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INHOUDSTAFEL

Ideate-fase
• Inleiding
• Divergeren
• Convergeren
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Inleiding
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Situering
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Situering
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Inleiding

• Zoveel mogelijk ideeën/oplossingen genereren

• Verschillende technieken

• Boeiendste fase
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Inleiding

• Juiste vragen stellen, sterke focus op eindgebruiker

• Verder kijken dan “standaard” oplossingen

• Sterke punten en inzichten van groepsleden samenbrengen

• Onverwachte kansen voor innovatie ontdekken

• Volume en variatie aanbrengen in innovatie-opties
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Inleiding

• De Ideate-fase verloopt typisch in drie stappen:
1. Vraagstelling
2. Divergeren
3. Convergeren
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Stap 1: vraagstelling

• Stel één concrete vraag, b.v. ‘hoe kunnen we ouders met 
elkaar in contact brengen om op elkaars kinderen te passen?’

• Geef voldoende context (doelgroep, bedrijfssector...)

• Leg niet te veel randvoorwaarden op
• ‘het budget is...’
• ‘een goed idee is bijvoorbeeld...’
• ‘dit hoeft er niet in te zitten’
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Stap 2: divergeren

• Divergeren = ideeën genereren

• Eigenlijke brainstorm

• Geen regels voor ideeën

• Kwantiteit > kwaliteit

• Loskomen van vraag dmv associaties

• Loskomen van idee (“out-of-the-box”)
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Stap 2: divergeren

• Tips:
• Vorm geen oordeel!
• Noteer alle ideeën, elke idee is Ok! Ook de wilde onhaalbare
• Bouw verder op ideeën
• Blijf gefocust op de vraag en ga niet te veel in detail
• Blijf doorgaan, stop niet bij één fantastisch idee
• Vertel elk idee, ook al ben je zelf niet overtuigd
• Luister naar elkaar
• Hou het kort
• Kan je het niet uitleggen, probeer het te tekenen of geef een 

voorbeeld
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Stap 3: convergeren

• Convergeren = selecteren

• Filteren, sorteren en/of classificatie van ideeën

• Niet eenvoudig: kan sterk beïnvloed worden:
• persoonlijkheden
• de stemming van het moment

• Eindig met een shortlist van een maximaal 10 à 15-tal ideeën
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Stap 3: convergeren
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Stappen: samenvatting

Ideate15

Ideate

Bron: https://uxthink.files.wordpress.com/2010/01/picture-26.png



Experimentje

• Groep A: https://tinyurl.com/y2d2m5wp
• Groep B: https://tinyurl.com/y5kxa2u2
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Divergeren
Brainstormtechnieken
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Brainstorm

• Deelnemers delen spontaan hun ideeën

• Nieuwe ideeën door verder te bouwen op andere ideeën

• “1 + 1 = 3”

• Geen kritiek!

• Alle ideeën zijn goed, ook gekke en onhaalbare ideeën!
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Brainstorm: tips

• Tijdslimiet (15 tot 60 minuten)

• Stel oordelen en kritiek uit (ook non-verbaal)

• Moedig rare, gekke, wilde ideeën aan

• Kwantiteit > kwaliteit

• Werk visueel

• Eén conversatie tegelijkertijd
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Braindump

• Gelijkaardig aan brainstormen, maar individueel

• Iedere deelnemer schrijft zijn/haar ideeën op post-its

• Daarna ideeën in team overlopen

• Voordeel: iedereen komt aan bod
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Brainwriting

• 6-3-5 methode

• 6 deelnemers, 3 ideeën, 5 rondes

• 6 x 3 = 18 ideeën per formulier à totaal: 18 x 6 = 108 ideeën!

• Ook mogelijk in andere formats
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Brainwriting

• Iedereen komt aan bod

• Voortbouwen op voorgaande ideeën

• Kan ook op afstand georganiseerd worden
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Brainwalk

• Gelijkaardig aan Brainwriting

• Deelnemers lopen rond

• Voegen ideeën toe aan “idea stations”

Ideate23

Ideate



Worst Possible Idea

• Zo veel mogelijk slechte ideeën

• Neemt angst, gebrek aan zelfvertrouwen weg
• Speelsere, avontuurlijkere ideeën

• Slechte ideeën omvormen naar goede
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Mindmap

• “web”

• Relaties tussen begrippen

• Centraal thema
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Mindmap
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Bron: https://learningfundamentals.com.au/developing-razor-sharp-focus-with-zen-habits-blogger-leo-babauta/



SCAMPER

• Substitute

• Combine

• Adapt

• Modify

• Put to another use

• Eliminate

• Reverse/Rearrange
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Convergeren
Technieken om een idee te kiezen
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Post-it voting / Dot voting

1. Schrijf elk idee op aparte post-its

2. Iedere deelnemer krijgt beperkt aantal stemmen (3 à 4)

3. Deelnemers brengen stem uit (stickers, pennen)

• Variatie: gebruik verschillende kleuren
• Bv.: groen = goed idee, rood = slecht idee, …
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Post-it voting / Dot voting
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Bron: https://feedbackframes.com/not-dotmocracy/



Vier categorieën methode

• Ideeën indelen in vier categorieën:
• Meest rationeel
• Meest aantrekkelijk
• Gedurfd
• Wilde gok

• Kan gecombineerd worden met dot voting per categorie
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Vier categorieën methode
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Affinity diagrams

• Chaos omvormen naar groepen van informatie

1. Schrijf alle ideeën op post-its

2. Neem eerste post-it, dit vormt de eerste groep

3. Neem volgende post-it. Is dit idee gelijkaardig aan eerste?
• Indien ja: hang bij eerste, anders: nieuwe groep

4. Herhaal voor alle post-its

5. Bespreek de beste elementen per cluster

6. Benoem elke cluster

7. Prioriteer de verschillende clusters

8. Teken eventueel lijnen tussen gerelateerde ideeën/clusters
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Affinity diagrams
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Bron: https://uxdict.io/design-thinking-methods-affinity-diagrams-357bd8671ad4



Now Wow How Matrix
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Bron: https://www.interaction-design.org/literature/article/how-to-select-the-best-idea-by-the-end-of-an-ideation-session



Six Thinking Hats (Edward De Bono)

• 6 manieren om naar een idee te kijken

• Witte hoed: neutraal en objectief (feiten)

• Gele hoed: optimistisch en positief denken

• Zwarte hoed: negatief, kritisch denken (“advocaat van de duivel”)

• Rode hoed: emotionele kijk (gevoelens, emoties)

• Groene hoed: creativiteit, mogelijkheden, alternatieven

• Blauwe hoed: controlerend denken (denkproces ordenen)
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Six Thinking Hats (Edward De Bono)
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Bron: http://martijnvanson.weebly.com/blog/zes-denkhoeden-van-edward-de-bono



Bronnen

• https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-ideation-and-how-to-
prepare-for-ideation-sessions

• https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-how-to-use-the-best-
ideation-methods-brainstorming-braindumping-brainwriting-and-brainwalking

• https://www.toolshero.nl/creativiteit/brainwriting/

• https://www.interaction-design.org/literature/article/how-to-select-the-best-idea-by-
the-end-of-an-ideation-session
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Opwarming

• Vorm groepjes van twee en ga zo ver mogelijk uit elkaar zitten

• Jullie krijgen vijf minuten de tijd om 1000 manieren te 
bedenken waarop je een paperclip kunt gebruiken

• Noteer jullie antwoorden!
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