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Sessie 8 Een ideaworkshop leiden 

Leerdoelen 

Leren hoe u een ideeënworkshop kunt faciliteren om ideeën voor FairShares-ondernemingen te genereren. 

Inhoud 

De ideaworkshop is de eerste fase in een FairShares Lab. Het doel is om relevante ideeën te genereren die in 

potentie duurzame activiteiten kunnen worden, en om beginnersteams te vormen die het idee met kracht 

ondersteunen en van draagvlak voorzien. Dit opent de deur naar het ontwikkelen van een FairShares-

onderneming. 

Een ideaworkshop is succesvol wanneer mensen na afloop een verbintenis hebben uitgesproken om het 

ondernemingsidee samen verder te ontwikkelen volgens het FairShares-model. Het resultaat van de workshop 

moet zijn dat er ideeën voor FairShares ondernemingen en beginnersteams voor het Labzijn vastgesteld. Deze 

kunnen vervolgens worden toegevoegd aan de projecten op het FairShares Platform. 

Een blauwdruk van een ideaworkshop met methoden kan er als volgt uitzien: 

• Nodig potentiële en geïnteresseerde personen uit voor een workshop om ondernemingsideeën te 

creëren. Die workshop kan een specifiek onderwerp hebben (bijv. Fietsenmaker of inclusie) of 

openstaan voor elk idee en onderwerp. 

• Verwelkom ze in het lab en introduceer de workshopagenda 

• Gebruik de OPERA-methode om deelnemers te helpen ideeën te genereren, te pitchen en te selecteren 

om aan te werken (zie Leermateriaal - OPERA-proces en ‘Extra materialen’ voor meer informatie). 

Het proces vordert door: 

• Own ideas/Eigen ideeën - elke persoon werkt afzonderlijk aan zijn/haar antwoorden op het gestelde 
onderwerp/vraag. 

• Pairing/Koppelen - voortbouwend op de aanname dat werken in paren een ‘veilige’ manier is om ideeën te 
delen, delen mensen hun antwoorden met elkaar. 

• Explaining/Uitleg - Elk paar beslist welke ideeën aan anderen moeten worden gepresenteerd. Ideeën 
kunnen verband houden met de startvraag of iets dat tijdens de discussie naar boven kwam. 

• Ranking/Rangorde aanbrengen - Nog steeds in paren werkend, brengt elke groep stemmen uit voor de 
ideeën die ze aan de anderen willen presenteren. Er kan slechts één stem worden uitgebracht voor de 
eigen ideeën. 

• Arranging/Schikken – Voorstellen die geen stemmen krijgen, worden verwijderd en de rest wordt 
gerangschikt in gemeenschappelijke thema's om actieplannen vorm te geven en te verduidelijken. 

• Introduceer de vier ‘primaire stakeholdergroepen’ van het FairShares-model 

• Plaats mensen in kleine groepen om de stakeholdergroepen te spelen. 

• Neem eerst het meest populaire idee en laat de groepen nadenken over wie stakeholders zijn en wat 

dat idee interessant voor hen maakt (FairShares Canvasvragen voor de ideaworkshop in het gele 

gedeelte). 

• Laat elke subgroep brainstormen over wat deze ideeën nodig hebben 

• Laat de groepen hun resultaten presenteren in een plenaire sessie en verrijk deze met feedback en 

verdere suggesties van de bredere groep. 

• Herhaal dat voor alle geselecteerde ideeën. 
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• Laat groepsleden zich aan een idee binden en vraag hen vervolgens om alle resultaten van de 

workshop op te slaan, op het platform te registreren en een FairShares incubatorwork-shop in te 

plannen. 

• Herhaal dat voor alle geselecteerde ideeën. 

• Bedank iedereen voor hun deelname, evalueer de workshop en sluit af 

Leeractiviteit 

Taak 1  

Lees het leermateriaal over OPERA, brainstormen en mindmapping (15 minuten) 

Taak 2  

Stel u voor dat u een groep van zes deelnemers hebt aan een ideaworkshop: 

1. Hoe laat u de groep kennismaken met de ideaworkshop? Introduceert u in het begin de 

brainstorming, mindmapping en OPERA-besluitvormingsprocessen, of gebruikt u deze 

gewoon als dat nodig is? 

2. Gebruik het document ‘Leeractiviteit - Ideaworkshop (sjabloon)’ om uw eigen programma te 

ontwerpen (agenda, methoden, hulpmiddelen, oefeningen). Schets hoe mensen te 

verwelkomen, de agenda op te stellen, tot en met evaluatie en afwerking. Maak uw eigen 

plan voor de organisatie van de workshop. 

3.  (Als u met een groep werkt, probeer ze dan op te delen in groepen belanghebbenden om 

de ideeën vanuit verschillende perspectieven te bespreken). 

Het document ‘Leeractiviteit - Ideaworkshop’ maakt deel uit van de portfolio die u voor 

beoordeling moet indienen om een gecertificeerde FairShares Trainer te worden. 

Wat wordt verwacht van een FairShares Trainer 

Een ideaworkshop kunnen leiden 

Tijdlijn 

3 uur 

Benodigde middelen  

Face to Face leren: 

Flipoverpapier, pennen (voor brainstormen / mindmappen)OPERA Board / White Board, A4-papier / 

Post-It Notes, viltstiften (voor OPERA-besluitvorming)Kopieën van leermaterialen, activiteiten en 

extra materialen. 

Online onderzoek 

Laptop of desktopcomputer met internetverbinding, met toegang tot https://fsi.coop/courses. 

Evaluatie van de sessie 

• Was deze sessie nuttig voor u? 

• Voelt u zich in staat een ideaworkshop te leiden? 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://fsi.coop/courses
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Extra bronnen ter verdieping 

Een ideaworkshop begeleiden short , medium en long video 

Tools for ideas workshop 

Workshop presentation and preparation 

Activity ideas for recreation and relaxation 

Sample innovation workshop  

Innovation workshop guide 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.youtube.com/watch?v=Owf8emXuzAk
https://www.youtube.com/watch?v=cYqLELutivI
https://www.youtube.com/watch?v=3RwvbJgLwFA
https://www.dandad.org/en/d-ad-how-to-generate-design-ideas-workshop-creative-training-course/
https://www.aamc.org/download/358432/data/toolkitworkshoppresentations.pdf
https://www.gordon.edu/fs_download/pages/500%20Great%20Ideas%20Program.pdf
https://www.callaghaninnovation.govt.nz/sites/all/files/agile-workshops-april.pdf
https://innovation.sites.ku.dk/files/2014/01/How-to-guide_-Innovations-workshops_web.pdf

