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Energizer: Beweegsalade (max 10 min) 
 
De Beweegsalade brengt mensen letterlijk direct in beweging en nodigt uit om 
spontaan iets persoonlijks over het thema van de bijeenkomst te zeggen. Uit de 
respons van anderen blijkt of ze dit herkennen. De beweegsalade leidt vaak tot 
vrolijke taferelen, maakt de gemoederen los en kun je makkelijk in de tijd begrenzen. 
Van 1 tot 10 minuten, wat jij wilt.   
 
 

 
Effect 
Een goede opwarmer om op een plezierige manier in het onderwerp te komen.  
 
Benodigdheden 
Stoelen in een kringopstelling. 
 
Stappen 
• Laat de deelnemers in een kring zitten op een stoel. Ga zelf in het midden staan en stel 

een vraag waar men ja of nee op kan antwoorden. Kies een vraag die aansluit bij het 
thema van de bijeenkomst. 

• Deelnemer die de vraag met ja beantwoorden gaan staan en zoeken een andere stoel. 
Jij zoekt zelf ook een stoel. 

• Degene die overblijft (er is 1 stoel tekort, omdat jij stond en nu zit!) mag de volgende 
vraag bedenken. 

 
Tips 
● Je kunt ook met stellingen of meningen werken. Bijvoorbeeld: ‘Ik vind het spannend om 

voor een groep te spreken. ’Wie dat ook vindt, gaat staan en doet mee aan de 
stoelendans.  

● Zorg dat het niet te fanatiek wordt. Het gevaar bestaat dat mensen naast of met hun 
stoel omkiepen.  

● Het omgekeerde kan ook gebeuren: mensen blijven zitten terwijl ze de ervaring wel 
kennen, uit angst om in het midden terecht te komen. Maak de drempel zo laag mogelijk, 
je kunt voorbeelden geven van vragen waardoor mensen snel op een idee komen.. Wat 
je ook kunt doen is mensen voorafgaand aan de start even wat bedenktijd geven, zodat 
iedereen in ieder geval één vraag of stelling paraat heeft.  
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1. Vragenvuur (20 min) 
 
We schieten maar al te graag direct in de ideeënmodus, want oplossingen bedenken 
geeft meer energie dan het goed uitdiepen van een probleem. Zonde, want voor je het 
weet, ga je met de verkeerde vraag aan de slag. Soms is daarom na de intake een 
probleemverkenning met de groep noodzakelijk om het echte probleem te 
achterhalen. Het zorgt meteen voor het delen van beelden en betekenis geven aan de 
taal die hierbij gebruikt wordt. 
 
Effect  
Een goede probleemverkenning zorgt voor meer inzicht in de oorzaken van het probleem. 
Samen kies je voor het kernprobleem dat centraal staat in het verder proces. Soms kunnen 
er meerdere kernproblemen zijn, die om een vervolg vragen. Er zijn veel werkvormen, 
waarmee je tijdens een sessie met een groep een probleem kunt verkennen. Je start altijd 
met een korte introductie van het probleem, liefst door de opdrachtgever.Zo ontstaat een 
scherper beeld van het vraagstuk bij zowel de deelnemers als de opdrachtgever. 
 
Benodigdheden  
Flipover, stiften, post-its 
 
Stappen 	

• De facilitator nodigt de deelnemers uit om om zoveel mogelijk vragen op post-its te 
schrijven. 	

• Als de vragen op papier  staan, roepen ze deze hardop.  
• Facilitator verzamelt alle post-its op een flipovervel, dat bij voorkeur aan de muur 

hangt, maar op de tafel liggen kan ook.  
• Afhankelijk van wat je wilt en de tijd die je hebt, kies je een werkvorm, zoals: 

○ De groep kiest de top 3 vragen die de opdrachtgever moet beantwoorden 
○ De opdrachtgever beantwoordt de vragen die hem/haar het meest verrassen 
○ Een combinatie of een andere manier…. 

• Let ondertussen ook op het verschil tussen aannames en feiten. Misschien moeten 
sommige aannames nog nader uitgezocht. 	

 
Tijd 
20 minuten 
	
Tip 
Hoor je veel aannames? Dan is het tijd voor de werkvorm Twee kanten: je verdeelt de groep 
in twee groepen met twee flipovervellen. De ene groep maakt een lijst met ‘feiten’ en de 
andere met ‘aannames’ rond het probleem. De opdrachtgever is vraagbaak en loopt rond. 
De groepen lichten hun resultaat aan elkaar toe en de opdrachtgever reageert hierop. Op 
die manier krijg je helder welke onderdelen van het probleem feiten zijn en welke op 
aannames berusten. 
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Creatieve sessie: de Hoe Kunnen We (HKW) - vraag 
 
Extra informatie over het formuleren van een prikkelende Hoe Kunnen We (HKW) vraag: 

 

● Activerend: nodigt uit tot het bedenken van oplossingen. In vraag nooit “ik”, altijd 
“wij”. Zet de groep in actie. 
 

● Duidelijk: de vraag moet ergens over gaan (onderwerp) en iets tot stand brengen 
(werkwoord). 
 

● Concreet: hou een concrete focus als dat kan. Bv HKW het fileprobleem oplossen of 
hoe bevorderen we het carpoolen tijdens de ochtendspits op de A10. Waar zit de 
kern? 
 

● Energiek: uitdagende formulering genereert energie en maakt groep enthousiast om 
doel te halen. Bv alle/iedereen. HKW de helft van onze klanten wild enthousiast 
maken is beter dan HKW meer verkopen. Je wordt er blij van. Zorg dat er uitdaging 
in zit en dat het een glimlach of een giechel veroorzaakt. Een energieke vraag helpt 
deelnemers innovatieve ideeën te verzinnen. Je kunt je voorstellen dat de vraag 
“Hoe kunnen we zorgen dat onze facebookpagina over een jaar 500 likes heeft?” een 
andere energie heeft dan: “Hoe kunnen we zorgen dat onze Facebookpagina over 
een uur door iedereen die in onze gemeente woont geliked is?”  
 

● Kort: voor veel mensen is het lastig om helder en beknopt de kern van het probleem 
te raken. De HKW-vraag is 1 zin. Kort en verplicht je een keuze te maken, te 
focussen en hoe het probleem te benaderen. In vraag geen “en”, komma’s of 
bijzinnen.  Waarom niet? Zijn eigenlijk 2 vragen en daar is niet op te brainstormen. 
Ook het woord “met”  is een verborgen en… net als een komma. 
Ook zaken die in de context verteld worden, hoeven niet in de vraag te komen. Dus 
nooit “zodat” , of de uitleg van een term opnemen. (Zodra je zodat in een vraag wil 
plaatsen, moet je je afvragen of je op het juiste niveau van je vraagstuk zit.) 

 

● Naam in de vraag? Mag de naam van een persoon in de vraag, bijvoorbeeld de 
naam van de opdrachtgever. Nee, liever niet. Bijvoorbeeld HKW Yvonne helpen aan 
een baan. Als dan ideeën komen in de trant van andere kleding, afvallen etc. kan dat 
gevoelig zijn voor een opdrachtgever. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© Nanette Hagedoorn en Lorraine de Ploeg 
 

2. Start de ideeënstorm (20 min) 
 
Je wilt ideeën bedenken en je gaat aan de slag, al dan niet samen met een groep. Hier 
zijn verschillende creatieve technieken voor die je helpen om los te komen van je 
vaste denkpatronen en om vernieuwende ideeën te bedenken. Voor nu starten we 
deze creatieve uitdaging met de vraag: 
 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in rap 
tempo 80% minder vergaderen?  

 
Benodigdheden  
Flipovervel, heel veel post-its, stiften, schilderstape 
 
Stappen  

1. Ideeëndump (5 min): ideeën die je meteen al kunt bedenken moeten er het 
eerst uit, zo zorg je voor het leegmaken van het hoofd zodat er in de 
volgende stap voldoende ruimte is voor creativiteit. Vraag deelnemers om alle 
ideeën die ze kunnen bedenken als oplossing voor de Hoe-kunnen-we 
(HKW)vraag op post-its te schrijven (Let op: met zelfstandig naamwoord + 
werkwoord anders weten we later niet meer wat bedoeld wordt) 

2. Iedere deelnemer noemt zijn of haar idee hard op (zo surf je mee op de 
ideeën van een ander) en geeft de post-it aan een van de procesbegeleiders. 

3. Deze plakt ze op de muur op een flipovervel (netjes naast elkaar in rijtjes in 
verband met kiezen later). 

4. Een van de begeleiders blijft de HKW-vraag hardop herhalen! Dat bevordert 
het proces.  

5. Zolang de groep met ideeën blijft komen, ga je door. Droogt de stroom op? 
Dan wordt het tijd voor een creatieve techniek.  

6. Creatieve technieken: hier zijn veel verschillende methoden voor. We kiezen 
voor nu een eenvoudige.  
 
Je pakt een superorganisatie- of superheldenkaart van de stapel en vraagt 
wat het kenmerk is van deze superorganisatie/held en hoe dit of deze 
kenmerken kan/kunnen helpen bij het oplossen van ons probleem. En je laat 
de deelnemers weer ideeën opschrijven op de post-its. Herhalen van de 
stappen. Als de stroom opdroogt, kan je met een nieuwe kaart kijken of de 
ideeen weer gaan stromen.  

 
Tijd 

20 minuten  
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3. Kiezen, kiezen, kiezen (20 min) 
 
De muur hangt vol met post-its met ideeën. Inpakken en opruimen? Zeker niet. Nu 
begint het echte werk. Na het ideeën genereren breekt de fase aan van kiezen en 
uitwerken: je brengt de enorme oogst aan ideeën terug naar één of enkele concrete 
uitgewerkte oplossingen.   
 
Kiezen doe je het beste op gevoel. Zeker wanneer het aankomt op kiezen voor innovatieve 
ideeën, werkt het niet goed om lijstjes te maken met de voor-en nadelen van een idee. 
Zonder specifieke criteria kiezen we liever voor veilige ideeën dan voor originele. Dit komt 
doordat we dan sneller een beeld hebben over hoe we dit moeten uitvoeren. Gebruik dus de 
juiste methodiek om te voorkomen dat bij het kiezen de creativiteit wordt weggesnoeid. 
Volgens Malcolm Gladwell (in zijn boek Blink) komt de rationele argumentatie voor een 
beslissing vaak pas achteraf. Om dat te ervaren gooien we er een tussenoefening in. 
 
Regels bij kiezen: 

● Kiezen doe je voor jezelf. Dat betekent geen overleg met anderen. 
● Kiezen doe je het beste op gevoel. Niet te lang nadenken, vertrouw op je intuïtie. 
● Je maakt makkelijker een keuze als je staat, dus hop, uit die stoel en bepaal terwijl je 

staat waar je voorkeur naar uitgaat. 
● Kiezen doe je het beste onder tijdsdruk. Dus neem er niet teveel tijd voor. 

 
Korte tussenoefening om kiezen op gevoel te ervaren 

● Laat de groep staan en trek denkbeeldige lijn in de lengte van de ruimte zodat je een 
vak links en rechts creëert. 

● Noem iedere keer 2 opties en wijs ze naar links of rechts bijv:  
○ ballonnen of slingers 
○ rood of blauw 
○ stad of platteland 
○ lente of herfst 
○ pop of klassiek 

 
Waarom koos je voor rood of juist blauw? En waarom voor ballonnen of slingers? Pas 
wanneer je die vraag voorgeschoteld krijgt, ga je argumenten zoeken voor je keuze. maar 
het kiezen zelf, dat doe je op gevoel. 
 
Keuze methode 
Er zijn verschillende keuze methodieken. Zo is de COCD-methode een hele fijne, wanneer 
groepen uit vellen vol post-its de beste ideeën moeten kiezen.  
 
Voor nu gebruiken we de persoonlijke top 5.  

● Iedere deelnemer krijgt vijf stem stickers die hij/zij mag plakken op de vijf beste 
innovatieve ideeën, die origineel, energiegevend en realiseerbaar zijn.  

● Hij of zij kan ervoor kiezen om vijf stem stickers toe te kennen aan 1 idee of vijf 
ideeën elk 1 sticker te geven en alle varianten daartussen.  

● Als iedereen geplakt heeft, kijken we met elkaar welk idee uiteindelijk de meeste 
stemmen heeft en dus de winnaar is.  

● Met dit idee gaan we aan de slag in de volgende stap. 
 
Tijd 
20 minuten 
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4. Versimpelen (20 min) 
	
Waarom gaan we niet over tot actie? We maken het vaak te groot en onnodig 
ingewikkeld. Zonde, want dat staat realisatie van ideeën in de weg! Door ideeën te 
versimpelen kun je van idee tot actie komen. Je herwint overzicht, voorkomt 
complexiteit en omzeilt gedoe!  
 
 
5 kernvragen: 

1. Waarom doe je wat je doet?  
Met versimpelen probeer je constant terug te gaan naar de essentie. Waarom wil je 
dit? Wat is het belangrijkste? Hoe complex een idee/oplossing/proces ook is, als je 
de essentie begrijpt en weet waar de meerwaarde van een idee zit, volgende te 
zetten stappen daar vanzelf uit. 

2. Wat heb je écht nodig? 
Een logische vraag, maar let op: het accent van de e van écht is belangrijk bij het 
versimpelen. Vaak is wat je denkt nodig te hebben niet wat je écht nodig hebt. 

3. Wie heb je écht nodig? 
Als je weet wát je nodig hebt, kun je zoeken naar wie je daarvoor nodig hebt. Ook 
hiervoor weer het accent op de e van écht, want de juiste persoon kan wel eens een 
ander zijn dan degenen die het meest voor de hand ligt. 

4. Wat heb je (nog) niet nodig? 
Deze vraag dwingt je om nogmaals naar de essentie van je idee te kijken en 
prioriteiten te stellen, zodat je snel kunt acteren. Durf zaken te parkeren. 

5. Hoe kom je aan de juiste Wat en Wie? 
 Hoe kun je dat wat je nodig hebt op een simpele en directe manier bemachtigen? 
 
Stappen 

1. Introduceer de vijf kernvragen en leg kort uit wat met iedere vraag bedoeld wordt. 
2. Verdeel de groep in vijf subgroepjes en laat ieder subgroepje één van de vijf vragen 

beantwoorden op een flipovervel. Geef de groepjes hiervoor maximaal 10 minuten de 
tijd, meer tijd leidt alleen maar tot meer discussie. 

3. De groepjes presenteren hun bevindingen aan elkaar. Roep de groep op om kritisch 
te zijn op hun eigen antwoorden. Is datgene wel écht nodig of kunnen we ook 
opstarten zonder? 

4. Maak op een flipovervel een lijst met de vijf antwoorden op de vijf kernvragen, zo 
simpel mogelijk geformuleerd. Dit is de versie van het idee waarmee je verder aan de 
slag gaat in de realisatie. 

 
Benodigdheden  
Handout met de vijf vragen 
 
Tijd 
20 minuten 	
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Afronding: in één woord (5 min) 
 
Deze afronding is goed om altijd achter de hand te hebben. Je krijgt snel een 
compleet beeld hoe de sessie is ervaren. De werkvorm komt uit de Deep Democracy 
methode.  

 
 
Effect  
Een bondige korte afronding en samenvatting van de sessie, vooral op het niveau van 
gevoel en beleving.    
 
Benodigdheden 
Eventueel een set kaarten met aansprekende beelden. 
 
Stappen  

● Vraag mensen om in één woord samen te vatten hoe ze terugkijken op de sessie. Of 
vraag: wat neem je mee… of wat is het belangrijkste geweest voor jou. Houd het bij 
één simpele vraag.   

● Gebruik de popcornmethode: laat mensen spontaan hun woord of zin noemen (niet 
het rondje afgaan). Herinner mensen er vriendelijk en direct aan als ze meer dan 1 
zin gebruiken. De kracht gaat verloren als het een heel verhaal wordt.  

● Mensen die zich herkennen in het genoemde woord of de zin, doen een stap naar 
voren. Zo zie je direct hoeveel mensen dit ervaren.  

● Zorg dat mensen niet door elkaar heen gaan praten. Laat elk woord even resoneren.  
 

Tip 
Als je toevallig een set kaarten tot je beschikking hebt, kun je deze gebruiken bij de 
afronding. Een beeld blijft vaak langer hangen en werkt tot de verbeelding! 

 

 


