Werkvorm: Het vraagstuk
verkennen
(gebaseerd op de werkvorm ideeënmuur uit de Toolkit Netwerkleren, Ruud de Moor Stichting)

Met deze werkvorm verken je het innovatievraagstuk en krijg je een overzicht van belangrijke aspecten van het
vraagstuk. Iedereen krijgt de kans om met ideeën te komen. De werkvorm maakt het mogelijk om informatie te
verzamelen, te ordenen, te selecteren en ten slotte te verwerken tot een samenhangende aanpak of plan. Je kunt
deze werkvorm in een fysieke setting doen, maar het kan ook online.

Werkwijze
Voor deze werkvorm heb je nodig: een flip-over, dikke stiften
en een pakje post-its (of andere papiertjes en plakband) voor
iedere deelnemer. Doe je deze werkvorm online? Kies dan
voor bijvoorbeeld Padlet of Mural.
•	Formuleer het innovatievraagstuk dat je in het team
centraal wil stellen en controleer of dit draagvlak heeft
bij de deelnemers. Noteer het vraagstuk op de flip-over/
Padlet/Mural.
•	De deelnemers schrijven hun invallen op (digitale)
post-its.
•	Verzamel alle post-its op de flip-over/Padlet/Mural.
•	Bekijk de post-its samen en cluster de ideeën die bij
elkaar horen. De deelnemers geven namen aan deze
clusters.
•	Bespreek kort elk cluster: wat spreekt erin aan? Wat is de
focus? Met welke (delen van) clusters willen we aan de
slag gaan? Welke aspecten willen we verdiepen?

Wanneer gebruik je deze werkvorm als innovatieteam?
Deze werkvorm is inzetbaar wanneer je een complex thema/
vraag wilt bespreken, frisse en uiteenlopende ideeën wilt
verzamelen of wilt komen tot een samenhangend plan.
Als innovatieteam kun je de werkvorm in de eerste sessie
gebruiken voor een eerste oriëntatie op het vraagstuk.
In de tweede sessie kun je de werkvorm inzetten om tot
verdieping te komen (door bijvoorbeeld ideeën te formuleren
naar aanleiding van geraadpleegde literatuur of experts).
Met enige aanpassing kun je de werkvorm in de vierde
bijeenkomst gebruiken om een lijst op te stellen met
mogelijke prototypes.
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Vastleggen
Vergeet niet om de clusters van geeltjes vast te leggen door
er een foto van te maken. Werk je online, dan kun je de padlet
of mural bewaren of er een pdf of printscreen van maken.

