denken aan een verdere toekomst, bijvoorbeeld over 20 jaar.

Moonshot thinking
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TOOL 1: Moonshot thinking

Tip (bij stap 2):
Gebruik de volgende hulpvragen om tot de 
ultieme toekomstdroom te komen:

• Hoe werken jullie in die toekomst 
samen als team?

• Hoe communiceren jullie?
• Wie bepaalt de norm?
• Wie maakt de definitieve beslissing?
• Hoe ziet jullie cliëntenbestand eruit?



“Het is leuk om te zien hoe de ideeën steeds 
futuristischer en creatiever worden, daardoor krijg 

je zin om aan de slag te gaan!” 
- Vilans collega -

PRAKTISCHE INFO

Doel
Een grote en innovatieve droom/visie visualiseren zonder je te laten beperken door realistische en 
bestaande mogelijkheden en oplossingen. 

Resultaat
Een gedeelde grote droom/visie helpt richting te geven aan de komende jaren en motiveert 
verandering.

Vorm
Visualisatie oefening. 

Wanneer en met wie gebruik je dit?
In de beginfase van een veranderproces. Door diversiteits- ambassadeurs/kartrekkers, directie en 
managers om in klein groepsverband een lange termijn visie te vormen. 

Benodigdheden
Vellen papier of post-its.
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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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