
samen stilstaan om vooruit te komen

Een nieuw jaar vraagt om een plan. 
Welke resultaten gaan we als team behalen, wat zijn 
onze speerpunten, welke mijlpalen behalen we wan-
neer, dat soort dingen. 
Maar... hoe gaan we in deze rollercoaster in vredes-
naam een plan maken? Ook zonder een virus en een 
agenda vol online meetings is het maken van zo’n 
plan al een energiezuigend proces. Een gedragen 
plan maak je samen, maar we weten eigenlijk niet 
eens hoe het echt met onze collega’s is. En hoe 
concreet kunnen we worden, als de realiteit is dat 
de wereld er elk moment anders uit kan zien? 

Wij - Aafke Frederik van Studio Pen en Inge de 
Fluiter van Schetswinkel – hebben een idee voor 
jullie. Dit jaar maken jullie de plannen voor 2021 
visueel. Tekenen dus! Want tekenen is de manier 
om met jezelf, je collega’s en je dromen en doelen 
te verbinden. Door samen jullie plan te tekenen, 
co-creeer je op een energieke manier een overzich-
telijk en gedragen plan met ruimte voor onzekere 
factoren en waarin je visueel de voortgang kunt 
bijhouden. Mooi toch?

Tot binnenkort! 

het visuele traject
voor ambitieuze teams
die de verbinding met
elkaar en hun doelen
niet willen verliezen.

Teken samen je teamplan voor 2021

ingredienten
- bevlogen trainers
- creatieve energie
- verbinden met tekeningen
- reflectie-opdrachten
- alles tekenen met tekenwiskunde
- visueel teamplan maken

En nee; geen zorgen over 
dat tekenen... wij leren 
jullie in een mum hoe je 

dat doet. Daar heb je nog 
een leven lang plezier 

van.

v tot rust komen door te tekenen

v reflecteren met tekeningen

v verbinden & communiceren met beeld

v plannen maken door te visualiseren



Stilstaan & verbinden

Terug- & vooruitblikken

Plan maken

Neem contact op voor advies of een offerte.
inge@schetswinkel of aafke@studio-pen.nl

Een workshop om tot jezelf te 
komen en (nieuwe) teken moed te 
krijgen. Ik ben enthousiast en kan 
de workshop, of je wel of geen 
tekentalent hebt, aanbevelen!

Vanessa Wijnberger
– coach

Hoe werkt dat?
Wij helpen jullie in 3 stappen terug te 
blikken op het afgelopen jaar én een 
plan te maken voor volgend jaar. In een 
of een aantal online sessies van 2 tot 3 
uur, begeleiden we jullie van begin tot 
eind in dit bijzondere traject. 

Stap 1 | STILSTAAN & VERBINDEN
In gesprek met je collega's. Aan de hand 
van leuke tekenopdrachten ga je met 
elkaar in gesprek. Hoe heb je de afgelo-
pen tijd ervaren met een (jojo) semi 
lockdown en mondkapjesplicht?

Stap 2 | TERUGBLIKKEN
Wat kostte ons energie het afgelopen 
jaar? Wat heeft ons geholpen? Waar zijn 
we trots op? Wat gaf energie? Welke 
vonkjes willen we de komende tijd blijven 
volgen?

Stap 3 | PLANNEN MAKEN
Waar dromen jullie van in de toekomst? 
Waarmee krijgt ons team volgend jaar te 
maken. En wat willen we zelf bereiken in 
2021 om die dromen te verwezenlijken? 
Tot slot brengen we alle tekeningen 
samen en maak je daarvan met je team een 
plan ‘dat in een lijstje aan de muur kan’.  

Welke ‘maat’ past jouw team?

SMALL MEDIUM LARGE
Voor teams die vooral met 
elkaar willen verbinden en 
stilstaan en die samen hun 
intentie voor 2021 in beeld 
willen vangen.

Programma
1 online sessie van 3 uur 

Resultaat
Getekende intentie voor 
2021 van alle teamleden

Tarief tot 25 deelnemers 
1.500 euro exclusief BTW

Voor teams die met elkaar 
willen verbinden en die hun 
teamplan samen willen 
tekenen.

Programma
2 online sessies van 3 uur
en terugkomsessie in 2021 

Resultaat
Getekend plan voor 2021

Tarief tot 25 deelnemers 
4,500 euro exclusief BTW

Voor teams die langer bege-
leid willen worden om vanuit 
verbinding in het team regel-
matig stil te staan en vooruit 
te blikken.

Programma
3 online sessies van 3 uur
3 vervolgsessies van 1 uur
in 2021 

Resultaat
Getekend en steeds bijgehou-
den plan.

Tarief tot 25 deelnemers 
7.500 euro exclusief BTW


