
 

Achtergrond bij deze oefeningWalt Disney
was succesvol door zijn creativiteit.
Hij wist als geen ander hoe je
creativiteit op grote schaal kunt
organiseren en daarmee dromen om kunt
zetten in realiteit.Bij een nieuw idee
leidde Disney zijn team stap voor stap
langs drie verschillende
perspectieven: de Dromer, de Realist en
de Criticus (hij had zelfs speciaal
ingerichte kamers per perspectief!). We
hebben deze drie perspectieven allemaal
in ons. Bij de één is de ene wat meer
ontwikkeld dan de ander. Maar om een
idee of droom te realiseren hebben we ze
alledrie nodig én: ze mogen elkaar niet
in de weg zitten! Dus wordt er een
strikt onderscheid gemaakt tussen de
drie rollen in het ontwikkelproces. Deze
strategie ga jij toepassen op jouw
droombaan.
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4 verschillende vellen papier voor je
hebt liggen
of op 4 verschillende stoelen kunt
zitten
of op 4 verschillende plaatsen op de
grond kunt staan.Leg op elke
stoel/plaats een papier met daarop 1
van de 4 rollen: Dromer, Realist,
Criticus en Neutrale plek

VOORBEREIDING
Walt Disney werkte met 3 verschillende
kamers. Voor jou is dat misschien niet
handig :) Zorg daarom bij deze oefening
ervoor dat je:

 
STAP 1
Richt je tot de Dromer: wat wil ik, wat
is mijn doel? Pak je Dromer papier
erbij, ga op de Dromer stoel zitten of
ga op de Dromer plek staan. Nu begint de
oefening.  Stel je voor dat je de ideale
baan hebt… Is nu je eerste reactie:
“Huh? Dat weet ik toch juist niet?”. De
Dromer hoeft niet realistisch te zijn.
Dromen zijn gewoonlijk visueel. De bomen
kunnen letterlijk tot in de hemel
groeien. Laat de realiteit, problemen en
risico’s je gedachten niet belemmeren.
Dit is een ‘brainstorm’ in het groot!
Volg je intuïtie, wat komt er allemaal
in je op?
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Hoe ziet deze baan eruit? In welke
omgeving? Ga net zolang door totdat
het beeld helemaal aan je wensen
voldoet, wat zie je om je heen, wat
voel je en wat zijn je gedachten op
dat moment?
Wat ben je aan het doen? Met wie? 
Waarom is dit voor jou de ideale baan?
Wat is daarin belangrijk?
Wat is jouw meerwaarde?
Waar brengt jou naar toe?

Visualiseer de situatie alsof je jouw
ideale baan daadwerkelijk hebt:
 

 
Als je klaar bent, ga je terug naar de
neutrale positie.
 
STAP 2
Richt je tot de Realist: hoe ga ik het
doen? Ga naar de positie van de Realist.
Hier ga je nadenken over het plan achter
je droom. Je stelt jezelf de vraag: als
deze droom te verwezenlijken is, stel
dat dit haalbaar is, wat ga ik dan doen?
Je kijkt nog niet naar mogelijke
risico’s en beperkingen, je gaat er nog
steeds vanuit dat het mogelijk is om de
droom te verwezenlijken.
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Hoe ga ik dit doen?
Wanneer heb ik het doel gerealiseerd? 
Wie heb ik nodig, wie moeten hierbij
betrokken worden, wie zullen erbij
betrokken zijn. Wie zijn de hoofd-
betrokkenen?
Wat heb ik nodig om dit doel te
bereiken?
Hoe ga ik het doel, het idee
implementeren? Wat is de eerste stap,
wat is de tweede stap en wat is derde
stap? Hoe en wanneer zet ik deze
stappen?
Hoe weet ik dat het doel is gehaald?

Vragen die jezelf kunt stellen in deze
stap zijn:

 
Als je hierover voldoende hebt nagedacht
en tevreden bent, ga je terug naar de
neutrale positie. 
 
STAP 3 Richt je tot de Criticus: Wat kan
er mis gaan? De Criticus kijkt vooral
naar dat wat er mis kan gaan. Wat
ontbreekt er? Wat zijn mogelijke
problemen, risico’s en obstakels? Wat
kan mij (en/of anderen) tegenhouden? Als
het plan afstemming of samenwerking met
anderen inhoudt, hoe ziet dat er dan
uit? Levert het voldoende op? Is het
boeiend genoeg? Verdien je er genoeg
mee? Breng orde aan in je gedachten. 
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Wat ontbreekt eraan?
Op wie heeft het behalen van mijn
droom het meeste effect en zijn er
omstandigheden of mensen die dit idee
kunnen maken of breken? Wie zijn deze
mensen? Welke omstandigheden zijn dat?
Hoe wil ik met deze mensen of
omstandigheden omgaan? Wat moet ik wel
en niet doen om mijn droom te behouden
en te bereiken? 
Wat zijn de voordelen van het niet
najagen van mijn droom? Hoe zwaar
wegen die? En wie uit je omgeving legt
daar extra gewicht bij? Wat zeg je
tegen deze mensen?
Hoe kan ik de voordelen van de huidige
situatie behouden wanneer ik mijn
droom najaag? 
Zijn er omstandigheden te bedenken
waardoor ik mijn droom niet tot
uitvoering breng?
Wat heb ik nog nodig of mist er nog
iets aan de droom? 

Welke veranderingen moeten er
plaatsvinden om het voorstelbaar te
maken?
 
Vragen die je jezelf kunt stellen in
deze stap zijn:
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Welke rol vond je het meest makkelijk
en welke het moeilijkst om in te
stappen? 
Herken je dat ook bij andere
vraagstukken?
Neem je bevindingen van de Realist en
Criticus mee naar de Dromer. Doorloop
het proces totdat alle drie de rollen
tevreden zijn. 
Deel als het je helpt je bevindingen
met anderen

STAP 4
Naar de Neutrale positie 
 
Reflecteer nu op de oefening: 


