
Brainstormen
met MindMapping

Doel

Handige brainstorm gids met handige tips

Behandelt alle stappen van het brainstormen

Begin rechtsboven en ga met de klok mee

Richtlijnen

Bepaal een tijdslimiet

Ga door als er goede
ideeën blijven komen

Ideeën niet beoordelen
Doe dit in een latere fase

Hoe meer ideeën, hoe beter
Focus op de kwantiteit

Benodigdheden

Pen en papier of computer/laptop

Horloge/stopwatch

Timerfunctie van MindManager

Deelnemers

Leider

Beoordeelt richtlijnen

Geeft een probleemdefinitie

Controleert de sessie
Blijf geconcentreerd

Niet te dominant

Moedigt aan
Creativiteit

Participatie

Deelnemers

Met verschillende achtergronden

Met meerdere specialiteiten

Die gebaat zijn bij de
resultaten van deze brainstorm

Notulist
Voert ideeën in de software in

Kan gebruik maken van
een standaard format

Proces

Fase 1 Probleemdefinitie

Fase 2 Ideeën genereren

divergeren

Fase 3 Groeperen en selecteren

convergeren

Fase 4 Acties/planvorming

Mindmap tips

Per nieuw idee een topic

Voer ideeën zoals ze komen
Volgorde willekeurig

Blijf bij

Gebruik subtopics om bestaande
ideeën uit te breiden

De brainstorm zelf

Golf 1: Divergeren

elke idee is goed

veilige omgeving

Golf 2: Convergeren

clusteren van ideeën

selectie van ideeën

Golf 3: Acties benoemen

bepalen eigenaar van idee

doelen en mijlpalen stellen

samenvatten en terugkoppelen aan deelnemers

Tip: Hou een
warm-up

Het is fout om meteen een
brainstorm 'in te duiken'

Gevolg: "Everyone says what they think untill
all ideas are dried up, then call it a day"

Na afloop

Verduidelijk, overleg en
geef prioriteit aan

Het herverdelen van de takken
in een logische volgorde

Gebruik kleuren en lijnen om te groeperen

Gebruik highlights om zaken op te laten vallen

Wijs iconen en toe waar nuttig

Verbind afhankelijke onderwerpen met een pijl

Het verdelen van de map over alle deelnemers

Een map kan
geëxporteerd
worden naar:

Website

Word document

Powerpoint
presentatie

Bepaal praktische oplossingen

Evalueer

Test

Review de oplossingen

Maak actieplan-map

Volgende stappen

Data

Verantwoordelijkheden

Deze mindmap is gemaakt door
www.worldofminds.com

http://www.worldofminds.com/

