Welkom

Checklist welkom

Tips

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)

¥ 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 ideen
komen altijd als ik...”
¥ 	Ook als de groep elkaar al kent kan je gebruik maken van
de bal om even los te komen

Kennismaking

!

CREN

Welkom

Wanneer te gebruiken?

Doel?

•	 Altijd aan het begin van de sessie

•	De globale planning en reden van de sessie duidelijk
maken aan de groep
•	Deelnemers de rust geven om zich volledig te kunnen
concentreren op de inhoud, door het bieden van een
duidelijk programma/agenda
•	Duidelijk krijgen dat jij (de sessieleider) degene is die op
de tijd zal letten
•	Ter kennismaking en om alvast een beetje los te komen
De groep op haar gemak stellen

CREN

Benodigdheden:
Kennismaking

10 min.

!

Welkom

Briefing

Ga verder met herformuleren

Tips

				
				Laat de probleemeigenaar de vraagstelling opschrijven op een flip-over.
				
(zie herformuleren)

•	Formuleer samen met de groep een nieuwe vraagstelling
(zie herformuleren)
•	Zorg voor een sprankelende vraagstelling (zie “herformuleren” 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

!

CREN

Briefing

Welkom

Wanneer te gebruiken?

Doel?

•	 Aan het begin van de sessie (na het welkomst gedeelte)
•	 Altijd!

Zorgen dat iedereen:
•	 de vraagstelling begrijpt
•	 relevantie inziet van de sessie
•	 vanaf hetzelfde beginpunt vertrekt
•	voor ogen heeft wat voor soort uitkomsten de probleemeigenaar verwacht
•	 goede focus geven

CREN

Benodigdheden:

5 min.

!

Welkom

Briefing

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

Analyseren: teken het probleem

CREN

!

Briefing

Welkom

Wanneer te gebruiken?

Doel?

•	 Als er al veel is nagedacht en gezegd over het probleem
•	 Als duidelijk moet worden hoe iedereen denkt over het probleem
•	 Wanneer gevoelige onderwerpen boven tafel kunnen komen

•	Aspecten boven tafel krijgen waar anders overheen
gekeken zou worden
•	 Expliciet maken van de gedachten van de groep
•	 Het ontmaskeren van veronderstellingen
•	Het aankaarten van belangrijke aspecten op een minder
confronterende manier

CREN

Benodigdheden:
20 min.

Analyseren: teken het probleem

!

Welkom

Briefing

Gebruik:
ERS
HOOFDLETT
(&)”<>
^*
Codes $%^&

b67

PicturesS 
Colour

Analyseren: mindmap maken

Tips
•	Gebruik waar mogelijk tekeningetjes of symbolen als aanvulling op of ter vervanging van woorden
•	 Schrijf duidelijk en niet op de kop of t verticaal.

!

CREN

Briefing

Welkom

Wanneer te gebruiken?

Doel?

•	Als de vraagstelling complex of heel veelzijdig is.
•	Als het lastig is om de context van de vraagstelling in een keer
te overzien
•	 Evt. ook tijdens intake

•	 Het doel is NIET om ideen en oplossingen te genereren
•	De context van de vraagstelling en al zijn aspecten in
kaart brengen
•	 Van elkaar leren wat bij het probleem hoort
•	 Tot hetzelfde uitgangspunt voor de sessie komen

CREN

Benodigdheden:
Analyseren: mindmap maken

!

Welkom

Briefing

Tips
Hoe kan je…
Zou het niet geweldig zijn als…
Ontwerp…
In het ideale geval zouden we…
Als alles mogelijk zou zijn zou
ik…
Hoe zorgen we dat

(Her)focussen: nieuwe vraagstellingen

•	Kies samen met de groep en vooral de probleem eigenaar
(strategisch of op gevoel) het zoekveld dat je verder wilt
verkennen
•	 Mist er nog een zoekrichting, voeg die dan als nog toe

!

CREN

Briefing

Welkom

Wanneer te gebruiken?

Doel?

•	Als de vraagstelling nog wat vaag is of als het nog onduidelijk is
in welke richting de oplossing gezocht kan worden

•	Overzicht krijgen van welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn
•	 De vraag specificeren
•	 Focus bepalen
•	 Het beter overzien van het probleemgebied

CREN

(Her)focussen: nieuwe vraagstellingen

!

Welkom

twoorden
Noteer de an
e…?
w
Hoe kunnen

Briefing

gen:

llin
als vraagste

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

CREN

lost?”
Voorbeeld:
eerder opge
‘…’ nog niet
is
m
ro
aa
“W
n tijd”
> “Gebrek aa
Noteren:
n?”
we tijd crere
Hoe kunnen

(Her)focussen: vooruit en achteruit kijken

!

Briefing

Welkom

Wanneer te gebruiken?

Doel?

•	 Aan het begin van een sessie
•	Om de groep in te lichten en mee te nemen in waarom de
vraagstelling relevant is
•	 (ook geschikt tijdens intake)

•	Erachter komen of er onderliggende problemen of
redenen zijn die eerst moeten worden aangepakt
•	Controleren of de vraagstelling de juiste is. Zo niet,
kies dan een nieuwe focus

CREN

(Her)focussen: vooruit en achteruit kijken

!

Welkom

Briefing

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

Herformuleren

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

Tips
¥	Pas de vraag net zolang aan totdat iedereen
tevreden is over de formulering
•	Schrijf de nieuwe vraagstelling duidelijk zichtbaar
boven aan een flipover

!

CREN

Herformuleren

Briefing

Welkom

Wanneer te gebruiken?

Doel?

•	Na de briefing, nadat de groep de kans heeft gehad vragen te
stellen
•	Na de probleemanalyse (als er voor een nieuwe focus is gekozen)
•	Na de inventarisatie (wanneer het probleem niet specifiek genoeg
blijkt of niet de juiste ideen oplevert)
•	Herformuleren kan ook helpen als je vastloopt met het genereren van ideen. Formuleer de vraag bijvoorbeeld heel bot/
tactloos, vervang het onderwerp van de zin door iets anders of
overdrijf heel erg

•	De beste uitgangspositie vinden om gericht ideen te
genereren. “De juiste vraag is al een half antwoord”
•	Zorgen dat iedereen op dezelfde manier de vraagstelling
interpreteert en dus op n lijn zit.

CREN

Benodigdheden:
5 min.

!

Welkom

Briefing

Herformuleren

Tips
1. Schrijf
2. Noem
3. Plak

•	Houd de richtlijnen van ideen genereren in gedachten (zie
mindset boekje)
•	Schrijf de vraagstelling duidelijk leesbaar bovenaan een flip-over
•	De ideen op de post-its moeten leesbaar, kort en bondig zijn
•	Stop niet te snel: de kwantiteit leidt uiteindelijk tot kwaliteit!
De groep heeft echt nog wel wat ideen, trek die eruit!

Eerste golf van ideen: brainstormen met post-its

!

CREN

Herformuleren

Briefing

Welkom

Wanneer te gebruiken?

Doel?

•	Aan het begin van een creatieve sessie (als starttechniek voor
andere ideegeneratie technieken)
•	 Geschikt voor vrijwel elke vraagstelling

•	Bestaande ideen te inventariseren (misschien zit de
oplossing er al tussen?)
•	Het hoofd “leegmaken”, zodat er ruimte komt voor nieuwe
ideen
•	Controleren of vraagstelling juist geformuleerd is: passen
de ideen die gegenereerd worden bij de oorspronkelijke
vraagstelling van de probleemeigenaar? Zo niet, dan moet
de vraag aangepast worden

CREN

Benodigdheden:

Ideen
genereren

Eerste golf van ideen: brainstormen met post-its

15 min.

!

Welkom

Briefing

Herformuleren

Tips
•	 Uitstellen van oordeel is extra belangrijk bij deze aanpak

CREN

Eerste golf van ideen: vooronderstellingen

!

Herformuleren

Briefing

Welkom

Wanneer te gebruiken?

Doel?

•	 Zeer geschikt voor product en service vraagstellingen
•	Als je denkt dat de deelnemers het moelijk vinden om uit
hun vaste denkpatroon te komen

•	 De groep uit hun standaard denkpatroon halen
•	 Het verbreden van de mogelijkheden
•	Bewustwording waarom voor een bepaald aspect wordt
gekozen
•	Het bewust wegnemen van aannames die creativiteit in
de weg staan

CREN

Benodigdheden:

Ideen
genereren

Eerste golf van ideen: vooronderstellingen

15 min.

!

Welkom

Briefing

Herformuleren

Gebruik de afbeeldingen op
de usb-stick
Combineer dit idee met de beroemdheden
op de afbeeldingen. Hoe zou onze koningin dit probleem oplossen? Gebruik
de foto's om nieuwe ideen te genereren.

Tips
•	Herhaal dit een paar keer, met een ander plaatjes, of een
ander ideen

Nieuwe golf van ideen: voortborduren op ideen

!

CREN

Herformuleren

Briefing

Welkom

Wanneer te gebruiken?

Doel?

•	 Als de ideenstroom stokt

•	 Een idee verrijken/sterker maken
•	 Idee gebruiken als opstapje naar een nieuw idee

CREN

Nieuwe golf van ideen: voortborduren op ideen

!

Welkom

Briefing

Herformuleren

Tips
•	Schrijf alle associaties op (minstens 5)
•	Alle nieuwe ideen 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 ideen
te komen. (bijv. wat zijn de eigenschappen van het
woord? Vorm, kleur, nut? Kan dit bijdragen aan
een oplossing?)

Nieuwe golf van ideen: associaties

CREN

!

Herformuleren

Briefing

Welkom

Wanneer te gebruiken?

Doel?

•	 Als de ideenstroom stokt
•	Bij voorkeur als je al een keer hebt geoefend met het combineren
van een woord met de vraagstelling om tot ideen te komen

•	 Een nieuwe boost geven aan de stroom van ideen
•	 Even afstand nemen van de vraagstelling
•	De deelnemers nieuwe gedachtes laten gebruiken om
nieuwe oplossingen en ideen te genereren
•	 Het vergroten van de kans op nieuwe inzichten

CREN

Benodigdheden:

Ideen
genereren

Nieuwe golf van ideen: associaties

15 min.

!

Welkom

Briefing

Herformuleren

Pauze

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

!

CREN

Pauze

Herformuleren

Briefing

Welkom

Wanneer te gebruiken?

Doel?

•	 Zeer regelmatig!
•	 Probeer om de 30 of 45 minuten een pauze te houden.
•	 Bijvoorbeeld na de eerste schifting
•	Je merkt aan het energieniveau van de groep wanneer er een
pauze nodig is

•	Energielevel op peil houden door regelmatig te blijven
eten en drinken
•	 Incubatie, onbewust blijft iedereen bezig met het proces
•	 Even bijkomen en opladen

CREN

Benodigdheden:
5-15 min.

!

Welkom

Briefing

Herformuleren

Pauze

Afronden

Werkende factoren

Tips

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)

•	Stel een actieplan op voor vervolgstappen en maak afspraken over de taakverdeling
•	Zorg dat iedereen op de hoogte is en blijft van zijn taak
•	Controleer of alle ideen en uitkomsten goed worden vast
gelegd

!

CREN

Afronden

Pauze

Herformuleren

Briefing

Welkom

Wanneer te gebruiken?

Doel?

•	 Altijd aan het einde van een creatieve sessie

•	Zorgen dat er iets met het resultaat gedaan wordt (en dus
voorkomen dat de kostbare ideen verloren gaan)
•	Om de ideen en resultaten ook duidelijk te krijgen en te
verkopen buiten de groep (bij hen die het proces dus niet
hebben doorlopen)

CREN

!

Welkom

Briefing

Herformuleren

Pauze

Afronden

Tips
•	Het is beter als de clusters ontstaan (door combinaties), i.p.v.
dat de ideen in voorbedachte categorien worden geplaatst.
•	Het is goed als er gediscussieerd wordt. Er komen dan
namelijk dingen boven tafel die blijkbaar belangrijk zijn
(criteria).
•	Probeer clusternamen te vinden die staan voor de belangrijkste kenmerken van de ideen.
•	 Probeer tot maximaal 10 clusters te komen

CREN

Structureren: clusteren

!

Afronden

Pauze

Herformuleren

Briefing

Wanneer te gebruiken?

Doel?

•	 Bij meer dan 50 ideen
•	 Als je ideen op post-its zijn genoteerd

•	 Overzicht krijgen in alle genoteerde ideen

Welkom

CREN

Structureren: clusteren

!

Welkom

Briefing

haalbaarheid

Overzicht indeling
haalbaar en
niet echt nieuw

origineel en
haalbaar binnen
redelijk termijn

Herformuleren

Pauze

Afronden

Tips
•	 Zorg dat iedereen actief meedoet met indelen
•	Als de ideen niet op post-its genoteerd zijn, kan je ook
stickers laten plakken (zie indeling links)

origineel, maar
voorlopig nog
niet haalbaar
originaliteit

Structureren: originaliteit & haalbaarheid

!

CREN

Afronden

Pauze

Herformuleren

Briefing

Welkom

Wanneer te gebruiken?

Doel?

•	 Wanneer er meer dan 50 ideen zijn gegenereerd.
•	 Voordat je ideen gaat kiezen om verder uit te werken
•	Als innovativiteit hoog in het vaandel staat (en de innovatieve
ideen dus niet te snel aan de kant gezet moeten worden)

•	Hulp om alle ideen nog eens te bekijken en structuur aan
te brengen
•	Ondersteuning in onderlinge communicatie (de een vindt
een idee misschien haalbaar, de ander niet: wat is de
conclusie?)
•	 Hulp om uitdagender te kiezen

CREN

Benodigdheden:

4x
Flip-over
vellen

Structureren: originaliteit & haalbaarheid

15 min.
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Welkom

Briefing
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Herformuleren

Pauze

Afronden

Tips
•	Laat de groep eerst even nadenken en dan (tegelijkertijd)
plakken om te voorkomen dat ze elkaar te veel benvloeden
•	 Laat de doelstelling nogmaals horen
•	 Leg nadruk op de tips in het mindset boekje
•	Verdeel X aantal stickers over de deelnemers (X = 20%
van het aantal ideen)
•	 (Neem voorafgaand aan deze procedure een pauze)

Selecteren - evalueren: stippen plakken

!

CREN

Afronden

Pauze

Herformuleren

Briefing

Welkom

Wanneer te gebruiken?

Doel?

•	 Geschikt voor veel situaties
•	 Mogelijk bij 20 tot 200 ideen
•	 Als er weinig tijd is (snel resultaat)

•	Selecteren van de ideen die voor nadere uitwerking in
aanmerking komen
•	Voorkeur van de groep kenbaar maken aan de probleem
eigenaar

CREN

Benodigdheden:
Selecteren - evalueren: stippen plakken

Ideen
selecteren

10 min.

!

Welkom

Briefing

Herformuleren

Pauze

Afronden

Tips
•	Begin altijd eerst met de pluspunten en waarom een idee
interessant is

Selecteren - evalueren: interessant, pluspunten & zorgen

!

CREN

Afronden

Pauze

Herformuleren

Briefing

Welkom

Wanneer te gebruiken?

Doel?

•	Na het toepassen van “originaliteit & haalbaarheid” de categorie
originaliteit nader te bestuderen
•	Na het toepassen van “clusteren” in plaats van alle ideen, alle
clusters te evalueren
•	Na het toepassen van “stippen plakken” de bestickerde ideen
nader te bestuderen
•	 Of als er een beperkt aantal ideen zijn (max. 20)

•	Alle ideen een kans geven: door eerst naar de positieve
kant te kijken wordt een idee eerst op waarde geschat,
waarna gekeken wordt wat de zorgen zijn
•	Het maken van een weloverwogen keuze
•	Argumenten verzamelen om het idee te verkopen binnen
de organisatie

CREN

Selecteren - evalueren: interessant, pluspunten & zorgen

!

Welkom

Briefing

Herformuleren

Sterke punten
Zorgen

Afronden

Tips

Inspirerende NAAM
Korte
beschrijving

Pauze

Schets

•	Zorg dat op het presentatievel in ieder geval de elementen
terugkomen die links staan genoemd.
•	 Geef de duo’s voldoende tijd om het idee te optimaliseren.

Wat maakt dit
idee uniek?

Ontwikkelen: presentatie maken in duo’s

!

CREN

Afronden

Pauze

Herformuleren

Briefing

Welkom

Wanneer te gebruiken?

Doel?

•	 Aan het eind van een sessie

•	Het verrijken en ‘body geven’ van ideen
•	 Helderheid scheppen in de verschillende ideen
•	Basis voor presentatie en acceptatie van de ideen buiten
de groep

CREN

Benodigdheden:

A3-tjes

15 min.

Ontwikkelen: presentatie maken in duo’s

!

1 minuut de tijd om te overtuigen in de lift

Welkom

Briefing

3. Wat maakt het zo uniek?

Herformuleren

Pauze

Afronden

Tips
•	Gebruik de argumenten uit de elevator pitches bij het
creren van de draagvlak buiten de groep

2. Wat is de oplossing
		

1.	Aandachttrekkende opening
met probleem en behoefte

Ontwikkelen: elevator pitch

!

CREN

Afronden

Pauze

Herformuleren

Briefing

Welkom

Wanneer te gebruiken?

Doel?

•	 Aan het eind van een sessie

•	Tot de kern komen, door het kort en bondig formuleren
van je boodschap
•	 Vinden van Unique Selling Proposition
•	 Vrolijke afsluiter van de sessie

CREN

Benodigdheden:
Ontwikkelen: elevator pitch

!

