
Over de training 

 

Tijdens een overleg wordt vaak gebrain-
stormd over ideeën, voorstellen of moeten 
juist ideeën of voorstellen geformuleerd 
worden, maar 

• Wat zijn de processtappen in een  
effectieve brainstorm? 

• Hoe bouw je een agenda om deze  
processtappen? 

• Wat vraagt iedere processtap van de 
teamleden en hoe activeer je dat? 

• Welke technieken kan de begeleider/
facilitator gebruiken om een brainstorm-
groep ‘los’ te laten denken. En welke in-
zet vraagt dat van hem? 

• Hoe maak je van een goed idee een  
oplossing? 

• Hoe rond je een brainstorm af en hoe 
gaan je daarna verder? 

• Wat zijn de meest voorkomende valkuilen 
van een effectieve brainstorm? 

Tijdens deze eendaagse training krijg je 
antwoord op deze en nog veel meer vragen 
over brainstormen.  

Wat leer je tijdens de opleiding? 
 

We leren je: 

• De basistheorie van een creatief proces 
aan de hand van het model van Roger von 
Oech. 

• De vier stappen uit het model van Roger 
von Oech.. 

• Welke houding elke stap van de  
deelnemers vraagt. 

• Creativiteit stimuleren a.d.h.v. een aantal 
werkvormen die je aangereikt krijgt. 

• De rol van de opdrachtgever en de  
facilitator tijdens het creatieve proces. 

• De does and don’ts van brainstormen. 

• Technieken die je tijdens brainstormen 
kunt gebruiken. 

 

Oefenen 
Tijdens de training oefen je aan de hand van 
een case met de technieken die we je aan-
bieden. Aan het eind van de training krijg je 
de set met werkvormen mee. Je kunt ze 
daarna direct binnen je organisatie inzetten. 

 

Resultaat 
Je bent in staat een brainstorm  
te begeleiden. 

 

 

Inspirerende werkvormen 

voor een 

creatieve brainstorm 

Leer een creatieve brainstorm begeleiden       Voor wie is de opleiding bedoeld? 

De training is bedoeld voor ervaren facilita-

tors, die minimaal 10 sessies hebben begeleid 

of een opleiding, zoals ‘Faciliteren van Pro-

fessionals’, hebben gevolgd en die kennis  

willen opdoen van een creatief proces en 

creatieve technieken willen leren.  



     De trainers 

Henri Haarmans 

brengt meer dan 20 jaar ervaring 

met het faciliteren van bijeenkom-

sten in.  

Zijn enthousiasme voor  

faciliteren werkt aanstekelijk. 

      Trainingsmethode      Praktische zaken 

Kom in contact met ons 

06 - 44 656 751 

www.facilitation-academy.nl 

info@facilitation-academy.nl 

Judith de Jong 

brengt structuur daar waar mensen 

met hun handen in het haar zitten en 

niet meer weten wat ze moeten doen. 

Ze helpt hen om het  

Maatwerk 

Trainingen zijn pas echt effectief wanneer  

ze aansluiten op de dagelijkse werkelijkheid.  

Al onze trainingen zijn daarom maatwerk.  

Vanuit onze kennis en ervaring componeren  

we op basis van de specifieke klantvraag een  

maatwerktraining. 

 

Leren door te doen 

• We wisselen theorie af met veel  

oefeningen.  

• Je oefent met alle aspecten van faciliteren 

 

We trainen faciliterend 

Dat wil zeggen dat we ervan uitgaan dat de 

kennis, die nodig is om van elkaar te leren, in 

de groep aanwezig is.  

 

Trainers 

We trainen waar mogelijk met twee trainers.  

Hierdoor krijgen de deelnemers vanuit twee  

gezichtspunten reflectie. 

Aantal deelnemers 

De training wordt gegeven aan minimaal 4 

en maximaal 8 deelnemers. 

 

Locatie en opleidingstijden 
Deze training van één dag wordt gegeven  

in het centrum van Nederland.  

We trainen van 09:00 - 17:00 uur. 

 

Materiaal 

Bij de training ontvang je een set met werk-

vormen die je daarna direct in je eigen 

praktijk kunt inzetten. 

Actuele informatie en aanmelden 

De actuele opleidingsdata, locatie, investe-

ring, de algemene voorwaarden en de  

mogelijkheid tot aanmelden zijn te vinden op 

www.facilitation-academy.nl. 


