
 

Turbo-brainstorm 
 

 

WERKVORM 4 VAN INSPIRATIE 

DOEL 

• De omslag van een probleem richting oplossingen maken.  

TIJD 

• 25-40 minuten 
 

NODIG 

• Een groep collega’s, mag een heel team zijn. In groepjes van 5-8 
personen. 

• Eén persoon is procesbegeleider en vertelt wat de bedoeling is, 
bewaakt tijd, etc. 

• Grote flapovervellen en stiften. 
 
 

 

WERKWIJZE 

• De procesbegeleider vraagt wie er van de gehele groep VIP wil zijn: Vraag Inbrengend Persoon. Wie heeft er 
een werkdruk/werkplezier vraag waar hij/zij aan wil werken? Wie wil iets bereiken? En wil zijn collega’s daarbij 
laten meedenken? Aan de hand van de vragen de groep indelen in groepjes en rondes.  

• Bij een groep van twaalf personen en twee VIP’s kan een indeling van 2 subgroepen van 6 personen in 
één ronde handig zijn. Als er in deze groep vier VIP’s zijn kan gekozen worden voor dezelfde twee 
subgroepen, maar in twee rondes.  

• In sommige groepen kan het verstandig zijn om eerst de subgroep-indeling te maken en erna de subgroep 
zelf over wie VIP wordt te laten beslissen.   

• De VIP vertelt over zijn vraag, de coaches (groepsleden) stellen mooie vragen. Vragen in ieder geval ook ‘wat 
heb je tot nu toe geprobeerd en wat maakt dat je nog niet het gewenste effect hebt bereikt?’ (6 minuten). 

• De VIP leunt achterover en is stil. De coaches brainstormen samen over wat er allemaal zou kunnen werken. 
Eén van de coaches schrijft de ideeën op een grote flap. Even doorpraten over waarom iets wel/niet zal gaan 
werken is ok, maar vrij vlot vraagt de schrijvende coach de groep om weer door te gaan en nog meer mogelijke 
oplossingen te bedenken (7 minuten). 

• De VIP reageert en vertelt welke ideeën wel aanspreken. Op wat niet en waarom niet past gaat hij/zij niet in. De 
aandacht gaat naar wat wél zou kunnen werken en hoe dat zou kunnen. De VIP krijgt de flap met alle ideeën 
kado. (2 minuten)  

 

BELANGRIJK: 

• De tijdsdruk kan bij deze werkvorm positief, als pressure cooker werken. Het helpt om op de kern van de 
problematiek te focussen. Tijdbewaking is dus belangrijk!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


