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De volgende parameters worden behandeld:
• Licht

• Ruimte

• Geluid

• Omgeving

• Meubilair

• Fun Factor

• Visualisatie

• Gebruiksgemak

• Re-Fresh

• Randvoorwaarden
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LICHT
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L I C H T

Er bestaat geen consensus over welke lichtbron leidt tot de meest positieve gemoedstoestand of meest productieve 
werksfeer. Het effect van licht op de gemoedstoestand is  hoofdzakelijk afhankelijk van twee even belangrijke factoren, 
namelijk de hoeveelheid beschikbaar licht en de temperatuurkleur van het licht. Daarnaast is ook de aanpasbaarheid 
of variabiliteit van beide factoren van groot belang.

Hoeveelheid beschikbaar licht :
Voldoende natuurlijke verlichting heeft de voorkeur, grote raampartijen of dakvensters kunnen hiervoor zorgen.
Wanneer de natuurlijke verlichting onvoldoende sterk is, kun je dit best oplossen met kunstmatige belichting. 

Let wel : 
Hinderlijke schaduwen als gevolg van kunstmatige verlichting moeten worden vermeden.
Zowel rechtstreeks licht in de ogen als weerkaatsend licht op blinkende oppervlakken moet worden vermeden.

Temperatuurkleur van het licht 
Volgens velen geeft industrieel wit licht eerder een kunstmatige en koude indruk, warm wit licht is beter vergelijkbaar 
met licht en geeft een veel warmere gezellige indruk. Smaken verschillen: sommige mensen houden van warm licht, 
anderen van koud. Hoe dan ook hebben beide lamplichtkleuren hun voordelen. Het hangt er vanaf welk effect je er 
mee wil bekomen. Zo is warm licht – dat eerder oranjeachtig is – ronduit sfeervol. Terwijl blauwig, koud licht  een frisse 
kijk geeft en eerder activerend werkt. Vandaar dat het belangrijk is om te kunnen variëren tussen de beide.
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Aanpasbaarheid van het licht
De mogelijkheid om te variëren in temperatuurkleur van het licht is natuurlijk niet de enige wat die een rol speelt in 
de mood-setting. De mogelijkheid tot aanpasbaarheid aan de nood en de sfeer van het moment is heel belangrijk. Het 
kan bijvoorbeeld handig zijn om een ruimte volledig te kunnen verduisteren voor het projecteren van een presentatie, 
of misschien is het voldoende om gewoon de lichten te kunnen dimmen. Streef naar zo veel mogelijk variatie in licht 
van volledig donker tot superhelder of wie weet misschien wel met een blacklight voor een feestje.

Combineer daarom verschillende lichtbronnen en lichtsoorten: TL-lampen in combinatie met spots en met 
bureaulampen bijvoorbeeld.

Stel je ook vragen bij de verschillende  noden in verschillen de situaties. Bijvoorbeeld hoe ouder men is, hoe minder 
licht de ooglens doorlaat. Daarom neemt de behoefte aan licht toe naarmate we ouder worden. Het kan aangenaam 
zijn te zorgen voor extra aparte verlichting voor oudere werknemers. Dit kan zelfs gewoon  in de vorm van een extra 
bureaulamp zijn.

Kortom 
Met licht creëren we als het ware een emotie. Zonlicht maakt mensen vrolijk. Een dinertje met kaarslicht is romantisch. 
Denk ook eens aan een zonsondergang. Een perfecte verlichting bestaat uit contrasten en de mogelijkheid om te 
variëren tussen verschillende emoties of sferen die je wenst op te wekken.

In de herfst, winter en zelfs het vroege voorjaar kan een tekort aan natuurlijk daglicht werknemers parten spelen. Licht 
regelt immers onze biologische klok, ons dag- en nachtritme, onze stofwisseling en hormonenhuishouding. Tijdens de 
wintermaanden mag de lichtsterkte van het kunstlicht binnenskamers dus gerust wat hoger ingesteld staan.

Hoe meer lichtbronnen hoe beter. Alle verlichting hoeft namelijk niet altijd aan. Als er meerdere lichtbronnen in een 
interieur zijn is er steeds een keuze te maken, afhankelijk van de gewenste sfeer, welke delen van een ruimte verlicht 
worden, en welke niet.

Vanuit ons instinct gaan/lopen we altijd naar het licht toe. Een ander gevoel dat bij velen leeft is: Waar licht is, is 
ruimte. Met licht kan je een ruimte ook optisch laten veranderen. Van hieruit komen we dan bij een tweede bijzonder 
belangrijke parameter, ruimte.
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• Laat indien mogelijk zo veel mogelijk natuurlijk daglicht binnenvallen op de werkplek

• Laat zo veel mogelijk bureaus uitkijken op ramen 

• Laat zo veel mogelijk de gordijnen open en gebruik de zonnewering spaarzaam

• Spiegels kunnen het zonlicht verspreiden dat binnenvalt, maar let op dat ze niet verblinden 

•  Lichte wanden, plafonds, vloeren en vensterbanken weerkaatsen het daglicht en brengen het verder 
de ruimte in

•  Compenseer het tekort aan daglicht met voldoende, goed kunstlicht. Goed kunstlicht is helder en 
contrastrijk. Het levert genoeg dieptezicht en reliëf. Ook respecteert het de kleuren

•  Pas de lichtsterkte aan, aan het type werk. Hoe meer details de mensen moeten waarnemen, hoe 
hoger de lichtsterkte

• Zorg voor voldoende verschillende lichtbronnen 

•  Kies voor aanpasbaar licht, zowel wat betreft lichtsterkte  als wat betreft  temperatuurkleur van het 
licht

• Zorg voor de mogelijkheid tot verduistering voor projecties
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RUIMTE
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R U I M T E

Als we een ruimte binnen komen zien we niet meteen hoe de ruimte werkelijk is. Het oog geeft ons niet direct de juiste 
informatie. We krijgen wel onmiddellijk een gevoel bij de ruimte. Voelt een ruimte klein of groot aan? 

Het gevoel van ruimte 
Wij willen vooral het belang van het gevoel van ruimtelijkheid benadrukken. Dit betekent dat je niet noodzakelijk een 
mega-grote ruimte nodig hebt, om een groot ruimtelijk gevoel te kunnen opwekken.

Welk gevoel we krijgen, éénmaal binnen in een ruimte, is eigenlijk dus soms een vorm van gezichtsbedrog. Dit 
gezichtsbedrog kunnen we dus gebruiken om een ruimte groter of kleiner, hoger of lager en smaller of breder te doen 
lijken. Er zijn hiervoor diverse trucjes die u bij de inrichting van een ruimte kunnen helpen. 

Met kleur is veel gezichtsbedrog te creëren. Een ruimte wordt smaller en kleiner door gebruik te maken van donkere 
kleuren op de muren. Kies dus voor lichte kleuren, lichte kleuren maken breder en groter. Een licht geschilderd plafond 
heeft de indruk van hoger te zijn: hoge ruimtes worden vaak als zeer prettig ervaren en bevorderend voor het creatief 
denken.

Met spiegels is veel te bereiken. Spiegels voegen een extra dimensie toe aan een vertrek en geven in veel gevallen 
een groter lichteffect, en dus ook een ruimte-effect. Zeker als we het hebben over het inrichten van een creatieve 
werkomgeving in de ruime zin van het woord, is het gebruik van spiegels aangeraden. Voor de inrichting van een 
specifieke ruimte, bedoeld als brainstormruimte, moeten we waarschuwen voor het gebruik van spiegels, deze kunnen 
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ook de aandacht afleiden en dus negatief werken. 

Een ander goed voorbeeld van gezichtsbedrog is een techniek die ‘Trompe L’oeil’ wordt genoemd. Deze oude 
ambachten techniek wordt nu vaak vervangen door behangpapier of digitale druk van gepersonaliseerde foto’s op 
groot formaat.  Deze kunnen zowel op wanden als op plafonds bevestigd worden om de illusie van ruimte te creëren. 

De flexibiliteit van de ruimte 
Naast het gevoel van ruimtelijkheid, is vooral de flexibele invulling of de aanpasbaarheid van de ruimte van groot 
belang als bepalende factor om de creativiteit te stimuleren. We durven in deze pleiten voor een multifunctionele 
ruimte, waarin een brede waaier van activiteiten kan plaatsvinden, maar die telkens kan worden aangepast aan de 
nood van het moment, zowel wat betreft inrichting, groepsgrootte en functioneel doeleinde. We willen met deze 
studie een breder draagvlak aansnijden en pleiten dus niet voor een al te specifiek ingerichte brainstormruimte, die 
enkel dit doel dient. 

Een ruimte moet bij voorkeur flexibel in  te delen zijn, waardoor we als het ware meerdere ruimtes in 1 kunnen 
creëren.  Eén en dezelfde  ruimte moet tegelijkertijd groot en open kunnen zijn voor overleg sessies met aanzienlijke 
groepen. Maar deze moet met een paar eenvoudige ingrepen ook opsplitsbaar zijn, om deelgroepen afzonderlijk van 
elkaar in teamverband te laten werken. De ideaal aanpasbare ruimte laat ook verschillende werkmethodes toe: staand 
in groep, zittend aan een tafel, zalig achteroverleunend in de sofa .

Wat ook hierbij van groot belang is, is de mogelijkheid om te variëren zowel in opstelling, in grootte en in gebruik.
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• Plaats wieltjes onder zware meubelstukken zodat die makkelijk verplaatsbaar  zijn 

• Maak uw ruimte  zowel optisch als akoestisch afscheidbaar door middel van uitklapbare wanden

• Open rekken  (bij voorkeur verplaatsbaar) zijn opbergplek en ruimteverdeler in 1

•  Losse panelen op wieltjes, gordijnen of gordijnpanelen aan het plafond kunnen makkelijk 
geïntegreerd worden

• Tapijten geven de illusie van kleine eilandjes in de ruimte

• Zorg voor voldoende stroom- en netwerk aansluit-punten, op alle mogelijke plaatsen in de ruimte
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GELUID
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G E L U I D
 
Het effect van geluid op creativiteit is nog nauwelijks onderzocht. Een drukke verkeersweg in de buurt, een luid 
telefonerende collega, lawaaierige printers,… kunnen echter wel zorgen voor  extra en onnodige stress.

Akoestiek - zowel intern als extern - is een belangrijk element.  Interne akoestische absorptie is een noodzaak bij  een 
nieuwe inrichting. Om een goeie en rustige communicatie te verkrijgen in een groep mag de ruimte maar een heel 
beperkte nagalmtijd hebben. Ook externe geluidsafscherming speelt een belangrijke rol bij het concentratievermogen 
van de gebruikers van de ruimte. Probeer alle geluiden van de buitenomgeving: een drukke weg of zelfs fluitende 
vogels, volledig  afschermbaar te maken.  Zo behoud je zelf de keuze om geluiden  van buitenaf al dan niet te laten 
doordringen in de ruimte.

Kortom  een goede algemene akoestiek  zorgt ervoor dat hinderlijk geluid geabsorbeerd wordt en dat spraak goed 
verstaanbaar is.

Een goede organisatie en duidelijke afspraken bieden in veel gevallen ook al een oplossing. Zo heeft men in 
landschapskantoren veel minder mogelijkheden om zich aan hinderlijk geluid te onttrekken. Daarom zijn  in dergelijke 
kantoren heel vaak extra kleine ruimtes ingericht  en voorzien om ongestoord  en luidruchtig te kunnen telefoneren.

Kleinere burelen lenen zich er op het eerste zicht misschien beter toe om geconcentreerd te werken. Maar ook daar 
plaats je lawaaierige apparaten beter in een afzonderlijk lokaal. 
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Steeds vaker worden bij de bouw van kantoren en bedrijfsgebouwen akoestisch ‘harde’ materialen gebruikt zoals 
beton, glas, tegels en kunststoffen. Daardoor ontstaat een slechte akoestiek. Een wel doordachte isolatie is dus van 
het allergrootste belang bij de creatie van een nieuwe ruimte.  Maar de akoestiek van een ruimte wordt niet alleen 
bepaald door de afmetingen, vorm en gebruikte materialen maar ook door de aankleding ervan. Hierbij geven we 
een aantal makkelijk toepasbare tips, die toch een  aanzienlijk verschil kunnen maken, zonder dat er ingrijpende 
verbouwingen of dure extra installaties aan te pas moeten komen.

• In het algemeen kiest u best voor materialen die het geluid zo min mogelijk weerkaatsen of versterken

• Een grote, hoge en vooral lege ruimte werkt als een klankkast en dat kan u beter vermijden

•  Hout en parket als vloerbekleding scoren op het vlak van akoestiek een stuk beter dan tegels of 
beton  

• Gordijnen en raambekleding isoleren, houden storend geluid buiten en verminderen nagalm

• Grote planten voorkomen galm en echo 

• Hoogpolig tapijt is comfortabel en zal slechte akoestiek verbeteren 

• Stoffen banken, stoelen, poefs en kussens zijn lekker zacht en tegelijkertijd geluidsabsorberend

• Een ‘vals’ plafond kan een soepele isolatie laag verbergen 

• Zachte achtergrondmuziek kan storende geluiden verdoezelen  
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OMGEVING
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O M G E V I N G 

De omgeving waarin uw werkplek  of brainstormruimte zich bevindt speelt ook een rol op uw gemoedstoestand 
en creatief denkvermogen. Inspiratie kan bijvoorbeeld voortkomen uit de stilte die je in je omgeving aantreft, het 
prachtige landschap waar je op uitkijkt,  de historie die binnen de locatie voelbaar is of het schril contrast  met wat je 
gewoon bent.

Natuurlijk vloeiend pad
In de eerste plaats is niet enkel de ruimte op zich maar ook hoe je in die ruimte geraakt erg van belang. De weg er naar 
toe kan de sfeer en het gevoel beïnvloeden. Wij pleiten dan ook voor een ‘natuurlijk vloeiend pad’, dit betekent een 
logische opbouw van de opeenvolgende ruimtes. Zo is het voor de meeste mensen vrij logisch dat je niet via de keuken 
in de vergaderruimte komt, maar wel via een centrale hall. Maar dit betekent ook breder zorg  dragen en oog hebben 
voor de ruime omgeving van uw gebouw, zoals de parking, de voortuin of de buitengevel. 

Contact met de buitenomgeving 
De ervaring om tussen vier muren te zitten kan beperkend werken voor een open geest. Het gevoel van contact met de 
buitenomgeving geeft verheldering. De omgeving beïnvloedt mensen meer dan men zich in het algemeen realiseert. 
Het is dan ook van belang dat er een rechtstreeks contact met die buitenomgeving mogelijk is. Mensen registreren 
heel veel op onderbewust niveau. De wetenschap dat je je bevindt in een prachtig landschap met veel groen doet wat 
met je. Maar dat geldt net tegenovergesteld ook voor een levendige locatie met een goede buzz in de stad. Je kunt 
een inspirerende ruimte maken met zicht op een eerder saai industrieterrein, hier zorgt het contrast tussen de twee 
net voor de meerwaarde. Het is belangrijk om met het aspect van de buitenomgeving voldoende rekening te houden. 
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Want waar je ook zit je kijkt altijd naar buiten toe.

Verschil tegenover de klassieke werkomgeving
Door nadruk te leggen op het feit dat een persoon niet in zijn normale of een klassieke werkomgeving zit, zorgt dit dat 
hij anders reageert en nadenkt. Het is een illusie te denken dat medewerkers even creatief zullen zijn in een stoffige 
muffe gedateerde kantoorruimte. Zorg dus voor een inspirerende werkplek, die anders is dan wat mensen tot nu toe 
in een klassieke kantooropstelling verwachten.  Een heuse boom die de kantoorruimte doorklieft, dure, glimmende 
designstoelen of metershoge glazen wanden voor maximale lichtinval. Het kan en het mag, maar het is niet voor ieders 
budget of mogelijkheden weggelegd en het hoeft ook niet. 

Het belangrijkste is om net iets anders te zijn. Maak het verschil in de kleine dingen. Laat alle (ongeschreven) regels 
over de manier waarop je een kantoorruimte inricht los en denk even helemaal buiten de kaders. Waarom hoort 
een plant in een plantenbak op de vensterbank, misschien kan hij wel worden vastgemaakt aan de achterkant van je 
bureaustoel. Waarom moet een tafel altijd op de grond staan? Misschien is het beter om hem soms op te takelen, 
zodat je de vloer helemaal vrij hebt. Of nog onconventioneler ga met een glijbaan naar beneden in plaats van met de 
lift zoals in het Red Bull hoofdkantoor in Londen.

Verandering van spijs doet eten 
Uit deze onderzoeksstroom van de positieve psychologie komt steeds naar voor dat habituatie (het gewoon worden 
aan omgeving) de grootste vijand is van het creatief denken en bij uitbreiding zelfs van het algemene welzijn. Zodra 
je gewoon wordt aan iets, verliest het zijn effect op je gemoed. Omgeef jezelf daarom zoveel mogelijk met allerhande 
steeds wisselende prikkels. Vervang de posters en platen aan de muur, herschik de materialen op je bureau en zorg 
regelmatig voor iets nieuws en vreemds in je blikveld. Een grappig speelgoedbeestje kan in de loop van de dag andere 
gedachten en ideeën opleveren dan een geurende bos bloemen of een bijzondere foto.
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•  Uitzicht op natuurlijke elementen, zoals bomen en andere vegetatie stimuleert een positieve 
instelling en creatief denken

•  Uitzicht hebben op de buitenomgeving, ook al is dit geen groene omgeving, is steeds een meerwaarde, 
dit contact verhoogt het werkcomfort gevoelig

•  Pas regelmatig enkele opvallende details aan, om een steeds terugkerend waw-effect te bekomen. 
Zo kun je regelmatig nieuwe of andere planten zetten. Op die manier wordt terug de aandacht 
gevestigd op de aanwezigheid van planten en herleeft het effect ervan

• Draag zorg voor de ruime omgeving, denk er om: inspiratie komt al onderweg!
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MEUBILAIR
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M E U B I L A I R 

In het werkveld wordt voor het inrichten een brainstormruimte of een creatieve werkplek snel gekozen voor 
inspirerende meubels: uitdagende vormen, niet voor de hand liggende kleuren, gedurfde materialen et cetera. Het 
idee hierachter is een verrassingseffect te creëren.  We kunnen dit idee enerzijds wel toejuichen omdat het inderdaad 
belangrijk is om weg te gaan van het idee van de klassieke kantooromgeving. We zijn er echter anderzijds van overtuigd 
dat men door gebruik te maken van verstelbaar en makkelijk verplaatsbaar meubilair in combinatie met bijvoorbeeld 
uitschuifbare wanden, projecties en aangepast licht,  betere resultaten worden behaald! 

Flexibel meubilair
Zelf kunnen bepalen hoe, waar, wanneer en met wie je het werk inricht betekent meer keuzevrijheid. Het aanbieden 
van verschillende soorten plekken, en het kunnen aanpassen van werkruimtes naar je eigen behoeften wordt daarom 
steeds belangrijker. Door te kiezen voor flexibele opstelmogelijkheden en aanpasbaar meubilair kan een ruimte 
gecreëerd worden die continue kan veranderen, waardoor men beter op verschillende noden, doelen en situaties kan 
inspelen.

Geef de voorkeur aan modulair meubilair, dit maakt het mogelijk om allerlei soorten elementen met elkaar te 
combineren en telkens opnieuw een andere opstelling te bekomen die toch één geheel oogt.

Flexibiliteit betekent ook dat meubelstukken niet alleen in hoogte verstelbaar zijn, of op een andere manier bij elkaar 
kunnen  geplaatst worden. Dit betekent ook dat je alle stukken kunt verzetten of zelfs kunt wegzetten. Let dus op het 
gewicht van uw afzonderlijke meubelstukken. Die gigantische massief eiken vergadertafel, mag dan wel heel  statige 



CREATIVE RUIMTES een handleiding                 29

indruk op uw bezoekers nalaten, het is weinig waarschijnlijk dat die op geregelde tijdstippen kan verzet wordt, om 
eens een ander  zicht te krijgen. Een andere belangrijke factor is de opbergmogelijkheid van uw meubilair. Let daarom 
op de stapelbaarheid van stoelen bijvoorbeeld.

Naast  het belang van aanpasbaar meubilair, voor een flexibele of moduleerbare opstelling, moeten we ook de nodige 
aandacht besteden aan het aspect ergonomie op de werkplek.

Ergonomisch meubilair
Zitten lijkt een gemakkelijke werkhouding, maar niets is minder waar. Het menselijke lichaam is gebouwd om te 
bewegen. Urenlang stil zitten vormt een werkelijke belasting voor het lichaam. De aandacht voor ergonomie binnen 
bedrijven is in de afgelopen decennia dan ook sterk toegenomen. Op de werkvloer wordt steeds meer aandacht 
besteed aan zaken zoals goede en comfortabele stoelen en bureaus. In eerste instantie stelt men zich steeds vaker 
de vraag: hoe kunnen we voorkomen dat mensen fysieke klachten krijgen. In de tweede plaats kun je je ook afvragen 
wat kunnen wij extra doen om het comfort van de gebruikers te vergroten, zodat mensen zich prettig voelen in hun 
werkomgeving.  

Ergonomie is meer dan een stoel, dat heeft ook te maken met functionele omgevingsfactoren zoals verlichting, de 
juiste werktemperatuur, de ergonomische indeling van het kantoor, ervoor zorgen dat er ook af en toe bewogen 
wordt, dat je niet altijd al zittend moet werken. Zit-sta tafels kennen een groot succes en zijn dan ook een sterke 
aanrader.  Dergelijke kleine ingrepen in de kantoor- of vergaderomgeving kunnen al een wereld van verschil maken. 

Speels meubilair
Meubilair op de werkplek dient in  eerste instantie functioneel te zijn. Maar ook hier is het van belang om voldoende 
variatie mogelijkheden te voorzien. Naast de zit-sta tafels, kun je ook hippe strakke ligbanken voorzien, kleurrijke 
zitzakken of een ouderwetse grootmoeder-zetel met bloemetjes motief. Designer meubelen zullen ongetwijfeld ook 
extra inspirerend werken. Maar er zijn zeker ook budgetvriendelijke alternatieven. Je kunt een huiselijke sfeer creëren  
met de sofa van bij je thuis of je kunt  een knus leeshoekje in te richten met een tweedehandse oude schoollessenaar.  
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• Zorg voor licht en dus verplaatsbaar meubilair

• Kies voor modulaire opstellingen

• Denk aan de ergonomie

• Zit-sta tafels kennen een groot succes

• Speelse vormen als afwisseling mogen 

• Voorzie verschillende soorten meubels 
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FUN FACTOR
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F U N  F A C T O R

In dit onderdeel willen we de verschillende mogelijkheden van de inrichting, inkleding of inkleuring van je specifieke 
ruimte of werkomgeving belichten. Leuke en verrassende elementen kunnen stimulerend werken. Een sessie kan 
langer duren en heeft meer effect als ze niet gaat vervelen. Deze Fun-factor kan op vele verschillende manieren 
bekomen worden.

Houd de basis rustig
Dit is misschien niet iets waar je meteen aan denkt bij een inspirerende werkplek, maar het is wel essentieel. Als je 
een rustige basis hebt kun je met een aantal elementen in de ruimte echt een statement maken. Je kunt je dan beter 
focussen op wat deze statements je aan inspiratie opleveren. Wat zijn spullen die misschien functioneel zijn, maar die 
je niets aan nieuwe ideeën opleveren. Verstop ze en laat je alleen afleiden door wat inspiratie geeft.

Gebruik van kleur 
Uit het onderzoek komt naar voren dat een ruimte en de inkleding ervan heel verschillend kan beleefd worden. Kleuren 
zijn associatief en zeker ook sterk cultureel bepaald. De één associeert oranje met een warme zomer, terwijl de andere 
(hoogstwaarschijnlijk een Nederlander) eerder het nationale voetbal in gedachten heeft. Er is veel geschreven over 
het effect van kleur op de gemoedstoestand; die indirect verband houdt met creativiteit. Maar verschillende artikels 
spreken elkaar tegen, waardoor een éénduidige conclusie uitblijft.  Wij spreken ons niet uit voor of tegen het gebruik 
van een bepaalde kleur in de ruimte, verschillende kleurrijke details of inwisselbare accenten kunnen de ruimte net 
een extra toets geven.  We zijn wel van oordeel dat een ruimte bij voorkeur eerder neutraal van kleur is, waardoor de 
mogelijkheden om te variëren binnen dezelfde ruimte veel groter worden.  Een knalroze ruimte mag in eerste instantie 
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wel zeer motiverend lijken, en dat in eerste instantie ook zijn, de tweede en derde keer dat je in een deze lollypop 
ruimte terecht komt, zal de knalroze kleur je wellicht eerder ergeren dan charmeren. 

Een bijzonder statement
Maak minimaal een bijzonder statement én dan bedoelen we niet enkel een kleurrijk accent of een replica van een 
schilderij tegen de muur. Nee een echt statement dat je prikkelt tot vernieuwing elke keer dat je het ziet.  Zoek iets 
onverwachts, maar behoud toch ergens een link met de eigenheid van je gebouw, je organisatie of je medewerkers.  Zo 
worden sommige functionele elementen of onderdelen ervan in omgebouwde oude industriële panden vaak zichtbaar 
bewaard om die historiek kracht bij te zetten.

Budgetbewust 
Een speciaal interieur of hippe decoratie hoeft niet steeds duur te zijn. Door creatief aan de slag te gaan kan je niet 
alleen heel wat geld besparen. Je kan ook op een milieuvriendelijke manier recycleren en originele interieur meubelen 
of decoratie elementen bekomen die werkelijk uniek zijn, zo kun je krantenpapier gebruiken als behangpapier of 
wordt een houten pallet al snel een handige scheidingswand. Miljoenen kinderen zijn opgegroeid met de alom 
bekende stapelblokjes van Lego. Na enkele jaren van intens plezier verhuisden deze lego blokjes meestal naar de 
zolder waar ze onaangeroerd bleven liggen en stof verzamelden. Groot tijd om daar iets aan te doen! Ontstof die 
doos en herbeleef je fijne kindertijd. Lego is synoniem voor fantasie, dus misschien kan een doos lego blokken al voor 
nieuwe inspiratie zorgen.  Je kunt  natuurlijk ook een grote stap verder gaan en je eigen decoratie of meubilair in lego 
blokken ontwerpen. Met genoeg lego blokjes is alles mogelijk! 

Thema 
De inkleding van een ruimte volgens een bepaald thema kan stimulerend werken. Door verschillende thema’s te kunnen 
aanbieden reikt men nog verder. In een ideale wereld zou elke organisatie dan ook verschillende thema ruimtes moeten 
hebben, om verschillende ‘moods’ of sferen op te wekken: een natuurruimte, waar tjilpende vogelgeluiden rust en 
kalmte oproepen, een urban ruimte, waar graffiti tags en hiphop muziek je stimuleren en oppeppen.  Gezien dit voor 
weinigen is weggelegd, lijkt het ons handiger om te starten  met een onbepaalde ruimte die bewust weinig invloed 
heeft. Deze kan aan de hand van omruilbare accessoires verschillend ingekleed worden, volgens de wensen van de 
gebruikers van de ruimte of volgens de noden in het creatieve proces. Naast accessoires, kan hiervoor natuurlijk ook 
perfect gebruik gemaakt worden van projectie om bepaalde sferen op te wekken en van verschillende muziekgenres 
om alle zintuigen te stimuleren.
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Hergebruik 
Een goede basisruimte met verschillende thematische inrichtingsmogelijkheden kan een ‘terugkerend waw effect‘ 
teweeg brengen. Het is een gemiste kans als de ruimte na een aantal keren als alledaags wordt beschouwd. Ook hier 
is variatie het toverwoord en valt habituatie te vermijden. 

• Houd de basis rustig

• Maak minstens één gedurfde statement

• Gebruik kleur in accenten

• Benadruk de eigenheid van de ruimte

• Decoratie hoeft niet duur te zijn 

• Al gedacht aan cradle-to-cradle?

• Zoek unieke stukken 

• Projecteer thema’s

• VARIEER!
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VISUALISATIE
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V I S U A L I S AT I E 

Bij aanvang van ons onderzoek lag de nadruk op het idee-generatie proces en bijhorende brainstorm sessies. Vandaar 
dat we al heel snel in het project het belang van het visualiseren of neerschrijven van geopperde ideeën moesten 
erkennen. Dit is namelijk van het allergrootste belang om ruimte te scheppen voor kruisbestuiving. Een van de meest 
gehoorde spelregels is: laat iemand alle ideeën, die geopperd worden zonder commentaar of bedenking opschrijven op 
een bord of flip-over. Je kan ook werken met een systeem van post-its die aan de muur gehangen kunnen worden, dit 
maakt selecteren en clusteren achteraf een stuk makkelijker. De grootste voorwaarde is dat de  ideeën voor iedereen 
duidelijk zichtbaar blijven tijdens de sessie. Op die manier kan iedereen af en toe de lijst met ideeën doornemen. Dit 
leidt soms weer tot nieuwe ideeën. Dit principe geldt natuurlijk niet alleen tijden brainstormsessies specifiek maar ook 
in de gewone dagdagelijkse werkomgeving. 

Informatie 
Bij de inrichting van een werkplek in de brede zin van het woord om creativiteit te stimuleren is het noodzakelijk 
dat informatie zo gemakkelijk mogelijk gedeeld kan worden met zoveel mogelijk mensen. Naast toegang tot zoveel 
mogelijk informatie, is het dus erg belangrijk dat de kantoorruimtes uitnodigen tot communicatie. Niet enkel virtueel, 
maar ook fysiek. Voorzie voldoende open ruimtes waar werknemers kunnen verzamelen, communiceren en informatie 
kunnen delen. Ook hier is het belangrijk dat documenten niet alleen virtueel, via e-mail op of de server met elkaar 
gedeeld kunnen worden. Laat ideeën, goede voornemens, probleemstelling, of projectbriefings duidelijk zichtbaar 
voor iedereen hangen. Grafische presentaties bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan het sneller en beter begrijpen van 
een (ontwerp)probleem en bevorderen tevens het identificeren van een effectieve oplossing. Moodboards of foto-
collages kunnen dan weer inspireren tot nieuwe ideeën. 
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Middelen
Zorg voor een zo groot mogelijk beschrijfbaar oppervlakte bij uw inrichting. Voorzie whiteboards, flipcharts, 
projectiemogelijkheden, computer- en/of televisieschermen of indien uw budget dit toelaat een all-in-one oplossing 
onder de vorm van een smartboard. 

Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van de oppervlaktes die je sowieso ter beschikking hebt: de wanden van je 
ruimte. Je kunt bijvoorbeeld een volledige wand in bordverf schilderen en met traditionele schoolkrijtjes werken. Er 
bestaan ook whiteboardverf-oplossingen of stickervellen voor aan de muur, zorg er dan voor dat je steeds voldoende 
goed schrijvende stiften in de buurt hebt. 

Als beschrijfbare wanden niet mogelijk zijn, zorg dan dat je op een andere manier gebruik kunt maken van die 
wand oppervlakte: maak dingen vast met: velcro, punaises, herbruikbare kneedlijm, of magneten. Je kunt perfect 
een metalen plaat in je interieur verwerken of een wand in magnetische verf schilderen. Ook een wand in kurk kan 
makkelijk geïnstalleerd worden. 

De prijs om zo veel mogelijke visuele stimuli in te schakelen kan onmogelijk een bezwaar zijn. Er bestaan oplossingen 
in alle grootordes en in alle prijsklassen.

• Zorg voor een grote voorraad post-it notes (deze bestaan in verschillende groottes)

• Schrijf duidelijk leesbaar (gebruik drukletters)

• Heel wat mensen denken eerder in beelden, dan in woorden, maak daarom schetsen 

• Het spreekwoord zegt: “a picture is worth a thousand words” 

• Bij plaatsgebrek , gebruik tabletop flip-charts
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GEBRUIKSGEMAK
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G E B R U I K S G E M A K 

Hiermee bedoelen we gebruiksvriendelijkheid en éénduidigheid in gebruik  in één, en dit op zo veel mogelijk zaken 
binnen uw ruimte toegepast. Het is de bedoeling dat de ruimte effectief, efficiënt en naar tevredenheid door iedereen 
kan gebruikt worden.

Technologische faciliteiten
We denken al bijna met weemoed terug aan de tijd dat we drie koffers mee moesten slepen om een tien minuten 
durende presentatie te geven aan de klant. Eén koffer voor de laptop, één voor de projector en één voor de papieren. 
Voordat je kon beginnen stond het zweet al met enkele millimeters op je rug en voorhoofd, want inmiddels had je al 
30 meter kabel getrokken, de projector gepositioneerd en een kop koffie gehaald om jezelf te kalmeren omdat dat 
ding geen beeld kreeg. 
Jammer genoeg ligt dat geklungel nog niet helemaal achter ons.

Laten we eerlijk zijn, wie leest er tegenwoordig nog een gebruiksaanwijzing? Mobiele telefoons bijvoorbeeld worden 
zo krachtig dat je er alles kunt, wat je met een computer ook kunt. Maar lees je echt de handleiding om alleen maar 
te telefoneren?  We verwachten dat apparaten gebruiksvriendelijk genoeg zijn, zodat we die onmiddellijk zonder 
voorbereiding kunnen gebruiken. Gezien dit niet zo voor de hand liggend is, verliezen we vaak veel kostbare tijd met 
proberen (trial and error) of we gebruiken maar een fractie van dat wat het betreffende apparaat zou kunnen. Dit is 
met het gebruik van alle voorzieningen in een brainstormruimte of op een creatieve werkplek net hetzelfde. 

Het heeft geen enkele zin om uw ruimte met alle nieuwste snufjes uit te rusten van automatische verduistering 
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tot automatische elektronische notulering, als het voor niemand duidelijk is, hoe je die systemen kunt gebruiken. 
Gebruiksgemak moet voorop staan bij de keuzes die u hieromtrent maakt. 

Stel je ook de vraag welke techniek en je ter beschikking hebt. Het lijkt een stomme vraag, maar wie heeft nog geen 
sessie bijgewoond waar de presentator er geen rekening mee had gehouden dat er geen wi-fi was of dat men de 
techniek niet aan de praat kreeg omdat het juiste snoertje er niet was.  Dit is een valse start en geeft bovendien het 
meest foute signaal dat je kunt geven. Vermijd dergelijke taferelen door ervoor te zorgen dat alle materiaal aanwezig 
is én dat dit materiaal op elkaar afgestemd is  en al geïnstalleerd is. 

Intuïtieve inrichting 
Daarnaast is het belangrijk dat je bij de functionele inrichting van uw ruimte op zoek gaat naar de meest intuïtieve 
interface. Hiermee bedoelen we dat een lichtschakelaar er bijvoorbeeld best uitziet als een lichtschakelaar en dat deze 
dan best ook geplaatst wordt, waar men een lichtschakelaar verwacht. Het volgen van een zekere ontwerp-logica of 
functioneel design van een ruimte betekent namelijk niet persé dat uw ruimte saai moet zijn.  Maar het garandeert wel 
dat ze makkelijk zal zijn om in te werken. Dat komt de productiviteit en efficiëntie alleen maar ten goede.  Misschien 
mag dit dan een klein pleidooi zijn om het gezonde boerenverstand te herwaarderen.

• Overal professioneel en draadloos netwerk, tot in de koffieruimte toe is een meerwaarde

• Paswoorden of gebruikerscodes moeten vlot (mee-)gedeeld  kunnen worden

• Gebruik pictogrammen, die zijn niet taalgevoelig en makkelijk verstaanbaar 

• Voorzie een virtuele rondleiding, dan kunnen mensen zich voorbereiden

• Zorg voor een minimale handleiding 
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RE-FRESH
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R E - F R E S H

Onder bovenstaande noemer, willen we het hebben over het belang van pauze en catering in uw werkomgeving. De 
titel re-fresh doelt  letterlijk op het zich her-bronnen of oppeppen tussendoor. Maar als we het in een breder kader  
plaatsen, gaat het ook om zich goed voelen  of welzijn op het werk. Wat we vooral willen zeggen is: het hele plaatje 
telt’.

Het belang van pauze
Een spreekwoord zegt: “de mens is gemaakt voor de sprint en niet voor de marathon”. De hele dag doorwerken zonder 
de tijd te nemen om de benen te strekken, een stukje te wandelen en behoorlijk te lunchen is eigenlijk een aanslag op 
de gezondheid. Ook de werkprestaties worden in de loopderdag aanzienlijk minder als er geen een pauze is geweest. 
De functie van een pauze is het verwerken van stress, het herladen van het potentieel dat nodig is om goed te werken. 
Af en toe pauzeren is dus belangrijk zowel in je gewone werkritme als specifiek in een brainstormsessie. 

De pauze-knop 
Een pauze nemen wil niet zeggen op je stoel blijven zitten en persoonlijke mails beantwoorden, maar daadwerkelijk 
even de pauze-knop induwen. Dit kan zijn door even de benen te gaan strekken en je werk-of vergaderruimte fysiek te 
verlaten.  Denk na bij de inrichting van een nieuwe ruimte of er een ‘ontsnappingsmogelijkheid ‘voorzien is. Misschien 
is er in de hall nog een ruimte die je als lounge kunt gebruiken, of kun je ergens een  soort kleine bibliotheek voorzien, 
waar mensen vlug eens door de krant kunnen bladeren.
Je hoeft niet noodzakelijk de ruimte te verlaten, je kunt net zo goed  bijna letterlijk de pauze-knop induwen door even 
de sfeer in de ruimte om te gooien bijvoorbeeld  door de radio even op te zetten of door de lichtinstelling  in de ruimte 
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aan te passen. Zorg dat  je iets in de ruimte kunt veranderen, zodat het voor iedereen duidelijk is dat er gepauzeerd 
wordt. Om aan te geven dat de pauze gedaan is, schakel je gewoon weer over naar de werk-modus.

Sport en ontspanning 
Je kunt je de vraag stellen: zorgt een tafeltennistafel in de gang nu wel of niet voor betere prestaties?  Een sluitend 
antwoord hierop is er niet. Maar het staat wel vast dat mensen door een goede werksfeer, zich beter gaan voelen op 
het werk. Daardoor zijn zij niet bang om innovatieve ideeën te delen. Ontspanning kun je bekomen door spontane 
interactie, een gezellige babbel aan het kopieerapparaat bijvoorbeeld. Maar je hoeft dit niet af te wachten . Je kunt 
dit gevoel stimuleren. Ook hier zijn er mogelijkheden binnen ieders budget. Natuurlijk genieten mensen van hun 
dagelijkse wedstrijdje badminton in de keurig ingerichte sportzaal en klinkt een bedrijfsfitness heerlijk. Maar een 
gezamenlijke lunchtafel, een gezelschapsspel, spelcomputer of snelle powernap, kunnen wellicht hetzelfde resultaat 
bereiken. Het dartbord wordt op die manier naast een plek van ontspanning ook de broedplaats voor nieuwe ideeën 
en kennisoverdracht. 

De startknop 
Je komt frisser terug van je pauze. Zorg er dan ook voor, dat je meteen weer midden in de materie kunt duiken. De 
volgende anderhalf tot twee uur ben je veel productiever dan wanneer je gewoon doorgegaan was. Bovendien is er 
vaak onbewust van alles gebeurd bij je. Zo heb je na een pauze soms ‘vanzelf’ de oplossing voor iets. Maak gebruik van 
die opportuniteit en zorg er dus voor dat je na een pauze onmiddellijk en efficiënt weer aan de slag kunt.

Het belang van koffie 
Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe uw bedrijf zou draaien als u of uw medewerkers niet af en toe een kop koffie 
kunnen halen? Al is het alleen maar om het praatje bij het koffieapparaat. Natuurlijk is niet alleen de koffie van belang,  
met deze metafoor bedoelen we de volledige voorziening van eten en drinken. Samen eten en drinken geeft mensen 
een welkom en comfortabel gevoel. Het stimuleert ook het groepsgevoel en mensen komen los door de informele 
sfeer tijdens de koffie- of lunchpauze. Zorg dus voor catering mogelijkheden in de nabijheid. Let wel op dat je de 
keuken niet te dicht bij uw creatieve werkomgeving plaatst, want etensgeuren zijn allesoverheersend. 

De kerngedachte hier is dat uw ruimte, uw pauze moet kunnen ondersteunen.
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• 
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RANDVOORWAARDEN
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R A N D V O O R W A A R D E N

Naast de brede werkomgeving hebben we in eerste instantie ook heel wat onderzoek verricht naar specifieke 
brainstorm omgevingen. Alhoewel dit niet de focus van ons onderzoek is geweest, willen we toch graag het belang 
aanhalen van een te volgen structuur en aan aantal algemene regels. 

Een brainstorm of idee-generatie sessie is geen methode om beslissingen te nemen: beslissen is keuzes maken tussen 
bekende opties, brainstormen is nieuwe opties zoeken.

Een creatieve sessie is geen thee-kransje. Het gaat om doelgericht en efficiënt werken. Zorg er dan ook voor dat er een 
duidelijk stappenplan is opgesteld, zodat de sessie niet als te vrijblijvend wordt ervaren.

Als basis hebben wij 3 minimale stappen geselecteerd die je ook in heel wat van de gespecialiseerde literatuur kunt 
terugvinden: 

 1. De voorbereiding en probleemdefinitie
 2. De idee generatie 
 3. De evaluatie en selectie
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1 .  D e  v o o r b e r e i d i n g  e n  p r o b l e e m d e f i n i t i e

Richtlijnen en spelregels
Geef uw deelnemers duidelijke richtlijnen: zowel wat betreft de praktische zaken: zoals GSM’s dienen afgezet te 
worden, computers dienen enkel ter ondersteuning van de sessie, niet om snel e-mails te checken, deelnemers 
moeten ongestoord kunnen werken, andere medewerkers kunnen niet binnen en buiten lopen.

Maar stel  op voorhand ook duidelijke spelregels op:

1. Streef naar kwantiteit: hoe meer ideeën, hoe beter.

2.  Ideeën mogen niet bekritiseerd, beoordeeld of geëvalueerd worden. Het is niet toegestaan om ideeën tijdens 
het brainstormen te beoordelen. Zelfs het meest waardeloze idee kan leiden naar een goed idee, omdat het als 
input kan dienen voor een andere persoon.

3.  ‘Freewheeling’ wordt aangemoedigd: probeer zoveel mogelijk onconventionele en innovatieve ideeën te 
bedenken.“Imagination is more important than knowledge” is een uitspraak van Albert Einstein die ook geldt 
tijdens brainstormen. Er zijn geen ‘verkeerde’ ideeën, juist door alles te zeggen wat in je opkomt, kan je andere 
mensen inspireren.

4. Combineer en borduur voort op ideeën die reeds genoemd zijn. (Sutton & Hargadon, 1996)
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Deelnemers
Denk na over uw groepsgrootte: De ideale groepsgrootte bestaat volgens Osborn (1963) uit 5 tot maximaal 12 
personen. Uit de latere literatuur blijkt dat er geen eenduidige aanbeveling bestaat met betrekking tot het meest 
ideale aantal mensen dat aan een brainstormsessie moet deelnemen, teneinde de productiviteit te bevorderen. Wij 
willen ons dan ook niet op een bepaald aantal vastpinnen, maar geven graag mee dat men zich toch deze vraag moet 
stellen op voorhand.
 
Denk na over de verschillende rollen en de samenstelling van uw groep: 
 
Zorg ervoor dat de verschillende rollen in uw groep duidelijk zijn:

• de probleemeigenaar: legt het probleem  uit, stelt vraagstelling en of briefing op

• de deelnemers: zorg voor verscheidenheid en friskijkers, zie verder

•  de facilitator: begeleidt de groep en het proces. Hij/zij is verantwoordelijk voor de tijdsbewaking en de spelregels

•  de scribent: is degene die alles uit de brainstormsessie noteert. Deze rol is zeer belangrijk voor een goede  
verwerking van de resultaten achteraf

Zoek naar voldoende diversiteit in uw groepssamenstelling:
Volgens sommigen bestaat de ideale groep uit:
• 1/3 specialisten
• 1/3 specialisten

• 1/3 generalisten t.a.v. het probleem 

• 1/3 friskijkers 

Friskijkers zijn personen die onbevangen en ongebonden participeren in een creatief proces: een ‘blanco’ deelnemer. 
(worden ook soms wel eens wilde ganzen genoemd).
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Wij willen in deze strikte indeling zo ver niet gaan, maar willen er wel op wijzen dat er voldoende diversiteit in uw 
groep moet zijn. Zorg voor een maximale kruisbestuiving zet bijvoorbeeld technici en marketeers bij elkaar . 

Zorg voor een evenwichtige verdeling onder de deelnemers wat betreft: 
• draagvlak 

• invalshoek of achtergrond expertise

• binnen/buiten organisatie 

• jong/oud 

• man/vrouw

Vermijd grote ego’s: Grote ego’s zijn dodelijk! Grote ego’s zijn lastig bij een brainstorm en het daadwerkelijk uitvoeren 
van vernieuwende ideeën. Zeker als deze grote ego’s sleutelspelers zijn in een veranderingstraject.

Briefing: 
Een degelijke creatieve sessie staat of valt met de voorbereiding. Als je spontaan onvoorbereid bij elkaar gaat zitten 
is de kans op een goed resultaat niet zo groot. Best zit je op voorhand samen met alle stakeholders: opdrachtgever, 
probleemeigenaar en facilitator. Leg een duidelijk doel vast en formuleer expliciet wat je wil bereiken. Een goede 
voorbereiding kan gemiddeld 2 dagen tijd vergen.

Besteed daarnaast ook de nodige aandacht aan je vraagstelling (deze mag niet te vaag blijven) en de briefing (het 
onderwerp van de brainstormsessie moet voor iedereen duidelijk zijn). Eventueel kun je  - afhankelijk van de vraag-en 
doelstelling - ook vragen aan het deelnemende team om al wat voorbereidend werk te doen, zogenaamd huiswerk.
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2 .  D e  i d e e  g e n e r a t i e  z e l f 

De duur van de sessie hangt af van de doelstelling, de groep en de ambities. Niettemin is het belangrijk op voorhand 
een duurtijd af te spreken en die ook te bewaken.
Menselijke hersenen zijn onderhevig aan verveling: zorg voor een interessante en boeiende uitdaging en zorg voor 
extra prikkels als de ideeënstroom dreigt stil te vallen. Dit kan je bijvoorbeeld doen aan de hand van rollenspellen, of 
visuele stimili. 
De facilitator speelt hier een belangrijke rol hij/zij moet de groep motiveren, de groepsdynamiek in de gaten houden 
en door middel van bepaalde vragen de groep richting nieuwe ideecategorieën te sturen.
 

3 .   D e  e v a l u a t i e  e n  s e l e c t i e

Zorg ervoor dat je nieuwe ideeën tot 1 week na de sessie nog kan bijvoegen. We noemen dit de incubatietijd:  nieuwe 
ideeën kunnen blijven rijpen, ook na afloop van de sessie.
Uit de tientallen, zo niet honderden ideeën die zijn bijeengebracht, moeten vervolgens de meest bruikbare ideeën 
worden geselecteerd, geëvalueerd en verder uitgewerkt. Dit is de moeilijkste en meest tijdrovende stap in het 
brainstormproces. Deze fase kan zowel door de groep als door vakspecialisten worden gerealiseerd. Er dient een 
verslag opgemaakt te worden en een actieplan met volgende stappen.
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