
IDEE | KRAKERS
Gebruik deze kant tijdens het brainstormen
en stop het kraken van creativiteit en ideeën.

Ja, maar...
Dit bestaat 

vast al
Past dat wel

bij ons?
Geen tijd voor

We mogen geen
fouten maken

 Geen 
budget voor

Al een keer
geprobeerd

Laten we
realistisch 

blijven

Niet onze 
core business

Dit vindt de
directie niks

Te weinig 
kennis voor 

in huis

En wie 
gaat dat

oppakken?

Zitten 
klanten

niet op te 
wachten

Dit sluit niet 
aan op onze

strategie

Ik mis de 
WOW-factor

Dat moet 
eerst uitgewerkt

worden

Dat kan niet Te complex
Niet mijn

verantwoor-
delijkheid

Laten we 
deze even
parkeren



IDEE | MAKERS
Met deze kant stimuleer je het team om
samen meer en betere ideeën te bedenken.

Ja, en... Dit zou kunnen
werken als

Interessant, 
leg eens uit

Houd deze
gedachte vast

Dit is een goede
basis voor...

Bekijk het 
eens van een
andere kant?

Neem ons 
eens mee?

Wat sluit 
hierop aan?

Dit kunnen we
combineren

met...

In het verlengde
daarvan ligt...

 

Samenvattend...
Love where 
this is going!

De overtreffende
trap daarvan is...

Kunnen 
we dit ook 
omdenken?

Zoom er 
eens op in

Kunnen 
we het nog

spannender
maken?

Ja! Dit is 
kansrijk als...

 Dit brengt mij 
op een idee! 

Alles is 
mogelijk

Schrijf 
maar

op!



SPELREGELS BRAINSTORM
Een succesvolle brainstorm in 4 eenvoudige stappen

STAP 1 - FORMULEER EEN DUIDELIJKE VRAAGSTELLING

Voor het succes van de brainstorm is een gezamenlijk doel en een centrale vraag- of
probleemstelling essentieel. Bepaal deze bij aanvang samen en noteer het op een
whiteboard of flipover.

STAP 2 - START MET HET GENEREREN VAN IDEEËN (VEEL IDEEËN)

Bedenk met elkaar in 20 tot 60 minuten zoveel mogelijk ideeën. Hanteer hiervoor de
volgende SPELREGELS. Noteer elk idee op een Post-It.

Stel je oordeel uit; alle ideeën zijn goed en worden opgeschreven              1

Focus op kwantiteit; hoe meer ideeën, hoe beter     2
Lift mee; denk door op ideeën van anderen     3

4 Denk out-of-the-box; stimuleer opvallende, vreemde en vooral nieuwe ideeën! 

STAP 3 - EVALUEER EN SELECTEER DE BESTE IDEEËN

Hang alle ideeën aan de muur en bewonder het resultaat. Groepeer vergelijkbare ideeën
en hang ze bij elkaar. Elke deelnemer selecteert (zonder overleg) zijn top 5 van 'beste'
ideeën. Focus bij deze stap op het oplossen van het geformuleerde doel (en niet
specifiek op uitvoerbaarheid). Hang de geselecteerde ideeën apart.

Selectie-matrix
Verdeel samen de geselecteerde ideeën over de
selectie-matrix. Beoordeel ze op Originaliteit en
Realiseerbaarheid. Zo zie je direct waar de kansen
liggen en welke ideeën nog uitwerking nodig hebben. 
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Originaliteit

GOED IDEE TOP IDEE

DROMENZWAK IDEE

STAP 4 - VERVOLG

Ideeën zijn pas waardevol als ze worden gerealiseerd. Nadat je met elkaar een selectie
gemaakt hebt, is het tijd om afspraken te maken over de opvolging. Wat zijn de
vervolgstappen? Wie is verantwoordelijkheid en wanneer volgt er een terugkoppeling?
Als alle acties duidelijk zijn, plan dan alvast een datum voor het volgende overleg. Sluit
af met een evaluatie en je brainstorm is compleet!  


