
 

Er is al zoveel gezegd en geschreven over 2020 dat ik me kan 
voorstellen dat je er de buik van vol hebt. Maar getekend is er 
nooit genoeg! Dus GRIJP die lekkere fineliner, kleurpotloden 
of stiften en ga aan de slag met dit reflectieboekje.
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Met dit boekje wil ik iedereen bedanken met wie ik in 2020 en 
daarvoor heb geleefd, geborreld en gewerkt. Extra dank aan Peter 
voor de uuuuuren die ik aan mijn werk mag besteden. Aan Josje 
Tummers die mij in tranen kreeg tijdens een training met een 
prachtig dromenvanger-template en aan Aafke Frederik die me 
telkens inspireert om met potlood in het NU te komen.  

De bedoeling van dit boekje is dat je het invult in je fijnste outfit, op 
een moment dat je er echt zin in hebt. Alleen, met collega’s, 
vrienden, gezinsleden of een wildvreemde. Gebruik een fineliner 
voor het tekenen en schrijven en kleur in wat je wil. Als het niet 
helemaal duidelijk voor je is wat je moet doen: doe dan gewoon wat 
in je opkomt. Is ie klaar? Hang hem dan in het zicht. Dat helpt echt!

Op www.schetswinkel.nl/template2021 vind je tips en 
tekenvoorbeelden die je misschien wel kunt gebruiken. 
Deel je ingevulde template als je wil met inge@schetswinkel.nl.



Tip: scroll door je fotobibliotheek van afgelopen jaar. Je zult verrast zijn hoeveel er gebeurd is!
Schets jezelf door ‘t jaar heen in bijzondere situaties uit 2020 (check voor inspiratie de poppetjes hand-out op https://schetswinkel.nl/template2021)

teken en/of
schrijf vijf 
favoriete 
spullen uit 2020 
(enne... welke miskoop 
heb je gedaan?)

wel tof
aan dit jaar

niet tof
aan dit jaar

teken drie emoties
of emoticons die 
veel voorbij kwamen

trots op / tevreden over:

teken je favoriete
video-bel-genoten

zet in de 
denkwolkjes

wat je leerde
of ontwikkelde
afgelopen jaar

de mooiste/gekste/meest
indrukwekkende dingen die

je hebt gehoord/gezien/gelezen

teken een symbool voor 2020
geef een cijfer op 3 thema’s

en het algehele eindcijfer
(hoeft geen gemiddelde te zijn).



de rechtdoorzee bril de wijze uil bril

de creatieve bril
de ultrarelaxte zonnebril

de liefdesbril de kritische bril

de energiebrilde bril van ...........................

Creatieve moed = de moed hebben
om met je creatieve idee iets te doen

(en daar een positieve impact mee
te hebben in je leven en dat van anderen).

Let op: verwar creativiteit niet met
het vermogen om bijvoorbeeld mooie 

schilderijen, tekeningen of knutsels
te maken. Iedereen is creatief op

zijn of haar eigen manier.

hoeveel van je 
tijd ben je creatief
bezig geweest 
of zat je in een 
(creatieve) flow?
 
kleur je lichaam
in als antwoord
op deze vraag

Verdeel de ideeen die je
in 2020 had (en waar je 
nog niets mee kon) in twee
categorieën:

Welk advies heb je voor jezelf als je het door deze brillen bekijkt? 
Schrijf op of teken het en bekijk of je er wat mee kan

voor de volgende stap van dit template.

LANG
PARKEREN

UIT-
PROBEREN

Kijk voor meer creatieve moed op Jimzoo.com

op welke manieren
ben jij creatief?



deze ‘gasten’ heb ik daarbij nodig

Maak de tekening af met
... wat jij denkt dat ie nog 
nodig heeft om een 
mooi plekje in huis te 
krijgen.

Maak met kleurpotlood 
een aantal cirkels (of 
andere vormen) en 
kleur die zacht in.

Schrijf in elke vorm 
een intentie voor 2021
of een idee / plan waar
je mee aan de slag wil.

Teken bij elke intentie of
idee iets waardoor je hier 
in 2021 aan herinnerd
wordt op een fijne manier.

Teken of schrijf in 
de dromenvanger 

je dromen voor 
over een paar jaar


