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Leg een witte, blauwe, gele, blauwe en rode cirkel in dezelfde ruimte. Overloop alle ideeën en laat de medewerkers bij één van

de vier kleuren gaan staan. Kom zo te weten hoe iedereen tegenover elk idee staat, wat ze haalbaar vinden en waar de

drempels zitten. Laat tijdens deze oefening de medewerkers met elkaar in gesprek gaan en sta voldoende stil bij hun motivatie

van kleurkeuze. Betekenis van de verschillende kleuren kan je indien gewenst op de cirkels zelf schrijven:

      Blauw: ideeën zijn haalbaar, maar weinig vernieuwd.

      Geel: ideeën zijn vernieuwend, maar weinig haalbaar.

      Rood: ideeën zijn haalbaar én vernieuwend. 

      Wit: Ideeën zijn niet haalbaar en niet vernieuwend 

De stemboom

Wil je eens wat anders? Dat kan! Trek met je team naar buiten en zoek een boom met laaghangende takken. 

Voorbeeld: zijn jullie aan het werk rond visie van de kinderopvang? Laat iedereen op een briefje schrijven wat zijn persoonlijk

belangrijkste waarde is. Hang alle briefjes aan de takken. Geef nu iedereen een gekleurd lintje en laat iedereen zijn lintje

hangen bij welke waarde ze het belangrijkste op het werk vinden. 

Laat bijvoorbeeld het team meebeslissen rond welk thema jullie dit jaar een studiedag organiseren. 

Voorzie verschillende doorzichtige voorwerpen (glas, vaas, PET-fles,.. ) en voorwerpen die de medewerkers kunnen gebruiken

om te stemmen, bijvoorbeeld blokjes, noten, dopjes,... Je kan kiezen of je het team anoniem laat stemmen of ze hun naam op

het voorwerp schrijven en of elke medewerker één of meerdere stemmen kan uitbrengen. 

Stemmen met materialen

Stemmen met wasknijpers

Een ideale methodiek om de autonomie van de medewerkers te verhogen! Voorzie voor elke medewerker een wasknijper met

zijn naam op. Leg of hang verschillende projecten of TO DO's in de ruimte en laat de medewerkers kiezen waar ze zichzelf een

rol zien opnemen. Op deze manier ontdek je de interesses van je medewerkers en kan je hier in de toekomst verder op

inspelen.

Koelkast of oven
Deel aan iedereen kaartjes met verschillende ideeën/projecten op. 

Afhankelijk van hoe ze er tegenover staan steken ze dit in de frigo (als het hen koud laat) of in de oven (als ze er warm voor

lopen). 
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