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INTRODUCTIE
"HOE KOM JE SNEL OP ZO VEEL MOGELIJK
IDEEËN?"

Snel veel ideeën genereren? Tijd voor een brainstorm! Zoek een
groepje mensen bij elkaar en laat je creativiteit de vrije loop. Maar
welke van de meer dan honderd technieken ga je gebruiken? In deze
whitepaper delen wij 7 van onze favorieten met je.

WISSEL VAN ROL

1. WISSEL VAN ROL
Deze techniek brengt je niet alleen op nieuwe ideeën, hij zorgt er ook voor dat je
jezelf in alle partijen inleeft en beter rekening kunt houden met hun belangen. Voor
even kruipt iedereen in de rol van iemand anders binnen of buiten de organisatie.
Voorbeelden van rollen:
Klantenservicemedewerker
Directeur
Klant
Schoonmaker van het pand
Salesmedewerker
ICT’er

WISSEL VAN ROL

PRAKTISCH
Schrijf de rollen op kaartjes
Laat iedereen een kaartje pakken
Leg de probleemstelling voor en laat iedereen vanuit zijn/haar rol oplossingen
bedenken. Wat vindt deze persoon belangrijk? Waar moet de oplossing sowieso
aan voldoen? Wat zijn voor deze persoon de grootste problemen of obstakels?
Laat de deelnemers alles opschrijven wat in ze opkomt. Doe dat bijvoorbeeld op
post-its en hang deze aan de muur.

KEER HET OM

2. KEER HET OM
Voor veel mensen is denken in problemen makkelijker dan denken in oplossingen.
Deze techniek speelt daar mooi op in. We keren de probleemstelling om en gaan
bedenken hoe we het meest negatieve scenario tot werkelijkheid kunnen maken.
Een techniek waarbij vaak ook veel gelachen wordt.
Voorbeelden van omgekeerde probleemstellingen:
Hoe zorgen we ervoor dat er nooit meer iemand op onze website komt?
Hoe zorgen we ervoor dat er niemand met zijn fiets naar het werk komt?
Hoe kunnen we ons product zo vervuilend mogelijk produceren?
Hoe voorkomen we dat er nog mensen in onze winkel komen?

KEER HET OM

PRAKTISCH
Leg de probleemstelling voor en bedenk samen de omgekeerde versie
De brainstorm kan beginnen!
Laat iedereen zijn/haar oplossingen opschrijven
Keer de oplossingen vervolgens om
Ga nu nogmaals brainstormen, maar dan voor de originele probleemstelling. De
antwoorden van de vorige oplossingen gaan je waarschijnlijk interessante
inzichten geven waar je nu iets mee kunt.

GRENZELOOS

3. GRENZELOOS
Het is een standaardregel tijdens het brainstormen: geen beperkingen! Toch
houden we vaak onbewust nog steeds rekening met allerlei beperkingen. Door
deze techniek voorkom je dit. We gaan die beperkingen namelijk bewust
wegnemen.
Na een tijdje normaal brainstormen stel je bijvoorbeeld de volgende vragen:
Wat als we oneindig veel geld konden investeren?
Wat als we de slimste persoon op aarde in ons team hadden?
Wat als we onbeperkt ruimte hadden?
Wat als we onbeperkt tijd hadden?
Wat als we alle expertise konden inhuren?
Wat als jij alles in je eentje mocht bepalen?

TIJDMACHINE

4. TIJDMACHINE
Een andere context geeft je vaak hele andere ideeën. Daarom gaan we tijdreizen!
Stap in de tijdmachine en ga naar een tijd in de toekomst of het verleden. Wat voor
oplossingen kunnen we nu bedenken?
Voorbeelden van tijdreizen die je kunt maken:
Wat zouden we doen in het jaar 3000?
Wat als we dit probleem 50 jaar geleden hadden moeten oplossen?
Wat zouden de Egyptenaren doen?
Wat als we naar Mars konden?

CELEBRITY

5. CELEBRITY
Eerder hadden we het natuurlijk al over het wisselen van rol. Dit is een zelfde soort
oefening, maar dit keer heeft je rol niks met werk te maken. Jullie kruipen allemaal
in de huid van een celebrity. Wat zou deze celebrity belangrijk vinden? Waar is
hij/zij goed in? Door je te verplaatsen in een ander verandert je perspectief en kom
je gemakkelijker op nieuwe ideeën.

SUPERKRACHT

6. SUPERKRACHT
Deze techniek heeft meerdere positieve effecten op je brainstormsessie. Allereerst
neemt het blokkades en grenzen weg. Met een superkracht wordt er ineens veel
meer mogelijk! Daarnaast verandert het je perspectief. Je leeft je in de superheld in
en bekijkt het probleem door zijn of haar ogen.
Voorbeelden van super- en antihelden:
Superman: sterk, snel
Batman: sterk, slim, gadgets
Wolverine: bruut, vechter, wapens
Catwoman: athletisch, balans, flexibiliteit
The Joker: chemie, slim, humor
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7. ABC’TJE
De A staat voor …, de B staat voor… . Deze techniek dwingt je om te blijven denken
en om te gaan voor kwantiteit in plaats van kwaliteit. Zeker als je dit individueel of
in kleine groepjes doet kan er ook een fijne rivaliteit ontstaan. Wie weet de meeste
letters in te vullen?

PRAKTISCH
Zet alle letters van het alfabet op een vel papier of op een bord
Wil je wat rivaliteit? Laat de groep dan kleinere groepjes vormen of laat ze de
opdracht individueel uitvoeren.
Onder de letters komen oplossingen die met deze letter beginnen
Er mogen meerdere oplossingen onder 1 letter, maar het doel is om zoveel
mogelijk letters te voorzien van een mogelijke oplossing
Verzamel uiteindelijk alle oplossingen op één plek.

MEER LEREN?

MEER LEREN
OVER CREATIVITEIT?

De meest innoverende bedrijven
gebruiken deze methode. Apple,
Google en Tesla veroveren er de
harten van vele fans mee. Wil jij
in jouw bedrijf aan de slag met
innovatie en wil je oplossingen
ontwikkelen die écht impact
hebben?
Meld je aan voor een van onze
trainingen over design
thinking.

Leer hoe Apple,
Google en Tesla
producten maken
waar mensen van
houden.

OVER ONS

ONLINE MARKETING EN
DIGITAL ART: EEN
STERKE COMBINATIE

Competence Factory is een
trainingsinstituut met locaties in
Amsterdam, Utrecht en
Rotterdam. We geven meer dan
100 verschillende trainingen op
het gebied van online marketing,
contentcreatie en (web)design.
We zijn er trots op dat cursisten
onze trainingen beoordelen met

Iedereen is
creatief, maar
niet iedereen weet
dat van zichzelf.

gemiddeld een 8,5— één van de
hoogste scores uit de branche.

We geloven ook dat er voor
creatieven een grotere rol is

We geloven dat iedereen creatief

weggelegd in het werkveld.

is, en dat bedrijven succesvoller

Daarom leren we ze websites en

zijn wanneer creativiteit serieus

apps te bouwen, maar ook hoe je

genomen wordt.

ideeën kunt presenteren.

Daarom dagen we online

We geloven tenslotte in gewoon

marketeers, ZZP’ers,

doen; in leren door te creëren.

ondernemers en andere

Daarmee kom je tot betere

professionals uit om content en

resultaten, en bovendien geeft

campagnes te ontwikkelen vanuit

maken meer voldoening dan

een creatief concept.

vergaderen ;)

TRAINING
VOLGEN?

ONTWIKKEL JE
VERBORGEN TALENTEN.

Door de jaren heen hebben we
geleerd waar we cursisten blij
mee maken. Dat is onder andere
met:
- kleine groepen
- trainers met veel praktijkervaring
- geen verborgen kosten
- persoonlijk advies

Een training levert
niet alleen kennis
op. Het geeft ook
zelfvertrouwen —
“I got this!”

Onze garantie is dan ook dat je

Onze opleidingsadviseurs helpen

bij ons altijd de juiste training

je bij het vinden van de perfecte

vindt tegen de laagst mogelijke

training. Vrijblijvend

prijs. Op onze site vind je ons

opleidingsadvies? Bel

volledige aanbod. Ook kun je

opleidingsadviseur Juliette:

zien wanneer jouw favoriete

020-522 5227.

training het gunstigst geprijsd
is.

www.competencefactory.nl

