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Doel van het spel
Op speelse en aandachtige manier in 
gesprek gaan over werk, vaardighe-
den en leren. Spelers leren elkaar en 
zichzelf beter kennen. Door goed naar 
elkaar te luisteren komen ontwikkel-
vragen en ambities aan het licht.

Aantal spelers en duur
Het spel wordt gespeeld met 2 tot 4 
spelers. Duur van het spel: ca. ander-
half uur.

Voorbereiding
Iedere deelnemer vult online het 
ColumbusKompas in. Je vindt deze 
zelftest op www.digitaleintelligentie.nl. 
De uitslag van het kompas bepaalt de 
startpositie op het speelbord. (Je vindt 
de positie van jouw bootje wanneer je 
naar beneden scrolt in de uitslag van 
jouw eigen kompas. Het ziet eruit als 
een kruisdiagram). 

Expeditie Columbus is een spel 
van het Instituut Digitale Intelli-
gentie. 

Alle rechten voorbehouden.
©2022 stichting Digitale Overheid

www.digitaleintelligentie.nl



Het bord klaarzetten
Iedere deelnemer kiest een spelpion (een bootje). Zet met zwarte stift een dikke 
stip op het speelbord op de plek die correspondeert met de uitslag van jouw 
eigen ColumbusKompas. Je plaatst je bootje op de stip. Dit is jouw startpositie.
Schud de speelkaarten en plaats de drie stapels op het bord (met de vraagzijde 
naar beneden) op de aangegeven plekken. Er zijn drie stapeltjes, met drie typen 
vragen. 

Jokers en timer
Iedere deelnemer ontvangt twee verschillende jokers: een “ik-wil-een-goed-ge-
sprek-kaart” en een “ongevraagd-advies-kaart”.
Neem een foto van bovenaf van het speelbord van de startpositie. Stel de timer 
op een telefoon alvast in op 5 minuten. Draai aan de pijl om te bepalen wie als 
eerste aan de beurt is. Jullie zijn nu klaar om te beginnen.
 
Hoe het spel gespeeld wordt
Aan het begin van de beurt geeft de speler die aan de beurt is een draai aan de 
pijl. De speler pakt een kaart van de stapel van het type vaardigheden waar de 
pijl naar wijst (stuwende, verbindende of dragende vaardigheden).
Indien de speler een kaart van de stuwende vaardigheden heeft getrokken, 
beantwoordt de speler deze vraag kort, en reflecteert in hoeverre hij of zij over 
het betreffende onderwerp nog iets te leren heeft. Er is bij dit vraagtype geen 
gesprek (de andere spelers mogen niet reageren). De speler blijft aan de beurt en 
geeft opnieuw een draai aan de naald, totdat deze op dragende ofwel verbinden-
de vaardigheden terechtkomt. Neem weer een kaart van de stapel die correspon-
deert met het domein waar de naald naar wijst. Een van de andere spelers start 
nu de timer (die op 5 minuten staat).



1. De speler leest de stelling of vraag  
 op de kaart hardop voor. 
2. De speler die aan de beurt is, geeft  
 antwoord op de vraag of reageert  
 op de stelling en reflecteert hierop,  
 bijvoorbeeld met een concreet  
 voorbeeld. 
3. De andere spelers reageren hierop  
 met coachende vragen. Het is  
 belangrijk dat de spelers die niet  
 aan de beurt zijn, heel aandach- 
 tig luisteren. Het is hun taak om het  
 zelfonderzoek van de speler die aan  
 de beurt is te ondersteunen. 

Laat OMA thuis: geef geen Oordeel, 
geen Mening en ook geen Advies. 

Vragen die helpen zijn:
• “Kan je daar nog iets meer over  
 vertellen?” of  
• “Waar ik nieuwsgierig naar ben, is...” 

Er ontvouwt zich nu een gesprek. De 
richting van het gesprek wordt bepaald 
door degene die de beurt heeft.

Vragen of opmerkingen die je moet 
vermijden zijn: 
• “Waarom….”
• “Ik had laatst ook zoiets…”
• “Wat jij eens moet proberen is…”

De spelers die niet aan de beurt zijn, 
zijn als het ware de klankkast van de 
speler die wel aan de beurt is. Het 
is hun taak om zijn of haar toon te 
versterken. 

4. Wanneer ongeveer de laatste  
 minuut van de beurt is aangebro- 
 ken nodigen de coachende spelers  
 de speler die aan de beurt is uit om  
 langzaamaan tot een conclusie  
 te komen. Dat kan bijvoorbeeld door  
 vragen als:
a. Welke stap zou je hierin nog willen  
 zetten?
b. Wat zou je willen leren of verande- 
 ren?
c. Ben je helemaal tevreden hoe het nu  
 gaat? Hoe zou het nog beter of  
 anders kunnen? 
5. De speler die aan de beurt is,   
 formuleert nu in één kernzin, wat  
 zijn conclusie is op de vraag. 
6. De stap die hij wil zetten, wordt  
 vertaald in een stap op het bord.



De richting bepalen van je stap:  
horizontaal →← of vertikaal? ↓↑

Gaat jouw stap over de relatie tus-
sen jou en jezelf? Dan is er sprake 
van een verticale beweging naar 
boven ↑ of naar beneden ↓.

Gaat de stap over jou in de wereld: 
je werk, je collega’s of klasgenoten? 
Dan is er sprake van een horizontale 
stap naar links ← of naar rechts →. 

Diagonaal bewegen is niet mogelijk.

 
Horizontaal 
ga je naar links of rechts?

a. Een stap naar links:
 IK EN MIJN TAAK ←
• Afstemmen
• Versmallen
• Concretiseren
• Aansluiten bij wat leeft

b. Een stap naar rechts:
 WIJ EN WAAROM →
• Uitdragen
• Verbreden
• Nadenken over de toekomst
• Patronen doorbreken

Verticaal  
ga je naar omhoog of omlaag?

a. Een stap omhoog:
 LEUK IETS NIEUWS ↑
• Van de andere kant bekijken
• Go with the flow
• Iets nieuws proberen
• Ik durf het aan

b. Een stap omlaag
 BEHOUDEN WAT ER IS ↓
• Voor mezelf zorgen
• Op koers blijven
• Oefening baart kunst
• Voorzichtig aan

Het kan helpen om gebruik te maken van de teksten 
die op het speelbord staan. Welke tekst sluit het best aan? 



7. Wanneer de richting is bepaald,  
 schrijft de speler met de witte stift 
 de kernzin op de buitenrand van het  
 bord (bij benadering in de ruimten  
 hieronder aangegeven in de gele  
 ovalen), aan de zijde die overeen 
 komt met de richting die hij gekozen  
 heeft. 
8. Hoe groot is de stap?
 Gaat het gevoelsmatig om een grote  
 stap, dan is de verplaatsing maxi- 
 maal 3 vlakjes. Is het gevoelsmatig  
 een kleine stap, dan is de verplaat- 
 sing minimaal 1 vlakje. 

9. Teken een pijl van de verplaatsing  
 op het bord met de zwarte stift.
10. Pak het bootje op en verplaats het.
11. De volgende speler neemt zijn of  
 haar beurt (met de klok mee). 
12. Na de laatste beurt maakt één   
 speler een foto van het bord met de  
 opmerkingen leesbaar in beeld. Als  
 het goed is, is het bord nu een   
 beschreven canvas geworden. De  
 foto kan met alle spelers worden ge- 
 deeld als verslaglegging van het  
 spel.



Voorbeeld 1: Een leidinggevende die in het kwadrant rechtsboven zit, komt tot 
inzicht dat medewerkers die vernieuwing tegenhouden, het geweten van de or-
ganisatie vertegenwoordigen. Zij willen ‘voorzichtig aan ↓’. Hij wil een stapje hun 
kant op zetten (naar beneden, in dit geval). 

Voorbeeld 2: Een medewerker die linksonder zit, die veel vakmanschap en erva-
ring heeft ontwikkeld, komt tot inzicht dat hij het aanleren van digitale vaardig-
heden eigenlijk heel spannend vindt. Hij wil toch de uitdaging nu aangaan  
(‘ik durf het aan’ ↑). Hij zet een stap naar boven.

Jokers 
Elke speler start met twee jokers. De jokers kunnen door iedere speler op elk 
gewenst moment worden ingezet. Dit kan op twee manieren: 

1. Ik wil meer tijd voor een goed gesprek 
 Wanneer de vijf minuten van een vraag voorbij zijn, kan een speler vijf extra  
 minuten kopen door een joker in te zetten. Deze inzet heeft als doel om een  
 goed gesprek extra tijd te geven, zodat het niet voortijdig wordt afgekapt.  
 Iedere speler kan dit doen, dus het hoeft niet persé je eigen beurt te zijn. 

2. Ongevraagd advies 
 De begeleiders (de spelers die niet aan de  
 beurt zijn), stellen op een coachende   
 ondersteunende manier vragen. Het is  
 de bedoeling om de speler die aan de beurt 
 is met aandacht en open vragen te bege- 
 leiden om zelf te ontdekken. Daarbij horen 
 vragen als “Waar ik nieuwsgierig naar ben 
 is…” en “Wat zou je in de toekomst anders 
 kunnen doen?” Je kunt echter een joker 
 inzetten voor ongevraagd advies. Met een 
 joker kan je dus een stellende opmerking 
 maken zoals: “Volgens mij kan je het   
 beste…” of “Wat volgens mij aan de hand  
 is…” Je hebt maar een joker van dit type,  
 dus wees zuinig met ongevraagd advies!  
 



Het model van de vier zeeën

Organisaties die in transitie zijn, zullen vaak merken dat de digitale vaar-
digheden van hun medewerkers aandacht vragen. Maar wanneer deze 
zogenoemde stuwende vaardigheden achterblijven, dan levert het eenzijdig 
ontwikkelen hiervan onvoldoende resultaat. Met ander woorden: knoppen-
trainingen beklijven niet. De onderliggende oorzaak hiervan is de intrinsie-
ke houding van medewerkers.

Bij medewerkers die openstaan voor veranderingen, en ook begrijpen waarom deze 
nodig zijn, er is sprake van ‘gemotiveerd zijn’ en van ‘doelgerichtheid’. Deze kwaliteiten 
komen tot uiting in twee domeinen van het Columbusmodel, namelijk: de dragende en de 
verbindende vaardigheden.

Het model van de vier zeeën van Columbus
De verhouding van de ontwikkeling van de dragende en verbindende vaardigheden geeft 
een indicatie van de werkhouding en dit wordt grafisch gerepresenteerd in een kruisdi-
agram. Het kruisdiagram verdeelt het speelveld in vier kwadranten: de vier zeeën van 
Columbus. 

Iedereen heeft een bepaalde grondhouding waarmee hij zijn werk doet. Deze attitude 
wordt in het model gerepresenteerd door de positie die je inneemt in het kruisdiagram. 
Je bevaart altijd één van de vier zeeën. 

Er is geen goede of slechte zee. Hoewel iedereen een voorkeurszee heeft, worden we 
wendbaarder wanneer we de besturingskracht verwerven om het zo nu en dan bewust 
over een andere boeg te gooien. We hebben in een organisatie nadrukkelijk alle zeeën 
nodig: iedere zee kent zijn kwaliteiten en uitdagingen. Maar het verdient de voorkeur dat 
niemand het anker uitwerpt en voor onbepaalde tijd gaat vissen in een beschutte baai 
van zijn eigen voorkeurszee. Wanneer de organisatie in transitie is, moet iedereen in 
beweging komen. Al is het maar een klein beetje. 



Wat zijn die vier zeeën dan?
Linksonder is de Zee van Routine & Vakmanschap. Daar vind je de mensen die het 
primaire proces met hun ervaring en vakmanschap draaiende houden, maar die nieuwe 
ontwikkelingen niet enthousiast omarmen. Soms vliegen ze een beetje te veel op de 
automatische piloot.

Linksboven vinden we de Zee van Initiatief & Onrust: altijd energiek en ondernemend. 
Een genot om in je team te hebben want er is altijd wat te beleven, maar ze hebben niet 
altijd oog voor de grote lijn. Hun aandacht gaat alle kanten op.

Rechtsonder is de Zee van Strijd & Geweten. Hier varen de collega’s die ons behoeden 
voor fouten. Ze kennen het DNA van de organisatie als geen ander. Ze voeren strijd. Vaak 
innerlijk. Soms met anderen. Ze verdedigen dat wat belangrijk is, en zorgen dat wij dat 
niet vergeten.

En tot slot de Zee van Ambitie & Overmoed. De kans is groot dat wanneer je deze pa-
gina tot hier hebt doorgelezen, jij hier vaart. Want hier zeilen de voortrekkers, degenen 
die willen inspireren en op de troepen vooruit lopen. Soms een beetje te ver, want de 
scheidslijn tussen ambitie en overmoed kan dun zijn.
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Handreiking coachende vragen

Expeditie Columbus maakt je ervan bewust wat jouw grondhouding, jouw ei-
gen persoonlijke voorkeurszee, is. Door het spel te spelen ontdek je dat die 
van collega’s of klasgenoten heel anders kunnen zijn. Je onderzoekt deze in 
dialoog met elkaar. Het spel nodigt uit om in beweging te komen en om ook 
eens de wateren van andere zeeën te bevaren. Wellicht buiten de comfort-
zone. Hiervoor is de aandachtige houding van alle spelers noodzakelijk.

De aandachtige houding van de spelers voor degene die aan het woord is, heeft 
veel invloed op de diepgang van het spel. Het doel is warme zelfreflectie. Degene 
die aan de beurt is, reflecteert aan de hand van de vraag op het kaartje eigenlijk 
altijd over: “Hoe sta ik in mijn werk en welke volgende stap zou ik willen nemen?” 
Het resultaat is dat spelers zich bewust worden van hun ontwikkelbehoefte 
vanuit eigenaarschap: “Ik begrijp nu wat ik wil leren”. Hieronder vind je enkele 
handreikingen voor het versterken van de coachende rol.

Aandachtig luisteren is een voorwaarde
Samen aandachtig luisteren en oprecht interesse hebben is enorm krachtig. Hier-
door versterk je samen als een klankkast de toon van de betreffende speler. 
1. Geen waaromvragen. Het antwoord leidt nergens toe en het is een uitnodiging  
 om te gaan denken. Mensen gaan omhoog kijken: op zoek naar gebakken lucht. 
2. Geen onderzoek buitenwereld. Laat je niet verleiden om gezamenlijk een casus  
 te analyseren. Wanneer dit gebeurt, kan je de speler weer terugleiden met een  
 vraag als: “En hoe is dat voor jou?” of  “Waar ik nieuwsgierig naar ben…”

Fase 1.  
Wat speelt er in de binnenwereld?
Tijdens de beurt gaan de eerste minuten vaak over de binnenwereld van de 
speler. De vragen moeten daarbij aansluiten en de speler uitnodigen de blik naar 
binnen te richten.
1. Kan je daar een voorbeeld van geven?
2. Wat doet dat met je? Hoe is dat voor je?
3. Komt dit vaker voor? 
4. Kan je daar nog iets meer over vertellen?



3. Spiegelen: herhaal kern in vraagtoon.
 Soms valt een speler stil. In dat geval kan je hem of haar weer op gang bren- 
 gen door te spiegelen. Je herhaalt simpelweg de laatste zin van de speler,  
 zonder iets nieuws toe te voegen en eindig met een vragende toon. Bijvoor- 
 beeld:

• Speler: “Ja. En toen kwam het project even tot stilstand”
• Speler: “…”
• Coachende speler: “Toen kwam het tot stilstand?”
• Speler: “Inderdaad, en daarna…” en hij vervolgt zijn zelfonderzoek

4. Labelen: “Het lijkt, klinkt als…” 
 Het kan zijn dat een speler meerdere keren soortgelijke signalen afgeeft. In  
 dat geval kan je hem of haar helpen met een voorzichtig label. Bijvoorbeeld:
 
• Coachende speler: “Het klinkt alsof je erg begaan bent met je klanten.”
• Speler: “Ja, nu je het zegt. Dat klopt.”

Met een label nodig je de speler uit om een volgend hoofdstuk te beginnen. Want 
met het label geef je aan dat je goed geluisterd hebt en je sluit daarmee iets af. 
Een label is altijd voorzichtig, als een informerende vraag. Nooit stellend. Dus 
maak niet de fout dat je zegt: “Wat ik je hoor zeggen is…” Daarmee neem je de 
regie van het onderzoek namelijk over. En dat is niet de bedoeling.

Fase 2.  
Uitnodigen te reflecteren in de werkcontext (buitenwereld)
De tweede fase van de beurt duurt vaak korter. De speler gaat op zoek naar een 
conclusie. Je kunt de speler hierbij helpen met vragen als:

1. Ben je hier tevreden mee?
2. Hoe zou je je op dit punt nog verder kunnen verbeteren?
3. Hoe zie je je eigen rol in deze situatie?
4. Hoe zou je een volgende stap kunnen zetten?
5. Hoe kan je hier in het vervolg mee omgaan?
6. Wat heb je nodig om?
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