
Objectief /
feiten
teken wie je veel
hebt gezien en wat
je met die mensen
hebt gedaan

Reflectie /
gevoel
teken het verloop
van je gevoel in een
lijn en schrijf
bijzondere emoties
of momenten erbij

Interpretatie /
betekenis
beschrijf in woord
en beeld wat dit 
jaar betekent in
relatie tot de rest 
van je leven 

Definitie /
besluit
vat het jaar in 6
woorden samen en
omcirkel de woorden
die je meeneemt 
naar volgend jaar

Je jaarontwikkeling tekenen Het jaar in 5 of meer highlights

teken of schrijf in de glazen
van je LOVE bril wat er in

2022 allemaal is gebeurd.
Aan wie gaf je liefde, wie gaf

het aan jou, wat vond
je te gek of... waar mocht

wat minder aandacht naartoe?

zet nu de POWER bril op...
waar heb je kracht voor nodig
gehad, welke kracht heb je dit
jaar laten zien? Wie vond je 
krachtig en waarom vonden 
anderen dat van jou?

teken hierboven de bril waar jij het jaar doorheen wil zien en... KIJK

wat heb je afgebroken
of losgelaten?

wat bouwde je op
of pakte je vast?

welke nieuwe
realiteit is er

ontstaan?

jan juli dec

dit heeft in 2022
echt iets aangezet
of veroorzaakt

dit was een 
moment waarop
je ‘t niet wist

eureka moment
of aha Erlebnis

en hier 
lag je er

echt ff af

teken jezelf
zoals je nu

bent

teken de highlights... en misschien wat woorden erbij?

8e eindejaarstemplate van Schetswinkel.nl

1. teken een lijn die
het pad symboliseert
dat je aflegde in 2022

2. bedenk een vraag
die je over dit pad aan
jezelf wil stellen

3. geef antwoord op 
die vraag door iets op 
of bij je pad te tekenen

Het jaar in ORID volgorde Weten en niet weten Hoe zag je het jaar door de bril van... Transformatie = opbouwen en afbreken1 2
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Zo dan... Het was me ‘t jaartje wel. Het was voor mij - samengevat - 
‘n jaar van licht, (kamp)vuren, sneeuw, energie, rust, vrijheid, diep 
de modder induiken, liefde, lef, integriteit, grenzen, spiritualiteit 
en gieren van de (slappe) lach. 
Mijn blik op de wereld is veranderd, gekanteld, omgegooid, hoe
leg ik ’t uit. In elk geval ben ik enorm onder de indruk van 2022. 

Dankjewel dat jij er onderdeel van was; direct of indirect, het was
zonder jou een minder kleurrijk en leerzaam jaar geweest. Grijp een
stift, pen, potlood en ga aan de slag met dit 8e Schetswinkel 
eindejaarstemplate. Ik hoop dat de terugblik op 2022 je betekenis 
en een dikke glimlach brengt, zodat je zin krijgt om toffe, moeilijke 
dingen te doen die onze wereld mooier en _________ maken. 

Tot in 2023! 
Liefs, Inge 

systeemkaart: jezelf in een cirkel,
daar omheen een cirkel voor je gezin
of naasten, daar omheen een cirkel

voor de wereld / het grotere geheel

landkaart: een gebied voor waar
je nu staat, een gebied waar je
naartoe wil bewegen, eventueel
een plek om uit te rusten of...

metrokaart: een kaart met lijnen
voor verschillende thema’s
en haltes voor dingen die je

wil doen of bereiken in dat thema

1. je gaat op expeditie in 2023
en nu is het moment om daar
de voorbereidingen voor te treffen

2. wat voor expeditie wordt
het, en wat voor kaart heb je
nodig. Gebruik de voorbeeld-
indelingen hier rechtsonder
of bedenk zelf iets

3. pak een potlood en schets
de basisindeling van de kaart.
doe dit niet te dik, wie weet
wil je ‘t nog veranderen

4. voeg toe wat je nu al weet
aan mijlpalen, bestemmingen,
rustplaatsen, symboliek of
thema’s - gebruik symbolen,
vormen en/of tekst

5. maak een legenda, voeg een
kompas toe, geef kleur en 
kleed je kaart aan met dingen 
die maken dat je met veel zin
aan je expeditie start

teken hier de 
foto die je van 
2022 nog lang 
wil onthouden

(check je fotobieb)

teken hier als
je klaar bent, dé
foto die je tijdens
je expeditie 2023 
gaat maken

nieuw kantoor
met partylights

leren 
chambreren
en... eitjes 
pocheren

tekenende zelfstudie
systeemantropologische

interpersoonlijke
spirituele

neurotransformatie
& teamontwikkeling

ahhh ik ben magier
 <3 kampuurgesprekken

& de talking stick

Peter!

kiezen
voor focus

energie is
(ook) kapitaal

pieken en (kale) dalen
 met heel veel zon

fietstochten vol 
symboliek en verhalen

intra-
connectie

en spirituele
transformatie

verandering
faciliteren

(aha dat doe ik)

(niet) egovrij
en diep gedoken

visueel
denken 5.8
en die lift ;) 

loslaten
sjonge
wat lastig
en lekker

Toedeloe!

challenges
in lenigheid en 

‘t onderbewuste

toffe 
klanten

dit 

ben ik 

in een elfje

en in een getekend

jezelfje

luchtig
as always

Expeditiekaart7


