
Slim thuiswerken
gewoon maken

De digitale brainstorm

Mixit wil helpen om in deze periode 
productief te blijven, daarom delen 
we graag onze kennis over slim 
thuis samenwerken.

Bel ons gerust met vragen 
of benader één van onze 
Thuiswerkcoaches.

Eerste hulp bij 
thuiswerken

Je thuiswerkplek staat en communiceren met collega’s gaat oké, maar hoe krijg je op afstand dezelfde creatieve 
input van collega’s als wanneer jullie met zijn allen bij elkaar zijn? Een goed uitgevoerde brainstorm, ondersteund 
met de juiste tools, is in dit geval belangrijker dan ooit. Sterker nog, door dit goed onder de knie te krijgen kun je 
later veel tijd en post-its besparen.

Neem contact met ons op

Voordelen
• Geen post-its verspilling meer! 
• Geen tijd nodig om ideeën over te typen (of in te 

scannen) om ideeën van post-its naar digitale 
middelen te brengen.

• Met tools als bijvoorbeeld Accept mission kun je        
de ideeën direct beoordelen. 

• Met tools als Miro kun je de ideeën direct in een 
scrumboard zetten. 

Zit je vast? Stimuleer  
je creativiteit!
• Gebruik random stimuli van 

bijvoorbeeld een willekeurige 
wikipedia pagina.

• Gebruik Mapcrunch en bedenk 
hoe ze het probleem op die locatie 
zouden oplossen.  

• Leef je in jouw idool en bedenk hoe 
hij/zij dit probleem zou oplossen.

• Creativiteit komt met de tijd, ga 
even een rondje buiten lopen.

Regels

Om in een energieke en creatieve modus 
te komen, is het thuis nog belangrijker om 
genoeg energizers te doen. Hieronder een 
aantal energizers die je vanuit huis kan doen.

Digitale energizers

• Zoek de verschillen: Een persoon laat met zijn 
webcam een specifiek stuk van de kamer zien. (bv 
een kast) Deze persoon zet even de camera uit en 
past wat dingen aan in de kast. De andere deelnemers 
proberen alle verschillen te zoeken. 

• Na-apen: Iedereen doet zijn camera aan. Een persoon 
doet een specifieke beweging bijvoorbeeld een aap, 
de rest doet deze na. De eerste persoon die af is doet 
nu een beweging.

• Er bestaan geen gekke ideeën, ook  niet digitaal. 
• Iedereen is actief betrokken bij de brainstorm en 

niet met iets anders bezig.
• Het draait niet om kwaliteit en kritisch zijn komt op 

een later moment.

Soorten brainstorm

Naam              Aantal personen         Digitale tools

Korte gezamenlijke       6 - 8 personen         • Miro

brainstorm            • Stormboard

             • Mural 

                 (2-8 personen)

             + online   

             vergadertool

Digitale ideeënbus         > 8 personen         • Accept Mission

Solo brainstorm               1 persoon          • Mindmeister
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Bekende 
oplossingen

Ongewone
oplossingen

Waardevolle
oplossingen

1e wave 2e wave 3e wave Tijd

https://www.mixit.nl/thuiswerk-spreekuur
https://www.mixit.nl/contact
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arques_(Aveyron)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arques_(Aveyron)
https://www.mapcrunch.com/
https://miro.com/
https://stormboard.com/
https://mural.co/
https://acceptmission.com/
https://thuiswerktoolkit.nl/portfolio_page/brainstorm/solo-brainstorm/
https://www.mindmeister.com/nl

