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Brainwriting

In deze werkvorm krijgt elke deelnemer eerst de tijd om 
zelf op ideeën te komen. Vervolgens krijgen de deelnemers 
ideeën van andere deelnemers voorgeschoteld die ze 
kunnen herwerken. Denk: een brainstorm waarbij je 
voortbouwt op iemand anders’ werk. Uiteindelijk krijg je 
je eigen ideeën terug, samen met de bijdragen van andere 
mensen. In duo bespreek je de resultaten en verfijn je tot 
een finaal idee.

Duur: 30-40min

Groepsgrootte: vanaf 4 deelnemers

Begeleiding: 1 persoon volstaat

Verslag: gebeurt tijdens de werkvorm door de deelnemers zelf

Benodigdheden: 

 Een online vergaderruimte waarin je mensen in breakout rooms kan plaatsen.

 De online spreadsheet template om ideeën te verzamelen en te delen.

 De presentatie die je kan gebruiken om stappen toe te lichten.

 Je persoonlijke link naar Bpart Live.

Heb je vragen bij de voorbereiding? Wil je graag dat iemand het voor jou 

komt begeleiden? Heb je geen online vergaderruimte met breakout rooms? 

Iets anders? Vraag het aan info@amai.vlaanderen

mailto:info@amai.vlaanderen
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Verloop in vogelvlucht

1. Voorbereiding

Alles klaar voor een goede start

2. Introductie - 10’

Doel en verloop van de werkvorm

3. Zelfreflectie - 3’

Iedereen noteert hun eigen ideeën

4. Doorschuiven – 9’

Je bouwt verder aan elkaars’ ideeën

5. Bespreken - 8’

Per twee verfijn je elkaars’ ideeën

6. Uploaden - 2’

Iedereen zet hun resultaat online

7. Nabespreken – 7’

Je gaat samen door alle resultaten
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1. Voorbereiding

Voorzie 40 minuten tijd met je groep. 

Bekijk de presentatie die je zal gebruiken tijdens de werkvorm zodat je weet wat je zal 

toelichten. 

Zorg dat alles helder is voor jezelf. Stel dat je deelnemer bent, zie je jezelf alle stappen 

doen?

Heb je graag hulp nodig om voor te bereiden? Of wil je graag dat iemand 

anders voor jou komt begeleiden? Heb je geen online vergaderruimte met 

breakout rooms? Iets anders? Vraag het aan info@amai.vlaanderen

2. Introductie - 10 minuten

ALGEMEEN

Schets kort de reden waarvoor je deze oefening doet. Je kan je daarvoor baseren op 

de doelstellingen van amai!, maar geef hier gerust een eigen betekenis aan.

Licht de verschillende stappen toe die je zal doorlopen in deze werkvorm.

Geef enkele voorbeelden van toepassingen van AI die relevant zijn.

SPREADSHEET

Geef aan dat de oefening deels binnen een Google Spreadsheet zal plaats vinden. 

Zo zal je je eigen ideeën kunnen noteren, en ook voortbouwen op de ideeën van 

iemand anders.

Deel de link naar de spreadsheet in de chat. Vraag de deelnemers om ze te volgen, 

hun naam te zoeken in het “overzicht” tabblad, en naar het juiste tabblad te gaan. 

Daar kunnen ze hun naam (en organisatie) typen.

mailto:info@amai.vlaanderen
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Vraag hen of ze vinden hoe ze naar een volgend tabblad kunnen gaan, dat zal nodig 

zijn in de volgende stappen.

Tot slot: vraag hen om naar het tabblad te gaan waar ze hun naam hebben 

genoteerd. Heeft iedereen een tabblad met hun eigen naam op? Dan kan je 

naar de volgende stap.

3. Zelfreflectie - 3 minuten

Vraag de deelnemers om een thema te kiezen, of geef aan binnen welk thema je zal 

werken.

  Thema’s: Klimaat en milieu / Mobiliteit / Gezondheid / Werk

Vraag de deelnemers om na te denken over de volgende vragen:

  Welke concrete vraag heb je voor je thema waarbij AI mogelijk een rol kan 

spelen?

  Heb je zelf al ideeën voor een mogelijke oplossing?

Laat hen hun ideeën noteren in de relevante vakjes in de Google Spreadsheet.  

Hiervoor krijgen ze 3 minuten.

4. Doorschuiven – 9 minuten

Geef aan dat we nu drie keer zullen doorschuiven naar een volgend tabblad. Dan zullen 

ze telkens de ideeën van andere deelnemers lezen, en kunnen ze hierop voortbouwen 

of herformuleren. Het doel is dus niet noodzakelijk om te verbeteren, wel om nieuwe 

perspectieven binnen te brengen.
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Vraag de deelnemers om naar het volgende tabblad te gaan. Dit kan via de blauwe link 

onder hun ingevuld veld. Ze komen meteen op de juiste plek terecht. De laatste gaat 

niet naar het volgende tabblad, maar terug naar het eerste.

Daar kunnen ze de ideeën van een andere deelnemer lezen. De bedoeling is nu dat ze 

de vraag en / of de oplossing anders formuleren.

Er wordt drie keer doorgeschoven. In de spreadsheet staat voor elke keer doorschuiven 

een ander vakje om een nieuwe variant van de vraag en oplossing te noteren. 

Elke doorschuif duurt 3 minuten.

5. Bespreken - 8 minuten

Geef aan dat de deelnemers zo meteen per twee worden gezet om elkaars’ ideeën te 

bespreken.

Bespreek wat er zal gebeuren. Om de beurt bezoeken ze elkaars’ tabblad en kijken 

ze naar de originele vraag en oplossing en de bijdragen van de andere deelnemers. 

Ze bespreken alle bijdragen en verfijnen de vraag en oplossing. 

  Dat moeten ze niet opschrijven in de spreadsheet, in de volgende stap geven 

ze dit in in een apart online platform.

  Ter duidelijkheid: ze moeten die input van beide tabbladen niet 

samenvoegen. Ze doen de oefening dus per tabblad apart.

Wanneer ze per 2 zijn, spreken ze meteen af met wiens tabblad ze starten. Ze krijgen 

4 minuten, daarna wordt er gewisseld van tabblad en krijgen ze opnieuw 4 minuten.

Zet de deelnemers per twee in een breakout room. Na vier minuten geef je de 

boodschap om van tabblad te verwisselen. Zie bijlage voor technische instructies 

op populaire platformen. 

Is een boodschap naar alle breakout rooms niet mogelijk? Geef dan aan dat ze 

8 minuten krijgen en zelf moeten bewaken dat ze na 4 minuten van tabblad wisselen.
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6. Uploaden - 2 minuten

Deel de link naar jouw persoonlijk Bpart Live platform met je deelnemers in de chat:

https://live.amai.vlaanderen/

Laat de deelnemers de juiste vergadering kiezen en vraag hen om hun vraag en idee 

in te geven als reactie op het platform. 

Let op: hou het beknopt! Je hebt max 240 tekens. Deelnemers kunnen 

meerdere reacties ingeven.

7. Nabespreken – resterende tijd

Wanneer deelnemers hun antwoorden hebben geüploaded kan je deze presenteren 

voor de groep en samen overlopen. Zie bijlage voor technische instructies.

Veel denkplezier!

https://live.amai.vlaanderen/

