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effectieve brainstorm



21 TIPS VOOR EFFECTIEVE BRAINSTORM        ...GEINSPIREERD DOOR MOOIRIVIER2

 

1. Fris van start
Zorg voor een comfortabele ruimte voor de 

brainstormsessie; goed verlicht en met genoeg 

frisse lucht zodat de hersencellen optimaal 

kunnen functioneren. Groen inspireert, dus een 

ruimte met een groen uitzicht heeft de voorkeur. 

In deze ruimte staan op voorhand al drankjes en 

‘brainfood’ klaar zodat er ongestoord gewerkt kan 

worden en zorg voor een goede zaalopstelling: 

een U-vorm of een kringopstelling werkt over het 

algemeen het beste.

2. Goed gezelschap
Een goede teamsamenstelling is het halve werk. 

Het succes van een brainstorm wordt groter naar-

mate het gezelschap sterk verschilt in betrokken-

heid, ervaring  en persoonlijkheid. Ga bijvoorbeeld 

niet alleen met insiders zitten bomen, maar neem 

ook buitenstaanders mee, of mensen vanuit een 

volledig andere vakdiscipline voor een ander per-

spectief en vernieuwende kijk op de zaak.

3. Sudderen 
De één kan a la minute met geweldige ideeën op de 

proppen komen, de ander bedenkt de geweldigste 

ideeën nadat dit een tijdje heeft kunnen bekli-

jven. Laat de deelnemers zich voorbereiden op 

de brainstormsessie en geef voor de bijeenkomst 

de deelnemers “huiswerk” op. Beschrijf het doel 

van de brainstorm en moedig deelnemers aan het 

onderwerp van te voren te onderzoeken en alvast 

een lijstje met ideeën te bedenken. 

4. Alles uit
Geen smartphones, laptops 

of andere apparaten aan 

laten staan die voor aflei-

ding kunnen zorgen, alle 

elektronica moet uit, geen 

uitzonderingen. Als iemand 

verplicht bereikbaar moet 

zijn, vraag je dan af of dit 

een geschikte deelnemer is 

voor de sessie.

21 tips voor een  
effectieve brainstorm
Brainstormen is een manier om zo veel en snel mogelijk nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken over 

een onderwerp of vraagstuk. Brainstormen is goed voor de teamspirit en bevordert samenwerking en 

creativiteit. Maar hoe pak je dit aan? Wat werkt wel en wat niet? We hebben 21 praktische tips voor je 

op een rijtje gezet die je ter inspiratie kunt gebruiken.
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5. IJsbreker 
Als de deelnemers aan de brainstorm niet vaak met 

elkaar samenwerken is het goed om de creatieve 

sessie met een korte ‘warming up’ te beginnen 

zodat ze zich gemotiveerd voelen om creatief te 

denken.

6. Vergeet niet te lachen
Humor stimuleert creativiteit; er mag dus gelachen 

worden tijdens het brainstormen. Neem tussen-

door tijd voor een spelletje hints, trap af met een 

rollenspel, ga een drankje drinken; alles mag, als 

het maar leuk is!

7. Concentratie bewaken
Bij brainstormen  in grotere groepen duurt een ses-

sie meestal wat langer. Om de energie van de groep 

en het creatieve proces op peil te houden is het 

goed om de sessie te onderbreken voor een korte 

wandeling in de buitenlucht of voor een onder-

breking in een andere ruimte.

8. The sky is the limit
Onconventionele ruimtes kunnen de creativiteit in 

een brainstorm boosten. Zoek een plekje midden 

in de natuur en ga bijvoorbeeld eens letterlijk op 

de hei zitten voor een break-out sessie. Of kies een 

minder voor de hand liggende binnenruimte, zoals 

een zithoek bij de openhaard of een stamtafel in 

een café.

9. Dump de baas
Iedereen moet zich vrij voelen om met ideeën te 

komen en je wilt niet dat mensen bang zijn om 

iets verkeerds te zeggen of te doen terwijl de baas 

(manager, directeur enz.) erbij zit. 

Een baas heeft ook vaak de neiging ideeën van te 

voren al te willen evalueren en richting de prullen-

bak te willen verwijzen onder het mom: 

“Hier hebben we geen budget voor” of “Dit hebben 

we al eens geprobeerd” (zie ook tip 10). Denk dus 

van te voren goed over na over de rol van de baas 

bij een brainstorm.

10. Go with the flow
Schiet ideeën  tijdens de brainstorm niet gelijk 

af, dat is dodelijk voor het creatieve denkproces. 

De beste ideeën borduren vaak weer voort op 

van ideeën van een ander. Stop niet te vroeg met 

ideeën bedenken en begin niet te snel met het 

evalueren en beoordelen. Probeer zo veel mogelijk 

ideeën te bedenken, de uitvoerbaarheid en prak-

tische kanten zijn van later zorg.

11. Limiet
Geef een tijdslimiet op. Dit is niet alleen handig 

voor de planning, het zorgt er ook voor dat mensen 

zich blijven focussen op het doel. Gemiddeld 

volstaat zo’n 15 tot 25 minuten, maar bij grotere 

groepen is langer ook wel gebruikelijk. Je kunt de 

groep ook een ideeënlimiet opgeven. Stoppen bij 

minimaal 50 bijvoorbeeld, maar 100 is beter.

“Creativity is 
intelligence 
having fun”

Albert Einstein
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12. Vissen zijn glad 
Ideeën zijn net vissen. Heb je een mooi exemplaar 

naar boven gehengeld, glibbert hij je door je 

vingers als je niet uitkijkt. Goed beetpakken dus. 

Bedenk van te voren een plan om de ideeën vast 

te leggen en hier structuur in aan te brengen. Flip 

overs, white boards, apps, vingerverf, post-its;  de 

mogelijkheden zijn legio. Maak het leuk en visueel.

13. Rondje extra 
Deel de ideeën-selectiefase op in twee ronden. 

In de eerste ronde stemmen de deelnemers 

individueel op hun beste ideeën. In een tweede 

selectieronde vraag je de deelnemers gericht te 

zoeken naar originele, nieuwe, ambitieuze en 

creatieve ideeën. Dit omdat mensen bij een eerste 

spontane selectie geneigd zijn om voor zekerheid  

en echt vernieuwende ideeën vaak wat meer tijd 

nodig hebben om door te dringen.

14. Brainstormen in stilte
Minder assertieve deelnemers komen soms beter 

tot hun recht bij een  brainstorm in stilte. Brief de 

deelnemers, hang een flipovervel op de muur, geef 

iedereen een pakje post-its en dan... stilte. Deelne-

mers schrijven hun ideeën op de Post-Its en plak-

ken ze op een flipovervel duidelijk zichtbaar voor de 

andere deelnemers voor een synergetisch effect.

15. Rolestorming
Ga eens rolestormen! Rolestorming is een samen-

trekking van de woorden brainstorming en role 

playing. Mensen blijken makkelijker ideeën te 

opperen in een groep als het lijkt alsof ze uit naam 

van een ander spreken, een rol spelen. Op deze 

manier bekijken deelnemers het probleem vanuit 

een ander perspectief en wordt een discussie vrijer. 

Kies uiteenlopende rollen met verschillende karak-

tereigenschappen. Dit kan bijvoorbeeld een collega, 

de koning, een klant of een bedacht iemand zijn, 

alles is mogelijk!

16. Brainstorm achterstevoren
Probeer eens een andere creatieve benadering  

en brainstorm achterstevoren. Bedenk het meest 

geweldige eindresultaat ooit en neem kleine stap-

jes terug om te komen tot waar je nu staat. 

17. Brainstorm omgekeerd
Keer het probleem eens om. Bedenk niet het 

meest geweldige eindresultaat ooit, maar het al-

lerslechtste. Denk na over hoe dit slechte resultaat 

bereikt kan worden en draai dan alle vergaarde info 

weer om. Als klanten wegjagen door onbeschoft te 

doen een manier is om een slecht resultaat te be-

halen, dan is klanten behouden door vriendelijk te 

zijn eveneens een manier voor een goed resultaat.



21 TIPS VOOR EFFECTIEVE BRAINSTORM        ...GEINSPIREERD DOOR MOOIRIVIER5

18. Slaap er een nachtje over
Slapen is een bijzonder effectieve  strategie om 

onverwachte invallen op te wekken. Spreid je brain-

stormsessie over twee dagen als er echt out of the 

box gedacht moet worden. Vraag aan de deelnem-

ers om de nieuwe invallen die buiten de sessie 

ontstaan op te schrijven - of geef hen de opdracht 

om in ieder geval 1 nieuw idee te bedenken. Je 

zult het merken dat deze ideeën vaak bijzonder 

innovatief zijn.

19. Samen eten
Kies tijdens de brainstorm voor eten en drinken dat 

de interactiviteit onderling vergroot. Bijvoorbeeld 

een lunch of koffiebreak in buffetvorm, of maak 

gebruik van shared dining. Door het informele 

karakter komen de teamleden makkelijker met 

elkaar in contact en vergroot je het gevoel van 

vertrouwen. Goed voor de teamspirit!

20. Gebruik de resultaten
Als deelnemers het gevoel krijgen dat er na een 

brainstormsessie niks met de uitkomsten gebeurt, 

werkt dat niet bepaald motiverend. Bedenk dus van 

te voren goed hoe de uitkomsten van de brain-

storm passen in het grotere geheel en informeer de 

deelnemers over de vervolgstappen die genomen 

gaan worden na de brainstormsessie.

21. Bewaren
Gooi niks weg! Bewaar de uitkomsten van de 

brainstormsessie ter inspiratie voor nieuwe ideeën. 

En misschien is bijvoorbeeld de technologie of het 

budget een tijdje later wel zo veranderd, dat de 

mooie plannen die destijds geen doorgang konden 

vinden nu wel uitgevoerd kunnen worden! En zeg 

nou zelf: het is gewoon tof om in retro perspec-

tief te zien hoe dankzij een brainstorm geweldige 

dingen tot stand zijn gekomen.

Net buiten Zwolle en pal aan de Overijsselse Vecht, ligt Mooirivier. Een sfeervol hotel 
op een bijzondere plek midden in de natuur. Voor wie op zoek is naar een complete en 

unieke accommodatie voor brainstorms, congressen of vergaderingen, is Mooirivier met 
101 comfortabele hotelkamers, moderne congres- en vergaderzalen en veel buitenruimte 

een absolute aanrader! Kom kijken en bel ons voor afspraak: 0529-478 777.

Mooirivier Hotel & Congres | Oude Oever 10 | 7722 VE  Dalfsen  
T 0529-478 777 | www.mooirivier.nl


