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Werkvorm 25: Brainwriting
Naam: Brainwriting
Doel: Brainstormen
Aantal deelnemers: 5-300
Benodigdheden: Voorbedrukte formulieren, pennen

Wat is Brainwriting?

Brainwriting is een creatieve methode om ideeën te genereren door deze op 
te schrijven. Deze creatieve methode kent veel overeenkomsten met brain-
storming. Ideeën worden echter hierbij niet uitgesproken maar opgeschre-
ven. De methode is snel, eenvoudig en doeltreffend. Het is ook geschikt 
voor grote groepen. De deskundigheid en creativiteit van alle aanwezige 
deelnemers wordt benut.

Hoe werkt het?

Het werkt als volgt:

 1. Alle deelnemers krijgen een formulier op A4-formaat met daarop een 
aantal vakjes. Gebruik hiervoor bij voorkeur wat dikker papier. Als je 
gekleurd papier gebruikt valt het extra op.

 2. Laat de deelnemers bovenaan het formulier de vraag of de probleem-
stelling schrijven. Zorg dat je een aantal extra pennen bij je hebt voor 
mensen die geen pen bij zich hebben.

 3. Iedereen schrijft in de bovenste vakjes van het formulier één tot drie 
ideeën op.

 4. Vervolgens schuift iedereen het formulier naar de rechter buurman.
 5. Iedereen schrijft nu weer één tot drie ideeën op en laat zich inspireren 

door de ideeën die al op het vel staan.
 6. Deze stappen worden een aantal keren herhaald tot het formulier vol is.
 7. Laat de deelnemers het formulier nog één keer doorschuiven naar de 

rechter buurman.
 8. Iedereen kiest uit het formulier dat hij nu voor zich heeft de twee 

meest inspirerende ideeën. Om deze ideeën wordt een cirkel gezet.



 9. De omcirkelde ideeën worden met de groep gedeeld. De facilitator 
vraagt een paar ideeën op uit de groep.

 10. De deelnemers leveren de formulieren in bij de facilitator.
 11. Alle formulieren worden gekopieerd of overgetypt en nagezonden 

naar de deelnemers. Zo heeft iedereen een totaal overzicht van alle 
ideeën die zijn ingebracht.

Op deze werkwijze zijn nog een aantal varianten te bedenken. Zo is het 
ook mogelijk om mensen met de ingevulde formulieren in groepjes uiteen 
te laten gaan. Ze kunnen de omcirkelde ideeën dan verder uitwerken.

Vraag: …………

21 3 4

5 6 7 8

10 11 12

13 14 15 16

9

Een voorbeeld van een brainwriting formulier
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