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oefening brainstormtechnieken

doel

Brainstormen over mogelijke acties/doelstellin-
gen en zoveel mogelijk voorstellen formuleren 
om uiteindelijk een mix van acties in het beleid te 
integreren. Ter inspiratie zijn er de 4 strategieën uit 
de matrix, input uit de vorige stappen, goede prak-
tijkvoorbeelden en creatieve brainstormtechnieken.

materiaal

• post-its, schrijfgerei
• balletje of iets om mee te gooien
• kladpapier 
• boek, krantenartikel, tijdschrift …
• gezondheidsmatrix 

• Het is de bedoeling dat er uit de brainstorm zoveel mogelijk ideeën komen. De ideeën mogen nog vaag en onhaal-
baar zijn, dat is niet erg. Het is de kwantiteit die hier telt, voor de kwaliteit wordt gezorgd bij de verdere uitwerking 
van concrete acties. Elk idee komt op een aparte post-it.

• Kies 1 van de brainstormtechnieken of doe ze alledrie  zo’n 10 tot 20 minuten.

De hete aardappel 

• Neem een balletje of een appel ( iets om mee te 
gooien). 

• Ga allemaal in een kring staan en geef ‘de hete 
aardappel’ zo snel mogelijk door, totdat iemand 
de hete aardappel laat vallen. Deze persoon 
krijgt pen en papier, neemt plaats in het midden 
van de kring en noteert elk idee dat genoemd 
wordt.

• De laatste persoon die ‘de hete aardappel’ ge-
gooid heeft, start met het noemen van een idee.

• Hierna gooit deze persoon naar iemand anders 
in de kring. Deze moet zo snel mogelijk een 
ander idee noemen (mag verder gaan op het 
vorige idee). Maar: de hete aardappel kan maar 5 
tellen vastgehouden worden zonder te verbran-
den! Als dit toch gebeurt, dan wisselt deze per-
soon van plaats met de deelnemer in het midden 
en neemt hij/zij nota’s. Ook als iemand de hete 
aardappel niet kan vangen na het gooien, wisselt 
hij/zij met de persoon in het midden. 

Mindmapping deluxe

• Zorg voor voldoende plaats. Leg een papier in 
het midden met daarop bijvoorbeeld ‘ondervoe-
ding’. Geef alle deelnemers pen en papier. Vraag 
hen allemaal rond het papier te gaan staan. 

• De persoon die als eerste een idee heeft, schrijft 
dit op een papier en legt dat zo ver mogelijk 
weg, zonder een stap te zetten. De andere 
teamleden kunnen nu verder bouwen op dit 
idee of rond het vertrekwoord. Ze mogen zich 
alleen verplaatsen via de papieren op de grond. 
Lenigheid kan helpen, en gedwongen worden 
om soms verder te denken op een bepaald idee 
levert verrassende resultaten op! 

• Brainstorm voor doelstellingen: hou een stemming en formuleer de gekozen doelstellingen SMART.
• Brainstorm voor acties: overloop samen alle ideeën uit de brainstorm en kleef ze op de juiste plaats in de gezond-

heidsmatrix. Selecteer via stemming de beste ideeën. Het is belangrijk dat er op elke rij zeker één actie per strategie 
komt. Als er nadien toch nog ergens hiaten zijn, bedenk dan samen iets om die strategie te coveren. 

Woordzoeker 

• Alle deelnemers zitten rond de tafel met pen en 
papier. Neem een boek, krantenartikel, de laat-
ste sms die iemand kreeg ... en pik er het derde 
woord uit. Dit woord is het vertrekpunt voor de 
brainstorm. Iedereen schrijft zoveel mogelijk 
ideeën op rond de gezondheidsthema’s, gelinkt 
aan dit woord. Deel na enkele minuten je ideeën 
met de groep. Neem daarna een ander getal en 
zoek een nieuw woord. Verzamel zoveel mogelijk 
ideeën op korte tijd. 
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Welke acties/doelstellingen zijn er allemaal mogelijk rond de gezondheidsthema’s?


