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Tekenen heeft een positief effect op onze hersenen. Een brainstormsessie waarbij getekend wordt, klinkt dan ook best logisch. De Brown
Paper sessie is een creatieve manier om de hersenen te activeren en
zo tot de beste ideeën te komen. Hoe wij zo’n Brown Paper sessie bij
De Nieuwe Hanze Unie aanvliegen, vertellen we je hieronder.

DRIE RONDES, DRIE VRAGEN

Om structuur te houden tijdens
de sessie, is het aan te raden
om iemand als begeleider aan te
stellen.
Wij hebben drie rondes opgezet
waarin drie verschillende vragen
beantwoord worden:
1.Waar staan we nu? (Wat is er al
gedaan, wat weten we al?)
2.Waar willen we komen? (Wat is
de gewenste situatie?)
3.Hoe komen we daar? (Welke
middelen zijn er nodig?)
Door deze vragen te beantwoorden wordt er duidelijkheid en
vooral eenheid gecreëerd binnen
het project en staan alle neuzen
dezelfde kant op.

BROWN PAPER SESSIE VS.
REGULIERE BRAINSTORM

De Brown Paper sessie levert
meer duidelijkheid op over een
probleem/project. Er wordt van
iedereen verwacht dat hij of zij
iets bijdraagt, ongeacht het creativiteitsniveau. Dit maakt dan ook
dat een Brown Paper sessie een
completer beeld geeft dan een
reguliere brainstormsessie (waar
niet iedereen zich geroepen voelt
om iets te zeggen).

TIP
Ben je met een grote groep (meer dan
acht personen)? Verdeel de groep in
tweeën.
Beide groepen doen exact hetzelfde
als hiernaast omschreven. Wanneer de

Hoewel de drie bovengenoemde vragen breed inzetbaar zijn,
dienen ze meer als richtlijnen.
Het kan zijn dat voor jouw project
andere vragen toepasselijker zijn.

Creatief
brainstormen
Plan een
Brown Paper
sessie!
01 — DE NIEUWE HANZE UNIE - 2017

Iedereen pakt een stift en geeft
vervolgens antwoord op deze vragen door middel van tekeningen.

VAK DAT BROWN PAPER

Verdeel het papier in drie denkbeeldige vakken. Je begint de
eerste ronde aan de onder- of
bovenzijde (wat jij leuk vindt) en
start met het beantwoorden van
deze vraag. De tweede ronde
illustreer je op de tegenovergestelde zijde, waardoor er in het
midden een vak overblijft. Dit vak
bewaar je voor de derde vraag.
Bij de derde vraag ga je niet
alleen brainstormen over de
middelen, maar ook over de kansen en bedreigingen die kunnen
ontstaan tijdens het project.

groepen beide klaar zijn, pitchen ze hun
ideeën en geeft de luisterende groep
aanvullingen.

TEAMBUILDING

Naast dat een middagje kleuren
ontspannend is, is het ook nog
eens erg gezellig! Het is dan ook
een goede teambuildingtool. Bijvoorbeeld wanneer verschillende
personen aan hetzelfde project
werken en elkaar nog niet eerder ontmoet hebben.

GA ERVOOR!

Plan voor jouw project een Brown
Paper sessie en ervaar zelf de
plezier en resultaten die het
oplevert.
En eh, een ander kleur papier is
natuurlijk ook toegestaan (hoewel je de naam dan geen eer aan
doet natuurlijk).
Meer weten? Mail ons:
communicatie@denieuwehanzeunie.nl
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