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"Dit is het!" Het is 2011 als ik mijn eerste creatieve sessie begeleid als onderdeel van een
training. Loeizenuwachtig ben ik, maar al na de eerste minuten word ik gegrepen door de flow
en het werken met de groep. Wat is het fantastisch om door de inzet van creatieve
werkvormen een groep te helpen om op nieuwe ideeën te komen. Ik stuiter na afloop de zaal
uit en besluit: hier ga ik mee verder. 

En zo geschiedde. In tien jaar begeleid ik meer dan 1.000 groepen als facilitator. Vanuit STORMPUNT
begeleiden we organisaties in allerlei soorten verandertrajecten. We gebruiken daarbij meerdere
methodieken: van Creative Problem Solving, Design Thinking en LEGO Serious Play, tot Scrum en
Versimpelen. Juist de combinatie van creativiteit met een focus op het bereiken van een concreet
resultaat, maakt dat we échte veranderingen weten te realiseren samen met onze opdrachtgevers. 

Toch sloop ook bij mij de routine er na de jaren in. Dat bleek in 2020, toen we door COVID-19
gedwongen werden thuis te werken. Ik had nog nooit een online sessie begeleid en was er stiekem
ook helemáál niet van overtuigd dat dit zou kunnen werken. Maar gedwongen door de situatie,
experimenteerden we in maart 2020 direct met het inzetten van een online whiteboard in onze eerste
online sessies. Dat bleek goed te werken. Sterker nog: in veel gevallen doen online sessies helemaal
niet onder voor de offline variant. Of werkt dit zelfs een stuk beter!

WOORD VOORAF

In een jaar begeleidden we met STORMPUNT
meer dan 300 online creatieve sessies en
trainingen. Deze kennis en ervaringen én de
werkvormen die we online inzetten delen we
met je in deze gids. Ik hoop dat je hier veel
inspiratie uit haalt. En heb je naar aanleiding
van de gids nog vragen? Neem dan contact met
me op via esther@stormpunt.nl. We helpen je
graag op weg!

Esther van der Storm
Oprichter STORMPUNT

mailto:%20esther@stormpunt.nl


WELKOM!

Echt goede online sessies begeleiden. Op een
creatieve manier, zodat mensen stuiterend de
digitale zaal verlaten. Mét concrete resultaten
waar je na de sessie met een team mee verder
kunt. Hoe je dat doet? Dat lees je in deze gids
voor creatieve facilitators. 

Van de opbouw van je sessie, tips voor je
instructies als facilitator, how-to’s van creatieve
werkvormen tot het gebruik van digitale tools: je
leest er in deze gids alles over. Voor jou als
procesbegeleider is deze gids een naslagwerk.
Zodat je zelfstandig en vol vertrouwen effectieve
(online) sessies kunt begeleiden met groepen.
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Voor facilitators

Deze gids is er voor facilitators. Maar wanneer ben je nu precies een facilitator? Wikipedia geeft als
definitie dat 'een facilitator een persoon is die de (rand)voorwaarden schept waaronder zowel
collectieve als individuele veranderprocessen op gang kunnen komen. Het woord is afkomstig uit het
Latijn van facilitare, wat vergemakkelijken, vereenvoudigen betekent. Ruime praktische ervaring in de
omgang met mensen en groepsprocessen is daarbij van belang, plus een sterk ontwikkelde intuïtie en
empathisch vermogen'. 

Facilitators kom je op allerlei plekken tegen en vaker dan je denkt. Een procesbegeleider,
workshopbegeleider of iemand die een vergadering voorzit: het zijn allemaal facilitators. De kans is
groot dat je ook zelf die rol al regelmatig hebt vervuld, soms misschien wel zonder je dit bewust 
te beseffen. Voor het gemak gebruiken we in dit digitale boek de term facilitator, maar je zou 
er dus ook alle voorgaande termen voor kunnen gebruiken. 

Deze gids is voor iedereen die wel eens online werkt met groepen. In deze gids vind je talloze tips die
je op weg kunnen helpen om meer creativiteit en interactie te brengen in je online vergaderingen en
sessies. Je hoeft geen ervaren facilitator te zijn om de oefeningen uit dit digitale boek te gebruiken.
Haal juist die oefeningen eruit die voor jou iets opleveren. En ga er vooral mee aan de slag. Door direct  
alle voor jou relevante tips en werkvormen in de praktijk toe te passen! 

LEESWIJZER

https://nl.wikipedia.org/wiki/Facilitator


Tijd en aantal personen

In ieder hoofdstuk komen dezelfde elementen terug: het belang van het onderwerp, een stuk theorie,
praktische toepassingen, oefeningen en tips voor jou als facilitator. Ook geven we soms leessuggesties
voor het geval je meer verdieping wenst. Je kunt de gids van voor-naar-achter lezen, maar ook kriskras
door elkaar. Met hyperlinks verwijzen we regelmatig naar informatie die je elders in de gids kunt
vinden of in externe bronnen. 

Er staan meer dan vijftig werkvormen in de gids die je kunt inzetten in je online sessies. We geven bij
iedere werkvorm aan voor hoeveel deelnemers de werkvorm goed werkt en hoeveel tijd je er
minimaal mee bezig bent. Deze informatie vind je steeds terug in de volgende iconen: 

Uiteraard kun je met de invulling van iedere werkvorm variëren. Door in kleinere groepen of 
 subgroepen te werken kan het zijn dat je minder tijd nodig hebt. Of voeg juist elementen toe
waardoor je met een groep meer de diepte in gaat. Kortom: mix en match en gebruik alle technieken
op je eigen manier. We hopen dat je je eigen creativiteit de volle ruimte kunt geven, door te gaan
spelen met alle inzichten die je via deze gids opdoet! 

Online staat centraal

In dit boek staat online faciliteren centraal. Maar vrijwel alle oefeningen zijn ook offline te gebruiken.
Sterker nog: dat was vóór 2020 onze standaard. Hoewel de tools en technische instructies verschillen,
blijven vrijwel alle stappen en instructies gelijk. In deze gids vind je daarom ook aanvullende tips voor
alle zaken die je niet moet vergeten wanneer je offline met een groep aan de slag gaat. 

Digitaal whiteboard Miro
Bij STORMPUNT werken we heel veel met het digitale whiteboard Miro, waarin we stap-voor-stap een
groep door een proces leiden. In dit boek vind je dan ook veel voorbeelden en instructies voor het
gebruik van Miro terug. Je kunt hiervoor ook 'digitaal whiteboard' lezen, want andere tools zoals Mural
of Padlet bieden vergelijkbare functionaliteiten en kun je dus ook prima toepassen om de in dit
digitale boek beschreven werkvormen te gebruiken. We hebben vanuit STORMPUNT geen relatie met
Miro, we zijn gewoon groot fan van de tool! 

aantal 
deelnemers

minimale duur
werkvorm in minuten
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We starten bij de basis: de opbouw van een
goede (online) sessie. Bewust zetten we online
tussen haakjes, want de verschillen tussen offline
en online zijn helemaal niet zo groot. Van het
doel van je sessie, tot de grove tijdslijn en het
maken van een stap-voor-stap sessieplan: ze zijn
essentieel om te zorgen dat je een goed
eindresultaat behaalt met je groep. Wat wel écht
anders is, zijn alle praktische en technische zaken
die je goed moet regelen. Ook de techniek komt
daarom uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. 



Van de opbouw, de tools en de communicatie vooraf: een sessie begeleiden betekent zoveel
méér dan je computer opstarten en instructies geven aan een groep. In dit hoofdstuk lees je
alle basisbeginselen om een goede sessie te ontwerpen.  

Het doel centraal
Voordat je aan een sessie begint is het belangrijk helder te hebben wat je met de bijeenkomst wil
bereiken. De sessie zelf is geen doel, maar een hulpmiddel om dat doel te bereiken. Wat wil je dat er
aan het einde van de sessie is bereikt? Logischerwijs bepaalt je doel dus eigenlijk alles: de duur van de
sessie, de opzet, de deelnemers, of de sessie eenmalig is of onderdeel uitmaakt van een langer traject,
wat de timing wordt en ga zo maar door. Hoe je het doel van je sessie scherp maakt lees je verderop in
deze gids. Daar gaan we in op de digitale intake met de opdrachtgever en de probleemverkenning
met een groep.

De opbouw: je basis

Wat je doel ook is, onze sessie opbouw is
steeds grofweg hetzelfde. Er is altijd een
kennismaking en introductie van het doel
of de vraag van de sessie. Daarna oefenen
we met de online tool en doen we een
aantal opwarmoefeningen. Vervolgens
gaan we aan de slag met de inhoud. We
ronden af met met de follow-up (hoe gaan
we verder?) en een wrap up.

Voor de opbouw van je sessie kun je
grofweg de volgende tijdsverdeling
aanhouden: 

SESSIES BOUWEN

Start, introductie en 
kennismaking10%

10%

70%

10%

Oefenen met de tool,
opwarmoefeningen

Kern, waarin je je doel 
gaat bereiken

Follow-up en afsluiting
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Divergeren is de fase waarin je vanuit een
vraagstuk zoveel mogelijk input,
oplossingen of ideeën bedenkt. In deze fase
maak je nog geen keuzes, maar is juist
kwantiteit leidend. Of je nu een vraagstuk
verkent, ideeën bedenkt, of
evaluatiepunten: het doel is om zoveel
mogelijk op te halen en te inventariseren. 

Convergeren is de fase waarin je keuzes
maakt. Vaak start dit met het clusteren van
de inzichten, maar dit hoeft niet. Daarna is
het tijd om te selecteren welke input of
ideeën het meest belangrijk zijn. Je werkt
met een groep vervolgens toe naar een
duidelijke focus. 

Divergeren en convergeren

Of je nu een sessie van een uur begeleidt of
veel langer met een groep aan de slag gaat: in
onze aanpak komen twee fases altijd terug:
divergeren en convergeren. 

Deze afwisseling van divergeren naar
convergeren zoals je in onderstaande
afbeelding ziet, zit standaard verweven in onze
sessies. Zie het als een constante flow, waarbij
je eerst vrijuit kunt denken en daarna met een
groep keuzes maakt. 

We bakenen deze twee fases duidelijk af. En dat
is meteen het grote verschil met de meeste
‘normale’ vergaderingen, waarin het bedenken
én beoordelen kriskras door elkaar loopt.
Hierdoor stokt de creatieve flow en ben je
uiteindelijk langer bezig. Realiseer je dus dat dit
twee verschillende fases zijn en houd hier
rekening mee in een vergadering of sessie. 

Je leest in hoofdstuk 6 meer over divergeren,
wanneer we ingaan op creatieve
denktechnieken om ideeën te genereren. In
hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 komt vervolgens
het convergeren aan bod. Daarin staat het
kiezen en uitwerken van ideeën centraal. 
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Tips bij de opbouw van een sessie

Het divergeren en convergeren zijn dus
standaard  fases in onze sessie-aanpak.
Daarnaast zijn er nog een aantal andere
basistips die goed zijn om in je achterhoofd te
houden wanneer je een sessie ontwerpt: 

Kies werkvormen die passen
Er bestaan héél veel leuke werkvormen. Maar
belangrijk is dat je tijdens je sessie niet in
tijdsnood komt, of nog erger, enorm uitloopt.
Zorg er daarom voor dat je werkvormen passen
bij het doel wat je wil bereiken én in de tijd die
je hebt. Less is more! Deze tip gaat ook op voor
je doelgroep: met een beginnersgroep kun je
beter niet al te ingewikkelde Miro functies
gebruiken. Daarnaast beperken wij altijd het
aantal tools: gebruik er maximaal twee. Zoom,
Miro en Mentimeter in één sessie is voor
deelnemers te veel van het goede. 

Wissel werkvormen af
Afwisseling in je sessie is belangrijk, zo houd je 
 je sessie dynamisch en blijven mensen
betrokken. Die afwisseling bereik je
bijvoorbeeld door na het werken in stilte,
hardop te gaan brainstormen. En werken in 
   

subgroepen wissel je af met werkvormen voor
de hele groep. Gebruik ook offline attributen:
bijvoorbeeld de inzet van LEGO of laat
deelnemers iets op een papieren post-it
schrijven en deze voor het beeld houden. Dat
zorgt er meteen voor dat mensen even met
hun ogen niet naar een scherm kijken.

Oefen met de tool
Misschien ben jij al heel handig met online tools
– je deelnemers wellicht nog niet. Vergeet dan
ook niet om echt even tijd in te ruimen om je
deelnemers te laten oefenen met de tool die je
gebruikt. Door aan het begin van de sessie hier
tijd aan te besteden kan iedereen goed
meedoen. 

Ken het verschil met offline
Het grootste verschil tussen offline en online
sessies, is dat je bij online veel strakker moet
plannen. Een online plan gooi je net wat minder
makkelijk om. Houd in je planning altijd
rekening met de inloop (online 15 tot 30
minuten) en de wrap up (napraten). Offline heb
je de opbouwtijd van de ruimte (1 uur) en het
opruimen (ook ongeveer een uur).
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