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Samenvatting 

Dit is een rapport in het kader van een literatuuropdracht. In dit rapport 

wordt eerst een beschrijving van het klassieke brainstormproces gege

ven. Hierin staat precies beschreven hoe een brainstormsessie gehouden 

moet worden en op welke punten er tijdens die sessie gelet moet 

worden. Tevens wordt er kort beschreven hoe een evaluatie van de 

gevonden ideeen tijdens de sessie er uit ziet. 

Hierna zijn een aantal afgeleide technieken beschreven. Deze zijn veelal 

gebaseerd op het klassieke brainstormen of op de brainwriting methode. 

Hierna wordt er een conclusie gegeven. waarna een Ujst voigt van de 

gebruikte literatuur. 
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Inleiding 

1.1 Inleiding 

Het doel van deze literatuuropdracht is tweeledig: 

1 hat oatenen met het uitvoaren van een literatuurstudie 

2 hat kijken naar brainstorm-technieken voor de BM'er 

( BM = Bedrijfs Mechanisatie ) 

Deze literatuurstudie is uitgevoard met behulp van de projectstrategie. De 

projectstrategie beoogt een systematische aanpak. die tot doe I heeft een 

tevoren gedefinieerd resultaat te verwezenlijken. 

Om een project te kunnen beheersen wordt het project in deelprojecten 

opgesplitst. De structuur van een (deel)project kan als voigt worden 

opgedeeld: orientatiefase; plantase; uitvoeringsfase ( O-P-U ). Elk van 

deze fasen kan zeit weer worden opgesplitst in O-P-U. Dit kan zolang 

worden gedaan als zinvol wordt geacht. 

1.2 Opdrachtomschrijving 

Het doel van deze literatuurstudie is om informatie te vinden over brain

storm-technieken met betrekking tot het ontwerpen. Ais resultaat wordt 

het volgende verwacht: 

- overzicht van de diverse technieken 

- conclusies 

- overzicht gevonden literatuur 

Dit geheel moat in een verslag worden vastgelegd in een tijdsduur van 

ongeveer 100 uur. 
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Het bralnstormen 

2.1 De definitie van brainstorm en 

Brainstormen wordt gedefinieerd als: 

Een middel om In korte tijd een groot aantal ideein ult een 

groep mensen te krllgen. 

Deze definitie heeft een drietal aspecten: een groot aantal ideeen, een 

groep mensen en de korte tijd. Ten eerste een 'groot aantal ideeen'. In 

de definitie staat: 'ideeen' en niet 'goede ideeen'. Een goed geleide 

brainstormbijeenkomst levert honderden ideeen op. Deze bestrijken een 

gebied van briljante toepasbare ideeen tot de wilde, dwaze en onbruik

bare ideeen. Aile ideeen zijn aanvaardbaar en zelts de wildste ideeen 

hebben toepassingen, zoals bijvoorbeeld het scheppen van vrolijkheid. 

Het oordelen wordt opgeschort tot na het brainstormen. 

Ten tweede een 'groep mensen'. Dit is ook een zeer belangrijk aspect 

van de definitie. De optimale grootte van een brainstormgroep is onge

veer ,twaalf per!onen. In een groep van dit formaat heeft iedereen de 

gelegenheid om ideeen te opperen. De maximale groepsgrootte moet 

niet meer zijn dan q~~er ~ ~ntig. In een grote groep is de idee

enstroom zo groot, dat sommige deelnemers er geen woord meer 

tussen krijgen. 

Aan de andere kant van de schaal bedraagt het minimaal aantal deelne

mers ongeveer viif of zes, de gespreksleider meegerekend. Een kleinere 

groep heeft de neiging om te beleeft te zijn en op elkaar te wachten met 

het leveren van suggesties. Ook kan een kleinere groep zich niet permit

teren om een passieve deelnemer te hebben. Dit kan iemand zijn die 

bijvoorbeeld familie- of zakelijke problemen heeft en er dus met zijn 

hoofd niet bij is. 

Een derde aspect uit de definitie van het brainstormen is 'in korte tijd'. 
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Het probleem is dat er mensen zijn die zeggen dat ze geen tijd hebben 

voor een brainstormsessie, maar dat ze beslissingen moeten nemen. Zo 

ga je geen sessie houden om te bepalen hoe je het probleem van het 

gebouw dat op dat moment in brand staat gaat aanpakken. Doch het is 

achter geed mogelijk om in een half uur het aanta! geopperde ideeen de 

honderd te laten overschrijden. 

2.2 De Vier richtliinen 

Het succes bij het brainstormen hangt af van het toepassen en het 

opleggen van de Vier richtlijnen. De richtlijnen zijn: 

- oordeel opschuiven 

- freewheelen 

- massa 

- kruisbevruchting 

Voor het 'oordeel opschorten' is het noodzakelijk, dat iedereen, met 

inbegrip van de gaspreksleider. zijn oordeel opzij moet zetten gedurende 

de brainstormbijeenkomst. Evaluatie is niet toegestaan van ofwel je eigen 

ideeen ofwel die van een ander. Het kan namelijk zo zijn dat uit sugges

ties, die in eerste instantie niets lijken, andere ideeen geboren worden. 

'Freewheelen' betekent het loslaten van de belemmeringen en zichzelf de 

geJegenheid geven te dromen en om het probleem heen te zweven. 

Allerlei ideeen, goede en slechte, zinvolle en dwaze, zijn toegestaan en 

worden genoteerd. 

De derde richtlijn, 'massa' of 'grote hoeveelheid', had misschien kwaliteit 

moeten luiden. Dit is echter niet zoo Kwaliteit gaat terzijde met het 

opschorten van het oordeel en de deelnemers worden gestimuleerd om 

een grote hoeveelheid ideeen te produceren, ongeacht de kwaliteit. 

Voor de laatste richtlijn, 'kruisbestuiving', is het noodzakelijk, dat ideeen 

van anderen worden overgenomen en ontwikkeld. Het lijkt onbeleefd het 

idee van een ander over te nemen en te ontwikkelen. Wanneer echter bij 

een brainstormbijeenkomst het idee van een ander uw geest initieert, dan 
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moet u het ontwikkelen, naar voren brengen en niet boos worden 

wanneer een ander uw lievelingsidee ontwikkelt. 

Deze richtlijnen zijn zo belangrijk, dat zij steeds zichtbaar moeten zijn 

aangebracht gedurende een brainstormsessie. Elke deelnemer die de 

richtlijnen niet voigt, wordt terecht gewezen door naar de zichtbaar 

tentoongestelde richtlijn te wijzen. Het kan ook zijn. dat de gespreksleider 

het gezelschap dwingt de richtlijn te volgen en het oordeel op te schor

ten. 

2.3 Fasen van het brainstormen 

Het brainstormen heeft de volgende zes fasen: 

- formuleer hat probleem en bespreek het 

- herformuleer hat probleem - ' hoe .... ?' 
- kies een uitgangsherformulering en schrijf deze op. 

a warmdraaien 

- brainstormen 

- het wildste idee 

leder van deze fasen is belangrijk en men moet er voor zorgen de ene 

tase te voltooien aJvorens over te gaan tot de volgende. Dit is vooral 

noodzakelijk in de derde fase, die van de keuze van de uitgangsherfor

mulering. 

2.3.1. Formuleer en bespreek het pr:obleem 

Aile deelnemers aan de brainstormsessie moeten iets van de details van 

het probleem weten. Er zijn er enkelen die het probleem grondig kennen, 

terwijl er anderen zijn die slechts een vaag idee hebben. Deze fase dient 

om deze mensen een minimale hoeveelheid informatie over het probleem 

te geven. 

Een brainstormgroep bestaat uit meerdere disciplines: b v. sommige zijn 

technisch betrokken bij het probleem, terwijl anderen, die in andere 

disciplines werken. niets af weten van het probleem. 
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Dit kan gezien worden als het contrast tussen insiders en outsiders. 

Insiders, die de details van het probleem kennen, zullen geen dwaze 
ideeen naar voren brengen. Maar de outsiders hebben deze kennis niet 

en zullen deze ideeen wei uitspreken. 
Het formuleren van het probleem en de bespreking moeten kort duren, 

niet langer dan ongeveer tien minuten. Analytische vragen en te veel 

details moeten worden vermeden. Het probleem moet worden uiteenge

zet door degene die om de bijeenkomst heeft gevraagd of door een 

deelnemer die van het bestaan ervan weet. Bij het aanvaarden van het 

probleem is het belangrijk dat het is geformuleerd, zoals de degene die 

om de sessie heeft gevraagd het heeft geformuleerd. 

2.3.2 Herformulering van het probleem 

In deze tase moeten we het probleem voorstellen als een grote strandbal 
met een middellijn van meer dan een meter. De deelnemers worden 

aangemoedigd een stapje achteruit te doen, eroverheen te klimmen, 
eromheen te lopen en zoveel verschillende facetten van het probleem te 

identificeren als ze maar kunnen. leder facet of iedere herformulering 

wordt onder woorden gebracht in termen van:' Hoe gaan we dit of dat 

doen.?' 

De zin die begint met ' hoe ... ' heeft bijna magische eigenschappen 

doordat deze de stroom van herformuleringen stimuleert. We moeten er 

op letten dat we in deze tase herformuleringen vereist zijn en geen 

ideeen of oplossingen van het probleem. Het is belangrijk dat de herfor

mulering zinvol is en geen oplossing. 

Aile herformuleringen worden opgeschreven en krijgen een volgnummer 

van de gespreksleider op grote flapovervellen, zodat ze zichtbaar voor 

aile deelnemars kunnen worden opgehangen. Er moeten tenminste 

twintig herformuleringen zijn en er kunnen er wei honderd ontstaan. De 

gespreksleider dient zeit enkele herfomuleringen in te brengen, die hij 

van te voren al bedacht kan hebben. Het herformuleren gaat door totdat 
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de brainstormgroep stil vall. 

2.3.3 Kies @en uitgangsherformulering 

De herformuleringen zijn opgeschreven op grote flapovervellen en zijn 

zichtbaar voor allen opgehangen. De volgende is het kiezen van een of 

twee hiervan als aanloop voor de brainstormsessie. 

Er zijn twae manieren van kiezen. de 'autocratische' en de 'democrati

sche'. Bij de autocratische methode wordt de keuze door de gesprekslei

der zelf gemaakt. Bij de democratische methode zjjn aile leden van de 

groep betrokken. Hierbij vraagt de gespreksleider om zo'n zeven of acht 

herformuleringen te kiezen. welke dan omcirkeld worden. Hierna vraagt 

de leider om een of twee formuleringen te kiezen. die als eerste bij het 

brainstormen aan de beurt komen. 

De bespreking van de herformulering moet kort zijn, anders beginnen de 

deelnemers te divergeren. Wanneer men het eens is over de eerste 

formulering. dan schrijft de gespreksleider deze op bovenaan aen nieuw 

flapovervel en laat daaraan de woorden • Op hoeveel manieren kunnen 

wij ... : voorafgaan. Daze woordkeus brengt de deelnemers in de richtin

gen van de opJossingen, waarbij wordt gevraagd oplossingen kort te 

noemen, zodat de gespreksleider ze kan opschrijven. 

De verleiding is groot om de herformulering niet op te schrijven en 

zondermeer aan het brainstormen te beginnen. A1s een deeJnemer in een 

later stadium de draad kwijt is, kan hij de draad niet weer even oppik

ken. 

Wanneer de eerste herformulering geen ideeen meer oplevert, neemt 

men een andere. Het is echter niet noodzakelijk om al/e herformuleringen 

aan brainstormen te onderwerpen. 

2.3.4 Het warmdraaien 

Een warmdraaistadium wordt op dit punt van de reeks van tasen van de 

brainstormbijeenkomst ingelast. Oit kan echter in iedere tase gebeuren. 
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maar is wei bijzonder nuttig bij het begin van de bijeenkomst om de 

deelnemers aan het freewheelen te krtjgen. Ais de deelnemers binnenko

men merkt u dat sommigen aarzelen en u beseft dat ze iets werkelijk 

belangrijks hebben vergeten te doen, bijvoorbeeld spreken met een 

belangrijke klant. U moet hun aandacht op de sessie richten en hen aan 

het freewheelen krijgen. U doet dit door middel van warmdraaien. 

Het warmdraaien duurt kort, niet meer dan vijf minuten, en heeft een snel 

ritme, waarbij de deelnemers ideeen spuien. Dit kan ook het spuien zijn 

van ideeen over een heel ander onderwerp. Het gaat er om mensen aan 

het freewheelen te krijgen. 

2.3.5 Het brainstQrmen 

Aan het begin van de brainstormfase leest de gespreksleider de op het 

flapover geschreven herformulering(en) voor en vraagt om ideeen. De 

ideeenstroom moet tamelijk snel zijn en de gespreksleider schrijft ze op. 

leder idee wordt genummerd en wanneer het vel vol is, wordt het 

afgescheurd en zichtbaar opgehangen aan een van de wanden van het 

vertrek. 

De goede manier om de ideeen op te schrijven is met een brede stift op 

grote vellen papier. Ais hat vel vol is hang het dan voor iedereen zicht

baar op. Een slechte manier is om het met behulp van een overheadpro

jector te doen. Er kunnen dan slechts een beperkt aantal ideeen in een 

keer gelezen worden. 

Probeer ook nooit om een brainstormsessie met een band recorder vast 

te leggen. Er zijn namelijk slechts weinig mensen aan gewend dat ze 

worden opgenomen en zodoende kunnen ze blokkeert raken. Verder als 

een sessie zestig minuten heeft geduurd, dan is de terugspeeltijd ook 

zestig minuten terwijl er misschien een aantal stiltes in zitten. Als laatste 

punt en tevens een van de belangrijkste, onbevoegden kunnen de band 

in handen krijgen. Zo kan de baas na afloop vragen om de band te 

horen. Hij zal dan al een aantal oude of onbruikbare ideeen horen en dit 
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is meestal niet aan te bevelen. 

Een belangrijk aspect van een brainstormbijeenkomst is het ontstaan van 

gelach en lawaai. Een sessie die helemaal rustig is, afgezien van het 

uitspreken van ideeen. verliest heel snel aile spanning en bloedt dood. 

Om de een of andere reden schijnen gelach en rumoer ideeen op te 

wekken en dat moet worden aangemoedigd. 

De gespreksleider moet de ideeen herhalen op het moment dat hij ze 

opschrijft. Hij staat dan namelijk voor het f1apoverbord en de aanbrenger 

van het idee krijgt de gelegenheid om te vertellen dat hij dit niet gezegd 

heeft. Met de vraag van de gespreksleider om het dan maar opnieuw te 

zeggen wekt hij een nieuw idee op. 

Naarmate de brainstormbijeenkomst voortgaat. gaat de ideeenstroom 

fluctueren. Aanvankelijk is de stroom snel. maar deze wordt allengs 

trager. Er zijn verschillende manieren om deze vertraging aan te pakken 

en te vermijden dat de stroom helemaal verzandt. 

Een methode is het houden van een 'minuut van stille incubatie'. Hierbij 

vraagt de gespreksleider om volledige stilte en verzoekt de deelnemers 

de dichtstbijzijnde lijst van ideeen te lezen. Het doel is kruisbestuiving of 

het laten ontstaan van verdere ideeen uit diegene die reeds werden 

geopperd. Na een minuut herhaalt de gespreksleider de onderhanden 

zijnde formulering en de ideeen komen weer. 

Een andere manier om meer ideeen te krijgen bestaat daaruit. dat een 

eerder genoemd idee wordt genom en en de deelnemers wordt gevraagd 

varianten te zoeken. 

Tenslotte kunnen er nog meer ideeen worden opgewekt door een 

~lndere herformulering te nemen dan die reeds eerder gekozen waren. 

A1s er tijdens een brainstormsessie een idee wordt herhaald, wat doe je 

dan? Instinctief schrijf je het weer OPt met de bedoeling de ideeenstroom 

gaande te houden. Er bestaan echter bepaalde redenen om te stoppen 

en het origineel van de herhaling te identificeren. 

Een herhaling wordt gedefinieerd als een idee waarvoor precies dezelfde 
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woorden worden gebruikt als voor zijn eerdere versie. Het opsporen van 

het origineel biedt de gelegenheid voor een minuutje stille incubatie. 

Terwijl de deelnemers langs de lijsten gaan om het originele idee te 

zoeken, kan er door het lezen van de andere ideeen &en kruisbestuiving 

optreden. 

Wanneer aile pogingen van de gespreksleider om verdere ideeen uit te 

lokken vastlopen en de bijeenkomst op haar einde loopt, beeindigt de 

gespreksleider de bijeenkomst met de techniek van het wildste idee. 

2.3.6 Het wildste idee 

Wanneer de ideeenstroom werkelijk is opgedroogd en de deelnemers 

vermoeid zijn na het onderste uit de kan te hebben gehaald, eindigt de 

bijeenkomst met het 'wildste idee'. Je neemt het wildste en zotste idee 

van de brainstormsessie en probeert dit om te vormen tot nog enkele 
bruikbare ideeen. Daar het wildste idee meestal grappig is, beginnen de 

deelnemers weer te lachen en te freewheelen en gaan ze heen met het 

gevoel, dat ze nog enkele bruikbare ideeen hebben bijgedragen. Boven

dien kan het wildste idee nog resulteren in enkele uitstekende ideeen. 

Beginnend met een schoon vel papier vraagt de gespreksleider het 

meest buitensporige idee uit de lijst te kiezen. Wanneer het wildste idee 

is uitgekozen, gewoonlijk onder veel gelach, wordt het opgeschreven en 

wordt gevraagd om het idee om te vormen tot iets bruikbaars. AI de 

ideeen die ontstaan worden opgeschreven en hiema wordt de brain

stormbijeenkomst afgesloten en bedankt de deelnemers voor hun 

medewerking. 

2.4 De evaluatie 

In dit hoofdstukje zal ik kort nog iets omschrijven van de evaluatie van 

een gehouden brainstormsessie. Het evaluatieproces haeft een tweetal 

doelen te weten: 

- het identificeren van de enkele goede ideeen en het uitvoeren 
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daarvan. 
- de deelnemers te laten zien dat actie wordt ondernomen. 

Het eerste doel ligt voor de hand. Tenslotte was het brainstormen een 

manier om de oplossing van een probleem te vinden. Het tweede doel is 

niet zo duidelijk. De deelnemers verlaten de sessie na het wildste idee, zij 

lachen en hebben het gevoel bijgedragen te hebben tot de oplossing 

van het probleem. De deelnemers verwachten echter dat een zekere 

actie zal worden genomen. Wanneer geen of weinig reactie voigt. dan 

zullen de deelnemers de volgende keer niet meer zoveel trek ,hebben om 

nog met een brainstormbijeenkomst mee te doen. 

Wat je zeker moet doen bij een evaluatie. Je moet zeker een dag of wat 

wachten alvorens te beginnen met de evaluatie. Na afloop van de 

brainstormsessie zijn de deelnemers moe en willen zij andere dingen 

doen. Bovendien heb je de kans dat de deelnemers in die paar dagen 

nog met nieuwe ideeen komen. Deze ideeen moeten met dank worden 

aanvaard en worden toegevoegd aan de hoofdlijst. 

Wat je beslist moet laten is het evalueren met aile deelnemers in een 

groep. In een dergelijke groep kunnen sommige deelnemers hun ideeen 

verdedigen terwijl anderen deze als niet ter zake dienende of als geheel 

ongeschikt afwijzen. Gekibbel en ruzies ontstaan en de creatieve waarde 

van de brainstormsessie verdwijnt. 

Er zijn twee hoofdmethoden voor het uitvoeren van een evaluatie. Deze 

twee methoden zijn: 

- evaluatie door aile deelnemers. 

- evaluatie door een klein team. 

Bij de evaluatie door aile deelnemers wordt na de sessie een lijst getypt 

met aile gevonden ideeen en het wildste idee. Deze wordt naar aile 

deelnemers gestuurd en er wordt gevraagd om ongeveer tien procent 

aan te geven, die de deelnemers zinvol acht. Deze ideeen worden van 

aile deelnemers verzamelt en zo krijgt men een Jijst met de veel beloven

de ideeen. Het voordeel van deze methode is dat aile deelnemers zich 
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betrokken voelen bij de oplossing. 

Bij de evaluatie door een klein team wordt uit de deelnemers een man of 

drie tot vier. indusief de gespreksleider. gekozen die gaan evalueren. De 

evaluatie wordt in twee trappen uitgevoerd. Ten eerste worden in betrek

kelijk korte tijd de potentiele prijsideeen eruit gehaald. Daarna begint de 

tweede trap. Daze begint met het indelen van elk idee bij een groep van 

ten hoogste veertig soortgelijke ideeen. Nu worden de gegroepeerde 

ideeen op lijsten uitgetypt. Hierna worden de maatstaven voor de 

beoordeling van de ideeen opgesteld en worden de negatieve ideeen 

geelimineerd. 

Nu worden de maatstaven voor het beste idee aangelegd. Hierna 

worden de beste ideeen eruit gehaald. 

In dit hoofdstuk werd de volgende literatuur gebruikt: BONO 70, BRAN 

84, DAVI 71. HOFF 79. RAWL 87, RICK 75. STEI 74. 
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De diverse technleken 

Brainstormen is de meest gebruikte en nuttigste techniek op creatief 
gebied, maar er zijn er nog andere. Ze zijn niet zo algemeen bekend, 
maar ze hebben zeker hun nut. In dit hoofdstuk voigt een beschrijving 

van de alternatieve technieken. 

3.1 Synectics 
Synectics is een techniek voor hat voortbrengen van ideeen en het 

oplossen van problemen, die ontstond in Amerika in de late jaren vijftig 

door het werk van W.J.J. Gordon en G. Prince. 
Een synecticsgroep bestaat uit een gespreksleider, een klant en onge

veer zes deelnemers. De gespreksleider is verantwoordelijk voor het 

verloop van de sessie en het noteren van de ideeen. Hij mag niet 

inhoudelijk bij de sessie getrokken raken en mag dus geen ideeen 

opperen. De klant heeft een probleem en het proces is bedoeld om voor 
hem een aanvaardbare oplossing te vinden. Ais hij een bepaalde weg 
niet wit volgen, dan heeft hij het recht van veto. De deelnemers behoe

ven niet technisch betrokken te zjjn bij het probleem en het proces tracht 

de klant te verplichten aktie te ondernemen op de ontwikkelde oplossing. 

Het proces bestaat uit korte vlagen van analytisch en van creatief 

den ken en is gericht om binnen ongeveer 45 minuten een oplossing te 

vinden. Elke vlaag duurt ongeveer vijf tot tien minuten en de klant wordt 

voortdurend geraadpleegd om er zeker van te zijn. dat de gevolgde weg 
voor hem aanvaardbaar is. 

Het synecticsproces heeft de volgende fasen: 

- Het probteem zoals gesteld 

- analyse 

- hoe ..... 

- hoe: keuze en mini-analyse 

- idee 
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- parafrase 

- puntsgewijze reactie 

- mogelijke oplossingen en volgende stappen 

Het probleem zoals gesteld. 

De klant wiens probleem moet worden besproken. stelt het in een zin. 

Deze wordt op een vel opgeschreven. 

Analyse. 

In deze fase schets de klant de achtergrond van het probleem. ideesn 

die zijn bedacht en geprobeerd en tevens deelt hij mee of hij de toe

stemming heeft om eventuele oplossingen uit te voeren. Hij geeft een 

aanduiding van ideale oplossingen. In deze tase luisteren de andere 

deelnemers actief en maken notities van aUe punten die hun invallen. 

Hoe .......... . 

In deze tase herformuleren de deelnemers en de klant het probleem in 

termen van ·hoe ....... .'. Deze worden genoteerd door de gespreksleider. 

De deelnemers geven commentaar op de achtergrondgedachten en 

geven de gespreksleider tijd om de herformulering op te schrijven. 

Evaluatie is niet toegestaan. 

Hoe:keuze en mini-analyse. 

Na de vorige fase nodigt de gespreksleider de klant uit om een of twee 

hem als potentieel bruikbaar aansprekende formuleringen uit te kiezen. 

De klant geeft ook aan waarom hij deze keuzes maakt. De deelnemers 

luisteren in deze fase en noteren invallende ideesn. 

Idee, parafrase en puntsgewijze reactie. 

Deze drie trappen vormen de hoofdmoot van de sessie en zijn bedoeld 

als idee-ontwikkeling. De leider vraagt de deelnemers om ideeSn bij te 
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dragen bij de gekozen herformuleringen. Na enkele ogenblikken vraagt 

de leider de klant het idee te parafraseren, teneinde zeker ervan te zijn 

dat hij het aanvaardt. Dan vraagt de leider de klant drie puntsgewijs 

opbouwende readies. Dit dwingt de klant de goede punten van het idee 

te noemen en om richting te geven. 

Dit wordt een aantal maal herhaald totdat een mogelijke oplossing 

aanwezig is. 

Mogelijke oplossingen en volgende stappen. 

Dit is de laatste tase, waarbij de klant de mogelijke oplossing als ver

plichting aanvaardt door mee te delen wat hij er goed aan vindt, wat 

nieuw is en wat uitvoerbaar is. Hij noemt ook de volgende stappen die 

hij gaat nemen om de oplossing tot uitvoering te brengen en neemt zo 

de verplichting tot handelen op zich. 

Het voordeel van synedics ten opzichte van brainstormen is dat in korte 

tijd ( ongeveer 40 minuten ) een moge/ijke oplossing wordt gevonden. 

Het brainstormen levert echter een veel groter aantal ideeen op, die 

kunnen worden onderzocht. ( EEKE 83, GORD 61, RAWL 87. SrEI 75. 

VANG 88) 

3.2 Methode 635 

Bij deze methode worden de gevonden ideeen door de deelnemers 

opgeschreven. De naamgeving van de methode is afgeleid van de 

diverse aspeden van de methoden. De zes is afgeleid van het aantal 

deelnemers aan de bijeenkomst. De drie voigt uit het aantal ideeen dat 

elke deelnemer bij elke ronde opschrijft. En de vijf is ontstaan uit de tijd 

dat elke ronde duurt. De opzet van de originele opzet van de 635 

methode is de volgende: 

1 Zes personen gaan rond een tafel zitten en het probleem wordt 
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door de groepsleider gepresenteerd. 

2 Elke deelnemer schrijft drie ideeen op het papier. 

3 Aan het einde van de vijf minuten geven de deelnemers hun 

papier door aan de persoon die naast hun zit. 

4 De ideeen van de deelnemer worden verder uitgewerkt of er 

worden nieuwe ideeen toegevoegd. 

5 Het proces gaat door met telkens ronden van vijf minuten totdat 

elke deelnemer zijn originele papier terug heeft. 

6 De groepsleider verzamelt de papieren en de ideeen worden 

later geevaJueerd. 

Op deze basismethode zijn nog een paar varianten. 

In de tweede versie krijgen de deelnemers op hat papier reeds drie 

ideeen, die zij dan verder kunnen uitbreiden. De opzet van deze metho

de is als voIgt: 

1 Zes personen zitten aan een tatel en de groepsleider presenteert 

hat probleem. 

2 Elke deelnemer krijgt een vel papier waar drie kolommen op 

staan. Bovenaan elke kolom is reeds een basisidee neergeschre

ven. 

3 De deelnemers schrijven een idee op dat het basisidee verbetert. 

Ais hat voorgaande idee niet meer verbeterd kan worden, wordt 

er door de deelnemer een nieuw idee opgeschreven. 

4 Aan hat einde van de vijf minuten geven de deelnemers hun vel 

door aan de persoon die naast hun zit. 
5 Oit proces gaat door totdat elke deelnemer zijn originele papier 

terug heeft. 

6 De groepsleider verzamelt de papieren en de ideeen worden 

later geevalueerd. 
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Een derde versie wordt wei in Duitsland en Nederland gebruikt. Deze 

methode wijkt af door de gestructureerde manier om de ideeen uit te 

wisselen en tevens is de tijdlimiet van de rondes niet van belang. De 

opzet van deze variant is als voIgt: 

1 Zes personen zitten rond een tafel en de groepsleider presen

teert het probleem. 

2 E1ke persoon krijgt dne kaarten en wordt gevraagd het probleem 

op elke kaart te schrijven. 

3 De deelnemers schrijven op elke kaart een verschillend idee. 

4 De kaarten worden aan een ander groepsJid. die van te voren is 

aan gewezen. doorgegeven. Zo kan bijvoorbeeld persoon 1 zijn 

kaarten aan persoon 6 doorgeven, terwijl persoon 2 zijn kaarten 

aan persoon 1 geeft. 

5 Als de kaarten zijn ontvangen worden de bestaande ideeen 

verbeterd of worden er nieuwe ideeen toegevoegd. 

6 De kaarten worden doorgegeven aan de volgende persoon die 

is aangewezen. Dit gaat zo door totdat elk idee vijf keer ofwel is 

gewijzigd of toegevoegd. 

7 De groepsleider verzamelt de kaarten en de ideeen worden later 

geevalueerd. 

Van de drie genoemde method en is de eerste de meest praktische. De 

tweede kan praktisch zijn als er veel ideeen zijn en deze dan tot drie 

ideeen beperkt kunnen worden. Bij de derde methode is het ingewikkeld 

doorgeven van de kaarten een bezwaar. 

Er zijn ook enkele nadelen aan de 635 methode. Zo is het haast niet te 

vermijden dat er dubbele ideeen optreden. Een ander nadeel. wat niet bij 

de derde methode optreedt, is dat bij de latere ronden vijf minuten aan 

de korte kant is om een idee te verbeteren of om een nieuw idee te 

verzinnen. 
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Het voordeel van de methode is dat er geen onderbrekingen tijdens het 

genereren van de ideeen plaatsvinden en dat er niet in het groot ge

schreven dient te worden, zeals bij het brainstormen wei het geval is. 

( EEKE 83, HOFF 79, ROHR 69, VANG 88) 

3.3 Galerij methode 

Bij deze methode worden de ideeen aan de deelnemers bekend ge

maakt, doordat de deelnemers Iangs de ideeen Iopen. Je krijgt hierbij het 

idee dat je je in een kunstgalerij bevindt waar de naam dan ook vandaan 

kornt. De volgende stappen vinden bij deze methode plaats: 

1 Vellen papier worden aan de wand opgehangen of er worden 

flipover borden neergezet. 

2 Een probleemomschrijving wordt op een lokatie. die zichtbaar is 

voor een kleine groep ( van vijf tot zeven personen ). neerge

schreven. 

3 De groep discussieert over de probleemomschrijving om er zeker 

van te zijn dat aUe groepsleden het duidelijk begrijpen. 

4 De groepsleden schrijven stil hun ideeen op de vellen papier. 

5 Na twintig tot dertig minuten schrijven wordt er een pauze 

gehouden en de deelnemers kunnen een kwartier rondlopen om 

naar de andere vellen met ideeen te kijken en notities te maken. 

6 Een tweede ronde van schrijven wordt gehouden. waarin de 

deelnemers wordt gevraagd om nieuwe ideeen te genereren of 

om ideeen van anderen te verbeteren. 

7 Nadat de slotronde is beeindigd, bekijkt de groep de ideeen en 

kiezen ze die uit die verdere aandacht of toepassing verdienen. 

Bij deze methode treden de voordelen van de geschreven methodes ook 

naar voren: mensen die moeilijk verbaa/ communiceren vinden schrijven 

makkelijker en er worden gewoonlijk veel ideeen gegenereerd. Het is 
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echter de vraag of het bewegen een voordeel is. terwijl er mensen zijn 

die zeggen dat psychische en fysieke activiteit een geede combinatie is 

om het verzinnen van ideeen te stimuleren. Het nadeel is dat de deelne

mers zich soms gehaast veelen en dat er te weinig tijd is om een idee te 

laten breeden. Tevens kan het storend zijn voor deelnemers als er al 

mensen beginnen te lopen terwijl de schrijfperiode neg niet beeindigd is. 

( UMME 89. VANG 88) 

3.4 Delphi methode 

Dit is een schriftelijke methode om antwoorden los te krijgen uit experts. 

Aan vakmensen worden een paar vragen gesteld en wordt verzocht om 

hier zo goed mogelijk antwoord op te geven. Deze antwoorden worden 

door de steller van de vragen geevalueerd. Deze evaluatie wordt naar de 

deelnemers gestuurd samen met nieuwe vragen. Dit kan zo enige 

ronden doorgaan. Het voordeel van deze methode is dat de vragenstel

ler de deelnemers heel goed kan sturen. Tevens kun je de deelnemers 

aan het einde een selectie van de beste oplossing laten maken. Een 

ander voordeel is dat de deelnemers er op het door hun gewenste 

tijdstip over kunnen nadenken en de deelnemers ook zeit bepalen hoe 

lang ze er over nadenken. ( DALK 63. UMME 89 ) 

3.5 Battelle Bildmappen Brainwriting 

Deze techniek is ontwikkeld aan het Battelle instituut in Frankfurt (West 

Duitsland). Hoewel het elementen van de klassieke brainstorm en de 

visueJe synectics methode kombineert. wordt het meer gezien als een 

geschreven methode. Deze methode start met het klassieke brainstormen 

en wordt gevolgd door idee stimulatie met een plaatje ( de Bildmappen 

). Hierna eindigt de sessie met een tweede ronde van ideeengeneratie 

met de schrijvende techniek. De zes stappen die in deze methode 

gebruikt worden zijn de volgende: 
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1 Een probleem wordt aan een groep van vijf tot acht personen 

voorgelezen. 
2 De groep doet een mondelinge brainstorm ronde waarin oplos

singen voor hat probleem verzonnen worden. 

3 Elk groepslid krijgt een vel papier met daarop acht tot tien 

plaatjes die niets met het probleem te maken hebben. 

4 ledere deelnemer schrijft nieuwe ideesn of modificaties van 
andere ideeen op naar aanleiding van de plaatjes. 

5 De oplossingen van elk groepslid wordt voorgelezen aan de 

groep. 
6 De groep bespreekt de ideesn met het doel om aanvullende 

variaties te ontwikkelen, 

Ook bij deze methode geldt het voordeel dat de deelnemers individueel 

ideesn kunnen 0pschrijven zonder zich onprettig te voelen. Verder 

leveren de plaatjes een extra bron van ideesn stimulatie die bij het 

klassieke brainstormen niet aanwezig is. Bij deze methode wordt dus 

gebruik gemaakt van idee ontwikkeling door individuele vrije associatie, 

door stimulatie door ideesn van anderen en door stimulatie door plaatjes. 

Normaal gesproken worden er veel ideesn ontwikkeld bij deze methode. 
Ook bij deze methode is niet geheel uitgesloten dat er mensen geblok

keerd raken, omdat na het schriftelijk ideeontwikkelen deze ideesn 

voorgelezen worden. Er kan nog een optie worden toegevoegd die 

voorziet in de mogelijkheid om individueel ideesn toe te voegen en een 

evaluatie van de ideesn na de groepsdiscussie te houden ( deze stap 

komt dus na stap 6 ). ( VANG 88 ) 

3,6 Brainsketching 

De mentale beelden die we rond problemen ontwikkelen zijn gewoonlijk 

van snel voorbijgaande aard en enigszins onduidelijk, Toch kunnen zulke 

beelden goed bruikbaar zjjn om problemen te begrijpen. Een manier om 
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deze beelden meer permanent te maken is mogelijk door er ruwe 

schetsen van te maken. 

De meeste mensen tekenen waarschijnlijk plaatjes om sommige ideeen te 

representeren. Op het een of ander tijdstip hebben we allemaal wei eens 

het schetsen gebruikt om problemen op te lossen. Dus waarom zou 

deze methode dan ook in een groep niet goed werken. Deze methode 

bestaat uit zes stappen: 

1 Een kleine groep bespreekt het probleem zodat het duidelijk is. 

Er worden geen oplossingen gegeven. 

2 Elke deelnemer maakt afzonderlijk een schets van de mogelijke 

oplossing. Tijdens deze aktiviteit mag er niet gesproken worden 

en de tekeningen mogen nog niet onderling bekeken worden. 

3 Na vijf tot tien minuten geven de deelnemers hun tekening door 

aan de parsoon rechts van hun. 

4 De persoon, die de schets ontvangt, modificeert deze als hij dit 

wil en hij mag er korte tekst bijschrijven. 

5 Na ongeveer twintig minuten dit te doen. worden de tekeningen 

verzameld en geevalueerd. 

6 De groepsleden kunnen dan een definitieve oplossing uit de 

tekeningen kiezen of discussieren hoe een oplossing uit de 

elementen van de verschillende schetsen gevonden kan worden. 

Deze methode is ideaal voor mensen die graag een visueel beeld van de 

mogelijke oplossing voor ogen hebben. Deze methode werkt het beste 

bij concrete problemen, zoals bijvoorbeeld hoe verbeter ik een stofzuiger. 

Doch de methode werkt ook wei bij abstracte problemen. Ook hier geldt 

weer het voordeel van het individuele. Doch hier geldt ook het nadeel 

dat de mensen stil moeten zijn en de sociale kontakten beperkt worden. 

(VANG 88) 
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3.7 Brainwriting game 

Deze methode werd ontwikkeld als altematief voor hat klassieke brain

stormen en synectics. Het belangrijkste was dat het leuk was voor de 

deelnemers en er geen hoog niveau van de leider of van de deelnemers 

vereist was. Er zijn bij deze methode de volgende stappen te onder

scheiden: 

1 Een probleem omschrijving en het doel van de bijeenkomst 

wordt aan de groep voorgelezen. Het doel van het spel is dat 

het onwaarschijnlijkste idee het spet wint. 

2 De groepsleden kopen een gespecificeerd aantal lege, genum

merde kaarten voor een cent per stuk. 

3 Op elke kaart, die ze gekocht hebben, schrijven de deelnemers 

de onwaarschijnlijkste oplossing die ze zich kunnen voorstellen. 

4 De kaarten worden aan de hele groep getoond. 

5 De deelnemers bestuderen individueel elk probleem en proberen 

het in een praktischer idee om te zetten om zo de kans om te 

winnen van dat individueel te verkleinen. Tijdens deze activiteit 

mag er niet gesproken of kommentaar geleverd worden. 

6 Na ongeveer twintig minuten van ideeen verbeteren, krijgt elke 

deelnemer twee stemmen en wordt gevraagd om als een indivi

dueel voor de twee onwaarschijnlijkste ideeen te stemmen. De 

deelnemer wiens idee de meeste ideeen krijgt ontvangt het geld. 

7 De groep wordt in twee groepen gesplitst. Elke groep krijgt de 

helft van de kaarten. 

8 De groepen wordt gevraagd om de oplossingen op de kaarten 

te gebruiken om zes mogelijke oplossingen te ontwikkelen. Na 

twintig minuten probeert elke groep hun idee aan de andere 

groep te 'verkopen'. Hiema proberen de groepen tot een lijst van 

de beste ideeen te komen. 
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Het sterke punt van deze methode is dat het een combinatie is van het 

brainstorm en en de schriftelijke mogelijkheid om ideeen te ontwikkelen. 
Elk individueel heeft de mogelijkheid om evenveel ideeen te ontwikkelen 

en toch zijn er mogelijkheden voor sociale en mondelinge kontakten. Het 
leuke is dat er een spelelement inzit. Dit kan ook een nadeel zijn, 

aangezien sommige mensen er te veel een competitie van maken. ( 

VANG 88) 

3.8 Component detailing 

Een aantal methodes stimuleren het vinden van ideeen door gebruik te 
maken van verwante probleem elementen als een spring plank voor vrije 

associatie. Het nadeel is dat niet iedereen hier goed mee uit de voeten 
kan en dat het vaak geen originele ideeen oplevert. Component detailing 

compenseert sommige van deze zwakke punten en zorgt voor stimule
ring van groepsamenwerking. Er zijn zeven belangrijke stappen: 

1 A1s groep maken de deelnemers een lijst van de belangr/jkste 

componenten van het probleem. 

2 De groep beschrijven de eigenschappen van elke component. 

3 Elk groepslid krijgt een moeilijke component. Ideaal is het als de 

deelnemers een werkelijk deel van een produkt gegeven kan 

worden. 

4 De groepsleden bestuderen de componenten en zijn eigenschap

pen nauwkeurig om aile details te zien. 
SElke deelnemer tekent een plaaije van zijn of haar toegewezen 

component. De tekening meet zoveel mogelijk details bevatten. 

6 De tekeningen worden verzameld en op een groot bard geprikt 

of op een grote tatel gelegd. Ze worden zo gelegd dat hun 

positie de plaats in het produkt aangeeft. 

7 De ontstane collage wordt bekeken om positief te stimuleren. 

Omdat de tekeningen in grootte zullen varieren, worden er 
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nieuwe gedachten ontwikkeld. Deze gedachten worden in de 

groep besproken om zo tot verbeteringen of ze/fs tot nieuwe 

produkten te komen. 

Het voordeeJ van deze methode is dat het de deelnemers helpt het 

probleem te analyseren. Het uniekste en bruikbaarste aspect van deze 

methode is dat de samenstelling van tekeningen met verschillende 

grootte en stijl bekeken wordt. Het nadeel is dat deze methode het beste 

werkt met tastbare problemen, hoewel mensen die abstract kunnen 

den ken dit niet nodig hebben. Een andere beperking kan zijn dat het 

aantal nieuwe ideeen beperkt is. ( VANG 88 ) 

3.9 Collective notebook 

Deze methode is ontwikkeld om individuen binnen een organisatie 

onafhankelijk ideeen te laten ontwikkelen. Deze methode is er een van 

het schrifteUjke principe: de ideeen worden ontwikkeld door vrije associ a

tie en worden opgeschreven zonder enig mondelinge interactie tussen 

de deelnemers. Deze methode heeft de volgende opzet: 

1 De deelnemers krijgen een notitieboekje, waarin een globale 

omschrijving van een probleem en aanwijzingen am de methode 

te gebruiken staan geschreven. 

2 Een maand lang schrijven de deelnemers tenminste aen idee per 

dag op. 

3 ABn het einde van de maand schrijven de deelnemers een 

samenvatting, die hun beste idee, hun ideeen voor richtingen die 

tot de oplossing zouden kunnen leiden en eventuele ideeen die 

niets met het originele idee te maken hebben, bevat. 

4 De notitieboekjes worden aan de coOrdinator overhandigd. 

5 De coordinator bekijkt de boekjes, deelt de ideeen op in catego

rieen en maakt een gedetailleerde samenvatting van aile gegene-
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reerde ideeen. 
6 De deelnemers krijgen bericht dat nadat de samenvatting klaar is 

ze tot aile boekjes toegang hebben voor verdere studie. 

7 Indien gewenst wordt er een groepsdiscussie georganiseerd om 

de ontwikkelde ideeen te bespreken. 

In de literatuur zijn er ook nog gemodificeerde methodes beschreven, 

waarbij bijvoorbeeld de deelnemers door het land verspreid zillen of er 

meerdere coordinatoren zijn. Het belangrijkste voordeel van deze metho

de is dat de deelnemers een periode de tijd hebben om ideesn te 

ontwikkelen en ze dit niet op een vastgesteld tijdstip hoeven te doen. 

Tevens heeft deze tijdsduur het voordeel dat de deelnemers aan verschil

lende stimuli, om ideesn op te doen, hebben blootgestaan. De belang

rijkste nadelen zijn proceduree!. Ten eerste moet de taak van de coOrdi

nator beter vastgelegd worden speciaal met betrekking hoe de ideesn in 

categorieen worden gedeeld. Het gebruik van meerdere coOrdinatoren 

moet zeker overwogen worden. Ten tweede moet er een procedure voor 

de evaluatie van de ideesn komen, zodat de methode bruikbaarder 

wordt. ( EEKE 83, VANG 88 ) 

In de literatuur worden nag meer methodes beschreven doch deze 

worden minder toegepast. Deze methodes vallen net als de bovenstaan

de in twee hoofdgroepen uiteen : gebaseerd op het klassieke brainstor

men, gebaseerd op de schriftelijke methodes ( brainwriting ). 
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Conclusies 

De techniek van het brainstormen is reeds lange' tijd in gebruik en wordt 

op zeer veel plaatsen gebruikt. Doch er zijn ook aanverwante technieken. 

Deze kunnen in enkele types worden opgesplitst: . 

- Verwant aan het klassieke brainstormen. 

- De zogenaamde brainwriting technieken. 

- Kombinaties van de twee bovengenoemde technieken. 

Bij het brainstormen zijn de volgende punten aantrekkelijk: 

- Er worden gewoonlijk veel ideeen gegenereerd. 

- Je kunt zowel leken als specialisten laten brainstormen. 

- Men is niet verplicht om een idee aan te dragen. 

- Men kan gestimuleerd worden door ideeen die anderen opperen. 

- Er zijn sociale en verbale contacten met de andere deelnemers. 

Bij het brainstormen zijn de volgende punten niet aantrekkelijk: 

- Mensen kunnen geremd worden, omdat ze zich verlegen voelen. 

- Mensen komen niet op ideeen, omdat ze op het tijdstip van de sessie 

met andere gedachten bezig zijn. 

- De sessie met eventuele evaluatie kan enige tijd in beslag nemen. 

Bij de brainwriting technieken zijn de volgende punten aantrekkelijk: 

- Verlegen mens en hoeven zich niet geremd te voelen. 

- Er kunnen veel ideeen gegenereerd worden. 

- Bij sommige van deze varianten be palen de deelnemers zeit wanneer 

ze de ideeen genereren. 

Bij de brainwriting technieken zijn de volgende punten niet aantrekkelijk: 

- Er zijn geen sociale of verbale contacten tijdens het schrijven. 

- Men kan niet gestimuleerd worden door anderen, omdat tijdens het 
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schrijven er geen contacten zijn. 
- Het kan zijn dat mensen het ideegenereren voor zich uitschuiven, 

omdat men ef geen tijd of zin in heeft. 

Verder blijkt dat bjj enige methodes het niet noodzakeJijk is om de 

mensen op een tijdstip bij elkaar te krijgen. Oit kan een groot voordeel 

zijn aangezien men dan toch zo snel mogelijk met het idee genereren 

kan beginnen. 

Voor de constructeurs die graag wat concreets in hun handen hebben is 

de methode van het brainsketchen een zeer interessante methode. 
Verder zjjn aile methodes goed bruikbaar voor het genereren van ideeen 

in de ontwerpfase van een object en moet ef voor een bepaalde metho
de gekozen worden door met enige methoden te experimenteren. 
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