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Papier + Stift =  Magie  
Duur: 2 min. 
Grootte: max. 
zichtbaar op je scherm 
  

Doel 
De reactie van de deelnemers op een vraag vastleggen. 
  
Bruikbaar bij 
Alle online sessie waar de deelnemers een enkelvoudig antwoord op een vraag 
kunnen geven. 
 
Meervoudige interesse 
Visueel-ruimtelijk, intrapersoonlijk, interpersoonlijk. 
 
Aanpak 
 
Bij online meetings loop je het risico van ‘dood door techniek’. M.a.w. voor elk 
dingetje gebruik je techniek. Antwoorden op een vraag in de chat of via een 
poll, white-boards, mentimeter etc. Het kan ook anders en dat kan voor de 
deelnemers een verademing zijn. 
   

 Geeft de deelnemers bij de uitnodiging voor de meeting opdracht papier en 
een donkergekleurde stift klaar te leggen voor de meeting.  
Als hierover vragen komen, dan is het antwoord: “Gewoon papier en een 
stift. Dus geen tablet etc.” 
 

 Het papier en stift kun je tijdens de online meeting op divers manieren 
gebruiken. Een paar voorbeelden: 

 "Schrijf een groot woord midden op het papier. Dat woord is het 
antwoord op de vraag: hoe gaat het vandaag? Je hebt 10 seconden, 
vanaf nu.” 
Na 10 seconden tonen de deelnemer het papier voor de camera. Daar 
maak je een prtscrn van. Eventueel kun je om een toelichting vragen. 
 

 “OK, iedereen die voor het doorvoeren van de procesaanpassing is, zet 
een plusteken op het papier. Als je ertegen bent, zet dan een min-teken 
op het papier. Over 3...2...1 houden we onze stemmen op.' 
Maak ook hiervan een prtscrn. Voordeel de stemming is anoniem. Er kan 
niet naar de persoon met de grootste mond of de leidinggevende 
gekeken worden wat die stemt. 
 

  “Laten we even de tijd nemen om over deze vraag na te denken. Ik zet 
de timer op 2 minuten. Iedereen schrijft zijn/haar  antwoord op, en we 
houden ze omhoog als ik het teken hiervoor geef. Vervolgens kijken we 
waar onze ideeën elkaar overlappen of aanvullen.” 
Maak hiervan een prtscrn en bespreek de ideeën met elkaar. 
 

 "We moeten de waarden voor deze KPI instellen — iedereen neemt even 
de tijd om hierover na te denken. Vervolgens schrijf je het getal op dat 
volgens jou het beste zou zijn. Je hebt 2 minuten." 
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 "We houden zo een pauze van 10 minuten. Schrijf op wat je zou willen 
dat er in je mok zit als je terugkomt. Het is prima om een wens te doen. 
Zelf zou ik nu wel een vakantieticket naar de Bahama’s erin willen 
vinden.” 
 

Nodig 
Papier 
Viltstiften. 
 
Bron 
Gray Miller 
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