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De oplossingencirkel  
Duur:  
Grootte: max. 12 
  

Doel 
 Concretiseren van een idee, zodat het een oplossing wordt.  
 Meten van draagvlak voor deze oplossing binnen de groep. 

 
Bruikbaar bij 
Een creatief proces om van een geselecteerd idee verder te brengen naar 
geaccepteerde oplossing. 
 
Meervoudige interesse 
Verbaal-Linguïstisch, Logisch-mathematisch, Interpersoonlijk. 
 
Aanpak 
 
In het creatieve proces zijn ideeën geopperd. In de stap erna zijn ideeën 
geselecteerd, bijv. met behulp van de COCD-box, 5x7 of stickeren.  
Deze ideeën hebben de potentie om een oplossing te worden en 
daadwerkelijk gerealiseerd te worden. We brengen ze nu naar een 
oplossing. 
 
Vraag de deelnemers welk idee ze willen adopteren om verder uit te 
werken. Iedere deelnemer adopteert een idee. Geef ze daarna tijd (bijv. 
15 min.) om het idee voor zichzelf verder uit te werken tot een 
oplossing en een pitch voor te bereiden. 
 
Laat de groep een cirkel vormen. De eerste idee-eigenaar gaat in de 
cirkel staan en pitcht zijn oplossing. De overige deelnemers stellen 
daarna vragen om de oplossing zo concreet mogelijk te krijgen. Tijdens 
de pitch en het vragen stellen geven zij d.m.v. positie kiezen t.o.v. de 
idee-eigenaar aan hoe duidelijk en uitgewerkt zij de oplossing vinden. 
Hoe verder weg hoe onduidelijker; hoe dichterbij hoe duidelijker. 
 
Stop na 15 min. of als er geen vragen meer zijn. Laat de deelnemers 
a.d.h.v. de gekozen posities bepalen of het idee afvalt, verder verdiept 
moet worden of opgepakt kan worden. 
 
Pak daarna het volgende idee op. 
 
Nodig 
Geprioriteerde ideeën. 
 
Variatie 
Maak m.b.v. tape cirkels op de grond. Geef de cirkel een naam, 
bijvoorbeeld afwijzen, twijfel, oppakken. 
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Tips 
 Stimuleer de groep om goede vragen te stellen. 
 Begrijp je zelf niet wat de idee-eigenaar vertelt, dan is er minimaal 

één deelnemer die het ook niet begrijpt. Stel op dat moment een 
verduidelijkingsvraag. 
  

Onderbouwing 
Je kiest altijd een positie met je lichaam. Door deze aanpak wordt jouw 
mening duidelijk zichtbaar voor de andere deelnemers. 
 
Bron 
COCD 
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