
Positive thinking: Brainstorm sessie, workshop
Werkvorm knelpuntenanalyse dementie

Wil jij de speerpunten van jouw samenwerkingsverband vaststellen? Deze werkvorm 
kun je gebruiken om gezamenlijk een focus te kiezen en acties te formuleren. 

Deze werkvorm laat deelnemers 
vanuit een positieve mindset feed-
back geven of een probleem of 
thema bespreken en is te gebruiken 
om:
• commitment te vergroten, 
• een verbetertraject vorm te 

geven, 
• samenwerking te bespreken 
• of input te krijgen voor een 

meerjarenplan. 

Doel

Hier kunnen diverse professionals 
uit het werkveld aan meedoen. , 
zoals inhoudelijke professionals 
(casemanagers, wijkverpleegkun-
digen, wijkwerkers, poh e.d.) en 
beleidsmakers en bestuursleden.

Doelgroep

Tijdsinvestering

30-40 minuten • Uitleg voor werkgroepjes op A4: 
Zie stap 3, 4, 5 en 6. 

• Flapovers in 3 vakken verdeeld, 
en stiften

• Post-its en pennen
• Tafels en stoelen

Benodigdheden

Kosten

Geen extra kosten, naast ruimte, 
koffie/thee



1. De workshopleider geeft uitleg over het thema en legt de werkvorm uit.
2. Deelnemers verdelen zich in groepjes van 5-6 personen rond een tafel.
3. Bovenaan de flap schrijven de deelnemers hun antwoord op de volgende vraag:
 Wat werkt volgens jouw werkervaring GOED t.a.v. …(het werk, de keten,    
 een groot thema)?
4. Vervolgens schrijven alle deelnemers hun 2 tops en 2 tips (t.a.v. het specifieke 

onderwerp, de vraag, het probleem) op een post-it. Dit plakken ze op de flapover.
5. De deelnemers gaan met elkaar in gesprek om de tops en tips te prioriteren, 

a.d.h.v. de volgende vragen: 
 Welke zijn vergelijkbaar?
 Welke zijn tegenstrijdig?
 Wat is de onderliggende motivatie voor een top of tip?
6. Onderaan de flap schrijft elke werkgroep welke 2 tops en 2 tips voor hen als 

groep prioriteit heeft en waarom.
7. De resultaten van stap 6 worden plenair in de workshop besproken. Vraag de 

groepjes om verduidelijking. Bespreek de bijzonderheden en/of trends van de 
input van alle groepjes samen. De workshoplgeeft nog eens het doel weer van 
de workshop. 

8. Gezamelijk worden de vervolgacties besproken en er worden afspraken gemaakt.

Stappenplan

Ervaring


