
FF Brainstormen

Creativiteit als basis voor innovatie

Handleiding voor eFFectief Brainstormen

CRENOVATIE

Crenovatie
! !
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Een succesvolle innovatie 
begint met 

 

…een goed idee begint met 

een goed idee…

veel idee�n! 
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Inleiding
Dit is de handleiding van “FF BRAINSTORMEN”, oftewel eFFectief Brainstormen. Om effectief te 
kunnen brainstormen is een goede voorbereiding essentieel. Daarom wordt in deze handleiding 
zowel tips voor het voorbereiden als voor het uitvoeren van een creatieve sessie gegeven.

Het doel van FF BRAINSTORMEN is:
•	 Nieuwe idee�n
•	 Helderheid (in vraagstelling, context en mogelijkheden)
•	 Actie (daadwerkelijk iets met de idee�n doen)

Volg de tips van de strips...

FF BRAINSTORMEN kan gebruikt worden voor 
het genereren van idee�n voor vraagstukken rond de 
volgende thema’s:

Nieuw product Nieuwe dienst Commerci�le actie Nieuwe toepassing 
(van huidig product of technologie)
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Handleiding
Voor begeleiding in het opzetten 
van een effectieve creatieve sessie 

Sessiekaarten
Uitleg van technieken die gebruikt 
kunnen worden tijdens de sessie 

Ballen
Hulp bij kennismaking 

en energizers 

MINDSET BOEKJE 
Bevat ‘spelregels’ voor de ideegeneratie 

fase en ideeselectie fase. 

USB-stick 
Handige documenten en formats om te printen 
en te gebruiken tijdens de sessie. 

Inhoud FF 
brainstormen

Inleiding
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Creativiteit als 
basis voor 
innovatie
Als innovatie het invoeren van iets nieuws in de markt is dan kan creativiteit gezien worden als 
het verzinnen  van dat nieuwe. Creativiteit is de grondstof voor innovatie.
Om creatief te zijn moet je een flexibele geest hebben die veel originele opties produceert. En 
die geest krijg je niet alleen mee van je ouders, maar kun je ook trainen en helpen. Met de 
toolbox Crenovatie krijgt u een set aan tools die u kunnen helpen bij het ontwikkelen van uw 
eigen creativiteit, maar vooral ook voor de gezamenlijke creativiteit van groepen. Innovatie is 
immers ook en bovenal teamwerk.

Veel gemaakte beginnersfouten bij het stimuleren van creativiteit in groepen zijn het mengen 
van verschillende taken, het genoegen nemen met enkele eerste idee�n en het gebruiken van 
technieken die volstrekt ongeschikt zijn voor ongeoefende groepen. “Brainstormen” lijkt een van 
de meest misbruikte begrippen van onze tijd. De toolbox helpt u deze fouten te voorkomen en 
goede creatieve sessies te ontwerpen met aansprekende resultaten. En daarbij gaat het dan niet 
alleen om het bedenken van nieuwe producten, maar om veel meer onderwerpen. Wist u dat de 
nieuwe brouwerij van Grolsch mede gebaseerd is op de resultaten van zulke creatieve sessies?

Tal van dit soort voorbeelden zijn toe te schrijven aan het actief en accuraat regisseren en 
bevorderen van creativiteit. Niet alleen de ondernemer zelf, ook de werknemers zijn een grote 
bron van inspiratie en creativiteit. De toolbox helpt deze bron aan te wenden in creatieve sessies 
om tot creatieve innovatie te komen. Crenovatie, going beyond the obvious.
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Voor dat je 
begint...
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Wie ben jij?

Wie ben jij?
Volg de route

Prob
lee

meig
enaar

Sessieleider

Ik wil graag een oplossing 
voor mijn vraagstuk… 

En ik ga het creatieve 
proces leiden
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Check of je vraag geschikt 
zou zijn voor een creatieve 

sessie (zie p. 12) 

Het is niet de bedoeling 
dat de sessieleider tevens 

probleemeigenaar is. 
(Waarom? Zie p. 13)

Zoek een geschikte 
sessieleider en geef deze 

handleiding aan hem/haar. 

Een goede voorbereiding is het 
halve werk! Blader verder en lees 

hoe je een goede sessie opzet. 

Voordat je begint...

Ik ben dus een
Probleemeigenaar

Waarom?
Zie p. 13

Ik verklaar dat ik niet
ook probleemeigenaar ben

Wie dan?
Zie p. 13

Ik ben dus een
Sessieleider
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Geschiktheid 
vraagstelling
Als je op ��n van de vragen “JA” antwoordt, dan is het vraagstuk NIET 
geschikt voor een creatieve benadering. 

Kan het vraagstuk volledig worden opgelost door:
•	 de inspanningen van ��n persoon?
•	 logisch redeneren?
•	 het doorlopen van een bestaande procedure of routine?

Kan een oplossing gevonden worden door
•	 te zoeken op internet/te googelen? 
•	 een expert te bellen? 

Is er maar ��n goede oplossing mogelijk voor het vraagstuk?
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Rolverdeling

Eigenschappen:
•	 Betrokken
•	 	Gemotiveerd om een oplossing 

te vinden
•	 	Bevoegd en in staat om resulta-

ten te implementeren

Verantwoordelijkheden:
•	 Initi�le vraag
•	 Inhoudelijke beslissingen
•	 Vervolgacties

Eigenschappen:
•	 	Vaardig in leiden, sturen en bewa-

ken van het proces 
•	  Neutraal (be�nvloedt proces, niet de 

inhoud
•	  Flexibel (sessieplan aanpassen aan 

situatie)
•	 	Alert (bewust van groepsdynamiek, 

energie niveau, en doel)

Verantwoordelijkheden:
•	 Procesverloop
•	 Kiezen van de juiste technieken
•	 	De uitkomsten worden vastgelegd

Eigenschappen:
•	 Divers 
•	 Gemotiveerd 
•	 	Het belang van het vinden van 

een oplossing inzien

Verantwoordelijkheden:
•	 Expertise
•	 Draagvlak cre�ren

1 2 3

3 redenen waarom de probleemeigenaar niet het creatieve proces moet leiden:

VS

Probleemeigenaar Sessieleider Groep van deelnemers

De taken van een probleem eige-
naar �n een facilitator zijn te veel 
voor ��n persoon om goed uit te 
voeren.

Een probleem eigenaar zal de groep 
teveel sturen in de richting waarvan 
hij denkt dat de oplossing ligt. 

De deelnemers zullen zich eerder 
geremd voelen als de probleem 
eigenaar (vaak tevens ‘de baas’) 
het proces leidt.

Voordat je begint...
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Samenvatting: alle stappen in ��n overzicht

Intake

Voorbereiden

De sessie

Afronden +
Volgstappen
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Samenvatting: alle stappen in ��n overzicht

Bespreek het knelpunt, de wens of 
kans met de probleem eigenaar

Denk samen na over 
draagvlak en acceptatie

Maak een sessieplan 

Voer je sessieplan uit

Zorg voor heldere vraag- 
en doelstelling

Stel een actieplan op voor ver-
volgstappen en taakverdeling 

Verzamel de 
benodigdheden

Stel de groep van deel-
nemers samen 

Evalueer en noteer wat je de 
volgende keer anders gaat doen

Maak de ruimte 
sessie-klaar 

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Voordat je begint...
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Intake



17
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Intake

Bespreek knelpunt, wens of kans met de probleemeigenaar

Zorg voor heldere vraag- en doelstelling

Stel de groep van deelnemers samen

1

2

3 Tips:
•		 	Streef naar diversiteit (zowel in achtergrond 

als karakter)

•		 	Kies ook deelnemers die later een rol moeten 
spelen in de acceptatie of uitvoering van het 
resultaat

•		 	Nodig ruim voldoende mensen uit, voor het 
geval iemand toch wordt verhinderd.
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Intake

Probeer tot de kern van de 
vraag te komen (zie p. 20)

Maak een heldere vraag formulering. 
Zorg dat de vraagstelling SPRANKelt 

(zie p. 21)

Expert
Inhoudelijke kennis van het probleem

Interne deelnemer
Betrekt verschillende disci-

plines en functies. Denk aan: 
administratie, productie, 

magazijn, marketing, etc..

Probleemeigenaar
Moet erbij zijn voor het 
verduidelijken van het 

probleem; het nemen van 
inhoudelijke beslissingen; 

en om de resultaten goed te 
kunnen implementeren.

Externe partij
Denk aan klanten, leveran-
ciers, kennisinstellingen, etc. 
voor de andere accenten.

Generalist
Is in staat om de problemen 
van verschillende klanten te 
bekijken.

Buitenstaander
Iemand die ver(der) van het 
probleem afstaat. Denk aan 
een buur, kennis, verwant, 
etc. voor frisse blik.

Wilde denker
Denkt breed en vernieuwend

Bedenk samen welke (externe) 
informatie kan helpen bij het 
oplossen van het probleem

Maak duidelijke afspraken met de
 probleem eigenaar

Controleer of je vraag geschikt is voor 
een creatieve sessie (zie p. 11)
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Tot de kern van de 
vraag komen

 Noteer je probleem of kans op een A4-tje:

of:

 Breng in kaart wat het echte probleem is en check de relevantie

Wat wil de probleemeigenaar bereiken met de creatieve sessie?

1

2

3

Probleem of knelpunt

1.  Je bent niet tevreden met de 
huidige situatie

2.  Je hebt geen direct antwoord op 
hoe je de situatie kan verbeteren

•		 Inventariseren van bestaande idee�n
•		 Het cre�ren van draagvlak 
•		 	Het bereiken van overeenstemming over een 

genomen besluit of oplossing
•		 Teambuilding
•		 …

Houd het doel in gedachten bij het opstellen van 
het sessieplan

Frisse, nieuwe, creatieve idee�n?

Kans

Een situatie wordt als vanzelf-
sprekend beschouwd. 

Maar jij denkt toch dat het beter 
kan, maar weet nog niet hoe.

Voorbeeldvragen
•		 Waarom is er een probleem?
•		 Wie is er betrokken?
•		 Wie heeft er belang bij een oplossing?
•		 Wat zijn de oorzaken van het probleem?
•		 Welke factoren belemmeren een ideale oplossing? 
•		 Welk aspect van het probleem moet aangepakt worden?
•		 Waarom komt het nu ter sprake?
•		 Wat moet er bereikt worden?
•		 Wat voor oplossingen zijn er al geprobeerd of worden overwogen?
•		 Waarom werkten die niet?
•		 Etc.
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Maak een heldere 
vraagformulering

Formuleer een open vraagstelling door bijvoorbeeld te beginnen met:

Hoe kunnen we…  

Zou het niet geweldig zijn als…  

Hoe zorgen we dat…  

Bedenk nieuwe manieren om…  

Ontwerp…  

Laat de vraag SPRANKelen

Zorg ervoor dat de vraagformulering voldoet 
aan onderstaande criteria

 Specifiek & scherp To the point, ��n concrete vraag, zorg dat de vraag de kern raakt van je probleem

 Positief Geen ontkenningen

 Realiseerbaar Is de probleemeigenaar toegewijd, betrokken en in staat om idee�n te realiseren?

 Ambitieus Zo geformuleerd dat het team er energie van krijgt

 Nut Is de vraag relevant? Moeten er idee�n komen voor deze vraag?

 Kort & krachtig E�n zin, geen vaktermen en afkortingen

Intake
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Voorbereiding
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Voorbereiding

Maak een sessieplan

Verzamel de benodigdheden

Maak de ruimte sessie-klaar

1

2

3

Tips:
•		 	Kies bij voorkeur een ruimte dat niet de dage-

lijkse werkomgeving van de deelnemers is

•		 	….

Tips:
•		 	Zorg dat je een buddy hebt die je assisteert bij 

kleine taakjes, zodat je zelf alle aandacht bij het 
creatieve proces kan houden

•		 	Vul de benodigdheden na de sessie alvast weer 
aan, zodat de koffer klaar staat voor de vol-
gende keer

Tips:
•		 	Implementeer in ieder geval alle grijze sessie-

kaarten in de sessie.

•		 	Wees bereid om je sessie plan aan te passen 
als dat nodig blijkt tijdens de sessie door bij-
voorbeeld nieuwe inzichten
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Voorbereiding

•			Ruim en goed geventileerd
•			daglicht
•			Rustig (geen telefoons/afleiding)
•			Ruimte op muur of ramen om 

flippovervellen op te plakken
•			Grote tafel 
•			Informele opstelling
•			Eten en drinken
•			USB-stick

•			Genoeg stiften (zwart, donker 
blauw, rood)

•			Stickers
•			Schilderstape
•			Buddy
•			Horloge
•			Veel post-its
•			A4/A3 papier
•			Eten en drinken
•			Flipover + vellen

De vraagstelling; De doelstelling;

De beschikbare tijd; En bij jezelf?

Past het sessieplan (en gekozen techniek) bij:
zie volgende pagina (24) voor hoe je een sessieplan opstelt
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Opstellen sessieplan

Noteer je vraagstelling en wat je wilt 
bereiken op een A4-tje

Kies uit de sessiekaarten de 
technieken die passen bij je 

vraagstelling, je doel, de beschik-
bare tijd EN jezelf. De sessiekaarten 

vormen samen je sessieplan. 
(suggesties op p. 27-28)

Maak een tijdschema van je sessie-
plan op het A4-tje. (Je kan natuurlijk 

ook nog zelf stappen toevoegen)

Tips:
•		 	Er is GEEN vaste volgorde voor het gebruik 

van de sessie kaarten. Bijvoorbeeld: na “struc-
tureren” kan er gekozen worden voor “nieuwe 
golf van idee�n” met een categorie die aan-
spreekt binnen de groep

•		 	Het is ook mogelijk 2x dezelfde kleur achter 
elkaar te kiezen. 

•		 	Pauzeer regelmatig!

•		 	Print de gekozen sessiekaarten uit (van USB-
stick), zodat je aantekeningen kan maken per 
fase.

Doelstelling:
Vraag:

Tijd
...min ... ... ... ...

... ... ... ...

...

...min

Wat Hoe Doe
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Overzicht 
sessiekaarten

•			Teken het probleem
•			Mindmap maken

•			Voor- en achteruit plannen
•			Zoekrichting bepalen

•			Brainstormen met post-its
•			Vooronderstellingen

•			Voortbouwen op idee�n
•			Associaties

•			Originaliteit & haalbaarheid
•			Clusteren

•			Stippen plakken
•			Harris profile

•			Presentatie maken
•			Elevator pitch

De 5 grijze sessiekaarten

De grijze kaarten vormen een belangrijk 
onderdeel van je sessieplan, gebruik deze altijd!

De 7 x 2 gekleurde sessiekaarten

Elke kleur staat voor een fase in de creatieve sessie. Per fase zijn er twee procedures mogelijk. 
Kijk welke procedure het beste past bij je vraag, doel, beschikbare tijd, en jezelf.

CRENOVATIE

Crenovatie
! !

Tips
¥ Het kan ook helpen een metafoor te gebruiken. 
¥ Waar lijkt de situatie op? 
¥ Waar doet het aan denken?

Welkom Briefing

Analyseren: teken het probleem

CRENOVATIE

Crenovatie
! !

Tips
¥ Maak voor beide vragen een lijst van ongeveer 10 vragen

Welkom Briefing

(Her)focussen: vooruit en achteruit kijken

Noteer de antwoorden als vraagstellingen:

Hoe kunnen we…?

Voorbeeld:

“Waarom is ‘…’ nog niet eerder opgelost?”

> “Gebrek aan tijd”

Noteren: 

Hoe kunnen we tijd creeren?”

CRENOVATIE

Crenovatie
! !

Tips
¥ Uitstellen van oordeel is extra belangrijk bij deze aanpak

Welkom Briefing Herformuleren

Eerste golf van idee�n: vooronderstellingen

CRENOVATIE

Crenovatie
! !

Tips
¥  Schrijf alle associaties op (minstens 5)
¥  Alle nieuwe idee�n zijn welkom, ook al lijken ze niks met 

de associatie te maken te hebben
¥  Oefen voorafgaand aan de sessie hoe je een woord kan 

combineren met een vraagstelling om op nieuwe idee�n 
te komen. (bijv. wat zijn de eigenschappen van het woord? 
Vorm, kleur, nut? Kan dit bijdragen aan een oplossing?)

Briefing Herformuleren

Nieuwe golf van idee�n: associaties

Gebruik powerpoint slide #

Elk nummer bevat een eigen geluid. 
Waar denk je aan bij het horen van dit geluid?

Welkom

CRENOVATIE

Crenovatie
! !

Tips
¥  Stel een actieplan op voor vervolgstappen en maak af-

spraken over de taakverdeling
¥  Zorg dat iedereen op de hoogte is en blijft van zijn taak
¥  Controleer of alle idee�n en uitkomsten goed worden vast 

gelegd

Welkom Briefing Herformuleren Pauze Afronden

Werkende factoren
WIE:  voorstanders; wie kan helpen?
WAT:  wat kan ons helpen? (objecten, activiteiten)
WAAR:  welke locatie of evenement kan bijdragen?
WANNEER:   wat zijn slimme/passende momenten of situaties 

voor bepaalde acties?
WAAROM: wat zijn overtuigende argumenten?
WAARMEE:  hoe/waarmee kunnen we overtuigen? (tekening, 

prototype, berekening)

CRENOVATIE

Crenovatie
! !

Tips
¥ Zorg dat iedereen actief meedoet met indelen
¥  Als de idee�n niet op post-its genoteerd zijn, kan je ook 

stickers laten plakken (zie indeling links)

Structureren: originaliteit & haalbaarheid

Pauze AfrondenBriefing Herformuleren

Overzicht indeling
haalbaar en 
niet echt nieuw

originaliteit

ha
al

ba
ar

he
id

origineel en 
haalbaar binnen 
redelijk termijn

origineel, maar 
voorlopig nog 
niet haalbaar

Welkom

CRENOVATIE

Crenovatie
! !

Tips
¥  Begin altijd eerst met de pluspunten en waarom een idee 

interessant is

Selecteren - evalueren: interessant, pluspunten & zorgen

Pauze AfrondenBriefing HerformulerenWelkom

CRENOVATIE

Crenovatie
! !

Tips
¥  Laat de deelnemers tijdens de pauze bij voorkeur NIET de 

sessieruimte verlaten
¥  Geef voorafgaand aan de sessie (globaal) aan wanneer 

er pauzes zullen zijn en dus tijd voor koffie, thee, toilet, 
sigaret, etc.

¥  Tijdens de pauze heb je de tijd om je voor te bereiden op 
de volgende fase

¥ Let op het energieniveau van de groep

Briefing Herformuleren PauzeWelkom

CRENOVATIE

Crenovatie
! !

Tips
¥  Pas de vraag net zolang aan totdat iedereen 

tevreden is over de formulering
¥  Schrijf de nieuwe vraagstelling duidelijk zichtbaar 

boven aan een flipover

Begin een 
vraagstelling met:
Hoe kun je… (HKJ)
Zou het niet geweldig zijn als…
Hoe zorgen we dat…
Bedenk nieuwe manieren om…
Ontwerp…

Welkom Briefing Herformuleren

Checklist sprankelende 
vraagformulering:
Specifiek & Scherp
Positief
Realiseerbaar
Ambitieus
Nut
Kort & krachtig

CRENOVATIE

Crenovatie
! !

Tips
¥  Formuleer samen met de groep een nieuwe vraagstelling 

(zie herformuleren)
¥  Zorg voor een sprankelende vraagstelling (zie “herformu-

leren” sessiekaart)
¥  Laat de probleem eigenaar voorafgaand aan de sessie 

alvast nadenken over wat zijn ideale oplossing zou zijn
¥  Als de doelstelling verandert tijdens het proces, 
 spreek ‘m dan opnieuw in

Ga verder met herformuleren

     
     Laat de probleemeigenaar de vraagstel-

ling opschrijven op een flip-over. (zie 
herformuleren)

Welkom Briefing

Kennismaking

CRENOVATIE

Crenovatie
! !

Welkom

Tips
¥  Gebruik de “checklist welkom” (links)
¥    Maak duidelijk dat jij degene bent die de tijd bij houdt en 

ervoor zorgt dat jullie op tijd klaar zijn.
¥   Beschrijf de bal van te voren met bijv. “Mijn beste idee�n 

komen altijd als ik...”
¥   Ook als de groep elkaar al kent kan je gebruik maken van 

de bal om even los te komen 

Checklist welkom
1.  Jezelf voorstellen
2.  Kort vertellen wat het doel is vandaag
3.  Introducie rondje (evt. met bal)
4.  Doornemen van agenda 
5.   Bespreking logisiek: wanneer zijn er pauzes (voor koffie, toilet, 

sigaret, lunch) en wanneer is het afgelopen?
6.  Nog vragen over de agenda of logisiek?
7.  Ga verder met de briefing (sessiekaart)

CRENOVATIE

Crenovatie
! !

Tips
¥  Gebruik de argumenten uit de elevator pitches bij het cree-

ren van de draagvlak buiten de groep 

3. Wat maakt het zo uniek?

2. Wat is de oplossing
  

1.  Aandachttrekkende opening 
met probleem en behoefte

1 
m

in
uu

t d
e 

tij
d 

om
 te

 o
ve

rt
ui

ge
n 

in
 d

e 
lif

t

Ontwikkelen: elevator pitch

Pauze AfrondenBriefing HerformulerenWelkom

Voorbereiding
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Suggesties sessieplan vo or verschillende doelen
Doel

Uitleg doel

Tips

Suggestie opbouw 
sessieplan

Nieuwe idee�n

Het verkrijgen van frisse, nieuwe, 
creatieve idee�n?

Probeer uit elke categorie een 
techniek te kiezen

Inventarisatie

Inventariseren van bestaande idee�n

Zorg dat iedereen het over hetzelfde 
‘probleem’ heeft, dus focus op de 

herformulering

Welkom Welkom

Briefing Briefing

Analyseren

(Her)focussen

Herformuleren Herformuleren

Eerste golf van idee�n Eerste golf van idee�n

Nieuwe golf van idee�n

Structureren Structureren

Selecteren - evalueren Selecteren - evalueren

Ontwikkelen Ontwikkelen

Afronden Afronden
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Suggesties sessieplan vo or verschillende doelen
Draagvlak Overeenstemming Teambuilding

Het cre�ren van draagvlak
Het bereiken van overeenstemming 

over een genomen besluit
Het doel is teambuilding, de vraag is 

(nauwelijks) relevant

Focus op afronden: hoe kan 
iedereen zich vinden in de keuze 
voor deze oplossing? Focus op 

samenstelling groep van deelnemers

Het verkrijgen van frisse, nieuwe, 
creatieve idee�n?

Bedenk samen welk probleem de 
groep wil aanpakken/verbeteren. 
Kies leuke, enthousiasmerende 

technieken

Welkom Welkom Welkom

Briefing Briefing Briefing

Analyseren Analyseren

(Her)focussen

Herformuleren Herformuleren Herformuleren

Eerste golf van idee�n Eerste golf van idee�n

Nieuwe golf van idee�n

Structureren

Selecteren - evalueren Selecteren - evalueren Selecteren - evalueren

Ontwikkelen Ontwikkelen Ontwikkelen

Afronden Afronden Afronden

Voorbereiding
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De sessie



31
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Voer je sessieplan uit

Tips voor tijdens de sessie

De sessie
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De sessie

Volg de procedures op de 
sessiekaarten

Attendeer de groep op de richtlijnen 
in het mindset boekje voordat je 

idee�n gaat genereren of selecteren

Schrijf de probleemstelling op een 
flip-over. Hang het papier op, zodat de 

probleemstelling goed zichtbaar is.

1

1 2
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Afronden
& vervolgstappen
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Denk samen na over draagvlak en acceptatie
(buiten de groep)

Stel een actieplan op voor vervolgstappen 
& taakverdeling

Evalueer de sessie en noteer wat je de volgende 
keer anders gaat doen

Afronden

Tips:
•		 	Vergeet de rapportage van ALLE idee�n en 

uitkomsten niet!

•		 	Zorg dat iedereen op de hoogte is en blijft van 
zijn taak
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Afronden & vervolgstappen

Vervolgstappen
Ondersteunende factoren: Remmende factoren:

Wie
Voorstanders: wie kan helpen in een goede 
voortgang?

Tegenstanders: wie zou de voortgang kunnen belemmeren?

Wat Wat kan ons helpen? (objecten, activiteiten) Wat zou de voortgang kunnen belemmeren?

Waar
Welke locatie kan bijdragen? 
of welk evenement?

Wat zou de voortgang kunnen belemmeren?

Wanneer
Wat zijn slimme/passende momenten of 
situaties voor bepaalde acties?

Moet er rekening gehouden worden met bepaalde timing?

Waarom Wat zijn overtuigende argumenten? Redenen waarom het idee niet geaccepteerd zou worden?

Resultaat: Vervolgactie:

Inzicht in nieuwe problemen Nieuwe idee�n nodig (nieuwe creatieve sessie?)

Een of meer oplossingen Acties om de resultaten te kunnen implementeren

Concrete acties Implementatie

Vraag bleek te complex Meer info verzamelen, specifieker maken van vraagstelling

Voorbeelden van vervolg acties:
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www.crenovatie.nl

FF brainstormen’ is een onderdeel van het project Crenovatie

Samenwerkende partners:


