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Gekeken naar wat kleur is en hoe het in ons brein communiceert.

Gewerkt met de kleur in relatie tot Sqribox.

Je bent ingegaan op het gebruik van kleur in je eigen sqribl en hebt 
ervaren wat dit allemaal kan zeggen.
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Ontstaan inspiratiekaarten

Diverse werkwijzen beeldkaarten

Zelf aan de slag met beeldkaarten

Woorden, zinnen en woordkaarten

Do’s en don’ts

Praktische tips

:

Aan het eind van deze sessie heb je op verschillende 
manieren gewerkt met de beeld- en woord kaarten en 
weet je hoe je ze voor Sqribox kunt inzetten.

:
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Initiatief van Patricia Valkenburg

Piko Piko

Miste een set kaarten met alleen 
beelden, volledig zonder woord

Zelf gaan ontwikkelen met fotografe

Inspiratiekaarten: 32 kaart met alle 
emoties en belevingen



Met het beeld omhoog
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Laat je coachee een beeld kiezen

Hoe symboliseert dat beeld de 
gewenste verandering?

Welke woorden horen daar bij?
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Met het beeld naar beneden

Hoe past de kaart bij de situatie die je 
wilt veranderen

Waar wil je naar toe?

Welke woorden en beelden horen 
daarbij?





Situatie nu en gewenst
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Laat je coachee twee kaarten kiezen: 
één voor de huidige situatie en één 

voor de gewenste situatie

Wat is nodig om van de huidige naar 
de gewenste situatie te komen?

Hoe vertaalt zich dit in woord en 
beeld?
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Succes

Efficiënt

Effectief

Volbrengen

Krachtig

Rijk/vermogend

Handelingsgericht/in actie komen

Besluitvaardig
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Vertrouwen

Helder

Vrij(heid)

Bezield

Positief

Ethisch

Gul

Mild
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Zacht
Licht
Rustig
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Hard
Kortaf
Krachtig
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Werkwoord

Activeert en geeft richting

Waarde woord(en)

Wat wil je verankeren? Woordkaarten

Kunnen je hierin op weg helpen

Formuleer vanuit jezelf

Plaats het bij jezelf, alsof je het al 

gerealiseerd hebt

“Ik”

Waarde 
woord(en)

Werk-
woord
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Positief formuleren. 
Wil iemand iets vermijden: 
ga op zoek naar het 
positief tegenovergestelde

Vermijd ‘negatieve’ 
woorden als ‘niet’, 
‘geen’, ‘nooit’, 
‘stoppen’, etc.
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1-3 woorden

Te veel losse woorden 
(zoek de kern)

Wanneer je werkt met losse woorden



26

Korte, krachtige zin.
Bij voorkeur maximaal 7 
woorden

Lange volzinnen en 
bijzinnen
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Formuleer alsof je 
er al bent

Zinnen die de weg er 
naartoe aangeven: ‘ik 
ga’, ‘ik wil’, etc.
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Introduceer kleur naar wens 
Start klein. 
Het is optioneel en dient te 
passen in de situatie

Krampachtig kleur bij 
woord zoeken als dat 
niet past bij de 
persoon of situatie
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Zet je cliënt aan het werk

Let op de reactie en emotie

Een zin hoeft niet (meteen) comfortabel te voelen

Laat perfectie los: als de zin niet 100% klopt (maar wel voor 80%) dan 
wordt dit tijdens het schrijven gecorrigeerd
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Foto
Naam
Titel
3 kernwoorden
Links social media
Locatie
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Je weet op welke verschillende manieren je de beeld- en 
woordkaarten kunt gebruiken.

Je weet hoe je de beeld- en woordkaarten in relatie tot 
Sqribox kunt toepassen.

Je weet hoe je de woordkaarten kunt gebruiken om te 
trechteren naar de tekst die bij jouw cliënt in die situatie past.

Je weet waar je op moet letten als je met je cliënt de tekst 
gaat vaststellen voor de sqribl.






