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INSTRUCTIE BIJ:  

[ONT]REGELEN IN  
EEN UURTJE

VOORBEREIDING [± 30 MIN p/p] 

1. KEUZE VOOR AAN TE PAKKEN REGISTRATIE

Het doel van deze werkvorm is om een duidelijke registratie aan te pakken. Zorg voor een 

heldere omschrijving. Denk bijvoorbeeld aan de douchelijsten of looplijsten waar je als 

team vanaf wilt.  

2. HOE-KUNNEN-WE….

Schrijf een hoe-kunnen-we-vraag op. Het formuleren hiervan helpt je concrete 

oplossingen en acties te verwoorden. Deze stap kun je eventueel ook samen zetten tijdens 

de brainstorm. Reserveer hier dan wel tijd voor. 

WAT IS EEN HOE-KUNNEN WE VRAAG?

Achter een frustratie of achter kritiek zit altijd een wens of behoefte hoe je de situatie wél graag ziet. Met 

de brainstorm wil je ideeën en acties bedenken die daarop aansluiten. 

DE ‘HOE-KUNNEN-WE-VRAAG’ MOET STIMULEREN EN ENTHOUSIASMEREN. DAAROM IS DEZE VRAAG: 

•  positief geformuleerd > vermijd de woorden zoals niet, nooit, geen, zonder;

• activerend en uitdagend > een tikkeltje overdreven en ambitieus;

• duidelijk en afgebakend > de vraag roept geen nieuwe vragen op;

• creatief > vermijd jargon (zoek naar synoniemen);  

•  kort en krachtig;

•  gericht op acties waar je zelf invloed op hebt. 

VOORBEELD:  ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we stoppen met het gebruik van de douchelijsten?’ 

MEER TIJD 
VOOR ZORG, 
MEER WERK-

PLEZIER!
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AAN DE SLAG [± 60 MIN]

 

START [± 10 MIN]

STAP 1: 
De gespreksleider licht kort het doel van deze ontregelsessie toe. 

STAP 2: 
De gespreksleider leidt de gekozen registratie en de geformuleerde Hoe-kunnen-we-vraag 

in. De deelnemers geven aan of deze beschrijving de kern van het probleem is. 

BRAINSTORMEN  [± 20 MIN]

STAP 3:
Iedere deelnemer brainstormt nu individueel over ideeën die kunnen helpen om de Hoe-

kunnen-we-vraag te beantwoorden. Dit gebeurt in twee rondes van ieder vijf minuten. De 

eerste ronde gaat over je hoofd leegmaken. En de tweede ronde richt zich op out-of-the-

box ideeën. Alle ideeën schrijft ieder voor zichzelf op een apart papier. Deze ideeën komen 

nog niet op de poster.

OUT-OF-THE BOX IDEEËN
De eerste fase van de brainstorm is het ‘leegmaken’ van je hoofd. Alle ideeën worden 

opgeschreven. Meestal komen hier de voor de hand liggende, logische oplossingen uit. 

Als iedereen ‘uitgedacht’ is, kun je creatieve ideeën stimuleren. Dat doe je door het pro-

bleem van heel verschillende kanten te benaderen, grenzeloos te fantaseren en associë-

ren. Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen:

•  Belemmeringen weghalen: Hoe zou je het probleem aanpakken als je alle tijd en al het 

geld in de wereld had?

•  Denk vanuit een superheld: Wat zou je aan het probleem veranderen als je [superheld] 

zou zijn?  

STAP 4: 

Iedereen heeft nu ideeën bedacht op de Hoe-kunnen-we-vraag. Daarna kiest iedereen de 

twee eigen beste ideeën uit en schrijft deze op post-its. Deze komen op de poster. 

STAP 5:  

Iedereen licht diens twee beste ideeën kort toe. Kijk welke bedachte ideeën hetzelfde zijn 

of op elkaar lijken. Groepeer deze door de post-its bij elkaar te plakken.
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GEZAMENLIJKE OPLOSSINGEN [± 15 MIN]

STAP 6:
Tijd om te gaan stemmen aan de hand van ‘stippenstemmen’. Een stem breng je uit door 

met een stift een stip op de post-it te zetten. De ideeën met de meeste stippen gaan jullie 

gebruiken om te [ont]regelen. Iedere deelnemer mag twee stemmen uitdelen.

[ONT]REGELEN MAAR! [± 15 MIN]

STAP 7:  

Bedenk met elkaar concrete acties om de gekozen ideeën uit te voeren. Maak de acties zo 

concreet dat je ze (bijna) direct na dit overleg op kan pakken. Hierbij bepaal je direct met 

elkaar wie de actiehouder per actie wordt. Zorg dat de acties dus zo geformuleerd zijn dat 

je er ook zelf mee aan de slag kan. 

STAP 8:
Bespreek met elkaar hoe je de uitkomsten aan elkaar terugkoppelt en vier de mijlpaal dat 

jullie zijn begonnen aan jullie ontregeltraject!

DOWNLOAD

Vul hier de 'hoe kunnen we' vraag in:

Gemeenschappelijk
ervaren regeldruk

60 minuten

Geen afleiding

Fysieke ruimte

MEER TIJD 
VOOR ZORG, 
MEER WERK-

PLEZIER!
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