
VISUELE DENKINSTRUMENTEN

Stappenplan Routekaart
Doel
Gevolgen en oorzaken onderzoeken

Verloop
1. Denkvraag formuleren
Formuleer de denkvraag en noteer ze bovenaan. Is de 
vraag volledig duidelijk?

2. Startpunt formuleren
Benoem de situatie van waaruit je vertrekt als een hypo-
these. Schrijf die linksboven onder de denkvraag en teken 
er een leeg bolletje onder.
Denk voor jezelf na of je die gebeurtenis op dit moment als 
positief of negatief beoordeelt.

3. Gevolgen bedenken
Denk samen na over mogelijke gevolgen van het startpunt. 
Als je meerdere gevolgen bedenkt, splits je de lijn in een 
‘vork’ en schrijf je de gevolgen onder elkaar. Laat vol-
doende plaats tussen de directe gevolgen voor verdere 
afsplitsingen.

4. Gevolgen van gevolgen bedenken
Kijk naar een mogelijk gevolg en bedenk daarbij nieuwe 
gevolgen. Denk vanuit de nieuwe situatie en niet vanuit het 
startpunt.
Noteer elk gevolg rechts van de oorzaak. Bij meerdere 
gevolgen van dezelfde oorzaak, splits je de lijn verder op.

TI
P Gevolgen kunnen van elkaar verschillen afhankelijk 

van het standpunt van waaruit je ernaar kijkt. Je kan 
het onderzoek opentrekken door actief verschillende 
perspectieven te onderzoeken.

Bijvoorbeeld:
 - Wat betekent dat voor jou/mij?
 - Wat betekent dat voor een buschauffeur?
 - Wat betekent dat voor iemand in Amerika?
 - Wat betekent dat voor de insecten?

TI
P Worden er gevolgen genoemd die niet waar of 

twijfelachtig zijn? Schrijf er een vraagteken bij om ze 
eventueel (achteraf) verder te onderzoeken.

5. Gevolgen beoordelen
Overloop de gevolgen die je in kaart hebt gebracht. 
Beoordeel elk gevolg als positief of negatief. Welke argu-
menten heb je om ze als positief of negatief te beoorde-
len?

• Is het gevolg volgens jou positief? Kleur het bolletje 
groen.

• Is het gevolg volgens jou negatief? Kleur het bolletje 
rood.

• Is het gevolg volgens jou zowel positief als negatief? 
Kleur het bolletje half rood en half groen.

Kijk opnieuw naar het startpunt. 
• Beoordeel je die gebeurtenis – nu je mogelijke gevolgen 

hebt bedacht – als positief of negatief?
• Is je mening over het startpunt veranderd ten opzichte 

van voor de denkoefening?

6. Resultaat bekijken
Bekijk het resultaat.
• Ben je tevreden met het resultaat?
• Ben je misschien verrast door bepaalde gevolgen?
• Zijn er gevolgen die je niet had verwacht?
• Heeft het onderzoek je een beter beeld gegeven van de 

situatie?

7. Reflecteren over het denkproces
Denk na over het denkproces.
• Je bent vertrokken van de denkvraag. Wat deed die 

vraag met jou?
• Je hebt dan het startpunt geformuleerd. Vond je het 

moeilijk om dat te beoordelen of niet? Waarom?
• Ging het vlot om gevolgen te bedenken? Hoe komt dat?
• Hoe was het voor jou om de gevolgen van de anderen te 

horen?
• Wat heb je opgemerkt toen je gevolgen van gevolgen 

moest bedenken?
• Hoe verliep het beoordelen van de gevolgen? Hoe komt 

dat?
• Heeft de Routekaart jou geholpen met je denkvraag? 

Waarom wel/niet?
• In welke situaties zou het nog zinvol zijn om een Route-

kaart in te zetten?

8. Afronden
Hierbij kan je de Routekaart afronden. Afhankelijk van het 
resultaat kan je natuurlijk nog andere stappen onderne-
men, zoals een actie uitvoeren, een onderzoek doen of een 
ander visueel denkinstrument inzetten.


