Dobbelsteen brainstorm

Duur: afh. van omvang
Grootte: max. 12 - 16

Doel
Beweging bewerkstelligen tijdens een brainstorm. Zorgen voor perspectiefwisseling.
Bruikbaar bij
Alle brainstorms.
Aanpak
Bedenk voordat de brainstorm begint de sub thema’s van de brainstormvraag. Je kunt ook
de deelnemers vragen de sub thema’s te benoemen. Schrijf deze sub thema’s op flip-over
vellen en hang die flip-over vellen verspreid over de lege ruimte aan de muur. Nummer de
sub thema’s van 1 t/m 6. Bij variaties staan mogelijkheden met afwijkende aantallen sub
thema’s.
Plaats een kleine tafel met een dobbelsteen in het centrum van de ruimte.
Verdeel de deelnemers gelijkmatig over de sub thema’s.
Leg de hoofdvraag uit en de sub thema’s.
Laat iedereen een idee bedenken n.a.v. het sub thema, dit op een post-it opschrijven en
opplakken op de flip-over. Na het schrijven van een post-it gooit de deelnemer de
dobbelsteen en gaat naar de bijbehorende flip-over. Hij schrijft vanuit dat nieuwe subthema een post-it.
Start met een individuele brainstorm, dus zonder onderling overleg en geef na verloop van
tijd het signaal dat er overlegd mag worden.
Heb je geen inspiratie, dan kun je de dobbelsteen opnieuw gooien.
Nodig
Flip-over vellen, Viltstiften en Dobbelste(e)n(en).
Variaties
Vervang sub-thema’s bijvoorbeeld door perspectieven, analogieën, associaties om out-ofthe-box denken te stimuleren.
Bij een ander aantal sub thema’s gebruik dan meer dobbelstenen of koop speciale
dobbelstenen met een ander aantal vlakken.
Onderbouwing
Met deze brainstorm kijken deelnemers steeds vanuit een nieuw perspectief waardoor de
diversiteit toeneemt. Op elk vel staat een ander perspectief met een denkrichting op het
thema. Door het lopen tussen de vellen activeer je de deelnemers en is er tijd voor
inspiratie; bewegen stimuleert de hersenen. Na afloop zijn de ideeën al deels
gecategoriseerd, dus je kunt ook makkelijker samenvatten. Het vel overig is goed om te
zorgen dat deelnemers hun idee in ieder geval kwijt kunnen.
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