
StormKit
Inhoud faciliteerkoffer

Heel veel post-its en stiften, meer heb je niet nodig
voor een sessie. Of toch wel? Wat is handig om
standaard in je eigen faciliteerkoffer te hebben zitten?
We delen een lijst met onze essentials voor je eigen
StormKit. Met plekken waar je de spullen online kunt
kopen. Uiteraard kun je je koffer uitbreiden met alles
waarvan je denkt dat het handig is om te hebben voor
het begeleiden van sessies. Veel faciliteer-plezier! 



Faciliteerkoffer
Inlegbakjes

De koffer

Goed, het kost wat, maar dan heb je ook wat. Wij zijn nog steeds erg blij met onze Neuland
koffers. Wil je een goedkoper alternatief? Een koffer die je zelf inricht kan natuurlijk ook! 

Associatiekaarten
Superorganisaties
Trendkaarten
Dierenkaarten

Kaartensets

Er gaat geen sessie voorbij dat we ze niet gebruiken: kaartensets. Met foto's, dieren,
trends of organisaties om te gebruiken tijdens een check-in of om vrijuit te associëren. 

https://nl.neuland.com/shop/workshopkoffer-sets/workshoptrolleys/workshoptrolley-novario-zonder-inhoud.html?c=17550
https://nl.neuland.com/shop/workshopkoffer-sets/sets/novario-box-sets-zwart.html?c=17550
https://stormpunt.nl/product/stormbooster-associatiekaarten/
https://stormpunt.nl/product/superorganisatie-kaarten/
https://stormpunt.nl/product/trendkaarten/
https://stormpunt.nl/product/dierenkaarten/


Post-its (de recycled super sticky ones van 3M zijn onze favoriet) 
Stiften (de bekende silo van de HEMA werkt prima) 
Rol schilderstape (wij zweren bij de paarse schilderstape van de Action) 
Markers (die van Neuland zijn de fijnste die er zijn) 
Schaar en lijm
Stickers voor dot voting (8mm van Herma, in verschillende kleuren)
Wit A4 papier
Smiley posters om te gebruiken voor feedback achteraf
Herbruikbare bakjes voor snacks
Een kleine speaker voor muziek (JBL heeft hiervoor fijne) 
Een clicker voor je presentatie
Een verloopstekker voor je laptop

Tools

In een sessie gebruiken wij heel veel materialen. Wat we inzetten hangt
natuurlijk af van het programma. Het is dan ook slim om op basis van je
stap-voor-stap sessieplan een lijst te maken met materialen die je nodig
hebt. En besluit je tijdens een sessie af te wijken van je plan en iets 
anders te doen? Als je alles meehebt, kán dat ook! 

https://www.post-it.com/3M/en_US/post-it/products/~/Post-it-Recycled-Super-Sticky-Notes-3-in-x-3-in-Oasis-Collection-24-Pads-Pack/?N=4327+3293361031+3294529207&rt=rud
https://www.hema.nl/kind/speelgoed/tekenen-knutselen/kleurstiften/viltstiften-emmer---100-stuks-15905024.html?gclid=CjwKCAjw5dqgBhBNEiwA7PryaCQzOqk0HBegOq6zdsYSChgGijixRlUz6kvg-Pq5JW9xvAt-sj6CVhoCBeoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.action.com/nl-nl/p/afplaktape-sensitive/
https://nl.neuland.com/shop/neuland-marker/
https://discountoffice.nl/p/etiket-herma-1831-rond-8mm-540st-ass/
https://stormpunt.nl/product/smiley-posters/
https://stormpunt.nl/product/smiley-posters/


Optioneel

Natuurlijk kun je nog veel meer soorten materialen inzetten in een sessie. We geven je een paar
opties mee. Dit gebruiken wij zelf heel regelmatig (maar past niet altijd in je faciliteerkoffer!) 

Uitwerkposters of ideeformulieren om dingen uit te
werken (deze maken wij vaak op maat)
Poster met inspiratiequotes of ideekillers om een
ruimte op te fleuren
Postkaarten (bijvoorbeeld voor wrap up oefeningen)

LEGO SERIOUS PLAY of PLAYMOBIL pro;
Een balletje om over te gooien
Muntjes of nepgeld om te gebruiken als
keuzetechniek
StormWaaier met meer dan 200 check-in vragen

https://stormpunt.nl/product/quote-posters/
https://stormpunt.nl/product/ideekiller-poster/
https://www.lego.com/nl-nl/themes/serious-play
https://pro.playmobil.com/
https://stormpunt.nl/product/stormwaaier/


Over 
STORMPUNT



"Als je doet wat je altijd deed, 
krijg je wat je altijd kreeg"

Einstein riep het 100 jaar geleden al. Zijn uitspraak is voor ons de
aanleiding om in alles wat we doen te zoeken naar vernieuwing. 

Wij zijn STORMPUNT. Wij helpen organisaties om zelf te vernieuwen,
door mensen te begeleiden in het bedenken en realiseren van nieuwe
strategieën en ideeën. Dat doen we altijd met een duidelijke focus op
resultaat. We gebruiken in onze aanpak creatieve werkvormen waarbij
we mensen prikkelen om patronen te doorbreken, snel beslissingen te
maken en ideeën te realiseren. 

Hoe je dat proces kunt begeleiden, leren we je in onze trainingen. Met
meer dan 1.000 sessies aan ervaring - zowel offline, online als hybride -
leren we je hoe je het maximale bereikt met een groep. Faciliteren is
het mooiste wat er is. Graag leren we je de kneepjes van ons vak. 

https://stormpunt.nl/trainingen/


Meer informatie

Wil je meer weten over STORMPUNT of heb je vragen?
Neem dan vooral contact op met Esther van der Storm
(06-48566952) of Marjolein Hutting (06-22772955). 
Of mail ons via contact@stormpunt.nl. 

mailto:contact@stormpunt.nl

