
 

Brainstorm Booster 
Haal meer resultaat uit een brainstormsessie
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In organisaties en bedrijven worden regelmatig brainstormsessies gehouden. Of er
moeten tijdens overleggen of vergaderingen ideeën worden bedacht. Maar vaak gebeurt
dit niet effectief. Er ontstaat al snel een discussie over een idee, waardoor de opbrengst
van een brainstorm mager is, zowel in aantallen ideeën als in de kwaliteit ervan.

Deze BrainstormBooster geeft je de belangrijkste handvatten om in korte tijd effectief te
brainstormen. Je hoeft geen ervaren facilitator te zijn of allerlei boeken over brainstormen
te lezen. Met deze tool neem je deelnemers eenvoudig stap voor stap mee door een
overzichtelijk proces; zo haal je gegarandeerd meer en betere ideeën uit elke
brainstormsessie!

Stap 1: Voorbereiding 

Wat heb je nodig? 

Checklist materialen: 
• Stiften (zwart > niet te dik/dun) 
• Voldoende post-its (zelfde kleur!) van 76 x 76 mm. Reken op ca. 30 tot 50  

post-its per deelnemer (liever teveel dan te weinig). 
• Flip-over met bladen 
• Schilderstape (om flip-over bladen aan de muur te plakken) 
• Ruimte met (liefst) verplaatsbare tafels (om te kunnen werken in groepjes van 3 

tot 5 mensen) 

Eventueel:  
• Laptop/computer 
• Beamer + scherm 
• Geluidsinstallatie of bluetooth speaker (als je video’s wilt afspelen) 

Bepaal het doel van de sessie 
De beschikbare tijd en aantal deelnemers zijn mede bepalend voor het resultaat van de 
brainstorm. In het algemeen geldt: hoe meer deelnemers en hoe korter de tijd, hoe minder 
extreme, radicale ideeën. Ben je met een kleine groep (tussen de ca. 3 en 6 deelnemers) 
kun je hier meer op sturen. 

Is je doel alleen om zoveel mogelijk ideeën op te halen (zodat je een beeld krijgt van wat 
er leeft onder de deelnemers t.a.v. de brainstormvraag), dan is het prima om veel 
deelnemers te hebben. 

Wat is de brainstormvraag? 
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Bedenk vooraf de vraag waarover gebrainstormd gaat worden. Hoe beter deze 
geformuleerd is, hoe beter het resultaat van de sessie. Besteed hier echt even tijd aan! 
Een goede brainstormvraag zorgt voor een waardevol en bruikbaar resultaat van de 
sessie. En dat zorgt voor positieve energie bij deelnemers (die daardoor bij een volgende 
brainstormsessie ook weer willen meedoen). 

Een goede brainstormvraag: 
• is concreet 
• is begrijpelijk 
• bevat geen jargon 
• is niet te lang 

Heb je een onderwerp voor de brainstormsessie dat veelomvattend is, formuleer dan 
meerdere deelvragen. Liever verschillende brainstormsessies over deelvragen dan één 
sessie over een te abstracte vraag. 

Formuleren van de brainstormvraag 

Een goede brainstormvraag begint met: 

Hoe kunnen we… 

Deze formulering stimuleert oplossingsgericht denken. De volledige formulering luidt: 

Hoe kunnen we doelgroep X helpen probleem Y op te lossen? 

Een voorbeeld 
Stel dat je wilt brainstormen over verbetering van de communicatie van je bedrijf of 
organisatie. De brainstormvraag kan dan zijn: 

‘Hoe kunnen we onze communicatie verbeteren?’ 

’Communicatie’ is een woord dat voor iedereen begrijpelijk is. Maar: vraag aan 10 mensen 
waar ze aan denken bij ‘communicatie’ en je krijgt 10 verschillende antwoorden. Gaat het 
over interne of externe communicatie? En over welke doelgroep hebben we het? Intern 
kan het gaan over communicatie tussen afdelingen. Maar ook over communicatie tussen 
werknemers en management. Dit vraagt mogelijk om verschillende oplossingen. 

Een betere formulering is: 

‘Hoe zorgen we ervoor dat afdeling X en Y beter van elkaar weten waar ze 
dagelijks mee bezig zijn?’ 

Of: 
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‘Hoe kunnen managers werknemers beter informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen 
de organisatie?’ 

Je kunt deze vragen als deelvragen zien van de vraag ‘Hoe kunnen we onze 
communicatie verbeteren?’. Ze zijn allebei een stuk concreter. Dat maakt het bedenken 
van oplossingen makkelijker. 

Belangrijk: 
Maak het jezelf bij het formuleren van de vraag niet te moeilijk; je kunt ervoor kiezen de 
vraag bewust wat algemener te houden en de deelnemers aan de brainstormsessie de 
vraag concreter laten formuleren. Voordeel is dat ze de vraag dan zo kunnen maken dat 
ze er zelf het meeste gevoel bij hebben (en dus met meer enthousiasme gaan 
brainstormen). Dit komt het resultaat ten goede. 

 

Uit deze quote van Albert Einstein blijkt hoe belangrijk het is om voldoende tijd te besteden aan  
de brainstormvraag. 

Eens met de vraag? 
Van belang is dat deelnemers het eens zijn met de brainstormvraag. Is dit inderdaad een 
probleem dat we moeten oplossen? Kan ik me hier (voldoende) in vinden?  

Geef deelnemers aan de brainstormsessie ruimte om zelf mee te denken over de vraag. 
Voorkom wel dat dit teveel tijd in beslag neemt; hak tijdig de knoop door. Niet iedereen zal 
het altijd voor 100% eens zijn, zolang iedereen maar voldoende op dezelfde golflengte zit 
en begrijpt wat de essentie is. 
Doel en fases brainstormsessie 
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Geef aan het begin van de sessie aan wat het doel is van de bijeenkomst. Leg uit hoe het 
brainstormproces werkt en geef aan welke fase(s) je tijdens de sessie wilt doorlopen. Gaat 
het erom zoveel mogelijk ideeën te verzamelen waar je na de brainstorm verder mee aan 
de slag kunt (ideeën ophalen)? Of wil je aan het eind van de sessie een of enkele 
bruikbare, uitgewerkte ideeën hebben? 

In het eerste geval beperk je je in de sessie tot de eerste twee fases van het 
brainstormproces: ’vraag’ (onderwerp/vraag bepalen) en ‘ideeën’ (zoveel mogelijk ideeën 
bedenken). Zie onderstaande afbeelding. 

In het tweede geval doorloop je ook de fases ‘sorteren’ (waarin je kritisch kijkt naar de 
ideeën uit de voorgaande fase) en ‘oplossing’ (output van de sessie is minstens één 
concrete oplossing of oplossingsrichting per groep).  

Belangrijk: geen ja-maar 
In de ideeën-fase gaat kwantiteit boven kwaliteit. Om een goed idee te bedenken moet je 
zoveel mogelijk ideeën bedenken. De ideeën kritisch beoordelen komt pas in de volgende 
fase (sorteren). In de ideeënfase is elk idee goed. Niets is te gek, alles kan.  

Voorkom dus dat mensen bij het bedenken van ideeën ‘ja-maar’ 
zeggen. En dat gebeurt sneller dan je denkt! Een hulpmiddel om dit 
te voorkomen is het gebruik van de ‘Ja-maar-bingo’: een instrument 
waardoor deelnemers elkaar op een luchtige manier gaan 
aanspreken op het moment dat een ‘ja-maar’ op tafel komt. 

Ja-maar zeggen stagneert het proces van ideeën bedenken en 
haalt de energie uit de groep. Wees hier als begeleider alert op. 

Je kunt de Ja maar-bingo hier downloaden, uitprinten en uitdelen 
aan de deelnemers. 

Het gebruik van Post-its 

Brainstorm Booster www.rodyvonk.nl �  / �5 13

https://www.rodyvonk.nl/downloads
http://www.rodyvonk.nl


�

Post-its zijn ideaal voor brainstormsessies, mits je ze goed gebruikt. Let op de volgende 
zaken: 

• Gebruik bij voorkeur post-its van het 
formaat 76 x 76 mm (geef in elk 
geval iedereen dezelfde maat). 

• Laat deelnemers 1 idee op 1 post-it 
opschrijven. Zou kun je later 
makkelijk ideeën sorteren. 

• Schrijf een idee in een of enkele 
steekwoorden op. Zo houdt je het 
tempo erin. Volzinnen opschrijven 
duurt te lang (tip: geef deelnemers 
geen pennen maar stiften; dan gaan 
ze automatisch groter schrijven en 
past er minder op een post-it). 

• Gebruik één kleur post-its, liefst de 
originele gele. Het gebruik van verschillende kleuren door elkaar leidt af van de 
inhoud en kunnen bepaalde ideeën onbedoeld meer aandacht geven. Je kunt 
wel andere kleuren gebruiken als je ideeën gaat categoriseren waarbij je elke 
categorie een naam geeft en deze op een andere kleur post-it schrijft om boven 
de betreffende categorie te plakken. 

Stap 2: Opwarmen

Hoe krijg je veel ideeën uit de groep? 
Vaak blijkt de uitdaging van een brainstormsessie het aantal (en de kwaliteit van de) 
ideeën te zijn. Niet zelden verzandt een sessie in een discussie en is de opbrengst niet 
meer dan een handvol geeltjes op een flip-overblad… En degenen die zich minder 
makkelijk in een groep uiten hebben het gevoel niet of nauwelijks te hebben kunnen 
bijdragen. 

Voor een zo goed mogelijk resultaat is het van belang deelnemers op te warmen voordat 
je met de inhoudelijke brainstormvraag aan de slag gaat. Net als een warming-up voor de 
spieren als je gaat sporten, is een opwarmronde voor het brein een goed begin van de 
brainstorm. De volgende oefening leent zich hier uitstekend voor; je laat deelnemers 
warmdraaien, stimuleert de creativiteit en laat ze ervaren hoeveel ideeën je in korte tijd 
kunt bedenken. 
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Oefening 

Je bent producent van hagelslag. Je wilt een marketingactie organiseren gericht op 
kinderen. Het thema van de actie is ‘Het Wilde Westen’. Bedenk per tweetal binnen dit 
thema zoveel mogelijk kadootjes voor kinderen die je bij de hagelslag zou kunnen 
weggeven. Tijd: 3 minuten. 

(Zorg dat je als begeleider de drie minuten bijhoudt. In die tijd moeten tweetallen 
gemiddeld wel 10 tot 20 ideeën kunnen opschrijven. En alles is goed; het doet er niet toe 
of een kadootje wel of niet in een pak hagelslag past.) 

Na 3 minuten gaan de pennen neer. Vraag nu willekeurig aan een paar groepjes hoeveel 
ideeën ze hadden en laat ze de eerste drie ideeën die ze hebben opgeschreven 
voorlezen. Vraag vervolgens dezelfde of enkele andere groepjes de laatste drie ideeën 
van hun lijst voor te lezen. 

Wat je zult zien is dat de eerste drie ideeën van de groepjes redelijk overeen komen en 
heel direct met het thema te maken hebben (dus bv. cowboy, indiaan, paard, pistool etc.). 
De laatste drie ideeën van de lijst zijn naar verwachting veel diverser. En daar zullen ook 
meer rare, bijzondere ideeën tussenzitten. 

Wat leert deze oefening? 
Deze oefening leert deelnemers dat: 

• als je jezelf dwingt zoveel mogelijk ideeën te verzinnen dat je steeds meer 
bijzondere, verrassende ideeën gaat bedenken; 

• je in korte tijd behoorlijk wat ideeën kunt bedenken; 
• je bij het oplossen van een vraagstuk niet moet blijven hangen in je eerste idee; 

de kans is groot dat dit nog niet een heel bijzonder, onderscheidend idee is. 

Stimuleer deelnemers bij deze oefening rare, absurde ideeën te bedenken. Deze ideeën 
hoeven niet daadwerkelijk 1 op 1 te worden uitgevoerd, maar ze bevatten vaak elementen 
die je eruit kunt destilleren die de basis van een briljant nieuw idee kunnen zijn. 

Een onverwachte combinatie: skipiste op het dak van een energiecentrale 

De Deense top-architect Bjarke Ingels is oprichter van zijn bureau BIG, gevestigd in 
Kopenhagen, New York en Londen. Met zijn vooruitstrevende blik op architectuur en 
duurzaamheid geeft hij de toekomst vorm in het hier en nu. BIG draagt uit dat architectuur 
een belangrijke oplossing kan bieden voor huidige maatschappelijke en mondiale 
uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.  
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Een van de projecten van BIG is 
Copenhill, een nieuwe 
energiecentrale in Kopenhagen. 
Ingels kwam met het idee om op 
het dak van het enorme gebouw 
een kunstmatige skihelling te 
realiseren. Vanaf 85 meter 
hoogte kun je een blauwe, rode 
en zwarte piste naar beneden 
nemen en eventueel via de 
hoogste klimwand van 
Denemarken weer omhoog. Wat 
dit idee bijzonder maakt is dat 
Ingels een gebouw waar je als 
mens normaal gesproken van 
weg wilt blijven juist uitnodigend 
maakt om te bezoeken. Daarnaast wil BIG ook de CO2-uitstoot van het verbrande afval 
zichtbaar maken. De rook zou niet constant maar periodiek uit de schoorsteen moeten 
ontsnappen, in ringen van rook die zich aftekenen tegen de lucht.  

Stap 3: Brainstormen
Nu de groep is opgewarmd, is het tijd om met de inhoudelijke brainstormsessie te 
beginnen. Let voor een zo goed mogelijk resultaat op de volgende zaken: 

Grote groep opsplitsen 
Het beste resultaat behaal je als je deelnemers opsplitst in subgroepjes van 3 tot 5 
personen. Deelnemers kunnen makkelijker en sneller op elkaars ideeën voortbouwen en 
wie zich in grotere groepen minder makkelijk uit zal intensiever durven deelnemen. 

Fase 1: de brainstormvraag 
Zoals in stap 1 aangegeven is het van 
belang een goede brainstormvraag te 
formuleren. Daarnaast moeten deelnemers 
zich herkennen in de vraag en het 
onderliggende probleem ook ‘voelen’. Geef 
de subgroepjes de gelegenheid om de 
vraag enigszins aan te passen (zoals 
toegelicht in stap 1). Het is prima als verschillende groepjes elk met een (iets) andere 
formulering komen. Afhankelijk van de lengte van de totale brainstormsessie geef je de 
groepjes hiervoor 10 tot 20 minuten de tijd. 
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Fase 2: ideeën bedenken 
Het is nu tijd om aan de slag te gaan met 
het bedenken van ideeën. Om meteen al 
in het begin van de sessie veel ideeën te 
genereren en om iedereen te laten 
bijdragen kun je het beste beginnen met 
brainwriting. 

> Brainwriting 
Brainwriting is een vorm van individueel brainstormen in meerdere rondes. Geef de 
deelnemers 3 tot 5 minuten de tijd per ronde om voor zichzelf ideeën op te schrijven m.b.t. 
de brainstormvraag van zijn of haar groepje. Elk idee op 1 post-it! 

Is de tijd voorbij, dan geeft elke deelnemer zijn post-its door naar de persoon links (of 
rechts). Nu begint een tweede ronde. Iedereen leest de post-its die hij zojuist heeft 
gekregen van zijn buurman of -vrouw en laat zich inspireren om vervolgens zelf nog meer 
ideeën te noteren. Herhaal dit tot je helemaal rond bent (of zolang de tijd het toelaat; 3 of 4 
rondes levert al veel op). 

Het is zeer waarschijnlijk dat elke deelnemer zeker wel 10 tot 20 ideeën heeft 
opgeschreven. Per groepje van gemiddeld vier mensen kun je zo in een minuut of twintig 
al 40 tot 80 ideeën ophalen! 

Voordeel van brainwriting: elke deelnemer kan individueel bijdragen, zonder dat een ander 
‘ja-maar’ zegt. Tevens schrijft elke deelnemer zo zijn hoofd leeg en zijn de eerste, vaak 
meer voor de hand liggende ideeën uit het brein waardoor ruimte ontstaat voor de echt 
creatieve ideeën. Ook heeft iedereen zich kunnen laten inspireren door input van anderen. 

> Brainstormen met de groep 
Nu iedereen al behoorlijk wat post-its heeft volgeschreven is het tijd voor een eerste 
selectie. Laat iedereen een top-5 maken uit de serie post-its die hij of zij voor zich heeft 
liggen en laat de groep die met elkaar bespreken. Het beste werkt het als iedereen eerst 
zijn top-5 voorleest voordat erop gereageerd wordt. Zo krijg je eerst een inkijkje in de 
voorkeuren van elk groepslid (en geef je dus iedereen de gelegenheid individueel een 
voorkeur uit te spreken). 

Geef vervolgens de groepjes ca. 10 minuten de tijd om – geïnspireerd door de ideeën uit 
de brainwriting-rondes – met elkaar nog meer ideeën te bedenken. 

> De negatieve brainstorm: stimuleer absurde ideeën 
Om echt vernieuwende, radicaal andere ideeën te bedenken zul je met rare, absurde 
ideeën moeten komen. Die bevatten vaak elementen die je kunt uitbouwen tot een 
onderscheidende, nieuwe oplossing. 

Absurde ideeën stimuleer je door een negatieve brainstorm: formuleer de brainstormvraag 
negetief. Is je brainstormvraag bijvoorbeeld ‘Hoe kunnen we meer klanten in onze winkel 
krijgen?’, dan formuleer je die als volgt: ‘Hoe voorkomen we dat we ooit nog klanten in 
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onze winkel krijgen?’. Op basis van deze vraag ontstond in een brainstormsessie die we 
zelf begeleidden het idee om als actie een opblaasbare hindernisbaan voor een winkel te 
leggen. Wie via de hindernisbaan binnen een bepaalde tijd de ingang van de winkel wist te 
halen kreeg een prijs. 

Als het doel van de brainstormsessie was om zoveel mogelijk ideeën op te halen om zo 
een inkijkje in het hoofd van de deelnemers te krijgen wat er bij hen leeft t.a.v. de 
brainstormvraag, kun je hier de sessie beëindigen. 

 
 
Fase 3:  
Sorteren en selecteren van ideeën 

> Ideeën sorteren 
Nu je veel ideeën hebt opgeschreven is 
het tijd om ze te gaan sorteren. Zo krijg je 
inzicht in welke ideeën op elkaar lijken en 
welke elkaar kunnen versterken. 

Pak een flip-veeblad en plak de post-its met ideeën die op elkaar lijken bij elkaar. Maak zo 
categorieën van ideeën. Geef de categorieën ook een naam. Door dit te doen zie je een 
rode draad ontstaan in de ideeën van je groep. Levert het sorteren nog nieuwe ideeën op? 
Schrijf ze op en plak ze bij de juiste categorie. Elk idee is nog steeds welkom! 

Tip:  
Een andere manier om ideeën te sorteren is om te kijken welke ideeën je kunt 
combineren. Ideeën die elkaar aanvullen of versterken plak je bij elkaar. Zo zie je de 
contouren ontstaan van een totaal idee of concept.  

Fase 4:  
Selecteren: kies het beste idee 

Stel nu met je groep uit de ideeën een top 
5 samen. Geef deze ideeën een plek op 
de Idea Selection Tool (zie volgende 
pagina; deze tool kun je downloaden op 
www.rodyvonk.nl/downloads. Op de 
horizontale as bepaal je hoe waardevol het idee is voor je doelgroep (Denk je dat het idee 
veel waarde toevoegt?). Op de verticale as kies je hoe uniek het idee is (zijn er 
alternatieven die erop lijken?). Het idee dat het meest kansrijk is, is het idee dat het meest 
rechtsboven op het template zit (dit creëert het meeste waarde en is het meest uniek). 
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De Idea Selection Tool. 

Feedback (afhankelijk van beschikbare tijd) 
Deelnemers hebben nu met hun eigen groep ideeën bedacht en een selectie gemaakt. Ze 
hebben bepaald wat hun beste, meest kansrijke idee lijkt te zijn. Maar hoe kijken anderen 
daar tegenaan? Welke verbeteringen en aandachtspunten hebben zij? 

> Buddy team session 
Een frisse blik van buiten de groep helpt om je idee te verbeteren. In de buddy team 
session presenteren de groep daarom twee aan twee hun idee. Elke groep bereid een 
korte pitch (van maximaal 1 minuut) voor en zoekt een ander team op. Vervolgens 
presenteren de groepen hun idee aan elkaar. Het luisterende team geeft feedback. In dit 
team zet elk teamlid een andere kleur ‘hoed’ op. Vanuit die hoed luistert en reageert hij of 
zij. We onderscheiden drie verschillende kleuren hoeden: 

GROENE HOED – Positieve feedback 
Wat is het meest waardevol? 
Wat vind je goed en waarom? 

RODE HOED – Constructieve feedback 
Wat mist er in de oplossing? 
Hoe kan de waarde worden vergroot? 

BLAUWE HOED – Door ogen van gebruiker 
Wat mis je als gebruiker? 
Hoe verhoudt de oplossing zich tot bestaande alternatieven? 
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Na de korte pitch geven de leden van de luisterende groep één voor één feedback. Om 
het tempo erin te houden is het de bedoeling dat de feedback wordt aangehoord en dat er 
niet over wordt gediscussieerd. Uiteraard kan er bij onduidelijkheden een vraag worden 
gesteld, maar voorkom lange gesprekken. 

Idee verbeteren/aanpassen en pitch voorbereiden 
Nadat elk groepje feedback heeft gegeven en ontvangen verwerken de groepjes hetgeen 
ze teruggekregen hebben. Misschien moet het idee worden aangepast. Misschien ook 
niet, maar dan heb je alvast nagedacht over kritische kanttekeningen.  

Nu is het tijd om de eindpitch voor te bereiden. Elke groep bereidt een presentatie van 
maximaal 3 minuten voor. Stimuleer dat voor de pitch gebruik wordt gemaakt van 
tekeningen, een rollenspel, misschien een eenvoudige video (gewoon met smartphone 
gemaakt) als de tijd het toelaat. Voorkom powerpointsheets of flip-over bladen vol met 
tekst.  

Wat vertel je in de pitch? 
Zorg dat elke groep in elk geval de volgende zaken in de pitch laat terugkomen: 

• Wat was de formulering van de brainstormvraag? 
• Voor welke doelgroep heb je een oplossing bedacht? 
• Wat is de essentie van de oplossing (het idee)? 
• Wat heb je nodig om morgen te kunnen starten? 

Dit laatste punt stimuleert om na te denken hoe je snel een eerste (kleine) stap kunt zetten 
om daadwerkelijk met het idee aan de slag te gaan. Doe je dit niet, is de kans groot dat 
ideeën groots en abstract blijven en nooit tot uitvoering komen. 

Heb je vier of meer groepen? Dan kun je nog overwegen om de toehoorders bij elke pitch 
op een post-it tips (‘dit kan beter’) en op een andere post-its tops (‘dit is goed’) te laten 
opschrijven. Zo haalt elke groep tijdens de eindpitch ook nog aandachtspunten en 
complimenten binnen. Heb je minder dan vier groepen en heb je een buddy team session 
gedaan, dan voegen tips en tops tijdens de eindpitch niet zoveel meer toe. 

Stap 4: Afronden van de brainstormsessie
Idee afronden en vastleggen 
Laat de groepen als afronding van de sessie eventuele feedback uit de pitches verwerken 
en hun idee vastleggen. Ze hoeven niet hun idee aan te passen, maar laat ze in elk geval 
opschrijven wat nog aandachtspunten zijn als na de brainstormsessie verder gegaan 
wordt met het idee. Het zou zonde zijn als waardevolle feedback verloren gaat. Vastleggen 
kan door teams te vragen de vier onderdelen uit de pitch (zie ‘Wat vertel je in de pitch?’) 
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Op een flip-over te noteren en deze te fotograferen. Je kunt natuurlijk ook de pitches 
filmen (gewoon met een smartphone) en de post-its met tips en tops verzamelen. 

Naam en gegevens contactpersonen per subgroep 
Vraag de groepen ook om de naam en contactgegevens van een van de groepsleden op 
te schrijven die later kan worden benaderd voor toelichting. Als een idee na de 
brainstormsessie (deels) door anderen wordt opgepakt, is het handig om aanvullende 
informatie te kunnen vragen of vragen te kunnen stellen aan een van de oorspronkelijke 
bedenkers van het idee.  

Zorg ook dat je van elke deelnemer contactgegevens hebt en dat je weet in welke 
subgroep ze zaten. Dit is belangrijk om achteraf terugkoppeling te kunnen geven over het 
vervolg. 

Maak foto’s van flip-overbladen 
De praktijk leert dat flip-overbladen soms vergeten worden of dat post-its eraf vallen. Maak 
voordat de ruimte waarin gewerkt is te enthousiast wordt opgeruimd foto’s van de flip-
overbladen. Dit kan gewoon met een smartphone. Let hierbij wel op dat wat op de post-its 
staat op de foto ook te lezen is. 

Stap 5: terugkoppeling

Om deelnemers te bevestigen dat ze een waardevolle bijdrage hebben geleverd, is het 
van belang te bedenken hoe en wanneer je terugkoppeling geeft over de vervolgstappen. 
Niets is zo frustrerend als wanneer het enthousiasme om een volgende keer weer mee te 
doen met een brainstormsessies bij deelnemers verloren gaat doordat ze achteraf niets 
meer horen. 

Bedank de deelnemers een dag na de sessie bijvoorbeeld per mail voor hun deelname. Je 
kunt dan ook meteen de foto’s van de flip-overbladen als bijlage rondsturen. Geef verder 
aan wat het vervolg is. Wat gaat er met de ideeën gebeuren en wanneer? Zijn er concrete 
vervolgstappen gezet, deel dit dan ook met de deelnemers. 

Meer weten? 
Wil je meer weten over effectief brainstormen? Of zoek je een facilitator die een sessie 
kan begeleiden? Neem dan even contact op via www.rodyvonk.nl/contact en we 
bespreken je wensen en mogelijkheden. 

Heel veel succes met brainstormen!
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