
Ask for Help 
 Vraag om hulp 
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Aangezien het veel werk is 

om een nieuw idee in een 

organisatie te introduceren, 

ga je op zoek naar mensen 

en middelen om je te helpen. 

Een nieuw idee introduceren in een 

organisatie is teveel werk voor één 

persoon, zeker voor iemand die net 

nieuw is en de weg nog niet weet. 

Vraag aan zoveel mogelijk mensen 

hulp zodra je die nodig hebt. 

Probeer het niet alleen te doen.

Bridge-Builder 
 Bruggenbouwer 
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 Koppel mensen die het 

nieuwe idee hebben 

geaccepteerd met mensen 

die dat nog niet gedaan 

hebben.   

Zelfs de meest enthousiaste 

voorstanders zijn soms niet in staat 

iemand te overtuigen omdat die persoon 

ze niet kent of vertrouwt. 

Vraag de Vroege Vogels, de Verbinders 

of Goeroe’s die de vernieuwing 

geaccepteerd hebben om hulp. Stel ze 

voor aan mensen die vergelijkbare 

interesses hebben en laat ze vertellen 

hoe nuttig zij de innovatie vinden. 

Champion Skeptic 
 Advocaat van de duivel 
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Vraag om hulp van sterke 

opinieleiders die sceptisch 

zijn over je idee. Vraag ze 

officieel de rol van “advocaat 

van de duivel” te spelen. 

Gebruik hun opmerkingen 

om je inspanning te 

verbeteren, ook als je ze niet 

van gedachten verandert. 

Sommige sceptici zijn sterke opinie 

leiders binnen de organisatie.  

Vraag de sceptische opinieleider 

om de rol van advocaat van de 

duivel of van realist te spelen. 

Corporate Angel 
 Steun van boven 
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Om te zorgen dat de 

innovatie in lijn is met de 

doelstelling van de 

organisatie vraag om steun 

van een hoog geplaatst 

persoon in de organisatie. 

Steun van lokaal management geeft 

aandacht en middelen voor het nieuwe 

idee, maar je hebt steun nodig van 

hoger management om het te 

implementeren. 

Verkrijg steun van een hoog geplaatste 

manager die geïnteresseerd is in het 

nieuwe idee en die richting en 

middelen zal geven om het te steunen. 

Big Jolt 
 Voor het voetlicht 
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Om meer aandacht te 

krijgen voor het verander 

initiatief vraag je een hoog 

geplaatst persoon in de 

organisatie om een 

presentatie te geven over het 

nieuwe idee. 

Je hebt een aantal activiteiten 

uitgevoerd in de organisatie om het 

nieuwe idee zichtbaarheid te geven, 

maar op een gegeven moment is er nog 

meer aandacht nodig. 

Regel een presentatie van een hoog 

geplaatst persoon over het nieuwe idee 

in de organisatie. 

Brown Bag 
 Broodtrommel 
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Gebruik de tijd waarin 

mensen normaal gesproken 

lunchen als een 

gemakkelijk en ontspannen 

moment om meer te horen 

over de innovatie. 

Mensen zijn vaak te druk om deel 

te nemen aan extra bijeenkomsten 

gedurende werktijd. 

Plan midden op de dag een 

bijeenkomst en vraag iedereen om 

zelf hun lunch mee te nemen. 

Connector 
 Verbinder 
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Om de innovatie bekender te 

maken, vraag je hulp van 

mensen die een groot 

netwerk hebben in de 

organisatie. 

In een grote organisatie kan het 

lastig zijn iedereen persoonlijk te 

benaderen. 

Vraag hulp van mensen die een 

groot netwerk hebben om de 

innovatie bekendheid te geven.

Corridor Politics 
 Wandelgangen politiek 
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Werk voorafgaand aan een 

vergadering, waarin 

beslissingen genomen 

worden, informeel met de 

beslissers en beïnvloeders. 

Zorg dat ze de consequenties 

van de beslissing begrijpen. 

Het is lastig om alle zorgpunten te 

adresseren wanneer een nieuw idee 

geopperd wordt tijdens een overleg. 

Bewerk de beslissers en beïnvloeders 

informeel één op één. Probeer de 

goedkeuring voor het idee te krijgen 

van iedereen die de macht heeft om 

het af te schieten. 



Dedicated Champion 
 Toegewijde voorvechter 
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Je kunt de effectiviteit van 

je inzet om het nieuwe idee 

te introduceren verhogen 

door ervoor te zorgen dat 

het werk onderdeel is van je 

functieomschrijving. 

Het effectief introduceren van een 

nieuw idee in een organisatie is 

teveel werk voor een vrijwilliger. 

Zorg dat het werk dat voor de 

innovatie gedaan moet worden 

onderdeel uitmaakt van je 

functieomschrijving. 

e-Forum 
 Electronische media 
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Maak een elektronisch, 

interactief forum voor 

mensen die graag meer 

willen weten. 

Zorg voor regelmatig contact met 

mensen die geïnteresseerd zijn in 

de innovatie. 

Maak een publiek toegankelijk 

elektronisch, interactief forum om 

de innovatie bekendheid te geven. 

Maak het bestaan ervan bekend. 

Zorg dat het leeft, actief is en 

groeit. 

Early Majority 
 Vroege meerderheid 
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Om steun te krijgen voor een 

nieuw idee moet je de 

meerderheid in een 

organisatie overtuigen. 

De steun van Vernieuwers en 

Vroege Vogels geven een trigger 

voor het nieuwe idee. Maar je hebt 

meer nodig om echte impact te 

hebben. 

De groep die de innovatie omarmt 

moet snel uitgebreid worden naar 

een doelbewuste meerderheid 

zodat de innovatie sterk verankerd 

kan raken binnen de organisatie. 

External Validation 
 Externe toets 
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Om de geloofwaardigheid 

van het nieuwe idee te 

verhogen haal je extern 

informatie. 

Voordat mensen instemmen met 

innovatie, willen zij weten of deze 

aanslaat bij de buitenwereld. 

Zet informatiebronnen van 

buitenaf in om mensen te 

informeren en te overtuigen. 

Do Food 
 Zorg voor eten 
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Maak van een gewone 

bijeenkomst iets bijzonders 

door voor eten te zorgen. 

Bijeenkomsten zijn vaak saai en 

onpersoonlijk. 

Zorg dat er iets lekkers te eten is, 

zodat het een speciale bijeenkomst 

wordt. 

Early Adopter 
 Vroege vogels 
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Verkrijg de steun van 

mensen die opinieleiders 

kunnen zijn voor het nieuwe 

idee. 

Om een nieuwe weg in te slaan 

moet de interesse voor het nieuwe 

idee verder gaan dan de groep van 

initiatiefnemers. 

Zorg dat je nieuwe idee wordt 

ondersteund door opinieleiders die 

een voortrekkersrol kunnen 

vervullen. 

Evangelist 
 Missionaris 
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Om een nieuw idee in je 

organisatie te introduceren 

doe je alles om je passie 

ervoor te delen. 

Je wilt een nieuw idee van de 

grond krijgen in je organisatie, 

maar je weet niet waar je moet 

beginnen. 

Om een nieuw idee in de 

organisatie te introduceren laat je 

je leiden door je passie. 

Fear Less 
 Minder angst! 
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Buig weerstand tegen het 

nieuwe idee om in je 

voordeel. 

Elke innovatie is storend, dus 

weerstand is waarschijnlijk.  

Vraag om hulp van mensen die 

weerstand hebben. 



Group Identity 
 Eigen gezicht 
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Geef het verander initiatief 

een eigen identiteit zodat 

mensen het bestaan ervan 

makkelijker (h)erkennen. 

Het is lastig om een nieuw idee te 

introduceren als mensen zich er 

niet van bewust zijn dat deze 

bestaat. 

Geef deze inspanningen een eigen 

gezicht. 

Guru Review 
 Goeroe review 
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Verzamel iedere Goeroe (die 

aan jouw kant staat) en 

andere belangstellenden om 

het idee te evalueren voor 

managers en andere 

ontwikkelaars. 

Sommige managers en 

ontwikkelaars verlenen steun, 

maar sommigen zijn onwillig totdat 

er een bepaalde garantie is dat het 

idee de moeite waard is. 

Stel binnen de organisatie een 

review team van goeroe’s samen 

om het nieuwe idee te evalueren. 

In Your Space 
 Overal in beeld 
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Zorg dat het nieuwe idee in 

beeld blijft door zichtbare 

communicatie binnen het 

bedrijf. 

Tenzij mensen eraan herinnerd 

worden, zou het kunnen dat ze je 

nieuwe idee vergeten. 

Houd het nieuwe idee in beeld door 

mensen er op allerlei plaatsen in 

de organisatie er aan te 

herinneren, namelijk op plekken 

waar ze het waarschijnlijk zien en 

het met elkaar bespreken. 

Involve Everyone 
 Betrek iedereen 
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Om een nieuw idee te laten 

slagen moet iedereen de 

gelegenheid hebben om het te 

ondersteunen en zijn eigen 

unieke bijdrage te leveren. 

Je hebt vaak de neiging veel zelf te 

doen. Anderen, vooral tegenstanders 

zullen het snel beschouwen als “jouw 

feestje”. 

Maak het bekend dat iedereen welkom 

is om deel te nemen aan de verandering. 

Betrek zoveel mogelijk verschillende 

groepen: managers, administratieve en 

technische ondersteuners, marketing en 

training. 

Guru on Your Side 
 Steun van een goeroe 
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Doe een beroep op senior 

mensen die gewaardeerd 

worden door de mensen in 

de organisatie. 

Mensen in een organisatie kunnen 

ongeinteresseerd zijn in een nieuw 

idee tenzij het gesteund wordt door 

collega’s die ze waarderen. 

Verkrijg de steun van ervaren, 

senior goeroe’s die door alle lagen 

van de organisatie worden 

gerespecteerd. 

Hometown Story 
 Succes verhalen 
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Spoor mensen aan om 

succes verhalen te delen, dit 

helpt om mensen te laten 

zien dat het nieuwe idee 

toegevoegde waarde heeft. 

Mensen die het nieuwe idee nog 

niet gebruikt hebben, zijn er 

misschien niet van op de hoogte 

dat andere mensen het al met 

succes gebruikt hebben. 

Moedig mensen aan om hun 

ervaringen met het nieuwe idee te 

delen in een informele en zeer 

interactieve bijeenkomst. 

Innovator 
 Vernieuwer 
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Wanneer je gaat beginnen 

met het verander initiatief, 

vraag hulp van mensen die 

altijd open staan voor iets 

nieuws. 

Je hebt mensen nodig om een 

nieuw idee in je organisatie een 

vliegende start te geven. 

Zoek mensen die graag nieuwe 

ideeën adopteren. Praat met hen 

over de nieuwe ideeën en vraag 

hen je te helpen hiervoor 

belangstelling te wekken. 

Just Do It! 
 Gewoon doen! 
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De manier om je voor te 

bereiden op het introduceren 

van het nieuwe idee is het 

zelf in je werk te gebruiken, 

zo vind je de voordelen en 

beperkingen. 

Je hebt geen ervaring met de innovatie, 

gewoon goede ideeën die misschien 

werken. Je denkt dat de innovatie goed 

is voor de organisatie, maar je weet het 

niet zeker. 

Verzamel informatie over voor- en 

nadelen uit de eerste hand door er 

gewoon mee aan de slag te gaan in je 

huidige werk. 



Just Enough 
 Net genoeg 
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Om mensen de moeilijkere 

aspecten van het nieuwe idee 

te leren kun je het beste 

beginnen met een korte 

introductie. Pas als de 

mensen ervoor klaar zijn, 

deel je meer informatie. 

Nieuwe mensen kunnen overweldigd 

raken door moeilijke, complexe 

concepten. 

Om het idee te introduceren, focus je op 

de kern en geeft alleen een korte 

beschrijving van de moeilijkere 

concepten. Geef vervolgens meer 

informatie als ze er klaar voor zijn. 

Local Sponsor 
 Lokale sponsor 
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Vraag om hulp van je 

eerstelijns management. 

Wanneer je baas de taken 

ondersteunt die je uitvoert 

om het nieuwe idee te 

introduceren, kun je nog 

effectiever aan de slag. 

Je hebt aandacht en middelen 

nodig voor het nieuwe idee. 

Vraag om hulp voor je idee van het 

eerstelijns management, bij 

voorkeur je baas. 

Mentor 
 Mentor 
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Wanneer een project het 

nieuwe idee wil gebruiken 

zorg er dan voor dat er 

iemand is die het begrijpt en 

het team kan helpen. 

Mensen willen het nieuwe idee in 

hun project gebruiken, maar weten 

niet hoe ze moeten beginnen.  

Zorg dat er een interne of externe 

consultant of trainer is die 

mentoring en feedback kan 

verzorgen terwijl de project leden 

de innovatie gebruiken. 

Personal Touch 
 Persoonlijke benadering 
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Om mensen te overtuigen 

van de toegevoegde waarde 

van een nieuw idee is het 

goed om te laten zien hoe 

het voor hen persoonlijk 

nuttig en waardevol kan 

zijn. 

Presentaties en training zorgen ervoor 

dat men nieuwsgierig en geinteresseerd 

is in het nieuwe idee, maar je moet meer 

doen - oude gewoontes van de meeste 

mensen zullen niet vanzelf veranderen. 

Praat met mensen over hoe het nieuwe 

idee voor hen persoonlijk nuttig en 

waardevol kan zijn. 

Just Say Thanks 
 Zeg dankjewel 

 

 

From: FEARLESS CHANGE: Patterns for introducing new ideas 

©2003 reprinted by permission of Pearson Education Inc. 

 

Om je waardering te tonen 

zeg je “dankjewel” op een 

oprechte manier tegen 

iedereen die je helpt. 

Mensen voelen zich niet 

gewaardeerd als ze hard werken en 

het lijkt of niemand het opmerkt of 

zich om hen bekommert. 

Benader iedereen die je geholpen 

heeft en bedank ze op de meest 

oprechte manier.

Location, Location, Location 
 Locatie, locatie, locatie 
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Om te voorkomen dat 

onderbrekingen een 

bijeenkomst verstoren, kun 

je belangrijke 

bijeenkomsten het beste 

buiten de deur houden. 

Als je een bijeenkomst in je eigen 

bedrijf houdt, kunnen deelnemers 

makkelijk afgeleid worden door 

hun werkverplichtingen. 

Organiseer bijeenkomsten, die ten 

minste een dagdeel duren, buiten 

de deur, maar wel in de buurt.

Next Steps 
 Volgende stappen 

 

 

From: FEARLESS CHANGE: Patterns for introducing new ideas 

©2003 reprinted by permission of Pearson Education Inc. 

 

Neem tijd aan het einde van 

een bijeenkomst over het 

nieuwe idee om te 

identificeren wat 

deelnemers nu als volgende 

stap kunnen doen. 

Een presentatie in een training of op 

een bijeenkomst kan deelnemers in 

onzekerheid laten over wat ze nu 

gaan doen met wat ze hebben geleerd. 

Neem tijd aan het einde van een 

bijeenkomst om te brainstormen en te 

bespreken hoe deelnemers de nieuwe 

informatie kunnen toepassen.

Piggyback 
 Meeliften 
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Als je geconfronteerd wordt 

met obstakels in je 

introductie strategie voor 

het nieuwe idee, kijk dan of 

je kunt meeliften op een 

beproefde praktijk in de 

organisatie. 

Diverse procedures en hordes zijn 

er nodig voor de introductie van je 

nieuwe idee, maar je zoekt een 

makkelijker manier. 

Lift mee op een beproefde praktijk 

of werkwijze in de organisatie. 



Plant the Seeds 
 Plant de zaden 
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Om interesse te kweken 

neem materiaal (zaden) mee 

en stel ze tentoon (planten) 

als de gelegenheid zich 

voordoet. 

Je wilt belangstelling wekken voor 

het nieuwe idee. 

Neem het materiaal voor het 

nieuwe idee mee naar 

bijeenkomsten waar mensen bij 

elkaar komen. Plaats ze op een 

manier dat mensen ze kunnen 

oppakken en bekijken. 

Royal Audience 
 Koninklijke audi ëntie 
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Zorg dat management en 

collega’s tijd kunnen 

doorbrengen met een 

belangrijk persoon. 

Je wilt het onderste uit de kan 

halen bij een bezoek van een 

belangrijk iemand. 

Gebruik vrije uren of lunchtijd 

gedurende de dag of avond, voor 

en/of na de bijeenkomst zodat de 

bezoeker beschikbaar is voor  

teams, individuele medewerkers of 

managers. 

Small Successes 
 Kleine successen 
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Om te voorkomen dat je 

overweldigd raakt door de 

uitdagingen en de 

inspanningen die je voor de 

innovatie moet verrichten, 

is het belangrijk om ook 

juist de kleine successen te 

vieren. 

Elke organisatieverandering heeft 

zijn ups en downs. Het is een moeilijk 

proces. 

Terwijl je stap voor stap vooruit gaat, 

neem de tijd om succes te herkennen 

en te vieren, ook de kleine successen. 

Stay in Touch 
 Blijf in contact 
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Zodra je steun hebt 

gekregen van sleutelfiguren 

moet je ze niet vergeten en 

ervoor zorgen dat ze jou ook 

niet vergeten. 

Je sleutelfiguren hebben van alles 

aan hun hoofd en kunnen het 

nieuwe idee vergeten.  

Blijf in contact met je 

sleutelfiguren. 

The Right Time 
 Het juiste moment 
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Bedenk wat het juiste 

moment is om een 

bijeenkomst te plannen of 

om anderen om hulp te 

vragen 

Als mensen tegen deadlines 

aanwerken en het druk hebben zullen 

ze een focus hebben op die zaken die 

ze helpen de noodzakelijke taken af 

te maken en zo de deadline te halen. 

Wees je bewust van de momenten 

waarop mensen meestal het drukst 

zijn. Plan bijeenkomsten en 

verzoeken tot hulp op andere 

momenten. 

Shoulder to Cry On 
 Schouder om uit te huilen 
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Om te voorkomen dat je 

ontmoedigd raakt wanneer 

het tegenzit, zoek 

gelegenheden om met 

anderen te praten die ook 

moeite hebben om een nieuw 

idee te introduceren. 

Je kunt ontmoedigd raken als het 

moeite kost een nieuwe idee te 

introduceren.  

Wissel regelmatig van gedachten 

met anderen die ook bezig zijn een 

nieuw idee te introduceren of die 

geïnteresseerd zijn in het proces. 

Smell of Success 
 Geur van overwinning 
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Zodra je inspanningen 

resulteren in een zichtbaar 

positief resultaat zullen de 

mensen tevoorschijn komen 

om met je te praten. Gebruik 

deze kansen als een moment 

om ze iets te leren. 

Als je een beetje succes begint te 

boeken, zal dit nieuwe 

belangstellenden trekken. 

Als mensen je aanspreken op het 

succes van de innovatie grijp hun 

belangstelling dan aan om ze iets 

te leren. 

Step by Step 
 Stap voor stap 
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Verminder je frustratie over 

de enorme taak om een 

organisatie te veranderen 

door iedere keer een klein 

stap richting je doel te 

zetten. 

Je vraagt je af wat je aanpak moet 

zijn om de innovatie te 

introduceren in de organisatie. 

Gebruik een incrementele aanpak 

voor het verander initiatief, met 

korte termijn doelen die bijdragen 

aan de lange termijn visie.



Study Group 
 Studiegroep 
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Stel een kleine groep 

collega’s samen die 

geïnteresseerd zijn om een 

specifiek onderwerp te 

verkennen of er meer over te 

leren. 

Oft ist wenig oder gar kein Geld 

für ein offizielles Training 

verfügbar. 

Bilden Sie eine kleine Lerngruppe 

(nicht mehr als 8 Kollegen), die 

daran interessiert sind, mehr über 

ein Thema zu erfahren. 

Tailor Made 
 Maatwerk 
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Overtuig de mensen van de 

noodzaak van de innovatie 

door de boodschap op maat 

aan te bieden, afgestemd op 

de behoeften van de 

organisatie. 

Individuen kunnen geïntrigeerd 

zijn door interessante ideeën, maar 

om impact te hebben op de 

organisatie moet het idee meer zijn 

dan alleen interessant. 

Stem je boodschap over de 

innovatie af op de behoefte van de 

organisatie. 

Time for Reflection 
 Tijd voor reflectie 
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Om te leren van het 

verleden is het goed om 

regelmatig te evalueren wat 

er goed gaat en wat er 

anders zou kunnen. 

Steeds weer doen we dezelfde 

aannames en maken we op basis 

hiervan dezelfde vergissingen. 

Neem een moment om bij elke 

activiteiten te evalueren wat goed 

gaat en wat anders zou kunnen. 

Trial Run 
 Proeftuin 
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Als een organisatie het 

nieuwe idee niet wil 

implementeren, stel dan 

voor om een korte periode 

ermee te experimenteren en 

de resultaten te bestuderen. 

Er zijn mensen die eindeloos bezwaren 

blijven aandragen tegen een 

vernieuwing. Het is een 

ontmoedigende, of zelfs onmogelijke 

taak om iedereen gerust te stellen 

voordat..... 

Stel voor dat de organisatie (of deel 

ervan) voor een beperkte tijd 

experimenteert met het nieuwe idee. 

Sustained Momentum 
 Hou het momentum vast 
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Neem een proactieve houding 

ten aanzien van het werk dat 

nodig is om interesse in het 

nieuwe idee levend te houden 

in je organisatie. 

Het vele andere werk dat gedaan 

dient te worden, kan ertoe leiden dat 

het introduceren van het nieuwe idee 

even op een laag pitje komt te staan. 

Maar dit kan ertoe leiden dat jij en 

anderen de interesse erin verliezen.  

Neem een proactieve houding.... 

Neem elke dag een beetje actie om 

dichter bij je doel te komen, hoe 

onbeduidend het ook lijkt. 

Test the Waters 
 Uitproberen 
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Als een nieuwe kans zich 

voordoet kun je de interesse 

erin testen door sommige 

van de patronen in deze 

taal te gebruiken en het 

resultaat te evalueren. 

Als je iets nieuws leert, dan ben je 

benieuwd of de organisatie er klaar 

voor is. 

Neem een stuk of twee patronen 

uit deze collectie, gebruik ze, en 

evalueer het resultaat. 

Token 
 Aandenken 
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Om een nieuw idee levend te 

houden in iemands 

geheugen, deel een 

aandenken uit dat een 

associatie heeft met het 

onderwerp dat 

geïntroduceerd wordt. 

Mensen kunnen in eerste instantie 

enthousiast zijn over een onderwerp, 

maar dat enthousiasme ebt snel weg als 

ze morgen weer vergeten waar ze 

vandaag zo enthousiast over waren. 

Deel een tastbaar aandenken uit aan 

mensen om hen steeds te herinneren 

aan de nieuwe ideeën. 

Whisper in the General’s Ear 
 Influisteren 
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Managers zijn soms moeilijk 

te overtuigen in een groep, 

ontmoet ze individueel om 

zorgen te adresseren. 

Managers die de innovatie niet 

zien zitten, hebben de macht om je 

voortgang te blokkeren. 

Plan één-op-één gesprekken met 

managers zodat zorgen over de 

innovatie en de middelen die nodig 

zijn voor de introductie 

geadresseerd kunnen worden. 



These paterns are detailed in: 

Fearless Change 

 

Patterns for Introducing New Ideas 
 

Mary Lynn Manns, Ph.D.,  
Linda Rising, Ph. D. 

©2003, pp 104-251 

 ISBN 0-201-74157-1 

Reprinted by permission of Pearson Education,  Inc. 
Upper Saddle River, New Jersey, USA. 

IF YOU DON’T HAVE THE BOOK, GET IT. 

IF YOU HAVE THE BOOK AND HAVEN’T READ IT, DO SO NOW.  

THE BOOK INCLUDES STORIES & ADVICE, NOT INCLUDED 
HERE, FOR USING THESE PATTERNS IN CONTEXT  

AND IN COMBINATIONS. 

(cc) Fearless Journey Game by Deborah Preuss and 
Friends  is licensed under a Creative Commons Attri-
bution-NoDerivs 3.0  
Unported License 

Please use with  
attribution

What is the Fearless Journey ? 

 

OBJECTIVE: use this game with your 

team to address obstacles over which you 

have no authority, using the 48 Influence 

Strategies from Fearless Change© to 

collaboratively brainstorm actions that 

move you forward. 

OUTCOMES: get ideas for new behaviours 

& actions, increase optimism that your goal 

is achievable, learn consensus decision-

making, collaboration and appreciation. 

When followed by Action Planning: create a 

culture of commitment and accountability. 

AUDIENCE: for teams with common 

goals. Up to 6 may play; more in pairs or 

groups. 

TIME: Play until Success is reached, or a 

pre-defined time-box expires (ex: 1 hour), or 

no Obstacles remain, or the players are 

bored. Then debrief. 

Find the Rules & more at  www.fearlessjourney.info

Setup 

 

1. GET: 40 blank, very small index cards 

(game is designed for DIN A8-size) 

2. PREPARE: get the Path cards online, 

print & cut out along the dotted lines 

3. WRITE: group agrees on Success (a Big 

Goal) & writes on an index card. On another 

write today's Start state. Set Start & Success 

cards ~40 cm apart, w these index cards on 

them 

4. OBSTACLE DECK: On 20 index cards 

players write Obstacles outside their control, 

likely to block the path to Success, one per 

card. Avoid writing only a person name or 

role: always expand to name the issue in-

volved. Shuffle written & blank cards to-

gether & place this Obstacle stack face down 

5. STRATEGY DECK: deal each player or 

group 5 Strategy cards, place the remaining 

Strategy stack face-down.

 

 

    

        STARSTARSTARSTART . . .   T . . .   T . . .   T . . .   --------> 
 

    ““““AAAA    jjjjoooouuuurrrrnnnneeeeyyyy    ooooffff    aaaa    tttthhhhoooouuuussssaaaannnndddd    mmmmiiiilllleeeessss    
begins with a single step” begins with a single step” begins with a single step” begins with a single step”     

--------    ConfuciusConfuciusConfuciusConfucius    
  

To begin:  

once you’ve written your Big Goal  

and laid it on the Success card, 

summarise today’s situation  

on another card ...and lay it here 

 

how it ishow it ishow it ishow it is    todaytodaytodaytoday    

(don’t be polite!) 

 

 

    

-------->             SUCCESS !  SUCCESS !  SUCCESS !  SUCCESS !   
 

“Vision is the art of seeing “Vision is the art of seeing “Vision is the art of seeing “Vision is the art of seeing     
what is invisible to others” what is invisible to others” what is invisible to others” what is invisible to others”     
--------    Jonathan SwiftJonathan SwiftJonathan SwiftJonathan Swift    

 

  To begin:  

players agree upon a Big Goal that’s  

important, inspiring, & hard to reach  

due to factors outside their control 

...write it on a card & lay it here 

 

YOUR BIG GOALYOUR BIG GOALYOUR BIG GOALYOUR BIG GOAL    

you’ve found it when you really smile ! 

DEBRIEF: Q’s to Ask & Answer 

 

 

* What was the fun part  

of the game? 

* What was difficult? What was 

easy? What surprised you? 

* How hard was it  

to come to consensus? 

* What roles did people play  

in decision making? 

* How was it different from your  

usual way of deciding? 

* How will your work  

be different now? 

* How do you feel about  

your Goal now?

 

 

 Download Download Download Download 
and play and play and play and play 

right awayright awayright awayright away!!!! 

http://FearlessJourney.info 

 

what you’ll find there:     ● path cards to print 

● strategy cards in other languages    

● how to reach us   ● origami instruction book  

● a nice printed card deck / game case, to order   

 

Thanks to our Dutch translators:  

Ines Pruijt  I.Pruijt@jso.nl 
Marije Zijlstra  m.zijlstra@jso.nl 
Astrid Claessen  astridclaessen 
Maurice le Rutte  @scrumnl 

Summary: The 48 patterns 

for Fearless Change are:  

 

Ask for Help 

Big Jolt 

Bridge-Builder 

Brown Bag 

Champion Skeptic 

Connector 

Corporate Angel 

Corridor Politics 

Dedicated Champion 

Do Food 

e-Forum 

Early Adopter 

Early Majority 

Evangelist 

External Validation 

Fear Less 

Group Identity 

Guru on Your Side 

Guru Review 

Hometown Story 

In Your Space 

Innovator 

Involve Everyone 

Just Do It 

Just Enough 

Just Say Thanks 

Local Sponsor 

Location, Location, Location 

Mentor 

Next Steps 

Personal Touch 

Piggyback 

Plant the Seeds 

The Right Time 

Royal Audience 

Shoulder to Cry On 

Small Successes 

Smell of Success 

Stay in Touch 

Step by Step 

Study Group 

Sustained Momentum 

Tailor Made 

Test the Waters 

Time for Reflection 

Token 

Trial Run 

Whisper in the General's Ear



Gameplay 

 

To build a path from Start to Success card:  

Player blindly chooses a Path card and 

connects it to any available (unblocked) 

path. 

Player then draws an Obstacle & reads it 

aloud card (if blank, his turn ends, else...) 

he lays it over the just-played Path card, 

blocking all paths on that card (those Paths 

become unavailable until unblocked) 

Now the team may remove any Obstacle: 

i.e. agree to apply 1 or more Strategies to 

resolve it. Anyone can propose, team 

discusses & decides (ex: thumb vote). If no 

Veto, move Obstacle & its Strategies aside. 

Player thanks each who contributed to the 

solution & refills their hand from his own, 

then refills own hand from Strategy stack 

(later: from a player). Pause to read before 

the next player’s turn. (At the end, Debrief) 



    

    

    

    
    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    
    

    


