
 

De 16-vakjes-brainstormmethode om nieuwe 
ideeën te bedenken 
 
 
Wanneer te gebruiken? 
Het is een manier om nieuwe ideeën te bedenken bij een vraag van iemand en daar de kennis van 
de groep bij te benutten. Het leuke van de methode is dat je op elkaar voortbouwt maar niet 
hardop praat. Het is een korte en krachtige vorm die vaak heel veel nieuwe ideeën oplevert. Zeker 
als de samenstelling van de groep divers is. Verschillende perspectieven komen extra goed uit de 
verf in deze methode omdat het ‘in stilte werken’ elke stem evenveel ruimte geeft. 
 
 
Hoe werkt de methode? 

• Iemand in de groep wil graag ideeën verzamelen over een vraag die hij of zij heeft. De 
vraaginbrenger stelt de vraag aan de groep. De groep stelt eventueel nog wat vragen om 
helder te hebben waar het om draait. 

• Alle aanwezigen krijgen een A4 en vouwen die tweemaal in vieren. Zo ontstaat een wit vel 
met 16 gevouwen vakjes.  

• Alle aanwezigen nemen een pen (of, voor het effect werkt het ook goed als iedereen een 
andere kleur viltstift heeft) en gaan ideeën bedenken in antwoord op de vraag die voorligt. 
Een idee kan bestaan uit een voorstel voor actie, een nieuwe invalshoek of een voorbeeld 
dat je elders hebt gezien en misschien kan werken. De ideeën schrijf je op je papier. Elk 
vakje is bedoeld voor één idee. Het eerste idee schrijf je op in het vakje linksboven. Een 
idee dat voortbouwt op een idee dat er al stond, schrijf je op onder het vakje waar het idee 
in staat waar je op verder gaat. Een nieuw idee schrijf je op in een nieuwe kolom, dus 
rechts naast het vakje waar het eerste idee in stond. Zo ga je verder tot je geen ideeën (of 
geen vakjes) meer hebt.  

• Na een minuut (of andere tijd, kijk even of mensen klaar zijn met schrijven) schuift 
iedereen zijn of haar blaadje één plaats op, in de richting van de klok. Je hebt dan een 
nieuw papier voor je, met ideeën erop van de buurman of buurvrouw rechts van jou. Je 
gaat verder met ideeën bedenken op dit blaadje. Wederom geldt: een idee dat voortbouwt 
op een idee op papier zet je onder het betreffende idee. Een nieuw idee komt in een 
nieuwe kolom.  

• Nadat de blaadjes enkele keren rond zijn geweest en je opnieuw je eigen blaadje terug 
hebt, gaat de laatste ronde in.  

• De vraaginbrenger krijgt de stapel met zestienvakjes-vellen en mag hier zijn of haar 
voordeel mee doen. 

 



 

Tips 
• De methode kenmerkt zich door het werken in stilte. Onderzoek heeft laten zien dat het 

krachtig werkt om eerst individueel te brainstormen en daarna samen te verrijken wat er 
ligt. Je kunt dus variëren op de methode om na het verzamelen van de losse vellen, te 
kijken of er kruisbestuiving kan ontstaan. Dit kun je doen door met de groep door te 
denken op de voorstellen die de vraaginbrenger het meest kansrijk vindt om op door te 
bouwen.  

• Onderzoek naar creativiteit heeft laten zien dat ploeteren leidt tot nieuwe ideeën. Van dit 
principe kun je gebruik maken door de rondes niet te kort te laten duren. Als je denkt dat 
je geen ideeën meer hebt, moet je eigenlijk doorgaan. Juist daarna, al ploeterend dus, 
ontstaan goede ideeën.  

 
 
Bron 
We weten niet wat de oorsprong is van deze methode. Mocht je hier informatie over hebben neem 
dan contact op met Suzanne Verdonschot via sverdonschot@kessels-smit.com. 


