Terugkijken & vooruitblikken
Bedenk een toffe manier om van het invullen een spel te maken.
Gebruik dobbelstenen, beeld dingen uit, zing, dans... Je kunt het!

Yesss!!! Je hebt ‘m te pakken; het 7e Schetswinkel
template om terug te blikken en vooruit te kijken.
Als je ‘t mij vraagt was 2021 geen lieflijk kabbelend
jaartje. Ik schreef er 413 Remarkable pagina’s over vol.
En ik vulde twee dikke tekenboeken met mijn Koh-I-Noor
magic potloden en de Edding 8400. De Ipevo documentcamera - I love it - is getuige geweest van de 578 A4tjes
die ik heb beklad tijdens sessies.
Het zijn maar cijfers. Ze zeggen weinig over de kwaliteit
van 2021. En dat is precies waar jij om de hoek komt
kijken! Zonder jou had het jaar minder kleur, geur en
smaak gehad. Met jou was het jaar leerzamer,
succesvoller en betoverender. En ja... soms ook een
tikkeltje frustrerender, het kan niet alleen maar mooi zijn.
Weet je, misschien was je juist daarom een van de
kersen op de verschrikkelijk lekkere maar machtige
Bastonjekoek-kwark-taart die 2021 was.
Met dit Schetswinkel eindejaarstemplate wil ik je
daarvoor enorm bedanken. Het is een heel pakket
geworden op verzoek van Hugo en Mark. Zo houd ik jou
en je vrienden, gezin of collega’s lekker bezig tijdens de
lange avonden thuis. Ik wens jou, jullie heerlijke dagen &
een hele grote berg liefde voor 2022.

vervolg met vooruitkijken aan
de rechterkant met de
daarbij horende vragen

start met terugblikken aan de
linkerkant van ‘t template, gebruik
de bijbehorende vragen
titel voor 2021

titel voor 2022

vips 2021
wie zijn afgelop
en jaar
belangrijk voor
je
geweest? teken
jouw
vips in de cirkel.
vergeet niet jezelf
erbij te zetten!
bekijk
de voorbeeldpoppe
tjes
voor inspiratie.

prikkabel 2021
welke kleur of
kleuren geef jij
de
lampen aan de
prik-kabel? zet
de
vips van jouw jaar
eens
even goed in het
‘zonnetje’.

freewriting 2021
schrijf los uit de
pols
een tekst over
de
seizoenen in 2021
zonder op stijl,
spelling en grammat
ica
te letten. begin
met
schrijven, stop pas
als
het tekstvak is
gevuld.
betoverend 2021
welke kleine en
grote
dingen hebben jou
afgelopen jaar
betoverd? de geur
van
een nieuw boek?
een
avond heel hard
lachen
met vrienden? teken
zoveel mogelijk
betoverdingen!

schetswinkel.nl

toffe momenten
2021
scroll door je
patronen 2021
fotobibliotheek
welke
of dit visuele template werd met veel liefde voor je
patrone
gemaakt
door schetswinkel.nl
n in je
door je herinner
leven kwam je dit
ingen.
jaar
welke toffe momente
tegen? tegen welke
kom je tegen? teken n
liep je aan? welke
ze
na in de lege vakjes.
patronen heb je
je
weten
kunt dit natuurli
te doorbreken of
jk ook
te
uit het blote hoofd
veranderen? hoe
kun je
inspiratie 2021
doen.
ze ergens intekene
welke boeken, podn?
casts, films, toneelstukken en muziek
hebben je afgelop
en
jaar geraakt, waar
heb
je hard om gelache
n
en/of wat heeft
je
geinspireerd? schrijf
op of teken ze
ergens.

seizoenen 2021
teken de seizoene
n in
template. wat kreeg je
je
er dit jaar van mee?
geef de seizoene
n een
kleur of teken
er
ansichtkaartiaan
se
taferelen bij.

dualiteiten 2021
- 2022
teken met een kleurpotlood het lemnisca
at
over. schrijf op
welke
dualiteiten je herkent
in je leven. pieken
&
dalen, chaos en
orde,
zekerheid en
onzekerheid,
flexibiliteit en...

2022 meer
f zijn
2
jezel je in 202 n of
hoe kun worden, zij
f
n
jezel
t gaa n of
n? wa
blijve n aan je zie wat
...
andere
en? Of der
hor
n min
van je
andere
schrijf
gaan
en?
hor
te.
zien of in je templa
op
het

2
n 202
kkere ga je in
e
aanwa
vuurtj eren?
welk
kk
gen ga
aanwa
2022 nieuwe din uwe
e
welk
lke nie
en, we je
je do
ga
en
plekk en?
je
bezoek toe aan 2.
ze
r 202
voeg
ng voo
tekeni

2
l
ump 202
zovee
braind en schrijf
..
een,
teken
ijk ide
voor
mogel n, doelen se
stappe jaar op los
komend
es.
es op
briefj
briefj s mee
de
plak
t iet
je ech ze in 4
waar
n
deel
wil, ver of seizoene
s
nt.
thema’ rechterka
aan de

022
2021-2 je
wil
change
run & drie dingen ze
e
n zoals
welk
houde e drie
graag
lk
en we
ag
zijn? wil je gra 2?
dingen eren in 202 het
et,
verand concre eine
het
l kl
maak
en
ook hee
mogen zijn. teken vlak
dingen ze op in het
en.
schrijf twee pijl
met de

2
n
en 202
waard waarden zij ? Of
e
angrijk
welk
ia
jou bel
voor lke criter die
aan we je de dingen
toets
met
et?
lijstje om
je do
n
k het
gebrui eldwaarde en
n
voorbe te kieze
er 4 uit ze in de
schrijf s.
banner

shit & fuck it 2021
wat was er afgelop
en
jaar nou echt shit?
en
van welke dingen
denk
je: fuck it! schrijf
of
teken ze ergens
op
een logische plek.

2
den 202
n en voe ben jij.
dat
zorge
je
boom,
deze een boom in
erbij
teken te. schrijf
in
templadeze boom
n
cherme
hoe je
t bes t? en
gaa
kom
2022
hij
wat er
voor zorgt dat
hoe je wordt.
gevoed

2
tine 202 Of juist
dagrou ! routine. 2022
daaaag t zou je in ijkse
wa
dagel
niet.
aan je
graag willen
er
e
routin gen? koppel
voe
aan en je
toe
bool
in
een symdit steeds
het
teken , zodat je
en.
agenda t verget
niet gaa

n
drome
men
wilde wilde dro en in
e
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bij de
horen ken? overdr t te
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het hoe! hoe
beter.
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van of
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wil
2022?
waar
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men in
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e
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welk
onderw u je
lk
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oor zo nen
waarv
kun
ng
coachi n?
ke
gebrui
.nl
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Gebruik de voorbeeldpoppetjes,
symbolen en waarden ter inspiratie...
of bedenk zelf wat, da’s altijd goed!

voorbeeldsymbolen

voorbeeldwaarden
tolerantie
zorgzaamheid
religie
spiritualiteit
familie
plezier
verbondenheid
autonomie
bescheidenheid

stabiliteit
beleefdheid
schoonheid
loyaliteit
vaderlandsliefde
naastenliefde
trouw
integriteit
geluk

verantwoordelijkheid
onafhankelijkheid
humor
rust
spontaniteit
openheid
toewijding
authenticiteit
creativiteit

zelfvertrouwen
spiritualiteit
zingeving
zelfstandigheid
vernieuwing
uitdaging
behulpzaamheid
dankbaarheid
geduld

optimisme
gezondheid
vriendschap
discipline
persoonlijke
ontwikkeling
harmonie
stiptheid
passie

rijkdom
solidariteit
leiderschap
inzicht
mededogen
netheid

schetswinkel.nl

2
in
en 202
vriend durf jij het wie
t
met wie l aan? me
n,
we
, drinke
2022
r
lachen
wil je ? enne... voo
dansen je er zijn? !
wie wil ze allemaal
teken

vips 2021
wie zijn afgelopen jaar
belangrijk voor je
geweest? teken jouw
vips in de cirkel.
vergeet niet jezelf
erbij te zetten! bekijk
de voorbeeldpoppetjes
voor inspiratie.

freewriting 2021
schrijf los uit de pols
een tekst over de
seizoenen in 2021
zonder op stijl,
spelling en grammatica
te letten. begin met
schrijven, stop pas als
het tekstvak is gevuld.

toffe momenten 2021
scroll door je
fotobibliotheek of
door je herinneringen.
welke toffe momenten
kom je tegen? teken ze
na in de lege vakjes. je
kunt dit natuurlijk ook
uit het blote hoofd
doen.

betoverend 2021
welke kleine en grote
dingen hebben jou
afgelopen jaar
betoverd? de geur van
een nieuw boek? een
avond heel hard lachen
met vrienden? teken
zoveel mogelijk
betoverdingen!
prikkabel 2021
welke kleur of
kleuren geef jij de
lampen aan de
prik-kabel? zet de
vips van jouw jaar eens
even goed in het
‘zonnetje’.

schetswinkel.nl

seizoenen 2021
teken de seizoenen in je
template. wat kreeg je
er dit jaar van mee?
geef de seizoenen een
kleur of teken er
ansichtkaartiaanse
taferelen bij.

inspiratie 2021
welke boeken, podcasts, films, toneelstukken en muziek
hebben je afgelopen
jaar geraakt, waar heb
je hard om gelachen
en/of wat heeft je
geinspireerd? schrijf
op of teken ze ergens.

dualiteiten 2021 - 2022
teken met een kleurpotlood het lemniscaat
over. schrijf op welke
dualiteiten je herkent
in je leven. pieken &
dalen, chaos en orde,
zekerheid en
onzekerheid,
flexibiliteit en...

patronen 2021
welke patronen in je
leven kwam je dit jaar
tegen? tegen welke
liep je aan? welke
patronen heb je weten
te doorbreken of te
veranderen? hoe kun je
ze ergens intekenen?

shit & fuck it 2021
wat was er afgelopen
jaar nou echt shit? en
van welke dingen denk
je: fuck it! schrijf of
teken ze ergens op
een logische plek.

braindump 2022
teken en schrijf zoveel
..
mogelijk ideeen,
stappen, doelen voor
komend jaar op losse
briefjes.
plak de briefjes op
waar je echt iets mee
wil, verdeel ze in 4
thema’s of seizoenen
aan de rechterkant.
waarden 2022
welke waarden zijn
voor jou belangrijk? Of
aan welke criteria
toets je de dingen die
je doet?
gebruik het lijstje met
voorbeeldwaarden om
er 4 uit te kiezen en
schrijf ze in de
banners.

run & change 2021-2022
welke drie dingen wil je
graag houden zoals ze
zijn? en welke drie
dingen wil je graag
veranderen in 2022?
maak het concreet, het
mogen ook heel kleine
dingen zijn. teken en
schrijf ze op in het vlak
met de twee pijlen.

wilde dromen
welke wilde dromen
horen bij de waarden in
de hoeken? overdrijf,
het hoeft niet echt te
kunnen! hoe
spannender, hoe beter.
maak er een tekening
van of schrijf ze op.

jezelf zijn 2022
hoe kun je in 2022 meer
jezelf worden, zijn of
blijven? wat gaan
anderen aan je zien of
van je horen? Of... wat
gaan anderen minder
zien of horen? schrijf
het op in je template.

aanwakkeren 2022
welk vuurtje ga je in
2022 aanwakkeren?
welke nieuwe dingen ga
je doen, welke nieuwe
plekken ga je
bezoeken?
voeg ze toe aan je
tekening voor 2022.
zorgen en voeden 2022
deze boom, dat ben jij.
teken een boom in je
template. schrijf erbij
hoe je deze boom in
2022 gaat beschermen
voor wat er komt? en
hoe je zorgt dat hij
gevoed wordt.
dagroutine 2022
daaaag! routine. Of juist
niet. wat zou je in 2022
graag aan je dagelijkse
routine willen
toevoegen? koppel er
een symbool aan en
teken dit steeds in je
agenda, zodat je het
niet gaat vergeten.
ontwikkeling 2022
waar wil je jezelf in
bekwamen in 2022? Op
welke manier? en bij
welk onderwerp of
waarvoor zou je
coaching kunnen
gebruiken?
schetswinkel.nl

vrienden 2022
met wie durf jij het in
2022 wel aan? met wie
wil je lachen, drinken,
dansen? enne... voor
wie wil je er zijn?
teken ze allemaal!

voorbeeldsymbolen

voorbeeldwaarden
tolerantie
zorgzaamheid
religie
spiritualiteit
familie
plezier
verbondenheid
autonomie
bescheidenheid

stabiliteit
beleefdheid
schoonheid
loyaliteit
vaderlandsliefde
naastenliefde
trouw
integriteit
geluk

verantwoordelijkheid
onafhankelijkheid
humor
rust
spontaniteit
openheid
toewijding
authenticiteit
creativiteit

zelfvertrouwen
spiritualiteit
zingeving
zelfstandigheid
vernieuwing
uitdaging
behulpzaamheid
dankbaarheid
geduld

optimisme
gezondheid
vriendschap
discipline
persoonlijke
ontwikkeling
harmonie
stiptheid
passie

rijkdom
solidariteit
leiderschap
inzicht
mededogen
netheid

schetswinkel.nl

voorbeeldpoppetjes

schetswinkel.nl

titel voor 2021

dit visuele template werd met veel liefde voor je gemaakt door schetswinkel.nl

titel voor 2022

#letsgetvisual #creatievemoed

