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VOORWOORD 
 

In deze scriptie ga ik in op het onderwerp brainstormen en onderzoek ik hoe 

bedrijfspraktijk en wetenschap dit onderwerp ieder op een andere manier 

benaderen. Tijdens een gesprek met prof. dr. Bernard Nijstad, hoogleraar 

Decision Making and Organizational Behavior in Business and Economics aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, bleek dat een aantal van mijn eigen aannames rond 

brainstormen niet klopten. Hierdoor raakte ik in dit onderwerp geïnteresseerd. 

Deze aannames kwamen voort uit een aantal brainstormsessies die ik de 

afgelopen jaren heb gehouden met zowel medestudenten als bij een tweetal 

bedrijven waar ik stage liep. De discrepantie die er zat tussen wetenschappelijke 

conclusies rondom brainstormen en mijn eigen aannames was opmerkelijk groot: 

hieruit is de vraag ontstaan of deze discrepantie enkel bij mijzelf bestond, of dat 

andere bedrijven en instellingen op eenzelfde verschillende manier over 

brainstormen dachten. 

 Met deze scriptie wil ik meer inzicht geven in het antwoord op deze 

vraag. Ik wil hiermee een brug slaan tussen wetenschappelijk onderzoek aan de 

ene kant en beroepspraktijk aan de andere kant. Het is daarmee een passend 

einde voor zowel mijn masterstudie aan de Professional School of the Arts 

Utrecht (PSAU) als mijn gehele studieloopbaan. De combinatie van 

wetenschappelijke theorie met de dagelijkse beroepspraktijk is namelijk 

kenmerkend voor de keuzes die ik tijdens mijn studie heb gemaakt. Als student 

ben ik altijd geïnteresseerd geweest in het gebruiken van theoretische kennis en 

de conclusies van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk. Mijn academische 
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bachelorstudie Theater- Film- en Televisiewetenschap aan de Universiteit 

Utrecht heb ik daarom altijd zoveel mogelijk gecombineerd met praktische 

werkzaamheden als productiewerk, bestuurstaken en eventmanagement. Eén 

van de kenmerkende eigenschappen van de PSAU is bovendien dat studenten 

zich op zowel praktisch als academisch niveau met creatieve ontwerpprocessen 

bezig houden.  

Door inzichten uit de wetenschap en praktijk te combineren wil ik laten 

zien wat deze twee velden van elkaar kunnen leren. Alhoewel deze werkwijze 

past bij de manier waarop ik mijn studie de afgelopen vijf jaar heb benaderd en 

de focus van de PSAU, is het wellicht enigszins vreemd dat een student met een 

achtergrond in de geesteswetenschappen een scriptie schrijft waarin zo sterk de 

nadruk ligt op sociaalpsychologische theorie. Ik ben echter de afgelopen jaren 

betrokken geweest bij verschillende soorten creatieprocessen. Ik raakte 

daardoor niet enkel geïnteresseerd in het bedachte eindproduct, maar ook het 

creatieproces hiernaartoe. Mede uit deze interesse is mijn belangstelling voor 

het brainstormen ontstaan. 

Ik wil dit voorwoord eindigen met het bedanken van een aantal personen. 

Allereerst een woord van dank voor de drie personen die deze scriptie hebben 

begeleid. Drs. Stan van Ginkel begeleidde vanuit de PSAU het schrijfproces, en 

hielp met zijn aanstekelijke enthousiasme en kennis van het schrijfproces van 

een scriptie mijn thesis zowel inhoudelijk als procesmatig te structureren. Prof. 

dr. Wolfgang Stroebe begeleidde de scriptie inhoudelijk vanuit de Universiteit 

Utrecht. Ondanks de relatief korte tijd dat hij bij deze scriptie betrokken was, ben 

ik hem erkentelijk voor de zeer bruikbare feedback die hij gegeven heeft en zijn 

toezegging de scriptie voor de PSAU te helpen beoordelen. 

Tot slot was drs. Stan Boshouwers bij deze scriptie betrokken. Hij is één van de 

directeuren van het bedrijf Tinker waar ik voor de PSAU stage liep. Alhoewel hij 

de scriptie niet officieel begeleidde, gaf hij tijdens het opzetten en schrijven van 

de scriptie me feedback vanuit zijn positie als creatief consultant die zich binnen 

zijn bedrijf dagelijks bezig houdt met creatieve ontwerpprocessen. Dit 
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bedrijfsmatige perspectief hielp me vraagtekens te zetten bij de waarde van het  

wetenschappelijk onderzoek naar brainstormen in de praktijk.  

Daarnaast zijn er nog een aantal andere mensen die de realisatie van 

deze thesis mogelijk hebben gemaakt. Allereerst prof. dr. Bernard Nijstad, die me 

op het idee bracht voor het onderwerp van deze scriptie en me hielp het 

onderzoeksveld naar brainstormen inzichtelijk te maken. Ten tweede drs. Bart 

Dieho, wiens feedback me hielp om de onderzoeksopzet voor deze studie verder 

aan te scherpen. Daarnaast dank voor Eleanor van Beusekom, die me hielp de 

statistische data van deze studie in korte tijd te verwerken.  

Tot slot wil ik nog een aantal mensen bedanken voor hun support tijdens 

het schrijven van de scriptie. Vriendengroep Phimosis, de rest van de PSAU-

studenten, Ryan, Maaike en mijn ouders, voor alle hulp en steun tijdens het 

gehele schrijfproces van deze thesis, bedankt!  

 

Frank van der Horst 

oktober 2009 
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INLEIDING 

 
Brainstormen is een techniek die binnen het bedrijfsleven al tientallen jaren 

wordt gebruikt. Walt Disney vroeg in de jaren ’20 van de vorige eeuw zijn 

medewerkers al om te brainstormen. Het was echter Alex Osborn die in de jaren 

’50 de brainstormtechniek populair maakte met zijn boek Applied Imagination. 

Osborn was directeur van een groot reclamebureau in de Verenigde Staten. Het 

viel hem op dat de nieuwe ideeën en initiatieven die men tijdens vergaderingen 

noemde direct werden veroordeeld en bekritiseerd. Volgens hem remde dit de 

creatie van nieuwe ideeën. Daarom omschreef hij een aantal regels die het 

genereren van ideeën tijdens deze vergaderingen zou bevorderen. De sessies die 

de medewerkers zo konden houden noemde hij brainstormsessies.1  

 Onderzoek van onder andere Paulus et. al. en Stroebe et. al. laat zien dat 

er nog steeds veel vertrouwen bestaat in het brainstormen. Veel bedrijven 

gebruiken brainstormsessies en meer dan 80% van de mensen gelooft in het nut 

van gezamenlijk brainstormen.2 Toch zijn er sociaalpsychologische studies die 

vraagtekens zetten bij de effectiviteit van het brainstormen. Een artikel van 

Wolfgang Stroebe en Michael Diehl noemt een groot aantal experimentele 

onderzoeken dat aangetoond heeft dat groepsbrainstorms minder ideeën 

                                                      
1
 P.B. Paulus en V.R. Brown, “Enhancing Ideational Creativity in Groups: Lessons from Research 

on Brainstorming,” in Group Creativity: Innovation Through Collaboration, red. P.B. Paulus en B.A. 
Nijstad (Oxford: Oxford University Press, 2003), 111. 
2
 P.B. Paulus, M.T. Dzindolet, G. Poletes en L.M. Camacho, “Perception of Performance in Group 

Brainstorming: The Illusion of Group Productivity,” Personality and Social Psychology Bulletin 19 
(1993): 78-79; W. Stroebe, M. Diehl en G. Abakoumkin, “The Illusion of Group Effectivity,” 
Personality and Social Psychology Bulletin 18-5 (1992): 643-644. 
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opleveren dan brainstormsessies waarbij de medewerkers individueel ideeën 

bedenken. Een aantal van deze onderzoeken is inmiddels al 40 jaar oud.3  

 Waarom blijven bedrijven brainstormen met groepen mensen, terwijl 

tientallen jaren onderzoek heeft aangetoond dat dit niet meest efficiënte manier 

is om ideeën te bedenken? Er is wetenschappelijk onderzoek naar deze vraag 

verricht door verscheidene onderzoekers, waaronder Nijstad, Stroebe en Paulus. 

Hieruit blijkt dat het geloof in brainstormsessies op een psychologische manier 

verklaard kan worden.4 Het probleem met deze onderzoeken is echter dat zij 

vooral experimenteel van aard zijn en uitgevoerd zijn in een laboratoriumsetting. 

Brainstormen binnen de dagelijkse praktijksituatie in bedrijven is minder 

onderzocht. Eén van de onderzoeken hiernaar is dat van Sutton en Hargadon uit 

1996. Zij liepen een periode van enkele maanden mee bij het Amerikaanse 

designbureau IDEO en concludeerden dat een brainstormsessie dit bedrijf meer 

oplevert dan ideeën alleen.5 

 Dit onderzoek geeft een indicatie dat er een discrepantie bestaat tussen 

brainstormen zoals de wetenschap dit onderzocht heeft en brainstormen zoals 

dit in de beroepspraktijk wordt toegepast. Naar deze discrepantie is echter 

weinig onderzoek gedaan. In een artikel over brainstormen geven Rietzschel, 

Nijstad en Stroebe wel aan dat praktijkstudies naar creativiteit en innovatie 

wenselijk zijn. De complexiteit van de dagelijkse realiteit binnen deze 

organisaties is echter een reden dat de processen die bij brainstormen spelen 

voornamelijk in laboratoriumexperimenten zijn bestudeerd.6 Het is niettemin de 

vraag of laboratoriumexperimenten het brainstormen onderzoeken op een 

manier die voor de praktijk relevante resultaten oplevert. Als bedrijven het 

brainstormen en het resultaat daarvan namelijk op een andere manier definiëren 

                                                      
3
 Zie voor een overzicht van deze onderzoeken het artikel van Diehl en Stroebe: M. Diehl en W. 

Stroebe, "Productivity Loss in Brainstorming Groups: Towards the Solution of a Riddle," Journal of 
Personality and Social Psychology 53-3 (1987): 497-498. 
4
 In hoofdstuk 3 en 4 zal dit onderzoek besproken worden.  

5 R.I. Sutton en A. Hargadon, "Brainstorming Groups in Context: Effectiveness in a Product Design 

Firm," Administrative Science Quarterly 41-4 (1996): 685-718. 
6
 E. Rietzschel et. al., “De Stilte na de Brainstorm: Het Belang van Effectieve Ideeënselectie,” 

Gedrag en Organisatie 22-1 (2009): 83-84. 
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dan onderzoekers die het brainstormen op experimentele wijze analyseren, zijn 

de conclusies van dit onderzoek dan nog wel toepasbaar op de praktijk?  

 In deze scriptie ga ik daarom in op de discrepantie rondom brainstormen 

tussen wetenschap en praktijk. Ik stel me daarbij de vraag in hoeverre het beeld 

dat sociaalpsychologisch wetenschappelijk onderzoek van brainstormen schetst 

verschilt van het beeld van brainstormen bij bedrijven die deze techniek vaak 

gebruiken. Wat het beeld van brainstormen is, bestudeer ik door drie aspecten 

van dit beeld te onderzoeken: (1) de definitie wat een brainstorm is, (2) het 

resultaat dat een brainstorm op dient te leveren en (3) de factoren die dit 

resultaat beïnvloeden. Voor het wetenschappelijk onderzoek naar brainstormen 

richt ik me op onderzoek uit de sociale en organisatiepsychologie. Het 

brainstormen is voornamelijk binnen dit onderzoeksveld onderzocht en de 

meeste conclusies over de effectiviteit van brainstormen zijn uit dit veld 

afkomstig. Om de beroepspraktijk van het brainstormen te onderzoeken bekijk ik 

bedrijven in de creatieve zakelijke dienstverlening. Zoals ik zal laten zien zijn dit 

bedrijven die regelmatig gebruik maken van de brainstormtechniek.  

Deze studie naar de discrepantie rondom brainstormen is relevant: de 

conclusies van dit onderzoek kunnen helpen om de wetenschappelijke 

bestudering van het brainstormen te verbeteren. Met deze studie expliceer ik de 

vooronderstellingen en aannames die er binnen bedrijven bestaan rondom 

brainstormen. Het onderzoek laat zien hoe de beroepspraktijk het resultaat van 

een brainstorm meet en aan welke factoren tijdens het brainstormproces 

waarde wordt gehecht. De conclusies van deze studie kunnen helpen om het 

wetenschappelijk onderzoek meer praktijkgericht en relevanter te maken. 

Bovendien geeft dit onderzoek een aantal startpunten voor vervolgonderzoek, 

bijvoorbeeld naar factoren waar men in de praktijk belang aan hecht maar die 

nooit wetenschappelijk bestudeerd zijn. Tot slot kunnen de conclusies van dit 

onderzoek gebruikt worden als uitgangspunt voor de verdere wetenschappelijke 

bestudering van de dagelijkse praktijk van het brainstormen in bedrijven. Dit is 

belangrijk, omdat het bestuderen van creativiteit binnen bedrijven met een 
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veldstudie bewerkelijk is. Nijstad, Stroebe en Rietzschel beargumenteren daarom 

dat het relevant is om te weten welke variabelen de beste zijn om te 

bestuderen.7 Deze studie geeft een indicatie wat deze variabelen zijn.  

 Verder biedt dit onderzoek studie een reflectie op het bestaande 

onderzoek naar brainstormen en laat zien in hoeverre de conclusies van dit 

onderzoek van waarde zijn voor de praktijk. Het geeft een indicatie op welke 

zaken bedrijven meer nadruk dienen te leggen om het brainstormproces te 

verbeteren.  

  

DEZE SCRIPTIE 
 

In deze scriptie zal ik eerst een samenvatting geven van het onderzoek en de 

methode die ik gebruikt heb om het brainstormen in de wetenschap en de 

praktijk te bestuderen. Ik zal daarbij aangeven op welke onderzoeksvelden ik me 

geconcentreerd heb om een beeld te vormen van het wetenschappelijk 

onderzoek dat er naar brainstormen is uitgevoerd. Vervolgens zal ik de enquête 

bespreken waarmee ik de dagelijkse praktijk van het brainstormen bij bedrijven 

in de creatieve zakelijke dienstverlening onderzocht heb. Ik zal daarbij 

beargumenteren waarom ik specifiek voor bedrijven in de creatieve zakelijke 

dienstverlening heb gekozen. Een uitgebreidere toelichting van de door mij 

gehanteerde methodiek wordt gegeven in bijlage 1. In bijlage 2 bespreek ik de 

beperkingen van dit onderzoek. De resultaten van de enquête zijn te vinden in 

bijlage 3 en 4.  

 De conclusies van het door mij uitgevoerde onderzoek bespreek ik in drie 

hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat in op de definitie wat een brainstorm is 

en hoe deze definitie in de beroepspraktijk verschilt van de definitie die bij 

experimenteel sociaalpsychologisch onderzoek gehanteerd wordt. Het tweede 

hoofdstuk bespreekt het resultaat dat een brainstorm dient op te leveren. Ik zal 

daar beargumenteren dat het experimentele wetenschappelijk onderzoek een te 

                                                      
7
 Rietzschel, Nijstad en Stroebe, “De Stilte na de Brainstorm,” 84. 
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eenzijdig beeld heeft van dit resultaat en bespreken welke gevolgen dit heeft 

voor de conclusies die dit onderzoek trekt over het brainstormen. In het derde 

hoofdstuk laat ik zien welke factoren volgens wetenschappelijke onderzoekers 

van invloed zijn op het brainstormproces. Ik bespreek vervolgens in hoeverre de 

beroepspraktijk waarde hecht aan deze factoren.  

 Door op deze manier de definitie, het resultaat en de factoren die van 

invloed zijn op het brainstormen te bespreken, zal ik laten zien waar de 

discrepantie zit tussen wetenschap en praktijk. In de conclusie zal ik deze 

discrepantie samenvatten, en aan de hand daarvan een aantal suggesties doen 

om het onderzoek naar brainstormen te verbeteren. Ook zal ik mogelijke 

vervolgonderzoeken benoemen. Tot slot zal ik in de conclusie aangeven welke 

waarde het wetenschappelijk onderzoek naar brainstormen heeft voor de 

dagelijkse beroepspraktijk.  
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1. DEZE STUDIE 
NAAR 
BRAINSTORMEN 

Voordat ik bespreek welke discrepantie er bestaat tussen het wetenschappelijk 

onderzoek naar brainstormen en het beeld van brainstormen in de 

beroepspraktijk, zal ik eerst toelichten hoe ik tot de resultaten van deze studie 

ben gekomen. In dit hoofdstuk geef ik daarom een beknopt overzicht van mijn 

onderzoek. Een uitgebreidere toelichting op de methodologie en 

onderzoeksbeperkingen is te vinden in bijlage 1 en 2.  

Hier ga ik allereerst in op het begrip dat centraal staat in deze 

vergelijkende studie tussen wetenschap en praktijk: het beeld van brainstormen. 

Wat bedoel ik hier precies mee en hoe definieer ik dit? Vervolgens zal ik het 

literatuuronderzoek bespreken dat ik uitgevoerd heb, om daarna in te gaan op 

de enquête die ik verstuurde naar bedrijven in de creatieve zakelijke 

dienstverlening. Waarom koos ik voor deze bedrijven en hoe zag deze enquête 

eruit?  

 

HET BEELD VAN BRAINSTORMEN 
 

In deze studie vergelijk ik de dagelijkse beroepspraktijk rond brainstormen met 

het wetenschappelijk onderzoek dat er naar brainstormen gedaan is. Wat 
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vergelijk ik dan echter? Heb ik het dan over de definitie wat een brainstorm is? 

Over het resultaat dat een brainstorm dient te hebben? Of de manier waarop dit 

resultaat het beste bereikt kan worden?  

 Het antwoord is dat ik aan al deze drie aspecten van brainstormen 

aandacht besteed. Zoals ik zal laten zien is de definitie van het fenomeen 

brainstormen niet altijd eenduidig. Zo kan brainstormen een individuele activiteit 

zijn, een collectieve bezigheid of een combinatie van beide. Sommige schrijvers 

rondom brainstormen noemen een aantal regels waaraan een brainstorm dient 

te voldoen.8 En is brainstormen een activiteit waarbij men louter ideeën 

bedenkt, of staat ook de selectie van ideeën centraal?  

 Ook de vraag welk resultaat een brainstorm op dient te leveren is niet op 

slechts één manier te beantwoorden. Resultaat valt op verschillende wijzen te 

definiëren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een wetenschappelijk artikel dat Diehl en 

Stroebe in 1987 schreven. In dit artikel geven zij een overzicht van diverse 

onderzoeken naar brainstormen. Zij laten zien dat deze studies het resultaat van 

een brainstorm op verschillende manieren meten. Een groot aantal onderzoeken 

let daarbij op de hoeveelheid bedachte ideeën. Er zijn echter ook onderzoeken 

die aandacht besteden aan de kwaliteit van de gegenereerde ideeën.9 Over welk 

van deze vormen van resultaat heeft men het wanneer de opbrengst van een 

brainstorm besproken wordt? 

 Tot slot is er de vraag welke factoren dit resultaat beïnvloeden. Het 

wetenschappelijk onderzoek naar brainstormen heeft hier aandacht aan 

besteed.10 Er zijn een aantal conclusies getrokken omtrent de factoren die van 

invloed zijn op het resultaat van een brainstorm. Het onderzoek waar deze 

conclusies op zijn gebaseerd hanteert echter wel een bepaalde definitie van 

brainstormen en het resultaat dat een brainstorm op dient te leveren. Het is de 

vraag of dezelfde conclusies getrokken zouden zijn als er tijdens de 

                                                      
8
 Zie voor een overzicht van een aantal van deze schrijvers het volgende hoofdstuk, “Definitie van 

brainstormen?”. 
9
 Diehl en Stroebe, "Productivity Loss in Brainstorming Groups,” 497-498. 

10
 Zie voor een overzicht van dit onderzoek hoofdstuk 4, “Processen en factoren die van invloed 

zijn op brainstormen.” 
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experimenten op een andere manier gebrainstormd was of onderzoekers het 

resultaat anders hadden gemeten. 

 Dit laat zien dat het belangrijk is om te onderzoeken of de beroepspraktijk 

brainstormen op eenzelfde manier definieert en eenzelfde resultaat nastreeft als 

bij wetenschappelijk onderzoek naar brainstormen. Een te grote discrepantie 

heeft immers gevolgen voor de toepasbaarheid van de conclusies van het 

wetenschappelijk onderzoek in de praktijk.  

 Door de definitie, resultaten en de factoren die het resultaat van een 

brainstorm beïnvloeden te bekijken wil ik het beeld van brainstormen 

onderzoeken. Onderstaande illustratie vat dit beeld samen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 1. Het beeld van een brainstorm binnen dit onderzoek 

 

Wat ik onderzoek is hoe dit beeld in de beroepspraktijk verschilt van het beeld 

dat uit sociaalpsychologisch onderzoek van brainstormen naar voren komt. 

Voordat ik hier dieper op inga wil ik deze twee onderzoekseenheden nader 

definiëren. 

 

BRAINSTORMEN 
(definitie) 

FACTOREN DIE VAN INVLOED ZIJN 

 
factor A 

 
factor B 

 
factor C 

 
factor D 

 

RESULTAAT BRAINSTORM 
 
 

resultaat wordt gedefinieerd door: 
- definitie 1 
- definitie 2 
- definitie 3 
- definitie 4 
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BRAINSTORMEN ALS WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEKSOBJECT 
 

De wetenschappelijke bestudering van creativiteit is in de jaren ’50 ontstaan 

binnen de psychologie. Dit wil niet zeggen dat daarvoor geen onderzoek naar 

creativiteit en creatieve mensen plaatsvond. Vanaf de 19e eeuw werden 

genialiteit en hoge intelligentie al onderzocht, en voor de Tweede Wereldoorlog 

waren er al verscheidene onderzoekers die zich bezig hielden met zaken die aan 

creativiteit verwant zijn. Deze studies vertoonden echter weinig samenhang: van 

een door meerdere wetenschappers onderschreven concept van creativiteit was 

nog geen sprake. De Amerikaanse psycholoog J.P. Guilford was de eerste die in 

de jaren ’50 het concept creativiteit omschreef. Daarmee startte hij een 

onderzoeksveld dat hij beschreef als ‘creativity research’: het onderzoek naar 

creativiteit.11 

Tot en met medio jaren ‘80 was er binnen dit creativiteitsonderzoek 

echter weinig aandacht voor brainstormen en creativiteit binnen groepen. 

Onderzoekers keken naar persoonlijkheidskenmerken van creatieve mensen, 

onderzochten hoe creativiteit gestimuleerd kon worden en welke cognitieve 

processen er aan creativiteit ten grondslag lagen.12 Pas vanaf de jaren ’90 kwam 

er meer aandacht voor de sociaalpsychologische kant van creativiteit. 

Onderzoekers als Amabile en Csikszentmihalyi keken op welke manier de sociale, 

culturele, contextuele en organisatorische factoren de creativiteit van personen 

beïnvloeden. Desondanks, zo beargumenteren Paulus en Nijstad, is er nog te 

weinig op systematische wijze gekeken naar creativiteit binnen groepen. Een 

serieus tekort volgens hen, omdat veel creatieve vooruitgang afhankelijk is van 

creativiteit die binnen groepen wordt opgewekt.13 

                                                      
11

 L. Ryhammer en C. Brolin, “Creativity Research: Historical Considerations and Main Lines of 
Development,” Scandinavian Journal of Educational Research 43-3 (1999): 259-260. 
12

 Ryhammer en Brolin, “Creativity Research: Historical Considerations,” 262; P.B. Paulus en B.A. 
Nijstad, “Group Creativity: An Introduction,” in Group Creativity: Innovation Through 
Collaboration, red. P.B. Paulus en B.A. Nijstad (Oxford: Oxford University Press, 2003), 3-4.  
13

 Paulus en Nijstad, “Group Creativity: An Introduction,” 5. 
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Eind jaren ’80 nam de aandacht voor de sociaalpsychologische invalshoek 

toe. Desondanks zijn er in de periode daarvoor al een aantal studies geweest die 

relevant zijn om te vermelden in het kader van het onderzoek naar 

brainstormen. Het uitkomen van Osborns boek Applied Imagination, dat het 

brainstormen voor het eerst populariseerde, heeft de aandacht getrokken van 

een aantal onderzoekers. Deze eerste onderzoeken, die zich direct met het 

fenomeen brainstorm bezighielden, zijn ontstaan in de jaren ’60 en toetsten de 

aannames die Osborn in zijn boek poneerde.14 Tot op heden wordt het 

fenomeen brainstormen nog steeds onderzocht. Veel van dit onderzoek bekijkt 

het brainstormen in een experimentele setting, en onderzoekt welke factoren 

van invloed zijn op het resultaat van een brainstorm.15 Dit experimentele 

onderzoek richt zich daarbij voornamelijk op het brainstormen met groepen 

mensen; hier zal ik in de komende hoofdstukken dieper op ingaan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2. Het wetenschappelijk onderzoek naar brainstormen gepositioneerd binnen verschillende onderzoeksvelden 

 
Daarnaast is er ook onderzoek voorhanden dat op indirecte wijze aan 

brainstormen gerelateerd is. De verschillende studies naar brainstormen vallen 

                                                      
14

 A.F. Osborn, Applied Imagination 3e ed. (1953; repr. New York: Charles Scribner’s Sons, 1963), 
124-129, 182, 207-209. 
15

 Voorbeelden hiervan zijn de onderzoeken van bijvoorbeeld Stroebe, Diehl, Nijstad en 
Rietzschel. In de komende hoofdstukken zal dit onderzoek nog uitvoerig aan bod komen. 
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te plaatsen binnen een breder veld van experimenteel psychologisch onderzoek 

dat de werking van groepen en groepsprocessen bestudeert. Ander onderzoek 

houdt zich bezig met het onderzoeken van (creatieve) groepsprocessen in een 

empirische setting. Ook is er onderzoek waarbij innovatie en de werking van 

creativiteit binnen organisaties centraal staat. Ondanks dat de bevindingen van 

deze onderzoeksvelden niet voortkomen door het brainstormen direct te 

onderzoeken, kunnen deze onderzoeksresultaten wel degelijk een rol spelen bij 

de verklaring van de processen die spelen tijdens een brainstorm.16 

In deze studie richt ik me voornamelijk op het experimenteel onderzoek 

naar brainstormen om inzicht te krijgen in hoe de wetenschap brainstormen 

definieert, welke resultaten onderzoekers meten en welke factoren volgens hen 

van invloed zijn op het brainstormproces. Indien dit onderzoeksveld niet 

afdoende informatie biedt, gebruik ik inzichten uit de andere hier genoemde 

onderzoeksvelden. Het beeld van brainstormen dat zo gedestilleerd kan worden 

zal ik vergelijken met het beeld van brainstormen zoals dit in de beroepspraktijk 

te vinden is.  

 

BRAINSTORMEN BINNEN DE BEROEPSPRAKTIJK  
 

Brainstormen is een techniek die in veel bedrijven en organisaties populair is. 

“Elk zichzelf respecterend bedrijf organiseert brainstormsessies.”, zo schreef de 

Volkskrant in een artikel van 30 september 2000 over brainstormen.17 

Verschillende wetenschappelijke artikelen halen onderzoek aan dat bevestigt dat 

bedrijven veel brainstormen.18 Desondanks is het aannemelijk dat deze bedrijven 

niet allemaal even vaak van deze techniek gebruik maken. Brainstormen is een 

                                                      
16

 Paulus en Nijstad, “Group Creativity: An Introduction,” 5. 
17

 Auteur onbekend, “Hersengymnastiek voor ideeën,” De Volkskrant, 30 september 2000.  
18

 Bijvoorbeeld P.B. Paulus et. al., “Perception of Performance in Group Brainstorming: The 
Illusion of Group Productivity,” Personality and Social Psychology Bulletin 19-1 (1993): 78-79; W. 
Stroebe et. al., “The Illusion of Group Effectivity,” Personality and Social Psychology Bulletin 18-5 
(1992): 643-644. 
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middel om ideeën te genereren.19 Het mag daarom verwacht worden dat 

bedrijven die een belang hebben bij vernieuwing en creatie vaker brainstormen. 

Het is interessant om brainstormen juist bij deze bedrijven te onderzoeken, 

omdat zij meer ervaring met de brainstormtechniek hebben en daardoor meer 

inzicht kunnen geven in het brainstormproces in de dagelijkse beroepspraktijk. 

Eén sector waar dit soort bedrijven gevonden kan worden is de creatieve 

industrie.  

 

Vernieuwing en creativiteit centraal: 

De creatieve industrie 

 

De definities wat de creatieve industrie is en welke bedrijven er wel en niet toe 

behoren lopen uiteen. Hierdoor is er ook weinig overeenstemming over de 

grootte en de economische betekenis van deze industrie.20 Toch is wel degelijk 

uit de verschillende definities een beeld te vormen wat de creatieve industrie 

inhoudt.21 R.M. Braaksma et. al. geven in hun onderzoeksrapport Creatieve 

Bedrijvigheid in Nederland. Structuur Ontwikkeling en Innovatie een overzicht 

van de verschillende manieren waarop men de creatieve industrie kan 

omschrijven. Uit de beschrijvingen van onder andere het Britse Ministerie van 

Cultuur, Caves en Rutten et. al. valt af te leiden dat het hier een groep bedrijven 

                                                      
19

 Het hoofdstuk, “Het resultaat van een brainstorm” gaat hier uitvoering op in en bespreekt de 
relatie tussen brainstormen, creativiteit en vernieuwing. 
20

 R.M. Braaksma et. al., Creatieve Bedrijvigheid in Nederland. Structuur, Ontwikkeling en 
Innovatie (Zoetermeer: EIM, 2005), 7-10. 
21

 Een verwarring die kan ontstaan is die met het begrip de culturele industrie. Dit onderscheid 
wordt ook aangestipt door P. Sunley et. al in hun artikel “Innovation in a Creatieve Production 
System: The Case of Design”. Het belangrijkste verschil is volgens hen dat de culturele industrie 
vooral producten produceert die ‘pure expressive value’ hebben, waarbij de creatieve industrie 
producten produceert die zowel ‘pure expressive value’ hebben als ook een functioneel karakter. 
Om de verwarring nog groter te maken komt dit onderscheid echter ook weer overeen met de 
verschillende definities van de creatieve industrie die hierboven genoemd worden, waarbij 
Sunley et. al.’s begrip culturele industrie te vergelijken valt met de definitie van de creatieve 
industrie door Caves in 2002, en de omschrijving van Sunley et. al. van de creatieve industrie 
overeenkomsten vertoond met de definitie van de creatieve industrie door Rutten. et. al.. De 
begrippen culturele industrie en creatieve industrie lijken afhankelijk van de definitie dus 
uitwisselbaar te zijn. Om verwarring te voorkomen zal ik me in deze thesis enkel beperken tot het 
gebruik van het begrip creatieve industrie en het begrip culturele industrie achterwege laten.  
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betreft waarbij creativiteit en creatieve inspanning centraal staat. Sunley et. al. 

benadrukken dit ook in hun artikel “Innovation in a Creatieve Production System: 

The Case of Design”. Ze noemen in dit artikel een aantal eigenschappen van de 

creatieve industrie. Eén van de belangrijkste daarvan is een constant belang bij 

vernieuwing en het produceren van nieuwe en originele producten en 

diensten.22 Ze merken daarbij overigens op dat dit belang bij originaliteit niet 

enkel geldt voor de creatieve industrie, maar ook voor andere industrieën. 

Bedrijven in de creatieve industrie zijn hier echter wel veel meer van afhankelijk:  

 

“Creativity is not necessarily exclusive to these industries, but their business model 
is more dependent upon ‘acts of origination’ than other sectors of the economy.”

23
 

 

Vernieuwing staat dus centraal in deze bedrijven. Dit is de reden waarom het 

interessant is om bij onderzoek naar brainstormen deze bedrijven te bestuderen. 

Gezien hun belang bij vernieuwing en creativiteit is de kans groot dat deze 

bedrijven vaker van brainstormsessies gebruik zullen maken dan andere 

bedrijven.  

 

De onderzochte groep bedrijven 

 

Voor dit onderzoek heb ik me niet gericht op alle bedrijven in de creatieve 

industrie, maar heb ik me beperkt tot de bedrijven die het meeste belang 

hebben bij een goed lopend creatieproces. Om een onderscheid te maken tussen 

bedrijven in de creatieve industrie, valt deze op te delen in de sectoren kunst en 

economie, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening. De 

eerste sector omvat bedrijven die zich bezig houden met beeldende kunst, 

fotografie, podiumkunsten en organisatie van culturele evenementen. Tot de 

tweede sector behoren bedrijven in de televisie-, film-, radio- en 

uitgeversbranche. De derde sector, die van de creatieve zakelijke 

                                                      
22

 P. Sunley et. al., “Innovation in a Creative Production System: The Case of Design,” Journal of 
Economic Geography 8 (2008): 676. 
23

 Sunley et. al., “Innovation in a Creative Production System,” 682. 
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dienstverlening, omvat bedrijven die diensten leveren op het gebied van 

vormgeving, ontwerp en reclame. 24  

In dit onderzoek beperk ik me tot bedrijven in deze laatstgenoemde 

sector. Hier zijn namelijk veel bedrijven te vinden die zich enkel bezig houden het 

bedenken en conceptualiseren van een idee voor een product of dienst. Vooral 

hier is creativiteit van belang. In de andere sectoren van de creatieve industrie 

maken de fases productie, distributie en retail ook onderdeel uit van het 

bedrijfsproces. Bij deze bedrijfsactiviteiten is creativiteit minder relevant en 

draait het meer om zakelijke aspecten. 25 

Het bedenken van ideeën is voor bedrijven in de creatieve zakelijke 

dienstverlening core business; het product dat zij leveren is meer conceptueel 

van aard dan dat van bedrijven in de andere sectoren. Deze andere bedrijven 

kunnen immers een slecht verlopen creatiefase nog compenseren door de 

andere bedrijfsactiviteiten goed uit te voeren. Bij bedrijven in de creatieve 

zakelijke dienstverlening is dit niet het geval: de kwaliteit van het product dat zij 

leveren is zeer afhankelijk van de mate waarin zij de fase van initiële creatie goed 

weten af te ronden. 26 Er mag daarom verwacht worden dat deze bedrijven nog 

bewuster bezig zijn met het creatieproces dan andere bedrijven in de creatieve 

sector, en daarom ook meer inzicht hebben in de wijze waarop een 

creativiteitstechniek als brainstormen ingezet dient te worden. Daarom is het 

interessant om brainstormen juist bij deze groep te onderzoeken.  

 

Het onderzoek  

 

Om het beeld te bestuderen dat bedrijven in de creatieve zakelijke 

dienstverlening van brainstormen hebben, zijn er twee enquêtes verstuurd. De 

adressen van de benaderde bedrijven heb ik verkregen door gebruik te maken 

                                                      
24

 E. P Raes en B.P. Hofstede, Creativiteit in Kaart Gebracht: Mapping Document Creatieve 
Bedrĳvigheid in Nederland. Discussiestuk voor de Conferentie Cultuur en Economie : Koninklĳke 
Schouwburg Den Haag, 28 juni 2005 (Den Haag, Ministerie van Economische Zaken, 2005), 8-9 
25

 Raes en Hofstede, Creativiteit in Kaart Gebracht, 8-9. 
26

 Ibid.  
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van de adresbestanden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers 

(BNO) en de Adformatie, een vakblad voor reclame- en communicatiebureau’s. 

Dit leverde een bestand op van 2094 bedrijven, die samen een representatieve 

afspiegeling zijn van de creatieve zakelijke dienstverlening.27  

Voor dit onderzoek zijn er twee enquêtes verstuurd, die beide ingaan op 

brainstormen en het resultaat dat een brainstorm dient op te leveren. De eerste 

enquête was een verkennende vragenlijst. Dit onderzoek bekeek de responsratio 

en onderzocht of bedrijven in de creatieve zakelijke dienstverlening inderdaad 

zoveel brainstormen als verwacht. Ook werd de respondenten gevraagd factoren 

te noemen waarvan zij dachten dat het van invloed zou zijn op het 

brainstormproces.  

De tweede enquête werd samengesteld op basis van de resultaten van de 

eerste enquête en literatuuronderzoek naar de wetenschappelijke bestudering 

van brainstormen. Deze vragenlijst onderzocht hoe de respondenten 

brainstormen definiëren en welke functie brainstormen heeft binnen hun 

organisatie. Verder werd met een combinatie van open en gesloten vragen de 

deelnemers gevraagd om aan te geven welke vormen van resultaat zij het meest 

relevant vinden voor een brainstorm. Ook onderzocht de enquête het belang dat 

de deelnemers aan bepaalde factoren van het brainstormproces toekennen. 

Samen scheppen de twee enquêtes een beeld hoe de creatieve zakelijke 

dienstverlening een brainstorm definieert, welke vormen van resultaat er met 

een brainstorm nagestreefd worden en aan welke factoren deze bedrijven 

belang hechten tijdens het brainstormproces. 

                                                      
27

 Dit blijkt onder andere uit een overzicht dat Raes en Hofstede geven van bedrijven die 
kenmerkend zijn voor de creatieve zakelijke dienstverlening. Meer informatie over de 
representativiteit van dit onderzoek staat in bijlage 2.  
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CONCLUSIE: 
DIT ONDERZOEK NAAR BRAINSTORMEN 
 

Door een literatuurstudie naar de onderzoeksresultaten van de directe en 

indirecte wetenschappelijke bestudering van het brainstormen laat ik zien hoe 

de wetenschap brainstormen definieert, welke resultaten er worden onderzocht 

en welke factoren volgens dit onderzoek van belang zijn voor het 

brainstormproces. Dit beeld vergelijk ik met de visie van brainstormen in de 

creatieve zakelijke dienstverlening. De resultaten van twee enquêtes tonen wat 

voor bedrijven een brainstorm is, wat een brainstorm hen dient op te leveren en 

welke factoren zij van belang achten voor dit resultaat. Door deze twee beelden 

met elkaar te vergelijken kan ik laten zien op welke manier de wetenschap en de 

praktijk anders tegen brainstormen aankijken. Deze verschillen zal ik in de 

komende drie hoofdstukken toelichten.  
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2. DEFINITIE VAN 
BRAINSTORMEN  

Het woord brainstormen lijkt in eerste instantie een eenduidige betekenis te 

hebben. Het is een algemeen geaccepteerd begrip in de Nederlandse taal en het 

Handwoordenboek Nederlands Van Dale geeft een heldere omschrijving van het 

woord brainstormen:  

 

“Brainstormen: *…+ spontaan ideeën of suggesties opperen ter oplossing van een of 
meer problemen.”

28
 

 

Toch moet de betekenis van het begrip brainstormen genuanceerd worden. Over 

brainstormen zijn een aantal non-wetenschappelijke boeken geschreven die 

uitleggen op wat voor wijze er gebrainstormd dient te worden.29 Veel van deze 

bedrijfsliteratuur ziet brainstormen als een groepsactiviteit. Zo beschrijft 

Rawlinson in het trainingsboek Creative Thinking and Brainstorming 

brainstormen enkel als een handeling die uitgevoerd dient te worden door 

groepen mensen.30 Ook Koen de Vos besteedt in het boek Brainstormen 50.000 

ideeën per Dag: Het Ultieme Handboek slechts één van de 28 hoofdstukken aan 

individueel brainstormen, terwijl hij de rest wijdt aan het brainstormen in 

                                                      
28

 P.G.J. van Sterkenburg, Handwoordenboek van Hedendaags Nederlands (Utrecht/Antwerpen: 
Van Dale Lexicografie, 1996).  
29

 Deze literatuur is veelal gericht op het bedrijfsleven ; daarom zal ik er verder naar refereren als 
bedrijfsliteratuur. 
30

 J. G. Rawlinson, Creative Thinking and Brainstorming (Westmead: Gower, 1981), 36-38. 
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groepen.31 Daarnaast noemen deze boeken regels waaraan een brainstorm dient 

te voldoen. De Vos en Rawlinson stellen dat zonder deze regels een brainstorm 

geen brainstorm genoemd mag worden.32 

 Zowel De Vos als Rawlinson leggen dus sterk de nadruk op brainstormen 

als een groepsactiviteit waarbij men bepaalde regels moet hanteren. 

Bovenstaande definitie van de Van Dale noemt dit echter niet. Dit laat zien dat 

het begrip brainstormen op meerdere manieren omschreven kan worden. Dit is 

de reden dat ik eerst wil bespreken op wat bedrijven in de creatieve zakelijke 

dienstverlening precies onder een brainstorm verstaan. Voordat ik dit doe zal ik 

echter eerst kijken naar de oorsprong van het brainstormen en de persoon die 

het begrip introduceerde en populariseerde: Alex F. Osborn. Dit kan namelijk 

helpen verklaren hoe de huidige definitie van brainstormen in wetenschap en 

praktijk is ontstaan.  

 

DE OORSPRONG VAN HET BRAINSTORMEN 
 

Het werk van Alex F. Osborn is zeer invloedrijk geweest voor het denken rondom 

brainstormen. Alhoewel Osborn zelf aangeeft dat Hindoestaanse docenten de 

brainstormtechniek al meer dan 400 jaar gebruiken bij het werken met religieuze 

groepen, was hij degene die het brainstormen als een formele techniek 

ontwikkelde.33 Hij stelde voor om tijdens vergaderingen waar ideecreatie 

centraal stond het genereren van ideeën en het beoordelen van ideeën te 

scheiden in twee aparte activiteiten.34 

 Dit principe, waarbij de deelnemers het beoordelen van de bedachte 

ideeën uistellen, is volgens Osborn de belangrijkste regel van het brainstormen. 

De regel splitst het brainstormproces op in twee fases: één fase waarbij het 

                                                      
31

 K. de Vos, Brainstormen 50.000 Ideeën Per Dag: Het Ultieme Handboek (Amsterdam: Pearson 
Education Benelux, 2008). 
32

 De Vos, Brainstormen : Het Ultieme Handboek, 11-14; Rawlinson, Creative Thinking and 
Brainstorming, 38-40. 
33

 Osborn, Applied Imagination, 151.  
34

 Ibid., 93-107. 
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bedenken van zoveel mogelijk ideeën centraal staat en een tweede waarbij de 

bedachte ideeën beoordeeld worden en men kiest voor één of meerdere ideeën. 

Deze fases staan ook wel bekend als respectievelijk de divergente fase, waarin 

men de breedte ingaat om zoveel mogelijk ideeën te bedenken, en de 

convergente fase, waarin uit alle bedachte ideeën een keuze wordt gemaakt 

welke de beste is. Naast de scheiding tussen de divergente en convergente fase 

noemt Osborn een aantal andere regels voor het brainstormen. Tijdens de 

divergente fase moet de nadruk gelegd worden op het bedenken van zoveel 

mogelijk ideeën. Verder moet men de deelnemers van een brainstorm 

aanmoedigen om zo wild mogelijke ideeën te bedenken en dienen deelnemers 

ernaar te streven om op bedachte ideeën voort te bouwen en deze te 

combineren. Net zoals De Vos en Rawlinson beschouwt Osborn deze regels als 

een intrinsiek onderdeel van het brainstormen.35 

 Osborn had zelf een groot vertrouwen in het nut van deze regels. In zijn 

boek beweert hij dat een groep hiermee tot tweemaal zoveel ideeën kan 

bedenken dan wanneer iemand individueel ideeën genereert. Hij haalt zelf 

onderzoek aan waarin de toepassing van deze brainstormregels tot een 

significante verbetering leidt van de prestatie van een groep: van minder dan vijf 

ideeën per kwartier tot 50 ideeën in 15 minuten.36  

 Osborn was niet de enige die in zijn brainstormmethode geloofde. Zijn 

ideeën kregen zoveel populariteit dat zijn invloed nog steeds terug te vinden is in 

de huidige bedrijfsliteratuur rond brainstormen. Rawlinson en De Vos noemen in 

hun boeken zijn regels de basis voor het brainstormen, waarbij het uitstellen van 

beoordeling volgens hen ook de essentie vormt van het brainstormen.37 

Hetzelfde doet Igor Byttebier in zijn boek Creativiteit Hoe? Zo! en Alan Barker in 

het korte trainingsboek Brainstormen in 30 minuten. 38 Ook Marc Tassoul noemt 

                                                      
35

 Ibid., 152. 
36

 Ibid., 124-129, 182, 207-209. 
37

 Rawlinson, Creative Thinking and Brainstorming, 38-40, De Vos, Brainstormen: Het Ultieme 
Handboek, 15-19. 
38

 I. Byttebier, Creativiteit. Hoe? Zo! (Tielt: Lannoo, 2002), 61, 107; A. Barker, Brainstormen in 30 
minuten, vert. N. de Jong (Leiden: Krikke, 1998), 8. 
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Osborns regels in zijn boek Creative Faciliation. Dit laatste boek behandelt een 

populaire techniek om creativiteit te gebruiken bij het oplossen van problemen, 

de “creative problem solving”. Deze techniek bestaat uit het doorlopen van 

verschillende fases waarbij divergent en convergent denken elkaar afwisselen. 

Osborns gedachtegoed heeft als uitgangspunt gediend voor deze techniek, 

aangezien hij de grondlegger is van het idee om divergerend en convergerend 

denken te scheiden.39 

 

BRAINSTORMEN IN DE WETENSCHAP 
 

Osborns ideeën zijn dus invloedrijk geweest in de bedrijfsliteratuur rond het 

onderwerp. Zijn invloed is ook terug te vinden binnen het experimenteel 

wetenschappelijk onderzoek naar dit fenomeen. Eind jaren ’50 van de vorige 

eeuw vonden al studies plaats om de aannames van Osborn te toetsen. Eén van 

de eerste onderzoeken hiernaar werd gedaan door Parnes en Meadow in 1959, 

en zij bevestigden het nut van de vier regels van Osborn. Daarvoor hadden 

Christensen, Guilford en Wilson in 1957 al laten zien dat het benadrukken van 

kwantiteit inderdaad leidt tot meer ideeën.40 

 Het latere onderzoek naar brainstormen heeft niet enkel de 

brainstormregels als onderzoeksobject bestudeerd, maar deze ook als 

uitgangspunt genomen bij de verdere bestudering van het brainstormen zelf. 

Laboratoriumexperimenten die verscheidene facetten van het brainstormen 

analyseren geven de participanten de opdracht om zich aan de regels van Osborn 

te houden. Diehl en Stroebe geven in hun artikel uit 1987 een overzicht van 22 

onderzoeken naar brainstormen en suggereren dat in al deze onderzoeken de 

regels van Osborn zijn toegepast.41 Zelf vroegen zij bovendien ook aan de 

                                                      
39

 M. Tassoul, Creative Facilitation. A Delft Approach 2e ed. (1999; repri. Delft: VSSD, 2006), 33-
35, 44-49, 85. . 
40

 B.A. Nijstad en W. Stroebe, “How the Group Affects the Mind: A Cognitive Model of Idea 
Generation in Groups,” Personality and Social Psychology Review 10-3 (2006): 187. 
41

 Diehl en Stroebe, "Productivity Loss in Brainstorming Groups,” 497-498.  
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participanten van hun onderzoek om zich aan de brainstormregels te houden.42 

Ook bij laboratoriumexperimenten van andere onderzoekers worden de regels 

van Osborn veelvuldig gebruikt.43 Het lijkt zo eerder regel dan uitzondering te 

zijn om dit te doen. Zo spreken Stroebe, Diehl en Abakoumkin bij de beschrijving 

van één van hun experimenten dan ook dat de brainstorm verloopt volgens “ the 

usual brainstorming rules (see Osborn 1957)” (mijn nadruk).44 

 Wat opvalt bij het lezen van de onderzoeksliteratuur is dat de nadruk bij 

de bestudering van dit fenomeen ligt op brainstormen als groepsactiviteit. Ik heb 

geen onderzoek kunnen vinden dat het individuele brainstormproces 

onderzoekt. Er zijn studies gedaan waarbij de resultaten van individuele 

brainstormen vergeleken worden met de resultaten van groepsbrainstorms, 

maar ook in dit geval wordt de brainstormprestatie bestudeerd in de context van 

brainstormen als groepsbezigheid. Rietzschel, Bijstad en Stroebe bevestigen deze 

observatie: “Er is vooral onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 

groepsmatige brainstormsessies. Brainstormen wordt vaak gezien als een 

groepsactiviteit bij uitstek, ook al kan het prima individueel plaatsvinden.” 45 

 Tot slot dient opgemerkt te worden dat brainstormen vooral wordt 

bestudeerd als een activiteit waarbij ideecreatie centraal staat. Voor de volgende 

stap in het brainstormproces, de selectie van de ideeën, is veel minder aandacht. 

Ook binnen de bedrijfsliteratuur rond brainstormen valt dit op. De nadruk in de 

boeken van De Vos, Rawlinson en Barker ligt op manieren om ideeën te 

bedenken.46 Rietzschel, Nijstad en Stroebe behandelen in een artikel uit 2009 de 

wat eenzijdige blik die het wetenschappelijk onderzoek op brainstormen heeft 

gehad. Zij beargumenteren dat er naast aandacht voor ideecreatie nu ook meer 
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gekeken zou moeten worden naar ideeselectie. Alhoewel ze een drietal recente 

studies aanhalen die ideeselectie na een brainstorm onderzochten, blijkt uit hun 

betoog dat dit een onderbelicht studieobject is binnen de wetenschappelijke 

bestudering van het brainstormen.47 

 Uit de literatuur rond het experimenteel onderzoek naar brainstormen 

kan zo een beeld gedestilleerd worden waaruit blijkt dat onderzoekers 

brainstormen vooral beschouwen als een collectieve activiteit waarbij 

ideecreatie centraal staat en die aan de regels van Osborn dient te voldoen. Dit 

beeld vertoont veel overeenkomsten met de manier waarop bedrijfsliteratuur de 

brainstormtechniek beschrijft. Komt dit beeld echter ook overeen met de manier 

waarop bedrijven in de praktijk een brainstorm definiëren? 

 

BRAINSTORMEN IN DE PRAKTIJK 
 

Wat beschouwen bedrijven in de creatieve zakelijke dienstverlening als een 

brainstorm? De resultaten van de enquête die ik verstuurd heb kunnen hier een 

antwoord op geven. Allereerst blijkt dat de respondenten geloven dat het 

brainstormen in een groep een beter resultaat oplevert dan individueel 

brainstormen: 86% van de ondervraagden geeft dit aan.48 Het lijkt dus relevant 

dat het experimenteel wetenschappelijk onderzoek de nadruk heeft gelegd op 

brainstormen als een collectieve activiteit. Aan de andere kant blijkt echter wel 

dat slechts 31% van de ondervraagden ook daadwerkelijk enkel in een collectieve 

setting brainstormt. Een veel groter gedeelte van de respondenten, 55%, 

combineert een collectieve brainstorm met individueel brainstormen. Slechts 3% 

van de ondervraagden geeft aan enkel individueel te brainstormen.49  

Deze cijfers tonen aan dat er ook in de dagelijkse beroepspraktijk weinig 

aandacht is voor individueel brainstormen. Aan de andere kant blijkt dat 

bedrijven brainstormen niet enkel zien als een collectieve activiteit. Voor meer 
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dan de helft van de ondervraagden bestaat brainstormen uit een combinatie van 

individueel en collectief werken. Een aantal wetenschappers heeft gesuggereerd 

dat deze manier van werken een aantal problemen kan voorkomen die zich 

voordoen bij een collectieve brainstorm.50 Er is echter geen onderzoek bekend 

dat deze combinatie van individueel en groepswerken als uitgangspunt heeft 

genomen voor de bestudering van brainstormen. Het experimenteel onderzoek 

neemt enkel collectieve brainstormsessies als grondslag voor onderzoek.  

Een tweede noemenswaardig resultaat van de enquête is dat slechts een 

beperkt aantal van de respondenten gebruik maakt van de brainstormregels van 

Osborn. Slechts 42% van de ondervraagden zegt Osborns belangrijkste 

brainstormregel, het weglaten van kritiek, toe te passen. De andere regels 

worden iets meer benut. 55% geeft aan dat men benadrukt dat de bedachte 

ideeën zo wild mogelijk mogen zijn, 59% van de ondervraagden gebruikt de regel 

dat deelnemers op elkaars ideeën voort dienen te bouwen en 63% legt tijdens 

een brainstorm nadruk op het bedenken van zoveel mogelijk ideeën. Slechts 27% 

van de respondenten zegt dat zij de combinatie van alle vier de regels van 

Osborn hanteren tijdens een brainstorm.51 Terwijl experimenteel 

wetenschappelijk onderzoek naar brainstormen dus bij elke brainstorm de regels 

van Osborn als uitgangspunt neemt, blijkt in de praktijk dat circa driekwart van 

de bedrijven deze colllectieve set van regels niet gebruikt. 

Tot slot resteert de vraag of bedrijven in de praktijk brainstormen vooral 

zien als een activiteit waar ideecreatie centraal staat of vinden dat ideeselectie 

ook een integraal onderdeel is van het brainstormproces. Dit is met de resultaten 

van de enquête lastiger te beantwoorden, omdat geen enkele vraag in de 

enquête zich specifiek hierop richt. De respondenten is echter wel gevraagd om 

aan te geven wat een brainstorm hen dient op te leveren. Uit de antwoorden op 

deze vragen blijkt dat het vinden van één goed idee relevant wordt gevonden, 
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naast het bedenken van veel ideeën en het verkrijgen van meerdere 

perspectieven op een probleem.52 Dit suggereert dat ideeselectie voor deze 

respondenten ook onderdeel is van het brainstormproces. Het is immers zeer 

onwaarschijnlijk dat een groep mensen tijdens een brainstorm slechts één idee 

weet te bedenken. Er zal daarom altijd een keuze gemaakt moeten worden wat 

het beste idee is. In het volgende hoofdstuk zal er verder aandacht worden 

besteed aan de resultaten die een brainstorm dient op te leveren en hoe de 

verschillende vormen van resultaat zich tot elkaar verhouden.  

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat in de praktijk brainstormen 

niet uitsluitend gezien wordt als een collectieve activiteit, maar ook als een 

bezigheid waarbij individueel werken en groepswerken elkaar af kunnen 

wisselen. Bedrijven gebruiken daarbij maar in beperkte mate de 

brainstormregels van Osborn. Ook ligt de nadruk niet enkel op ideecreatie, maar 

is in de praktijk ideeselectie ook een onderdeel van het brainstormproces. Deze 

definitie van brainstormen verschilt van de wijze waarop wetenschappelijk 

onderzoek naar het brainstormen kijkt. Wat voor conclusies kunnen hieruit 

getrokken worden? 

 

CONCLUSIE: 
WAT IS BRAINSTORMEN? 
 

Deze vergelijking van de bedrijfsliteratuur rond brainstormen, de 

wetenschappelijke studie van het brainstormproces en de resultaten van mijn 

enquête laten zien dat de vraag wat een brainstorm is op meerdere manieren 

beantwoord kan worden. Er lijkt in ieder geval overeenstemming te bestaan dat 

brainstormen een proces is dat gaat om het bedenken van ideeën. Zowel de 

definitie van de Van Dale, de beroepspraktijk, de bedrijfsliteratuur als de 

wetenschap benadrukt dit aspect van brainstormen. Er is echter minder 

consensus over de vraag of ideeselectie een even relevant onderdeel is van het 
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brainstormproces als ideecreatie. Het wetenschappelijk onderzoek besteedt hier 

duidelijk minder aandacht aan en ook de bedrijfsliteratuur belicht dit onderdeel 

van het brainstormen beduidend minder. In de praktijk lijkt dit proces echter wel 

degelijk van belang te zijn.  

 Alhoewel dit uit de definitie van de Van Dale niet blijkt, wordt 

brainstormen veelal beschouwd als een collectief proces. In de praktijk wordt 

deze collectieve bezigheid echter ook met individueel brainstormen 

gecombineerd. Voor deze combinatie is binnen de bedrijfsliteratuur en het 

experimenteel wetenschappelijk onderzoek veel minder aandacht. Daarnaast 

blijkt slechts één op de vier bedrijven de complete set brainstormregels van Alex 

Osborn toe te passen. Dit terwijl het onderzoek naar brainstormen de subjecten 

veelvuldig van deze regels gebruik laat maken. 

  

  
Wetenschappelijk onderzoek Praktijk 

Definitie van 
brainstormen 

Nadruk op brainstormen als collectieve activiteit. Brainstormen als activiteit waarbij individueel en 
collectief werken elkaar afwisselen.  

Gebruik van de vier brainstormregels van Osborn. Slecht een vierde van alle bedrijven gebruikt alle 
brainstormregels van Osborn.  

Nadruk op ideecreatie. Brainstormen als activiteit waarbij zowel 
ideecreatie als ideeselectie plaatsvindt. 

Tabel 1. Overzicht van de verschillen in definitie van brainstormen. 

 

Deze vergelijking laat zien dat er een discrepantie zit in de wijze waarop 

de beroepspraktijk en het wetenschappelijk onderzoek een brainstorm 

definieert. Dit heeft gevolgen voor de bruikbaarheid van de resultaten van het 

wetenschappelijk onderzoek in de praktijk. Het fenomeen dat wetenschappers 

bestuderen in een experimentele setting blijkt niet gelijk te zijn aan het 

fenomeen zoals dit in de werkelijkheid zich voordoet. De conclusies die uit het 

experimenteel onderzoek voortkomen kunnen daardoor niet rechtstreeks 

vertaald worden richting de praktijk, omdat het maar de vraag is in hoeverre 

deze conclusies op hetzelfde fenomeen van toepassing zijn.  

Verder blijkt uit deze vergelijking dat er een discrepantie bestaat tussen 

wetenschap en praktijk omtrent de factoren die van invloed zijn op het verloop 
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van het brainstormproces. Zo is het opmerkelijk dat de praktijk de regels van 

Osborn weinig gebruikt. Het nut van deze regels is wetenschappelijk bewezen en 

ook bedrijfsliteratuur benadrukt de functie van deze regels binnen een 

brainstorm. De praktijk past deze regels echter relatief weinig toe. Hier zit dus 

duidelijk een verschil tussen wetenschap en praktijk. Een mogelijke verklaring 

voor dit verschil kan zijn dat bedrijven simpelweg niet op de hoogte zijn dat deze 

regels het resultaat van een brainstorm kunnen verbeteren. Een andere 

verklaring is dat ook zonder deze regels een brainstorm een bevredigend 

resultaat oplevert. Het verschil zou begrepen kunnen worden doordat bedrijven 

in de praktijk een ander resultaat nastreven dan wat in experimenteel onderzoek 

gemeten wordt. Dit andere resultaat zou een vorm van resultaat kunnen zijn 

waar deze regels geen effect op hebben.  

 De discrepantie in de toepassing van de regels van Osborn laat zo zien dat 

het relevant is om te bekijken of er een verschil bestaat tussen wetenschap en 

praktijk omtrent het resultaat dat men met een brainstorm wenst te bereiken en 

de factoren die daarop van invloed zijn. Op deze vraag zal ik me in de komende 

twee hoofdstukken richten.  
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3. HET RESULTAAT 
VAN EEN 
BRAINSTORM 

 
In dit hoofdstuk zal ik dieper ingaan op de vraag wat een brainstorm volgens de 

wetenschap en volgens de beroepspraktijk op dient te leveren. Voordat ik dit 

doe wil ik echter eerst de verschillende manieren bespreken waarop de term 

“resultaat” geïnterpreteerd kan worden. Een brainstormsessie kan namelijk op 

twee verschillende niveaus waarde hebben voor een organisatie. Aan de ene 

kant levert een brainstormsessie een bepaald product op: één of meerdere 

ideeën. Aan de andere kant heeft het doorlopen van het brainstormproces ook 

een bepaalde functie voor het bedrijf. Dit expliciete onderscheid tussen proces 

en product wordt niet gemaakt binnen de literatuur rond brainstormen, maar is 

wel degelijk van belang wanneer het resultaat van een brainstorm besproken 

wordt. In dit hoofdstuk zal ik daarom eerst het verschil tussen de proceswaarde 

en productwaarde van een brainstorm toelichten. Vervolgens zal ik aan de hand 

van deze tweedeling bespreken welk resultaat een brainstorm volgens de 

wetenschap en de beroepspraktijk dient te hebben.  
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BRAINSTORMEN, CREATIVITEIT EN INNOVATIE 
 

Een veelgebruikte definitie voor het woord creativiteit is het bedenken van 

nieuwe en bruikbare of invloedrijke ideeën.53 Zoals Rietzschel, Nijstad en Stroebe 

beargumenteren is het bedenken van ideeën inderdaad een essentiële 

randvoorwaarde voor elke creatieve prestatie. Creativiteit is niet mogelijk zonder 

dat mensen alleen of in een groep ideeën genereren.54 Zoals ik heb laten zien 

bestaat er tussen de verschillende definities van brainstormen consensus dat het 

proces van brainstormen draait om ideecreatie. Zo gezien is brainstormen dus 

een middel waarmee men creatief kan zijn. 

 Welke waarde heeft creativiteit -en dus brainstormen- voor een 

organisatie? Creativiteit leidt tot nieuwe inzichten en ideeën. Deze nieuwe 

inzichten en ideeën kunnen vervolgens omgezet worden tot innovatie. Het Van 

Dale handwoordenboek omschrijft innovatie als “de invoering van iets nieuws.”55 

Innovatie is voor bedrijven belangrijk, omdat een bedrijf hiermee in de markt kan 

overleven. Zo geven innovatiewetenschappers Tidd en Bessant aan dat innovatie 

één van de meest belangrijke middelen is om een strategisch voordeel op de 

concurrentie te behalen.56 Voor bedrijven in de creatieve zakelijke 

dienstverlening is dit belang nog groter. Het bedenken van iets nieuws en 

oorspronkelijks staat centraal binnen hun bedrijfsproces: dit is hun 

kernproduct.57  

 Michael West gaat in het artikel “Sparkling Fountains or Stagnant Ponds: 

An Integrative Model of Creativity and Innovation Implementation in Work 

Groups.” dieper in op de relatie tussen innovatie en creativiteit. Volgens hem 

bestaat er veel verwarring tussen deze twee begrippen en hij beargumenteert 

daarom een duidelijk onderscheid ertussen te maken. Waar creativiteit draait 
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om het bedenken en ontwikkelen van nieuwe ideeën, draait innovatie om het 

toepassen van deze nieuwe ideeën in de praktijk. Innovatie bestaat volgens West 

daarom uit twee fases: de eerste fase waarin men ideeën bedenkt en een 

tweede fase waarin deze ideeën toegepast worden. Creativiteit kan zo gezien 

worden als de eerste stap in het innovatietraject.58 Ook anderen onderschrijven 

dit verschil tussen creativiteit en innovatie. Zo draait creativiteit volgens Zhou, 

Shalley en Oldham om het bedenken van nieuwe en bruikbare ideeën, maar 

wordt iets pas een innovatie als het ook succesvol geïmplementeerd is.59 

Een verdere verduidelijking van deze relatie tussen creativiteit en 

innovatie biedt het het vier-fasenmodel voor innovatieprocessen van Basadur en 

Gelade dat Rietzschel en Janssen aanhalen. In dit model valt creativiteit uiteen in 

een fase waarbij eerst gezocht wordt naar problemen of mogelijkheden die 

nieuwe oplossingen behoeven. Dit is de “generatie van ideeën”-fase. Vervolgens 

volgt een fase “conceptualiseren van ideeën”, waarin creatieve ideeën worden 

geproduceerd die een oplossing kunnen zijn voor het gestelde probleem. Daarna 

volgen twee fases waarin het draait om de exploitatie van de ideeën in de 

praktijk. De eerste van deze twee fases is “optimaliseren”, waarin men de ideeën 

omzet naar praktische toepassingen. In de laatste fase, implementeren, staat het 

uitvoeren van deze toepassingen centraal.60  

Er moet opgemerkt worden dat per bedrijfssituatie kan verschillen hoe dit 

innovatieproces er in de praktijk uitziet. Het bedrijfsmodel van bedrijven in de 

creatieve zakelijke dienstverlening is gebaseerd op een constante creatie van 

nieuwe en originele ideeën. De fases “generatie van ideeën” en 

“conceptualiseren van ideeën” staan bij deze bedrijven dus centraal. De 

uitvoering van de bedachte ideeën ligt echter vaak bij andere partijen. Een 

grafisch ontwerper kan voor een klant een design voor een auto maken, maar 
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het laten bouwen en produceren van de auto moet de klant zelf voor zijn 

rekening te nemen. Op het moment dat deze bedrijven hun idee uitwerken en 

aan de klant leveren houdt hun innovatiefase dus op. Implementatie is in dit 

geval het uitwerken van het idee en het verkopen van het idee aan de klant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. 4-fasenmodel voor innovatieprocessen van Basadur en Gelade 

 

 Uit dit model kan het verschil tussen de waarde van het brainstormproces 

en de waarde van het brainstormproduct afgeleid worden. In de eerste twee 

fases van het model staat creativiteit centraal. In deze fases dient men nieuwe 

ideeën te bedenken. Het brainstormproces is in deze “generatie van ideeën”- en 

“conceptualiseren van ideeën”-fase waardevol. Het is een hulpmiddel om deze 

creatieve fase van het innovatietraject te doorlopen. Dit model van het 

innovatietraject maakt echter duidelijk dat het genereren van veel ideeën niet 

een doel op zich is. Dit proces dient immers ook een product op te leveren 

waarmee de rest van het innovatietraject afgerond kan worden: één of 

meerdere goede ideeën die men succesvol kan implementeren. Dit is het 

uiteindelijke product dat het brainstormproces oplevert. Men kan zo dus een 

onderscheid maken tussen de kwaliteit van het brainstormproces en de kwaliteit 

van het product dat dit oplevert.  

 Welke functie het brainstormproces heeft kan nader gedefinieerd 

worden. Volgens Stasser en Birchmeier zijn er twee redenen waarom een groep 

binnen een bedrijfsproces wordt ingezet. Aan de ene kant heeft het gebruiken 

van een groep een zogenaamde informatiefunctie. Men laat mensen in een 
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groep samenkomen om meningen, kennis en ideeën met elkaar te delen. 

Anderzijds kan het houden van een groepbijeenkomst ook een representatieve 

functie hebben. In dat geval gaat het om het creëren van tevredenheid en 

draagvlak onder de groepsleden.61 Tijdens het brainstormproces kunnen deze 

beide functies een rol spelen. De mate waarin deze functies vervuld worden 

bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van het brainstormproces.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figuur 4 Proceswaarde en productwaarde binnen het brainstormproces. 

 

 Om te meten in hoeverre een brainstormsessie de functies van Stasser en 

Birchmeier goed vervuld, kan er op verschillende zaken gelet worden. Aan de 

hoeveelheid bedachte ideeën kan bijvoorbeeld afgemeten worden of de 

informatiefunctie van een bijeenkomst goed wordt verwezenlijkt. Wanneer er 

immers meer ideeën zijn gegenereerd, is er meer kennis uitgewisseld en 

gecombineerd. Als er daarnaast een grotere diversiteit aan ideeën is ontstaan, 

laat dit zien dat de uitgewisselde kennisstroom niet alleen groter, maar ook 
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breder is. In hoeverre een brainstormproces daarnaast de representatieve 

functie goed verwezenlijkt, kan gemeten worden door te kijken naar de 

draagkracht die er voor de bedachte ideeën is ontstaan onder de deelnemers en 

de mate waarin zij tevreden zijn met het resultaat. 

Uit het brainstormproces vloeit het brainstormproduct voort. Wanneer 

het proces goed verloopt, is de kans groter dat er ook een goed product uit 

voortkomt. Dit is echter geen absolutate relatie: een goed proces geeft geen 

garantie op een goed product. Een simpele vergelijking kan dit duidelijk maken. 

Wanneer iemand voor het eerst leert schilderen, zal het werk dat deze persoon 

oplevert waarschijnlijk van slechte kwaliteit zijn. Van het maken van het eerste 

schilderij leert deze beginnende kunstschilder wel veel. Het proces is dan 

waardevol, maar het product niet. Met een brainstorm is dit net zo. Men kan een 

heel goed proces hebben dat veel waarde heeft voor een bedrijf, maar hier kan 

desondanks een slecht product uit voortkomen. Deze vergelijking laat ook zien 

waarom het belangrijk is om zowel te kijken naar proceswaarde als 

productwaarde: het één vloeit namelijk niet automatisch uit het ander voort, en 

productwaarde kan dus niet altijd afgemeten worden aan proceswaarde. 

Bovendien kan het proces alleen ook al waarde hebben.  

Wanneer men wil weten welk resultaat een brainstorm oplevert en hoe 

dit resultaat beoordeeld wordt, dient er volgens dit model zowel gekeken te 

worden naar wat het brainstormproces oplevert (de proceswaarde) als welke 

kwaliteit het resultaat van de brainstorm heeft (de productwaarde). De waarde 

van het proces kan men afmeten door te kijken welke informatieve en 

representatieve functies dit proces vervult. Op wat voor manier men het product 

beoordeelt dat de brainstorm oplevert, kan bestudeerd worden door te kijken 

naar de criteria die aan dit product worden gesteld.  
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WAAROM BRAINSTORMEN BEDRIJVEN: 
HET WETENSCHAPPELIJK PERSPECTIEF 
 

Dit model kan nu gebruikt worden om te beschrijven welk resultaat een 

brainstorm dient op te leveren. Experimenteel onderzoek bestudeert het 

brainstormproces. Daarbij kijken wetenschappers of bepaalde factoren invloed 

hebben op de kwaliteit van een brainstorm. Door te kijken naar de mate waarin 

er aandacht wordt besteed aan de proceswaarde en productwaarde van een 

brainstorm kan geconcludeerd worden welke vormen van resultaat voor het 

experimenteel wetenschappelijk onderzoek van belang zijn.  

 

Proceswaarde: 
Informatiefunctie 

 

KWANTITEIT 

 

Om de kwaliteit en efficiëntie van een brainstormsessie te meten legt veel 

experimenteel onderzoek naar brainstormen vooral de nadruk op de 

hoeveelheid ideeën die de sessie voortbrengt. De mate waarin er veel ideeën 

bedacht worden is een maatstaf voor proceskwaliteit. Het bedenken en 

uitwisselen van ideeën is onderdeel van de informatiefunctie die Stasser en 

Birchmeier noemen. Bij deze informatiefunctie staat volgens hen het uitwisselen 

van ideeën immers centraal. Wanneer er dus meer ideeën bedacht worden, kan 

men zeggen dat de informatiefunctie beter vervuld wordt en het proces van 

brainstormen beter verloopt.  

Een groot aantal onderzoeken heeft de nadruk gelegd op het aantal 

ideeën dat de brainstorm voortbrengt. Een voorbeeld hiervan is een aantal 

studies dat zich bezig heeft gehouden met de bewering die Osborn deed in zijn 

boek Applied Imagination. Hierin stelt hij dat groepen die zijn brainstormregels 
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toepassen tot tweemaal toe zo productief zijn als individuele brainstorms.62 Een 

aantal studies heeft zich vervolgens gericht op de vraag in hoeverre dit klopt. 

Diehl en Stroebe geven in hun artikel uit 1987 een overzicht van 22 onderzoeken 

die tot dusver verricht zijn naar deze vraag.63 In deze onderzoeken werd onder 

andere gekeken naar het aantal ideeën dat een groep gezamenlijk bedacht. Dit 

deed men door het aantal gegenereerde ideeën te tellen, waarbij ideeën die 

kopieën waren van eerder genoemde ideeën niet meetelden. 

 Eén van de belangrijkste conclusies van deze onderzoeken is dat 

zogenaamde nominale brainstormgroepen op het gebied van ideecreatie beter 

presteren dan interactieve groepen. Een nominale groep bestaat uit een groep 

mensen die ieder apart ideeën bedenken, waarna deze ideeën op het eind bij 

elkaar opgeteld worden. Bij een interactieve groep bestaat er interactie tussen 

de verschillende groepsleden, en als een groep produceren ze gezamenlijk 

ideeën. Dus, in tegenstelling tot wat Osborn in 1957 beweerde en ondanks het 

populaire geloof in brainstormen, laten deze resultaten zien dat 

groepsbrainstormen gemeten in kwantitatieve termen minder productief is: 

groepen mensen produceren gezamenlijk minder ideeën dan wanneer ze apart 

zouden zitten.64  

Ook na 1987 is er een groot aantal onderzoeken te vinden dat de kwaliteit 

van een brainstorm afmeet aan het aantal bedachte ideeën.65 Dit valt ook 

Rietzschel, Nijstad en Stroebe op. Er is bij het onderzoek naar brainstormen 

volgens hen vooral aandacht geweest voor de hoeveelheid ideeën die mensen in 

een brainstormsessie weten te bedenken en aan welke factoren deze 

productiviteit toegeschreven kan worden.66  

Robert Sutton en Andrew Hargadon bevestigen in hun artikel 

“Brainstorming Groups in Context: Effectiveness in a Product Design Firm” dit 
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beeld. De wetenschap, zo beargumenteren zij, meet de kwaliteit van een 

brainstorm vooral in kwantitatieve termen. Zij bekritiseren de sterke nadruk die 

experimenteel wetenschappelijk onderzoek op kwantiteit legt. Volgens hen zou 

men ook op andere manieren naar het resultaat van een brainstorm kunnen 

kijken.67 In hoeverre heeft de wetenschap dit echter gedaan? 

 

DIVERSITEIT 

 

Naast het bedenken van een groot aantal ideeën onderkent bedrijfsliteratuur dat 

het bij brainstormen ook van belang is ideeën vanuit verschillende invalshoeken 

of perspectieven te bedenken.68 In dit geval draait het om de diversiteit van de 

bedachte ideeën. De diversiteit van de bedachte ideeën is een 

kwaliteitscriterium waarin de mate waarin de informatiefunctie vervuld wordt 

afgemeten kan worden. Wanneer er namelijk meer diverse ideeën uitgewisseld 

worden tijdens een brainstorm, is de informatiestroom niet alleen groter, maar 

ook breder. De diversiteit van de bedachte ideeën kan ontstaan wanneer er 

tijdens een brainstorm vanuit verschillende perspectieven een bijdrage aan de 

brainstorm wordt geleverd. 

 Deze relatie tussen diversiteit van de bedachte ideeën en verschillende 

perspectieven kan verder verklaard worden aan de hand van cognitieve 

modellen voor ideecreatie. Eén van deze modellen is dat van Paulus en Brown. 

Dit model stelt als centrale aanname dat ideecreatie een cognitief proces is dat 

plaatsvindt in het hoofd van elke deelnemer van een brainstormgroep. De kennis 

in het geheugen is volgens dit model onderverdeeld in verschillende categorieën, 

waarbij al deze categorieën in een semantisch netwerk met elkaar verbonden 

zijn. Daarbij wordt verondersteld dat categorieën die aan elkaar gerelateerd zijn 

sterkere verbindingen hebben dan categorieën die dat niet zijn. Wanneer men 

brainstormt over een bepaald onderwerp, worden kenniscategorieën die aan dit 
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onderwerp gerelateerd zijn geactiveerd. Deze activering zorgt ervoor dat er 

vanuit die categorie ideeën geopperd kunnen worden. Door associatie is het 

echter mogelijk om van categorie te wisselen, waardoor een individu een 

diversiteit aan ideeën kan opperen. De waarde van een brainstorm is volgens dit 

model dat individuen bij elkaar verschillende categorieën kunnen activeren die 

niet ingezet zouden zijn wanneer zij alleen hadden gewerkt. Hierdoor ontstaan er 

dus meer en meer diverse ideeën.69 Nijstad, Diehl en Stroebe hebben een 

soortgelijk model voorgesteld voor het cognitieve stimulerende effect van 

brainstorms.70  

 Dit model stelt dat naarmate er meerdere perspectieven worden 

uitgewisseld, het aantal geactiveerde ideecategorieën groter zijn. Dit levert meer 

en meer diverse ideeën op. Nijstad, Diehl en Stroebe halen ook onderzoek aan 

dat dit effect onderschrijft.71 Hieruit volgt dat men aan de diversiteit van de 

bedachte ideeën kan afmeten in hoeverre er tijdens de brainstorm verschillende 

perspectieven aan bod zijn geweest. Wanneer er meer diverse ideeën 

gegenereerd zijn, is het waarschijnlijk dat tijdens de brainstorm ook meer 

perspectieven aan bod zijn geweest.  

Er bestaat echter maar een beperkt aantal onderzoeken dat de opbrengst 

van brainstormen gemeten heeft door naar de diversiteit van bedachte ideeën te 

kijken. Een vermelding van een onderzoek van Michael Diehl uit 1992 laat zien 

dat hij de mate waarin een brainstorm diverse ideeën oplevert bestudeerde. Dit 

deed hij door de bedachte ideeën in categorieën in te delen. Naarmate de 

resultaten van een brainstorm in meer categorieën vielen, was het resultaat van 

een brainstorm meer divers.72 Ook een onderzoek van Nijstad et. al. uit 2006 
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maakt melding van het gebruik van een soortgelijke methode om de diversiteit 

van een brainstorm te beoordelen.73 

 Diversiteit kan dus gebruikt worden als kwaliteitscriterium om het 

resultaat van een brainstorm te meten, maar tot op heden is dit nog weinig 

gebeurt. Het is echter wel relevant om naar deze vorm van resultaat te kijken, 

omdat proceskwaliteit hieraan afgemeten kan worden.  

 

Proceswaarde: 

Representatieve functie 

 

DRAAGVLAK  

 

Het creëren van draagvlak en tevredenheid is onderdeel van de representatieve 

functie van een brainstorm. Het gaat er bij deze functie immers om dat een 

groep ingezet wordt om acceptatie, tevredenheid en toewijding voor de 

bedachte ideeën te stimuleren. Ook op deze wijze kan het proces van 

brainstormen waarde hebben voor een bedrijf.  

  Experimenteel wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat tijdens 

een brainstorm een aantal interessante neveneffecten zich voordoen die van 

belang zijn voor de representatieve functie van een groepsbrainstorm. Ondanks 

dat bewezen is dat interactieve groepen minder ideeën bedenken dan nominale 

groepen, zijn de mensen uit de interactieve groep wel positiever over hun 

brainstorm. Ze zijn meer tevreden met de sessie, het resultaat van de sessie en 

geloven dat ze meer en betere ideeën hebben bedacht.74 Bovendien zorgt een 

brainstorm ervoor dat de deelnemers denken dat zij een bijdrage hebben 

geleverd aan de oplossing van een probleem, waardoor ze het gevoel hebben dat 

deze oplossing deels hun eigendom is. Zo ontstaat er onder de deelnemers meer 
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draagkracht voor de bedachte ideeën: ze zijn meer tevreden met het resultaat en 

de brainstormsessie en hebben het gevoel een bijdrage te hebben geleverd aan 

de uiteindelijk gevonden oplossing.75  

 De wetenschap heeft het geloof in de effectiviteit van interactieve 

brainstormsessies een naam gegeven: “The Illussion of Group Effectivity.” 

Daarbij is er ook onderzoek gedaan naar de oorzaken van deze illusie. 

Verschillende redenen worden gegeven die gezamenlijk het effect kunnen 

verklaren: 

 

 Geheugenverwarring: groepsleden hebben moeite om een onderscheid 

te maken tussen zelf gegenereerde ideeën en ideeën die anderen 

bedacht hebben. Hierdoor schrijven ze meer ideeën aan zichzelf toe dan 

ze daadwerkelijk geproduceerd hebben, waardoor deze groepsleden 

meer tevreden zijn met hun bijdrage aan de brainstorm.76  

 

 Sociale vergelijking: Deelnemers aan een interactieve sessie kunnen hun 

bijdrage aan de brainstorm vergelijken met die van anderen. Deze 

deelnemers zullen volgens Paulus et. al. ondervinden dat hun bijdrage 

ongeveer gelijk is aan die van anderen, waardoor de onzekerheid 

afneemt of ze wel genoeg aan de brainstorm hebben bijgedragen. Dit 

zorgt voor meer tevredenheid. Een aantal experimenten van Paulus et. al. 

bevestigen dit.77 

 

 Minder het gevoel niets te kunnen bedenken: Nijstad et. al. toonden aan 

dat deelnemers aan interactieve brainstormsessies minder vaak het 

gevoel hebben geen nieuwe ideeën te kunnen bedenken dan deelnemers 

                                                      
75

 Paulus et. al., “Perception of Performance in Group Brainstorming,” 78.  
76

 Nijstad et. al., “The Illusion of Group Productivity,” 32. 
77

 Paulus et. al., “Perception of Performance in Group Brainstorming,” 78-80. 



45  
 

aan nominale brainstormsessies. Hierdoor zijn zij meer tevreden met de 

brainstorm.78 

 

De “Illusion of Group Effectivity.” is dus een fenomeen dat wetenschappers 

meerdere keren hebben bestudeerd. Het is echter opvallend dat dit fenomeen 

daarbij niet werd beschouwd als een effectief resultaat van het 

brainstormproces, maar als een ongunstig neveneffect. Dit valt ook Sutton en 

Hargadon op: 

 

“Recent brainstorming literature almost always presents such additional 
consequences as distinct from effectiveness *…+. Positive reaction are portrayed 
largely as sources of overconfidence, self-serving biases, pressures for consistency, 
or cognitive erros that fuel illusions of effectiveness, not as effectiveness outcomes 
in their own right.”

79
 

 

Volgens mijn model kunnen draagvlak en tevredenheid als kwaliteitscriterium 

voor een brainstorm gebruikt worden, maar de wetenschappelijke studie naar 

brainstormen laat dit kwaliteitscriterium buiten beschouwing en noemt het zelfs 

een ongunstig neveneffect. Opvallend, omdat tevredenheid met de bedachte 

ideeën wel degelijk van belang is voor een bedrijf. Het vergroot namelijk de kans 

dat de bedachte ideeën de rest van het innovatietraject succesvol doorlopen.  

 

Productwaarde: 
Uitvoerbaarheid en originaliteit 

 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van een brainstormsessie let het 

experimenteel wetenschappelijk onderzoek vooral op de proceskwaliteit, en dan 

met name op de hoeveelheid ideeën die deelnemers tijdens de sessie bedenken. 

Een beperkter aantal onderzoeken heeft aandacht gehad voor de kwaliteit van 

de producten die een brainstormsessie oplevert. Eén van de belangrijkste 

onderzoeken op dit gebied is dat van Diehl en Stroebe uit 1987. Zij onderzochten 
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de aanname of het bedenken van een groot aantal ideeën ook zorgt voor meer 

goede ideeën. Bij hun experimenten vroegen ze een groep mensen ideeën te 

genereren. Vervolgens bekeken Diehl en Stroebe of de groepen die meer ideeën 

hadden bedacht ook een grotere hoeveelheid goede ideeën genereerden. Twee 

onafhankelijke personen beoordeelden de kwaliteit van deze ideeën. Zij dienden 

ieder idee punten te geven op enerzijds originaliteit en anderzijds haalbaarheid 

in de praktijk. Een goed idee scoorde op beide aspecten hoog.80 

Uit de experimenten bleek dat een groep die meer ideeën genereerde 

ook meer goede ideeën voortbracht. Aan de andere kant dient daarbij wel 

opgemerkt te worden dat er ook meer slechte ideeën werden verzonnen.81 De 

gemiddelde kwaliteit van de groepen fluctueerde dus niet met het aantal ideeën 

dat gegenereerd werd. De aanname klopt dus in zoverre dat er absoluut gezien 

inderdaad meer goede ideeën worden bedacht als de hoeveel gegenereerde 

ideeën stijgt. Relatief gezien zitten er tussen een lijst met dertig bedachte ideeën 

net zoveel goede ideeën als in een lijst met driehonderd gegenereerde ideeën; 

de kans op goede ideeën stijgt niet naarmate er meer ideeën bedacht worden.  

 De conclusies van dit onderzoek kunnen de reden zijn dat 

brainstormonderzoeken relatief weinig aandacht besteden aan productkwaliteit. 

Deze studie van Diehl en Stroebe toont immers aan dat er bij brainstormen een 

relatie is tussen proceskwaliteit en productkwaliteit. Verloopt het proces van 

ideecreatie goed, dan is de kans groter dat ook de productkwaliteit stijgt. Het 

experimenteel onderzoek naar brainstormen kan er simpelweg vanuit zijn 

gegaan dat naarmate het aantal bedachte ideeën hoger is, ook de 

productkwaliteit beter zal zijn. Zoals ik eerder echter beargumenteerde, dienen 

er vraagtekens bij deze aanname te worden gezet. Een goed verlopen proces 

garandeert immers geen goed product.  

 Een ander aspect van het brainstormproces speelt daar ook een rol bij: 

ideeselectie. Nadat een brainstorm een aantal ideeën heeft opgeleverd, moeten 
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een aantal van die ideeën uitgekozen worden om het innovatietraject verder 

mee te doorlopen. Dit is volgens Rietzschel, Nijstad en Stroebe één van de 

redenen dat de aanname niet klopt dat wanneer er meer goede ideeën worden 

bedacht, dit automatisch betekent dat de productkwaliteit die een brainstorm 

levert stijgt. Het is immers maar de vraag of de groep deze goede ideeën ook 

weet uit te kiezen. Hun onderzoek uit 2006 toont aan dat groepen moeite 

hebben om hun eigen goede ideeën te herkennen. Na het proces van 

ideeselectie was de kwaliteit van het geselecteerde nauwelijks beter dan de 

gemiddelde kwaliteit van alle gegenereerde ideeën. Alhoewel een hoger aantal 

bedachte ideeën in potentie kan leiden tot hogere productkwaliteit, bestaat er 

dus geen zekerheid dat deze potentie ook wordt waargemaakt. Dit benadrukt 

nogmaals het belang om bij de beoordeling van een brainstormsessie op zowel 

de proceskwaliteit als de productkwaliteit van de sessie te letten, omdat het één 

niet automatisch uit het ander voortvloeit.82 

 Daarnaast kan er nog een tweede kanttekening bij dit onderzoek van 

Diehl en Stroebe gezet worden. Dit betreft de twee criteria waarop deze studie 

de productkwaliteit beoordeelt. Zijn originaliteit en uitvoerbaarheid wel de juiste 

criteria om de kwaliteit van ideeën te meten? De termen origineel en 

uitvoerbaar zijn namelijk diffuus en arbitrair. Wanneer is een idee nieuw? Is dit 

wanneer iemand er nog nooit van gehoord heeft, of is dit wanneer het nieuw is 

binnen een bepaalde context? Bovendien hoeft hetgeen wat voor de één nieuw 

is, voor de ander dit helemaal niet te zijn. Hetzelfde geldt voor de term 

uitvoerbaar. Wanneer is een idee uitvoerbaar of haalbaar? Op welke gronden 

wordt dit beoordeeld?  

 Het experimenteel wetenschappelijk onderzoek heeft echter wel rekening 

gehouden met de arbitrairheid van deze twee termen. Daarom beoordelen twee 

personen de bedachte ideeën op deze criteria, en wordt gekeken in hoeverre 

deze personen het met elkaar eens zijn. Uit de experimenten blijkt dat hier 
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weinig verschil tussen zit.83 Het blijft echter maar de vraag of ideeën binnen een 

kunstmatige setting van een wetenschappelijk experiment op dezelfde manier 

beoordeeld worden als in de beroepspraktijk. Wordt er bijvoorbeeld wel 

rekening gehouden met de impact die een idee kan hebben? Een goed idee kan 

wel uitvoerbaar en origineel zijn, maar als het idee vervolgens geen impact heeft, 

wordt er niets mee bereikt. Rietzschel et. al. suggereren dit wel in een artikel 

over productiviteit en ideeselectie bij nominale en interactieve groepen, maar in 

hoeverre er daadwerkelijk in de beoordeling van de ideeën rekening mee wordt 

gehouden is onduidelijk.84 Bovendien is het de vraag of de toegekende 

originaliteit of uitvoerbaarheid ook daadwerkelijk valide is: is het idee in de 

praktijk daadwerkelijk wel zo uitvoerbaar of origineel als men denkt?  

 De uitvoerbaarheid of haalbaarheid van een idee omvat bovendien vele 

aspecten. Zo noemt Stan Boshouwers in zijn boek Handboek voor 

Hemelbestormers: Ideeën bedenken en in de Wereld Zetten drie kwaliteiten van 

een goed idee: beeldkracht, vormkracht en daadkracht. Met beeldkracht doelt 

hij op de vraag in hoeverre een idee tot de verbeelding spreekt, en dus in 

hoeverre het gemakkelijk gecommuniceerd kan worden tussen personen. Bij de 

uitvoering van een idee zijn vrijwel altijd meerdere mensen betrokken, en 

daarom is dit volgens hem een belangrijke kwaliteit van een goed idee. Het 

tweede aspect, vormkracht, draait om de mate waarin een idee iets oplost en 

invloed kan uitoefenen op de buitenwereld. Daadkracht, tenslotte, draait om de 

vraag in hoeverre mensen bereid zijn om het idee uit te voeren.85 Het boek van 

Boshouwers is gebaseerd op zijn ervaringen met het werk binnen de creatieve 

sector en moet daarom eerder als bedrijfsliteratuur dan als wetenschappelijke 

literatuur beschouwd worden. Desondanks laat hij wel zien dat uitvoerbaarheid 

van een idee een term is nader gespecificeerd kan worden. Een generieke 

beschrijving van de kwaliteit van een idee in uitvoerbaarheid is daarom wellicht 

niet toereikend om daadwerkelijk te meten hoe goed een idee is, omdat het 
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maar de vraag is of er dan met alle dimensies die deze term omvat rekening 

wordt gehouden.  

 

Conclusie: 
Het resultaat van een brainstorm binnen de wetenschap 

 

Een bestudering van de literatuur rond experimenteel onderzoek naar 

brainstormen laat zien dat onderzoekers het resultaat van een brainstorm vooral 

meten in termen van proceskwaliteit, en daarbij dan enkel op een gedeelte van 

die proceskwaliteit de nadruk legt: de mate waarin er veel ideeën bedacht 

worden. Voor de diversiteit van de bedachte ideeën en de representatieve 

functie die een brainstorm kan hebben is binnen de wetenschappelijke 

beoordeling van een brainstormsessie veel minder aandacht. Ook de 

productkwaliteit wordt maar in een beperkt aantal studies gemeten. Wanneer 

dit gebeurt, is dit vooral in termen van originaliteit en haalbaarheid.  

 Sutton en Hargadon bekritiseren in hun artikel deze manier waarop 

experimenteel onderzoek het resultaat van de brainstorm beoordeelt. Uit hun 

onderzoek bij het Amerikaanse designbedrijf IDEO, dat dagelijks gebruik maakt 

van brainstorms, blijkt dat een brainstorm meer doelen heeft dan enkel ideeën 

genereren. Brainstorms bij IDEO hebben volgens Sutton en Hargadon verder als 

functie om (1) kennis uit te wisselen over mogelijke oplossingen, (2) vanuit 

meerdere perspectieven naar een probleem te kijken, (3) tevredenheid en 

draagvlak onder de medewerkers te creëren, (4) de mogelijkheid te bieden om 

onderling status te creëren, in de zin dat personen kunnen laten zien meer en 

betere ideeën te bedenken dan de rest, (5) indruk te maken op klanten en (6) 

een inkomen te genereren voor het bedrijf. Gezien vanuit dit perspectief, zo 

beargumenteren zij, is het maar de vraag of de wetenschap de effectiviteit van 

brainstormen wel op de juiste manier meet, door voornamelijk de nadruk te 

leggen op het aantal bedachte ideeën.86 
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Figuur 5. Het resultaat van een brainstorm volgens experimenteel wetenschappelijk onderzoek 

 

Het is de vraag in hoeverre de bevindingen van Sutton en Hargadon te 

extrapoleren zijn naar andere bedrijven. Zoals zij zelf aangeven dient dit met 

enige voorzichtigheid gedaan te worden, omdat hun bevindingen 

bevooroordeeld zijn door de hechte relatie die zij met hun proefpersonen 

onderhielden. Daarnaast heerst er volgens hen binnen IDEO een specifieke 

bedrijfscultuur met weinig regels, veel contact met diverse bedrijven en normen 

die het gebruik van brainstormen aanmoedigen en reflecteren.87 Deze 

bedrijfscultuur zal niet altijd bij andere bedrijven terug te vinden zijn. Sutton en 

Hargadon hebben bovendien niet gekeken hoe relevant de door hen gevonden 

functies van een brainstorm voor IDEO zijn. Ook is niet onderzocht hoe deze 

relevantie zich verhoudt tot de relevantie van de functies die wetenschappelijk 

onderzoek aan een brainstorm toekent. Deze relevantievraag is van belang, 

omdat anders de resultaten van Sutton en Hargadon weinig zeggen. 

Hypothetisch gezien kan IDEO bijvoorbeeld voor 98% belang hechten aan het 
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produceren van zoveel mogelijk ideeën en voor 2% aan de functies die Sutton en 

Hargadon gevonden hebben. In dat geval is het onterecht om de door hen 

gevonden functies als relevant van een brainstorm te beschouwen.  

 

WAAROM BRAINSTORMEN BEDRIJVEN? 
DE VISIE VAN DE BEROEPSPRAKTIJK  
 

Zowel de wetenschap als Sutton en Hargadon schetsen een beeld van het 

resultaat van een brainstorm. Het blijkt dus echter dat bij beide beelden 

vraagtekens gezet kunnen worden in hoeverre deze overeenkomen met het 

resultaat dat bedrijven in de praktijk met een brainstormsessie nastreven. Om dit 

te onderzoeken zijn in de enquête die ik verstuurd heb een aantal open en 

gesloten vragen opgenomen over de functie die een brainstorm heeft en de 

wijze waarop in de praktijk het resultaat van een brainstorm beoordeeld wordt. 

De gesloten vragen gingen daarbij specifiek in op de vormen van resultaat die 

Sutton en Hargadon in hun artikel noemen.  

 

Resultaten enquête: 

De functie van het brainstormen 

 

De resultaten van de enquête zijn op een aantal punten discrepant. De eerste 

open vraag laat respondenten aangeven welke functie brainstormen in hun 

organisatie heeft. Verreweg het meest gegeven antwoord is dat een brainstorm 

dient om ideeën te genereren. Andere antwoorden zijn dat een brainstorm dient 

als ondersteuning van het creatieve proces, om een idee verder uit te diepen en 

om diversiteit te creëren. In veel mindere mate noemen respondenten het 

vinden van één goed idee en tevredenheid en draagvlak creëren het doel van 

een brainstormsessie.88  

                                                      
88

 Resultaten enquête 2, vraag 8.  
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 Wat opvalt aan deze antwoorden is dat zij een mix zijn van termen die op 

zowel de proceskwaliteit als de productkwaliteit van toepassing zijn. De nadruk 

ligt echter wel op de procesmatige functie van brainstormen. In veel mindere 

mate gaat het volgens deze antwoorden om het product dat een brainstorm 

oplevert: het uiteindelijke idee.  

 Geconfronteerd met de gesloten vragen laten de respondenten echter 

een ander beeld zien. Bij beide gesloten vragen geven de ondervraagden aan dat 

het geven van meerdere perspectieven op een probleem verreweg het 

voornaamste doel is van een brainstorm, gevolgd door het genereren van één 

goed idee. Het bedenken van veel ideeën komt qua relevantie op de derde 

plaats, al zijn wel minder respondenten het erover eens of dit daadwerkelijk een 

op zichzelf staand doel van de brainstorm is. Het creëren van draagvlak en het 

uitwisselen van kennis wordt volgens de antwoorden op deze vragen relevant 

gevonden, zij het in mindere mate.89  

 Er zit dus een discrepantie tussen de antwoorden op de open vraag en de 

gesloten vragen. Bij de open vraag geven respondenten aan dat het bedenken 

van veel ideeën de belangrijkste functie van brainstormen is, terwijl bij de 

gesloten vraag dit het verkrijgen van meerdere perspectieven en het bedenken 

van één goed idee blijkt te zijn. In de open vraag komen deze antwoorden niet of 

nauwelijks terug. Wel bevestigen beide vragen dat een aantal van de door Sutton 

en Hargadon genoemde vormen van resultaat in de praktijk niet relevant zijn. De 

respondenten geven aan dat zowel het genereren van inkomen, het creëren van 

status als indruk maken op de klant niet van belang zijn. Een meerderheid van de 

ondervraagden is het ook oneens met de stelling dat dit een resultaat van de 

brainstorm is. Bovendien noemt geen enkele respondenten deze vormen van 

resultaat bij de open vraag.  

 

                                                      
89

 Resultaten enquête 2, vraag 16 en 19.  
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Resultaten enquête: 
Gehanteerde criteria  

 

Er zit dus een discrepantie tussen de antwoorden op de open vraag en de 

gesloten vragen wat een brainstorm dient op te leveren. Deze discrepantie blijkt 

echter nog groter te zijn wanneer ook de resultaten van de andere open vraag 

bekeken worden. In deze vraag konden de ondervraagden aangeven aan welke 

criteria het resultaat van een brainstorm dient te voldoen. Het valt op dat de 

genoemde criteria vooral kwaliteiten zijn waarmee productwaarde uitgedrukt 

wordt en niet proceswaarde. Dit is vreemd, want de belangrijkste vormen van 

resultaat die de respondenten noemen zijn juist vooral vormen van 

proceswaarde. Men zou verwachten dat het resultaat van de brainstorm vooral 

beoordeeld wordt in het kader van de functie die het heeft en dat de 

beoordelingscriteria daarmee overeenstemmen. Wanneer het creëren van 

meerdere perspectieven de belangrijkste functie is van een brainstorm, zou 

bijvoorbeeld verwacht mogen worden dat één van de beoordelingscriteria is of 

tijdens een brainstorm ook daadwerkelijk veel perspectieven aan bod zijn 

geweest. 

 

Vraag Antwoord 
Welk resultaat dient een brainstorm te hebben? Vooral antwoorden in termen van proceswaarde. 

Aan welke criteria dient dit resultaat te voldoen? Vooral antwoorden in termen van productwaarde. 

Tabel 2. Vergelijking tussen de antwoorden op de vragen van de enquête met betrekking tot het resultaat van een 
brainstorm. 

 

 Uit de gegeven antwoorden blijkt dat dit echter niet zo is. In plaats 

daarvan noemen de respondenten bepaalde kwaliteiten die een idee moet 

hebben, en zijn de genoemde criteria dus vooral maatstaven waarmee 

productkwaliteit beoordeeld wordt. Het meest noemen de respondenten daarbij 

passendheid als criterium: het uiteindelijke resultaat dient te passen bij de vraag 

waar de brainstorm om begonnen is en de criteria die er aan de oplossing gesteld 

worden, hetzij door de groep zelf, hetzij door de klant. Daarnaast wordt 
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oplossend vermogen veel als criterium gegeven: de mate waarin een bedacht 

idee het probeem daadwerkelijk oplost. Het criterium “input voor het verdere 

innovatietraject”noemen de respondenten ook relatief veel. Originaliteit komt 

pas op de vierde plaats, gevolgd door de mate waarin het resultaat draagkracht 

heeft, simpel is en overtuigingskracht heeft.90 

 Opvallend is overigens de overeenkomst tussen deze criteria en de door 

Boshouwers beschreven kwaliteiten van een goed idee. Ook hij noemt oplossend 

vermogen, passendheid, draagkracht en overtuigingskracht als criteria waar een 

goed idee aan dient te voldoen.91 Op zich is dit niet vreemd, omdat zijn boek 

gebaseerd is op zijn ervaringen met het werken in de creatieve sector. Blijkbaar 

zijn dit criteria die in de praktijk belangrijk zijn. Een aantal daarvan worden 

relevanter gevonden dan de mate waarin de oplossing origineel is. Dit is 

belangrijk om op te merken, aangezien wetenschappelijk onderzoek bij de 

beoordeling van ideeën het criterium originaliteit net zo relevant vindt als het 

criterium uitvoerbaarheid. In de praktijk blijkt dit niet zo te zijn en zijn bepaalde 

aspecten van uitvoerbaarheid meer relevant dan het criterium originaliteit.  

 Tussen de resultaten van de enquête omtrent hetgeen een brainstorm op 

moet brengen zitten dus echter wel een aantal discrepanties. Niet alleen komt er 

uit de antwoorden op de enquête geen eenduidig beeld naar voren wat voor 

functie een brainstorm heeft, ook spreekt de respons op de criteriavraag deze 

antwoorden tegen. Hoe kan dit verklaard worden? 

 

De resultaten in context van het bedrijfsproces 

 

Aan de hand van het innovatiemodel van Basasur en Gelade heb ik laten zien dat 

er een onderscheid gemaakt dient te worden tussen proceswaarde en 

productwaarde. Bij de antwoorden die de respondenten geven lopen deze twee 

categorieën echter door elkaar. Blijkbaar hebben de respondenten van de 

                                                      
90

 Resultaten enquête 2, vraag 9. 
91

 Boshouwers, Handboek voor Hemelbestormers, 16-28. 
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enquête geen onderscheid gemaakt tussen deze twee vormen van resultaat. 

Wanneer de verschillende resultaten binnen dit model geplaatst worden levert 

dit echter een eenduidiger beeld op wat voor resultaat een brainstorm in de 

praktijk dient te hebben.  

 Zowel het verkrijgen van meerdere perspectieven op de oplossing van 

een probleem, het genereren van veel ideeën als het uitwisselen van kennis 

kunnen gezien worden als vormen van de informatiefunctie van een brainstorm. 

Aan deze informatiefunctie hechten de respondenten veel belang. Alhoewel het 

uitwisselen van kennis voor de ondervraagden minder belangrijk is, scheppen de 

resultaten van de enquête een beeld dat zowel het genereren van diversiteit als 

kwantiteit (zeer) relevant. In mindere mate gaat het de respondenten ook om de 

representatieve functie die een brainstorm kan vervullen: het creëren van 

draagvlak wordt van secundair belang gevonden. Het belang dat de 

ondervraagden hechten aan het genereren van veel en diverse ideeën en het 

creëren van draagvlak laat zien dat proceswaarde op meerdere vlakken duidelijk 

relevant is voor de ondervraagden.  

 De uitkomst van het brainstormproces is echter ook belangrijk. Het gaat 

de respondenten uiteindelijk om het vinden van één goed idee. De genoemde 

criteria geven aan waaraan dit idee dient te voldoen. De nadruk van de gegeven 

criteria ligt daarbij meer op de uitvoerbaarheid van het idee dan op de 

originaliteit. Dit kan verklaard worden door te kijken naar de rest van het 

innovatietraject. Het doel van een brainstorm is om één of meerdere goede 

ideeën te vinden waarmee het innovatietraject verder doorlopen kan worden. 

Het is dan ook logisch om de resultaten van de brainstorm in dit licht te 

beoordelen. Kwaliteiten als draagkracht, passendheid, haalbaarheid en 

oplossend vermogen bepalen of een idee in de rest van dit innovatietraject 

succesvol zal zijn. Wanneer een idee immers past bij de vraag en de wens van de 

klant, draagkracht heeft onder de medewerkers, haalbaar is en het gestelde 

probleem oplost, dan is de kans groot dat het idee succesvol geïmplementeerd 

kan worden.  
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Figuur 6. Resultaat van een brainstorm volgens de beroepspraktijk 

 

Wat de resultaten kortweg laten zien is dat men in de praktijk dus zowel 

let op de proceswaarde als de productwaarde van de brainstorm. Tijdens een 

brainstorm gaat het om zo goed mogelijk faciliteren van de informatie- en 

representatieve functie zodat na de brainstorm er een goed idee is ontstaan 

waarmee het verdere traject doorlopen kan worden. 

  

CONCLUSIE: 
HET RESULTAAT VAN EEN BRAINSTORM  
 

De vergelijking tussen wetenschap en praktijk wat een brainstorm dient op te 

leveren laat zien dat hier een discrepantie tussen zit. De resultaten van de 

enquête tonen dat de beroepspraktijk waarde hecht aan zowel de 

proceskwaliteit als de productkwaliteit van een brainstorm. De proceskwaliteit 

wordt daarbij enerzijds verwoord in de informatiefunctie van een 

BRAINSTORM 

 
REST INNOVATIETRAJECT 

 

-tevredenheid & 
draagvlak creëren 

 

ideeën bedenken 
-diversiteit 

genereren en conceptualiseren van ideeën 

brainstormproduct 
(gemeten in productwaarde) 

optimaliseren en implementeren 

brainstormproces 
(gemeten in proceswaarde) 

Criteria: 
1. Originaliteit 
2. Uitvoerbaarheid: 
a. Passendheid 
b. Oplossend vermogen 
c. Draagkracht 
d. Communiceerbaarheid 
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brainstormproces. Brainstormen heeft als functie het uitwisselen van kennis, 

perspectieven en ideeën. Daarnaast heeft het brainstormproces ook een 

representatieve functie die van secundair belang is: het proces dient om 

draagvlak te creëren voor een idee. Uiteindelijk dient dit proces een goed idee 

op te leveren. De waarde van dit idee wordt in grote mate afgemeten in criteria 

als uitvoerbaarheid, zoals passendheid en oplossend vermogen. Originaliteit is 

ook van belang, maar wel in mindere mate.  

 De wetenschap besteedt bij de beoordeling van de kwaliteit van een 

brainstorm maar aan een gedeelte van deze aspecten aandacht. Er is vooral 

gekeken naar proceskwaliteit, en dan de mate waarin er veel ideeën worden 

uitgewisseld. Diversiteit wordt nauwelijks gemeten. Er wordt onderkend dat een 

brainstormproces een representatieve functie kan hebben, maar de wetenschap 

ziet dit niet als efficiënt resultaat. Wanneer men kijkt naar productkwaliteit, dan 

gebeurt dit enkel in generieke termen als uitvoerbaarheid en originaliteit.  

 

 Wetenschappelijk onderzoek Praktijk 
Resultaat wat 
een 
brainstorm 
dient op te 
leveren 
 

Proceskwaliteit Proceskwaliteit 

Nadruk bij het onderzoek op bedenken van veel 
ideeën. 

Het bedenken van veel ideeën wordt relevant 
gevonden, maar is niet het meest belangrijke 
resultaat. 

Weinig aandacht voor diversiteit van bedachte 
ideeën. 

Het creëren van diversiteit en diverse ideeën 
tijdens het brainstormproces wordt als meest 
relevant gezien.  

Tevredenheid met het brainstormproces en – 
product is gemeten, maar wordt niet 
meegenomen als een “geldig” resultaat van de 
brainstorm. 

Tevredenheid met de brainstorm en draagvlak 
creërend vermogen is relevant, maar komt wel op 
de tweede plaats.  

Productkwaliteit Productkwaliteit 

Slechts een beperkt aantal onderzoeken heeft 
productkwaliteit gemeten.  

Productkwaliteit is voor de praktijk zeer relevant: 
een brainstorm dient een goed idee op te 
leveren. 

De gehanteerde criteria 
waaraan kwaliteit 
wordt afgemeten zijn: 

1. Originaliteit 
2. Uitvoerbaarheid 

De gehanteerde criteria 
waaraan kwaliteit 
wordt afgemeten zijn: 
(gerangschikt naar 
meest genoemd) 

1. Passendheid 
2. Oplossend vermogen 
3. Input voor het 
verdere traject 
4. Originaliteit 
5. Draagkracht 
NB. Nr 1, 2, 3 en 5 kunnen 
gezien worden als nuances van 
het criterium 
“uitvoerbaarheid.” 

 Tabel 3. Overzicht van  de verschillende visie op het resultaat van een brainstorm binnen wetenschap en 
praktijk 
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Wat voor conclusies kunnen er uit deze discrepantie getrokken worden? 

Het experimenteel onderzoek levert een beeld op waarbij er vooral veel nadruk 

is gelegd op de hoeveelheid ideeën die er is geproduceerd. In eerste instantie is 

dit een logische manier om de efficiëntie van een brainstorm te meten, 

aangezien het bedenken van ideeën in een brainstorm centraal staat. Deze 

manier van meten doet echter geen recht aan de dagelijkse bedrijfssituatie 

waarin brainstormen wordt toegepast. Rietzschel en Janssen merken dit ook op. 

Het valt hen op dat de wetenschap creativiteit en innovatie nauwelijks 

beschouwt als doorlopende processen, terwijl ze dit in de praktijk wel zijn.92 Nu 

wordt het genereren van ideeën door de wetenschap als een op zichzelf staand 

doel beschouwt, terwijl dit het niet is. Dit heeft gevolgen voor de conclusies die 

de wetenschap aan zijn experimenten verbindt. Deze conclusies zijn minder 

relevant in de praktijk, omdat ze niet tot stand zijn gekomen door een meting 

van resultaat dat in een bedrijfscontext relevant is. 

 Hoe zou het wetenschappelijk onderzoek aan de hand van deze 

conclusies verbeterd kunnen worden? Allereerst dient binnen dit onderzoek 

erkend te worden dat er een verschil bestaat tussen proceskwaliteit en de 

productkwaliteit van een brainstorm. Dit onderscheid kan namelijk een handvat 

bieden om de brainstorm te beoordelen. Proceskwaliteit dient dan niet enkel 

afgemeten te worden aan de hoeveelheid ideeën, maar ook aan de diversiteit 

aan ideeën en het draagvlak dat de brainstorm voor de bedachte ideeën creëert. 

Productkwaliteit kan gemeten worden aan de hand van uitvoerbaarheid en 

originaliteit, waarbij men uitvoerbaarheid wel nader dient te specificeren.  

 Alhoewel het hier voorgestelde beoordelingsmodel criteria bevat die 

allen meetbaar zijn, is het wel complexer is dan de tot nu toe toegepaste 

modellen die de wetenschap gebruikt om de efficiëntie en kwaliteit van een 

brainstorm te beoordelen. Op basis van de resultaten van de enquête blijkt het 

voordeel echter te zijn dat de conclusies die wetenschappelijk experimenteel 
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 Rietzschel en Janssen, “Een Overzicht van Sociaal- en Organisatiepsychologisch Onderzoek in 
Nederland,” 82.  
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onderzoek trekt op deze manier meer recht doen aan de dagelijkse 

beroepspraktijk.  
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4. PROCESSEN EN 
FACTOREN DIE VAN 
INVLOED ZIJN OP 
DE BRAINSTORM 

In dit hoofdstuk ga ik in op de factoren die van invloed zijn op het 

brainstormproces. Daarbij zal er een vergelijking worden gemaakt tussen de 

factoren die de wetenschap onderzocht heeft en de factoren die de 

beroepspraktijk noemt. Hier dient vooraf wel een kanttekening geplaatst te 

worden. De wetenschap heeft een aantal conclusies getrokken over de invloed 

van bepaalde factoren op het brainstormproces. Zoals ik in de vorige 

hoofdstukken heb laten zien, zijn deze conclusies gebaseerd op onderzoek 

waarbij een bepaalde definitie van brainstormen wordt gehanteerd en er vooral 

gekeken wordt naar de invloed van deze factoren op de proceskwaliteit, en dan 

met name naar het aantal bedachte ideeën. De invloed van deze factoren op de 

productkwaliteit of andere aspecten van de proceskwaliteit is minder 

onderzocht. De respondenten van de enquête hebben echter aangegeven welke 

factoren van invloed zijn op hun definitie van brainstormen en het resultaat dat 

zij nastreven met een brainstormsessie, en daarmee doelen ze op zowel product- 

als proceskwaliteit. Dit maakt het lastig om de conclusies rond de factoren die 
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van invloed zijn op een brainstorm met elkaar te vergelijken, omdat de 

verschillende onderzoekseenheden een andere definitie van resultaat en 

brainstormen hanteren. 

 Aan de andere kant is het juist de bedoeling van dit onderzoek om de 

discrepantie tussen de praktijk en wetenschap aan te geven. De verschillende 

onderzoekseenheden hoeven daarom ook niet gelijk te zijn, omdat ik juist het 

verschil tussen deze twee eenheden bestudeer. Bij de verklaring van deze 

verschillen kan de discrepantie tussen de definitie van het begrip brainstormen 

en het resultaat dat een brainstorm op dient te leveren wel een rol spelen.  

 In dit hoofdstuk zal ik eerst ingaan op de verschillende processen die een 

rol spelen tijdens een brainstormsessie. Daarbij gebruik ik het door Paulus en 

Brown verwoorde onderscheid tussen sociale en cognitieve processen. Wanneer 

mensen in een groep ideeën bedenken, spelen aan de ene kant sociale processen 

een rol die de motivatie en mogelijkheid van mensen beïnvloeden om ideeën te 

delen. Aan de andere kant zijn cognitieve processen van belang die de 

vaardigheid beïnvloeden van de deelnemers om ideeën te generen.93 Het is 

nuttig om dit onderscheid tussen sociale en cognitieve processen te maken, 

omdat een bepaald aspect van het brainstormen op ieder van deze processen 

een andere invloed kan hebben. Zo zal ik bijvoorbeeld laten zien dat het creëren 

van diversiteit in de achtergrond van de deelnemers op cognitief niveau 

stimulerend werkt, maar op sociaal niveau een remmend effect kan hebben. 

 Ik zal het wetenschappelijk onderzoek naar deze sociale en cognitieve 

processen bespreken. Vervolgens laat ik zien in hoeverre de praktijk onderkent 

dat deze processen een rol spelen tijdens een brainstorm. Bepaalde factoren 

kunnen deze processen beïnvloeden. Daarom zal ik daarna een overzicht geven 

van het onderzoek naar de belangrijkste factoren en daarbij bespreken in 

hoeverre men in de beroepspraktijk de invloed van deze factoren onderkent.  
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 Paulus en Brown, “Enhancing Ideational Creativity in Groups,” 113-114 
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REMMENDE PROCESSEN 
 

In het vorige hoofdstuk haalde ik onderzoek aan dat aantoont dat een 

groepsbrainstorm minder resultaten oplevert dan een brainstorm waarbij alle 

deelnemers individueel ideeën bedenken en deze later bij elkaar optellen. Zoals 

Diehl en Stroebe laten zien is dit effect keer op keer aangetoond en doet het zich 

voor bij groepen groter dan twee personen.94 Tijdens een groepsbrainstorm 

spelen er dus bepaalde remmende processen die ervoor zorgen dat een 

interactieve brainstorm minder productief is dan een nominale brainstorm. Er is 

experimenteel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om te achterhalen wat 

deze blokkerende processen zijn.  

 

De remmende processen volgens de wetenschap 

 

Steiner noemde in 1972 twee soorten sociale problemen die zich voordoen in 

groepen, wat de productiviteit van groepswerken ten opzichte van individueel 

werken doet dalen: motivatieproblemen en coördinatieproblemen. Alhoewel hij 

zich niet specifiek richtte op brainstormgroepen, kan het blokkerend effect aan 

de hand van deze problemen verklaard worden. Motivatieproblemen zorgen 

ervoor dat groepswerkers zich minder geprikkeld voelen een bijdrage te leveren 

aan het groepsproduct dan mensen die individueel werken. 

Coördinatieproblemen verhinderen dat de kennis en vaardigheden die de 

verschillende individuen beschikken optimaal gecombineerd worden tot een 

groepsproduct.95 Aan de hand van deze twee soorten problemen zijn er 

verschillende verklaringen ontwikkeld die het productieverlies in 

brainstormgroepen verklaren.  

Een mogelijk motivatieprobleem dat de onderzoeksliteratuur rondom 

brainstormen noemt is ‘social loafing’ of ‘free riding’. Volgens deze verklaring 
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 Diehl en Stroebe, "Productivity Loss in Brainstorming Groups,” 497. 
95

 Stroebe en Diehl, “Why Groups are Less Effective than their Members,” 273-274.  
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liften sommige groepsleden mee op de productiviteit van anderen. Groepsleden 

zouden minder hun best doen om veel en goede ideeën te produceren wanneer 

ieders bijdrage aan het groepsproduct moeilijk of niet te onderscheiden is en 

wanneer deelnemers het gevoel hebben dat hun bijdrage niet uniek is, maar ook 

door andere deelnemers verzorgd zou kunnen worden. Deze hypothese wordt 

ondersteund door bijvoorbeeld onderzoek van Bouchard en Hare uit 1970. Zij 

lieten zien dat naarmate het aantal deelnemers aan een brainstorm stijgt, de 

productiviteit van de groep daalt. Een mogelijke verklaring hiervoor kan dan zijn 

dat de individuele bijdrage van een deelnemer minder herkend kan worden als 

de groep groter wordt. Diehl en Stroebe onderzochten in 1987 social loafing als 

verklaring voor de lagere productiviteit van interactieve groepen. Dit onderzoek 

toonde echter aan dat dit effect zich in beperkte mate voordeed tijdens 

brainstorms en daardoor niet een volledige verklaring kon geven voor het 

productiviteitsverlies in interactieve groepen.96  

Rondom brainstormen zijn er daarom ook twee soorten 

coördinatieproblemen onderzocht: sociale inhibitie en productieblokkering. Ook 

deze effecten zijn bestudeerd door Diehl en Stroebe in 1987. De sociale inhibitie-

verklaring stelt dat groepsleden bezorgd zijn over de mening die andere 

deelnemers over hen hebben. Een aantal brainstormregels kan immers wel 

stellen dat expliciet uitgesproken kritiek uitgesloten dient te worden, impliciet 

zullen de deelnemers toch hun beoordeling laten blijken door bijvoorbeeld hun 

lichaamstaal. Deze impliciete kritiek kan niet zomaar buitengesloten worden. 

Bovendien hebben deelnemers zich ook zorgen te maken over hun reputatie na 

de brainstorm. Deze bezorgdheid over de beoordeling van de rest van de groep 

zorgt er volgens de sociale inhibitie-verklaring voor dat de participanten van een 

brainstorm minder ideeën uiten.97 Diehl en Stroebe onderzochten in hoeverre 

sociale inhibitie een rol speelt in interactieve brainstormgroepen. Uit dit 
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 Diehl en Stroebe, "Productivity Loss in Brainstorming Groups,” 499-502, 507. 
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 Paulus et. al., “Social and Cognitive Influences in Group Brainstorming: Predicting Gains and 
Losses,” European Review of Social Psychology 12 (2002): 302-303; Diehl en Stroebe, 
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experimenteel onderzoek bleek dat deze verklaring voor een klein gedeelte het 

productieverlies kan helpen begrijpen, maar dat er een ander effect moet zijn 

dat een nog veel grotere rol speelt.98  

Daarom onderzochten Diehl en Stroebe ook het effect van 

productieblokkering. Volgens deze verklaring produceert een brainstormgroep 

minder ideeën doordat de groepsleden om de beurt hun ideeën moeten 

noemen. Nominale groepen hebben dit probleem niet, omdat de individuen hun 

ideeën kunnen uiten op het moment dat hen dat uitkomt. Alhoewel social 

loafing en sociale inhibitie een rol spelen, toont het experimenteel onderzoek 

van Diehl en Stroebe aan dat productieblokkering de voornaamste reden is voor 

productiviteitsverlies in interactieve groepen. 

Alhoewel dit experimenteel onderzoek laat zien welk proces tijdens het 

brainstormen het productieverlies veroorzaakt, verklaart het niet waarom 

productieblokkering het aantal gegenereerde ideeën omlaag brengt. Diehl en 

Stroebe deden hier echter ook onderzoek naar. Zij bestudeerden mogelijke 

oorzaken voor productieblokkering. Uit dit onderzoek bleek dat 

productieblokkering niet ontstaat doordat de ideeën van anderen de 

groepsleden van hun eigen ideecreatie afleidt. Ook is er geen bewijs gevonden 

dat een deelnemer zijn eigen ideeën evalueert in het kader van andermans 

ideeën en daarom besluit dat idee toch niet te noemen. Tevens kan men 

productieverklaring niet verklaren doordat groepsleden in een interactieve 

brainstorm –teruggerekend per individu- minder tijd hebben om hun ideeën te 

uiten dan in een nominale groep. De voornaamste reden dat dit effect zich 

voordoet is volgens Stroebe en Diehl daarom dat groepsleden op elkaar moeten 

wachten en dat de groepsleden deze tijd niet efficiënt kunnen gebruiken om 

andere ideeën te bedenken.99 

 Dit is volgens het experimenteel wetenschappelijk onderzoek dus een 

verklaring voor het productiviteitsverlies van interactieve groepen in vergelijking 
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met nominale groepen. Dit productiviteitverlies is echter van toepassing op het 

aantal bedachte ideeën. Het onderzoek maakt niet duidelijk of deze effecten ook 

leiden tot een productiviteitsverlies op andere aspecten van proces- en 

productkwaliteit. Desondanks is het interessant om te kijken in hoeverre in de 

beroepspraktijk deze motivatie- en coördinatieproblemen onderkend worden. 

De wetenschap is namelijk zeer stellig over het feit dat productieblokkering zich 

voordoet. En, ondanks dat enkel bewezen is dat productieblokkering effect heeft 

op het aantal geproduceerde ideeën, is dit wel degelijk van belang voor de 

praktijk. Het produceren van een groot aantal ideeën is tenslotte onderdeel van 

de proceswaarde die brainstormen heeft voor bedrijven in de praktijk. Dus zelfs 

als productieblokkering niet van invloed is op het volledige resultaat dat 

bedrijven met brainstormen nastreven, dan nog kan het interessant zijn om met 

dit remmende proces rekening te houden.  

 

Waarde die de praktijk toekent aan de remmende 
processen 

 

In de enquête zijn een aantal vragen gesteld waaruit afgeleid kan worden in 

hoeverre de praktijk relevantie toekent aan de remmende processen die de 

wetenschap gevonden heeft. De enquête laat een aantal opmerkelijke resultaten 

zien.  

De factoren waarvan wetenschappelijk onderzoek veronderstelt dat ze 

productieblokkering veroorzaken blijken de respondenten namelijk nauwelijks 

relevant te vinden. Het merendeel van de ondervraagden geeft aan het oneens 

te zijn met de stelling dat het wachten op de andere deelnemers de resultaten 

van een brainstorm negatief beïnvloedt. Sterker nog, ongeveer een derde van de 

ondervraagden denkt dat het wachten zelfs een positief effect heeft.100 In 

vergelijking met de andere factoren wordt deze factor bovendien ook als zeer 
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onrelevant beschouwd.101 Bovendien bestaat er veel overeenstemming dat het 

constant goed naar elkaar blijven luisteren een positief resultaat oplevert.102 Dit 

bevestigt dat men denkt dat het luisteren naar deze ideeën niet afleidt van de 

eigen ideeproductie. 

De resultaten van de enquête laten zien dat sociale inhibitie echter wel 

als relevant wordt beschouwd. Een overgroot deel van de respondenten geeft 

aan dat ze tijdens een brainstorm streven naar een respectvol klimaat waarin 

ieders idee evenveel kans krijgt en iedereen mag uitpraten. De respectvolle 

bejegening van de deelnemers onderling beschouwen de respondenten als zeer 

relevant in vergelijking met andere factoren.103 Ook is een grote meerderheid 

van mening dat hiërarchieverschillen, die sociale inhibitie kunnen veroorzaken, 

tijdens een brainstorm zo min mogelijk aanwezig dienen te zijn.104  

Het creëren van een respectvol klimaat en het verminderen van 

hiërarchische verschillen binnen een groep zijn processen waarmee sociale 

inhibitie tegengegaan kan worden. De antwoorden van de respondenten laten 

dus een beeld zien waarbij er veel relevantie aan deze processen wordt 

toegekend. Hier zit een duidelijke discrepantie met het wetenschappelijk 

onderzoek. Sociale inhibitie speelt volgens dit onderzoek maar een geringe rol in 

de remming van de ideeproductie, terwijl productieblokkering veel relevanter is. 

Een mogelijke verklaring voor deze discrepantie kan zijn dat in de praktijk 

niemand op de hoogte is van het proces van productieblokkering en de 

remmende effecten die dit kan hebben. In de bedrijfsliteratuur van De Vos, 

Rawlinson en Barker wordt er in ieder geval geen melding van gemaakt. 

Bovendien is bekend dat mensen vaak moeite hebben om de oorzaak van hun 

eigen problemen te herkennen en te benoemen.105 Deze verklaring is plausibel, 

zeker omdat het onderzoek er dertig jaar over heeft gedaan om te achterhalen 
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wat de remmende processen precies zijn. Aan de andere kant zijn de 

blokkerende effecten van productieblokkering al meer dan twintig jaar geleden 

aangetoond, en is het dus opvallend dat de praktijk hier geen notie van lijkt te 

hebben genomen.  

 

STIMULERENDE PROCESSEN 
 
Ondanks dat meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat een interactieve 

brainstormsessie minder productief is dan een nominale brainstorm, blijkt uit 

wetenschappelijk onderzoek dat er toch een groot geloof bestaat in de efficiëntie 

van groepsbrainstormen.106 Wanneer er in de enquête gevraagd wordt waarom 

de regelmatig brainstormende respondenten gebruik maken van deze techniek, 

geeft het merendeel van deze respondenten aan dat het horen van andermans 

ideeën de ideeproductie stimuleert. Andere antwoorden op de enquête 

bevestigen dit beeld. Vrijwel alle respondenten zijn het eens met de stelling dat 

het horen van andermans ideeën zorgt voor meer en betere ideeën. Bovendien 

geven de ondervraagden aan dat deze factor zeer relevant is voor het 

uiteindelijke resultaat van de brainstorm.107 Ook wetenschappelijk onderzoek 

bevestigt dat het geloof bestaat dat de ideeën van anderen stimulerend zijn: de 

aanwezigheid van andere groepsleden vergemakkelijkt volgens de deelnemers 

aan dit onderzoek het brainstormproces.108  

Kortom, het geloof in de effectiviteit van brainstorms komt vooral voort 

uit de gedachte dat brainstormen een cognitief stimulerend effect heeft. Sociale 

stimulerende effecten worden ook genoemd, maar in mindere mate. Een aantal 

respondenten noemt dat een brainstorm effectief is doordat de deelnemers 
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elkaar motiveren om meer ideeën te bedenken en het brainstormen 

betrokkenheid en synergie creëert. 109  

 

Wetenschappelijk onderzoek naar cognitieve en sociale 
stimulatie 

 

Het cognitief stimulerend effect binnen brainstormgroepen is in experimenten 

onderzocht en bewezen. Onder andere Dennis en Valalich uit 1993 en Paulus en 

Yang toonden aan dat deelnemers die tijdens het brainstormen toegang hadden 

tot de ideeën van anderen meer ideeën produceerden dan de deelnemers die dit 

niet hadden.110 Experimenten van Nijstad, Diehl en Stroebe bevestigen deze 

resultaten en laten zien dat blootstelling aan andermans ideeën ervoor zorgt dat 

iemand naast een grotere hoeveelheid ook een grotere diversiteit aan ideeën 

produceert. Deze diversiteit neemt toe naarmate de getoonde ideeën meer 

divers zijn.111 Er is dus wetenschappelijk bewijs dat een brainstorm cognitief 

stimulerend kan werken. Dit cognitief stimulerend effect doet zich echter wel 

enkel voor wanneer de leden van de brainstormgroep niet samen in één groep 

werken maar middels computers of papier hun ideeën aan elkaar tonen. De 

eerder besproken blokkerende groepsprocessen doen dit stimulerende effect 

dus teniet. 

De in het vorige hoofdstuk omschreven cognitieve modellen voor 

ideecreatie kunnen het cognitief stimulerend effect verklaren. Het genoemde 

model van Paulus en Brown laat zien dat associatie helpt om nieuwe 

ideecategorieën in het hoofd van een brainstormdeelnemer te activeren. 

Volgens dit model kunnen de suggesties van andere individuen ideeën uit 

verschillende categorieën oproepen die anders niet gebruikt zouden worden. Dit 

zorgt voor een toename van het aantal ideeën, zowel in kwantiteit als in 
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diversiteit.112 Dit model verklaart waarom een brainstorm stimulerend kan 

werken.  

 Er bestaat dus overeenstemming over het bestaan van het cognitieve 

stimulerende effect. Daarentegen blijkt het effect van sociale stimulatie lastiger 

aan te tonen. Paulus en Dzindolet lieten zien dat de ideeproductie van 

interactieve groepsbrainstorms inderdaad gelijkmatiger is dan die van nominale 

brainstorms. 113 Dit toont dat de deelnemers van een groepsbrainstorm 

inderdaad invloed uitoefenen op elkaars productie. Dit effect, dat sociale 

vergelijking wordt genoemd, kan echter zowel positief als negatief werken. Uit 

onderzoek van Paulus en Dzindolet en Camacho en Paulus blijkt dat in een groep 

van vier mensen de productiviteit van de twee slechtst producerende 

groepsleden de norm zet voor de rest van de groep. Bovendien stelt een 

interactieve groep een veel lager doel dan een nominale groep voor het aantal 

ideeën dat ze per individu zal produceren. Aan de andere kant blijkt het effect 

positief te werken wanneer er onder de groepsleden een competitiegevoel 

wordt opgewekt of men op een andere wijze een hoge norm stelt.114 Hier zal ik 

zo nog dieper op ingaan.  

 Dit laatste laat zien dat door bepaalde factoren of omstandigheden te 

wijzigen, de sociale en cognitieve processen die tijdens een brainstorm spelen 

beïnvloed kunnen worden. Er is wetenschappelijk onderzoek verricht naar de 

vraag of bepaalde sociale en cognitieve processen zo gestuurd kunnen worden 

dat de negatieve effecten geremd worden en men de positieve effecten van 

stimulatie optimaliseert. Op dit onderzoek zal ik nu verder ingaan.  

 

FACTOREN DIE DE PROCESSEN BEINVLOEDEN 
 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde factoren in een 

experimentele setting het aantal geproduceerde ideeën van een 
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groepsbrainstorm verlaagt. Paulus en Brown merken op dat deze effecten 

zodanig waren dat onderzoeksliteratuur een tijdlang zelfs suggereerde dat 

groepen schadelijk zouden zijn voor creativiteit en dat daarom het creatieve 

groepsdenken zoveel mogelijk vermeden moest worden.115 Inmiddels is echter 

bestudeerd of er manieren zijn om deze negatieve groepseffecten te vermijden 

en de stimulerende effecten te optimaliseren. Ik zal hier ingaan op dit onderzoek 

en tegelijkertijd kijken in hoeverre de praktijk waarde hecht aan de verschillende 

onderzochte factoren. 

 

Sociale groepsprocessen sturen 

 

Zojuist benoemde ik het proces van sociale vergelijking, dat zowel een positief als 

een negatief effect kan hebben op een brainstorm. Dit betekent dat dit proces 

ingezet kan worden om het resultaat van de brainstorm te verbeteren. Paulus et. 

al. hebben onderzocht onder welke voorwaarde sociale vergelijking positief 

uitvalt. Zij concluderen dat het stellen van een norm, bijvoorbeeld doordat een 

aantal groepsleden zeer productief zijn of de groep collectief van tevoren een 

norm bepaalt, ervoor kan zorgen dat de deelnemers zich gestimuleerd voelen 

om deze norm te halen. Verder blijken mensen beter te presteren wanneer ze 

een gevoel van competitie ondervinden en wanneer de deelnemers een grote 

waarde aan de taak van de groep toekennen. Bovendien doet het effect zich 

eerder voor wanneer de groepsleden het gevoel krijgen dat hun individuele 

bijdrage van belang is.116  

 Ook Miliken et. al. bevestigen dat deze factoren ervoor kunnen zorgen 

dat het sociale vergelijking-proces een positieve bijdrage levert aan de 

brainstorm. Zij verklaren ook waarom dit zo werkt. Het zetten van een 

gezamenlijke taak en het creëren van een gevoel van competitie zorgen ervoor 

dat de groep eerder een gevoel van homogeniteit ondervindt, waardoor ze 
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gezamenlijk meer gemotiveerd zullen zijn om de oplossing voor het gestelde 

probleem te vinden. Deze homogeniteit ontstaat doordat de identificatie en de 

acceptatie van groepsleden onderling wordt bevorderd. Hierdoor zal ook de 

tevredenheid met het resultaat toenemen.117  

Wordt in de praktijk onderkend dat het proces van sociale vergelijking 

een positieve invloed kan hebben op het resultaat van de brainstorm? De 

resultaten van de enquête geven geen eenduidig antwoord op deze vraag. De 

respondenten erkennen dat betrokkenheid bij de brainstorm en het 

brainstormproces een positief effect heeft op het resultaat. Een meerderheid 

van 80% geeft namelijk aan dat het brainstormproces meer oplevert wanneer 

deelnemers betrokken zijn bij het onderwerp van de brainstorm. Aan deze factor 

kennen ze ook een hoge relevantie toe ten opzichte van andere factoren.118 Aan 

de andere kant geven de respondenten aan weinig belang te hechten aan andere 

factoren die het proces van sociale vergelijking positief doen uitvallen. Het 

stellen van een norm wordt door slechts 13% van de respondenten relevant 

bevonden.119 Bovendien vinden de ondervraagden het niet bijzonder relevant of 

het bedachte idee daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit terwijl verwacht mag 

worden dat wanneer de deelnemers het idee hebben dat de bedachte ideeën 

uitgevoerd gaan worden, zij meer betrokken zullen zijn bij de brainstorm. Hun 

inspanning is dan immers niet voor niets.  

In de enquête is gevraagd waarom respondenten denken dat 

brainstormen in een groep een beter resultaat oplevert dan een individuele 

brainstorm. De respons op deze vraag laat zien dat er weinig belang wordt 

gehecht aan sociale vergelijkingsprocessen. Een overgrote meerderheid noemt 

vooral cognitieve stimulering als reden dat het beter is om in groepen te werken. 
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Slechts zes respondenten melden dat het groepsbrainstormen dient om elkaar te 

motiveren, en maar één maakt melding van het nut van competitie.120  

 Ondanks dat de ondervraagden betrokkenheid bij het onderwerp van de 

brainstorm relevant vinden, blijken ze verder weinig relevantie toe te kennen 

aan de factoren die het proces van sociale vergelijking beïnvloeden. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat dit de proceskwaliteit 

op meerdere vlakken kan beïnvloeden. De brainstorm levert niet enkel meer 

ideeën op, maar er ontstaat ook meer tevredenheid.121 Waarom de 

beroepspraktijk weinig aandacht heeft voor deze processen is relevant om te 

onderzoeken, omdat dit zeker een factor is die van invloed kan zijn op de 

uitkomsten van een brainstormsessie. 

  

Multidisciplinariteit 

 

Een belangrijke vooronderstelling omtrent het nut van brainstormen is dat er 

een bepaalde mate van uitwisseling, interactie of samenwerking nodig is om een 

goed creatief product te leveren.122 De cognitieve modellen van Paulus en Brown 

en van Nijstad, Diehl en Stroebe laten zien waar deze aanname op gebaseerd is. 

Groepsleden stimuleren elkaar cognitief en activeren zo ideecategorieën die 

anders ongebruikt zouden blijven. Een veelgehoorde aanname is dat deze 

cognitieve stimulatie groter zal zijn naarmate de diversiteit van de groep 

toeneemt. 

 Miliken et. al. halen in hun artikel onderzoek aan dat bevestigt dat er een 

wijdverspreid geloof bestaat dat diversiteit in de achtergrond van de 

groepsleden zorgt voor een creatiever en innovatiever groepsproduct.123 Ook de 

resultaten van de enquête bevestigen dit. De meerderheid van de 

ondervraagden zegt dat er bewust wordt nagedacht over de samenstelling van 
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de brainstormgroep. Bijna tweederde van de ondervraagden geeft aan dat 

mensen van verschillende achtergronden en disciplines bij elkaar worden gezet. 

Groepssamenstelling en diversiteit worden bovendien ook als zeer relevant 

beschouwd.124  

 Is dit geloof in de positieve effecten van multidisciplinariteit binnen een 

team terecht? Gezien vanuit cognitief perspectief wel. Stasser en Birchmeier 

presenteren een model dat helpt dit te verklaren. Volgens hun model beschikt 

elk groepslid over twee soorten kennis: gedeelde kennis, waar alle groepsleden 

over beschikken en unieke kennis, die enkel een bepaald individueel heeft.125 

Juist deze unieke kennis is voor een brainstorm van belang. Wanneer een 

groepslid vanuit deze unieke kennis een bijdrage levert aan de brainstorm, geeft 

hij een uniek perspectief op het probleem. Het cognitief model van Paulus en 

Brown laat zien dat dit unieke perspectief bij andere groepsleden 

ideecategorieën activeert die anders niet gebruikt zouden worden. Omdat ieder 

groepslid over andere kennis beschikt, worden bij elk groepslid ook andere 

ideecategorieën geactiveerd, wat een diversiteit aan perspectieven oplevert. Dit 

zorgt voor meer en meer diverse ideeën. Onderzoek van Nijstad, Diehl en 

Stroebe bevestigt het bestaan van dit positieve effect. Zij lieten zien dat 

naarmate de diversiteit van genoemde ideeën toeneemt, de diversiteit van de 

ideeën die daarna geopperd worden tijdens een brainstorm groter is.126 

Experimenteel onderzoek van Diehl uit 1992 bevestigt deze observatie, en 

Miliken et. al. noemen onderzoek dat aantoont dat de producten die 

multidisciplinaire groepen presenteren origineler, complexer, innovatiever en 

van hogere kwaliteit kunnen zijn.127 

 Klopt de aanname dat multidisciplinariteit een positief effect heeft op de 

brainstorm echter ook vanuit sociaal perspectief? Miliken et. al. laten zien dat 

deze vraag lastiger te beantwoorden is. Groepen bestaande uit leden met een 
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diverse achtergrond ondervinden meer conflict en vertonen minder samenhang. 

De zichtbare en onzichtbare diversiteit tussen de groepsleden heeft tot gevolg 

dat de deelnemers zich minder met elkaar identificeren, en daardoor ook minder 

snel ideeën van de rest van de groep accepteren. De lagere identificeerbaarheid 

zorgt er bovendien voor dat de groepsleden zich minder voor de groep willen 

inspannen. Een gebrek aan identificeerbaarheid met andere groepsleden leidt zo 

tot onbegrip en conflict. Ook zullen de groepsleden zich door het gebrek aan 

homogeniteit minder veilig voelen binnen de groep. Dit gebrek aan veiligheid 

bevordert sociale inhibitie en zorgt ervoor dat mensen minder ideeën durven te 

uiten en minder met de groep mee willen doen. Deze combinatie leidt ertoe dat 

de groepsleden minder tevreden zijn met de prestaties van de groep in het 

geheel. Dit kan een negatieve instelling van sommige groepsleden tot gevolg 

hebben, die bovendien makkelijk overgenomen kan worden door de rest van de 

groep.128  

Er spelen in een multidisciplinaire groep dus sociale processen die het 

efficiënt gebruik van de diversiteit blokkeert. Een ander sociaal proces draagt 

hier ook aan bij: het streven naar consensus. Wanneer een groep gevormd 

wordt, proberen de groepsleden zich zoveel mogelijk met elkaar te identificeren. 

De groepsleden willen uitvinden wat ze gemeen hebben met de andere 

aanwezigen. Een groep legt dus niet de nadruk op de verschillen tussen de 

verschillende deelnemers, maar zoekt juist naar homogeniteit. Groepsleden 

conformeren zich daardoor naar de meerderheid van de groep en de ideeën die 

de meerderheid uitdraagt. 129 Onderzoek van groepsprocessen laat bovendien 

zien dat minderheidsstandpunten automatisch door een groep afgewezen 

worden, zelfs als deze juist zijn. Als een meerderheid bepaalde ideeën 

onderschrijft impliceert dit namelijk dat ze juist zijn, meerderheidsstandpunten 
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zijn meer aantrekkelijk en er bestaat binnen een groep een duidelijke voorkeur 

voor gemeenschappelijke informatie in plaats van voor unieke informatie.130  

Of een grotere diversiteit leidt tot meer en betere ideeën is dus de vraag. 

Het cognitieve perspectief laat zien dat de kans op meer en meer diverse ideeën 

groter is naarmate de diversiteit toeneemt. Sociale processen kunnen echter 

verhinderen dat deze potentie wordt waargemaakt. Bovendien bestaat er een 

grotere kans dat de groepsleden ontevreden zijn met de groep en de 

groepsprestatie, waardoor er minder draagvlak ontstaat voor de gevonden 

oplossing.  

Concluderend kan gezegd worden dat uit wetenschappelijk onderzoek 

blijkt dat de aanwezigheid van multidisciplinariteit binnen een brainstormgroep 

niet garandeert dat er effectief gebruik van wordt gemaakt en dat dit een 

structurele bijdrage levert aan het resultaat. Dit vertoont een discrepantie met 

de manier waarop er tegen multidisciplinariteit in de praktijk wordt gekeken, 

aangezien daar een groot geloof bestaat in de positieve effecten van 

pluriformiteit in persoonlijke achtergrond en kennis van de deelnemers. Aan de 

andere kant dient wel opgemerkt te worden dat in de praktijk mensen elkaar 

vaak langer kennen. Daardoor zullen een aantal productiviteitsproblemen die 

door remmende sociale processen veroorzaakt worden minder van belang zijn.  

 

De invloed van regels op het brainstormen 

 

Eerder benoemde ik al onderzoek dat bevestigt dat de regels van Osborn een 

positieve uitwerking kunnen hebben op de groepsprestatie. Parnes en Meadow 

lieten in 1959 zien dat groepen die de regels toepassen beter presteren dan 

groepen die dit niet doen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de regels helpen 

de problemen te overkomen die de blokkerende processen veroorzaken.  

 Zijn Osborns regels echter de enige die gebruikt kunnen worden om de 

resultaten van een brainstorm te verbeteren? Paulus en Brown noemen een 
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onderzoek van Putman dat gekeken heeft of de toepassing van andere regels de 

prestatie van een interactieve groepsbrainstorm kan vergroten. De regels die 

Putman formuleerde kwamen voort uit een aantal problemen die hij signaleerde 

bij groepsbrainstorms. Paulus en Brown halen deze problemen aan. Zij 

benoemen dat soms één of meerdere individuen het brainstormproces 

domineren en de meeste ideeën aandragen. Ook gebruiken veel deelnemers de 

beschikbare tijd om hun ideeën uit te leggen, ondanks dat er benadrukt wordt 

om de brainstormperiode te gebruiken om juist zoveel mogelijk ideeën te 

opperen. Deze tijd zou ook gebruikt kunnen worden om nog meer ideeën te 

bedenken. Verder suggereren periodes van stilte dat de ideeproductie uitgeput is 

en de brainstorm dus stopgezet kan worden, terwijl er wellicht nog meer ideeën 

te vinden zijn. Bovendien hebben groepen de neiging om van ideecategorie te 

wisselen voordat alle ideeën uit voorgaande categorieën opgebruikt zijn; ze laten 

zo ideeën liggen.131 

 Om deze problemen te overkomen presenteerde Putman daarom aan 

brainstormgroepen de volgende extra regels: (1) groepsleden mogen geen 

verhalen vertellen of ideeën uitleggen, (2) wanneer niemand iets zegt dient het 

probleem opnieuw geformuleerd te worden en dienen de deelnemers elkaar aan 

te moedigen meer ideeën te genereren, (3) mensen die weinig praten moeten 

aangemoedigd worden meer te participeren en (4) wanneer niemand wat zegt, 

moet de participanten gevraagd worden de gebruikte ideecategorieën opnieuw 

te bekijken om te zien of daar nog meer ideeën uit voort kunnen komen. Het 

onderzoek van Putman liet zien dat de toepassing van deze regels de 

productiviteit van een groep met meer dan 40% kan verhogen. Er is dus bewijs 

dat bepaalde extra regels helpen de proceskwaliteit te verbeteren.132  

 De vraag is nu of de praktijk het belang van deze voorschriften inziet. 

Zoals ik eerder al benoemde geeft slechts een kwart van de respondenten aan 

alle vier de regels van Osborn toe te passen. In de enquête is niet direct gevraagd 
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of de respondenten de regels van Putman gebruiken. Ondervraagden hadden 

echter wel de mogelijkheid om aan te geven of ze naast Osborns regels nog 

andere regels gebruiken tijdens het brainstormen. Slechts veertien respondenten 

noemden andere regels. De meeste van deze regels zijn echter terug te voeren 

op de regels die Osborn formuleerde. Eén respondent noemde wel een aan 

Putman verwante regel: het zo snel en doelgericht mogelijk brainstormen.133  

 Ondanks dat experimenteel onderzoek laat zien dat deze en Osborns 

regels een relevante positieve uitwerking kunnen hebben op de brainstorm, 

blijkt deze relevantie niet weerspiegeld te worden in de mate waarin de mensen 

in de beroepspraktijk deze regels toepassen. Ofwel men weet simpelweg niet dat 

deze voorschriften dit positieve effect kunnen hebben, ofwel het effect dat deze 

regels bereiken wordt niet relevant bevonden. Dit laatste lijkt onlogisch. 

Alhoewel is aangetoond dat de regels voornamelijk de ideeproductie verhogen, 

zorgen ze ook voor een vermindering van sociale inhibitie, verhogen ze de 

participatie en verkleinen ze de kans dat de groep ervaart dat men niets kan 

bedenken. Al deze drie factoren zijn ook op andere aspecten van proceskwaliteit 

van invloed. Het is daarom interessant om te onderzoeken waarom de praktijk 

deze regels niet gebruikt. 

 

Het gebruik van facilitators 

 

Bedrijfsliteratuur suggereert dat het aanstellen van een procesbegeleider, of 

facilitator, positieve effecten kan hebben op het resultaat van een brainstorm. 

Deze procesbegeleider dient te letten op de toepassing van de regels van 

Osborn, maar moet daarnaast ook de groep motiveren, de groepsdynamiek in de 

gaten houden en door middel van bepaalde vragen de groep richting nieuwe 

ideecategorieën te sturen.134 
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 Er is onderzocht of de inzet van facilitators een positief effect kan hebben 

op het resultaat van een brainstorm. Daarbij werd aan de facilitators gevraagd 

om zowel op de toepassing van Osborns regels te letten als sociale problemen te 

voorkomen. Uit dit onderzoek van onder andere Oxley, Dzindolet en Paulus en 

Offner, Kramer en Winter blijkt dat facilitators een positieve invloed hebben op 

de ideeproductie van een groep en zelfs het verschil tussen een interactieve 

groep en een nominale groep kunnen laten verdwijnen. De verklaring die 

hiervoor wordt gegeven is dat facilitators helpen de groep te motiveren en de 

sociale aspecten van het groepsproces goed managen. 135  

 Ook in de praktijk wordt het nut van facilitators onderkend, zij het in 

beperkte mate. Circa de helft van de respondenten geeft aan hier gebruik van te 

maken. Dit is enigszins vreemd, aangezien elk bedrijfsboek rondom brainstormen 

het nut van een facilitator benadrukt. Het kan echter zijn dat er niet in het nut 

van facilitators geloofd wordt, of er simpelweg niet een goede facilitator 

voorhanden is. Het leiding geven aan een brainstorm vereist immers wel dat 

iemand over vaardigheden beschikt om een groep te sturen en kennis heeft wat 

tijdens een brainstorm wel en niet werkt. Dit is echter slechts een aanname, en 

verder onderzoek zal uit moeten wijzen waarom de helft van de ondervraagde 

bedrijven geen gebruik maakt van facilitators.  

 

Het nut van training en ervaring 

 

Een aantal onderzoekers meldt het positieve effect dat ervaring en training heeft 

op de resultaten van een brainstorm. Miliken et. al. stellen dat ervaring met het 

werken in multidisciplinaire teams ervoor zorgt dat deelnemers diversiteit meer 

waarderen, omdat ze begrijpen welk nut deze diversiteit heeft. Hierdoor zal de 

acceptatie van diversiteit toenemen, wat leidt tot betere resultaten.136 Training 

van medewerkers kan dit effect ook bewerkstelligen en kan er daarnaast voor 
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zorgen dat medewerkers meer bedreven worden in bijvoorbeeld het toepassen 

van brainstormregels. Het positieve effect hiervan wordt bevestigd door 

onderzoek dat laat zien dat het geven van training in brainstormen een positief 

effect heeft op het resultaat van de brainstorm.137 

 De praktijk hecht echter minder waarde aan training en ervaring. Minder 

dan 10% van de respondenten geeft aan training gehad te hebben in het 

brainstormen en ongeveer een kwart van de ondervraagden zegt het eens te zijn 

met de stelling dat ervaring in het brainstormen van belang is. Aan zowel training 

als ervaring kennen de respondenten ook een zeer lage relevantie toe.138 

Ondanks dat het onderzoek op dit gebied niet heel uitgebreid is, blijken uit de 

eerste resultaten dat training en ervaring wel degelijk factoren van betekenis 

zijn. Voor de praktijk kan het daarom relevant zijn hier meer aandacht aan te 

besteden. Verder wetenschappelijk onderzoek is echter ook nodig om te zien in 

hoeverre dit terecht is.  

 

Brainwriting en elektronisch brainstormen 

 

Er is experimenteel onderzoek gedaan om te bestuderen of de manier waarop de 

deelnemers hun ideeën uiten van invloed is op het resultaat van de brainstorm. 

Normaliter worden deze ideeën uitgesproken, maar er zijn ook andere manieren 

om deelnemers hun ideeën te laten delen. Eén van de beschikbare technieken 

hiervoor is brainwriting. Bij de toepassing van brainwriting spreken de 

deelnemers hun ideeën niet uit, maar schrijven ze deze op. De groepsleden 

geven vervolgens de papiertjes met hun ideeën aan elkaar door.139 Een tweede 

techniek die gebruikt kan worden is het elektronisch brainstormen. In dit geval 

schrijft de deelnemer zijn ideeën niet neer, maar typt hij deze in op een 

computer die verbonden is met de computers van andere deelnemers. Indien 

                                                      
137

 B. Mullen et. al., “Productivity Loss in Brainstorming Groups: A Meta-Analytic Integration,” 
Basic and Applied Social Psychology 12-1 (1991): 20. 
138

 Resultaten enquête 2, vraag 14. 
139

 Paulus en Brown, “Enhancing Ideational Creativity in Groups,” 128-129. 



80  
 

nodig kan de deelnemer vervolgens een idee oproepen van één van de andere 

participanten en dit idee als input gebruiken voor zijn eigen brainstormproces.140 

Door het gebruik van deze technieken kunnen brainstormdeelnemers wel 

gestimuleerd worden door elkaars ideeën, maar hoeven ze niet te wachten op de 

rest van de groep. De bijdrage aan de brainstorm is bovendien relatief anoniem, 

waardoor bijvoorbeeld de angst voor evaluatie door de andere deelnemers 

minder is. Een elekronische brainstorm kan bovendien direct tonen hoeveel 

ideeën de andere deelnemers hebben geproduceerd, wat voor een gevoel van 

competitie kan zorgen.141 Onderzoek toont aan dat het bekijken van andermans 

ideeën via deze methoden stimulerend werkt. Participanten die ideeën van 

anderen konden zien produceerden meer en meer diverse ideeën dan de 

participanten die geen toegang hadden tot deze ideeën. Bovendien blijkt dat 

brainwriting en het elektronische brainstormen het aantal geproduceerde ideeën 

van een groep verhoogt. Een elektronisch brainstorm kan daarbij beter presteren 

dan een nominale groep met een groepsgrootte vanaf negen personen. 142  

De verbeterde prestaties van elektronisch brainstormen en brainwriting 

zijn echter vooral gemeten in termen van kwantiteit. Nijstad et. al. maken 

melding van onderzoek dat suggereert dat elektronisch brainstormen ook de 

diversiteit van een brainstorm vergroot.143 Het is echter de vraag in hoeverre 

computerbrainstormen ook de andere vormen van proceswaarde oplevert waar 

de praktijk waarde aan hecht. Omdat de deelnemers bij deze vorm van 

brainstormen apart zitten, kan verwacht worden dat zij net zoals deelnemers van 

een nominale brainstorm minder tevreden zijn met hun resultaat en minder 

draagvlak voor de bedachte ideeën hebben. Dit is echter niet onderzocht door 

wetenschappelijk experimenteel onderzoek en zou interessant zijn om te 

bekijken.  
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De resultaten van de enquête benadrukken de relevantie van 

wetenschappelijk onderzoek naar andere brainstormmethoden. Slechts een 

derde van de respondenten geeft aan het eens te zijn met de stelling dat ideeën 

enkel uitgesproken worden en dat men deze tijdens een brainstormsessie niet op 

andere manieren uit.144 Het is echter wel de vraag waarom de ondervraagde 

bedrijven dat precies doen: de repondenten zeggen namelijk dat het voor het 

resultaat van een brainstorm weinig relevant is of ideeën uitgesproken worden 

of dat ze deze op een andere manier delen.145 De respondenten geven dus wel 

aan tijdens een brainstorm hun ideeën op verschillende manieren te uiten, maar 

voor het resultaat van een brainstorm is dit volgens hen weinig relevant. Er is dus 

meer onderzoek nodig naar de methoden die men gebruikt om ideeën met 

elkaar te delen en de redenen waarom van deze methoden gebruik wordt 

gemaakt.  

 

Fysieke ruimte 

 

Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan het eens te zijn met de stelling 

dat brainstorms gehouden worden in ruimtes waarvan men denkt dat deze 

stimulerend zijn voor het resultaat.146 De respondenten vinden dit in vergelijking 

met andere factoren ook relevant.147 Ook managementliteratuur noemt dat de 

fysieke ruimte invloed kan hebben op het resultaat van een brainstorm.148 Is hier 

echter wetenschappelijke onderbouwing voor? 

 Uit de onderzoeksliteratuur rondom brainstormen blijkt dat dit aspect 

nauwelijks is onderzocht. In deze literatuur heb ik geen vermelding kunnen 

vinden van een studie die deze vraag centraal stelt. Ook een blik op het 

onderzoek naar individuele creativiteit leert dat hier weinig onderzoek naar is 

gedaan. T.A. Amabile bevestigt dit in haar boek Creativity in Context. Volgens 
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haar is er geen onderzoek voorhanden dat kijkt naar de invloed van licht, geluid, 

geur of smaak op creativiteit. Wel noemt zij twee onderzoeken waaruit blijkt dat 

een ruimte die visueel stimulerend is de creativiteit kan bevorderen.149 Een 

verklaring hiervoor is volgens haar dat visuele prikkelingen associaties oproepen 

die ideecategorieën activeren en zo nieuwe ideeën oproepen. Deze studies 

hebben zich echter gericht op individuele creativiteit en niet op 

groepscreativiteit. Bovendien is er verder weinig onderzoek dat deze resultaten 

bevestigt. Hier ligt dus duidelijk een veld wat verder bestudeerd kan worden, 

met name omdat de praktijk er wel relevantie aan toekent.  

 

Formulering van de opdracht 

 

Een opmerkelijk resultaat van de enquête is dat de respondenten veel belang 

hechten aan de formulering van de opdracht waarmee de brainstorm start. Meer 

dan driekwart van de ondervraagden geeft aan dat ze aandacht besteden hoe ze 

deze opdracht formuleren. Bovendien blijkt dit de factor te zijn die als het meest 

relevant gezien wordt voor het eindresultaat van de brainstorm.150 Een mogelijke 

verklaring voor deze grote relevantie is dat de opdracht de basis vormt voor het 

gehele brainstormproces: het is de input voor alle bedachte ideeën. 

Bedrijfsliteratuur adviseert dan ook om hier aandacht aan te besteden. De 

formulering van de opdracht kan namelijk aanknopingspunten bieden voor de 

oplossingen die de deelnemers bedenken.151 

 Er is wetenschappelijk onderzoek dat bevestigt dat de formulering van de 

opdracht invloed heeft op het verloop van de brainstorm. Onderzoekt toont aan 

dat naarmate de deelnemers de opdracht relevanter vinden, ze meer ideeën 

bedenken.152 Nijstad, Stroebe en Lodewijkx laten zien dat naarmate de opdracht 

moeilijker is, de tevredenheid met de brainstorm afneemt omdat het lastiger is 
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om ideeën te bedenken.153 Nijstad, Diehl en Stroebe noemen bovendien 

onderzoek dat aantoont dat de wijze waarop het probleem gepresenteerd wordt 

in een brainstorm een belangrijke factor is.154 Er is dus wetenschappelijk 

onderzoek voorhanden dat het belang van de opdracht voor de brainstorm 

erkent. De mate waarin dit onderzocht is strookt echter niet met de mate waarin 

de praktijk hier relevantie aan toekent. Verder onderzoek is daarom nodig om te 

kijken of de relevantie die de beroepspraktijk aan deze factor toekent terecht is. 

 

CONCLUSIE: 
PROCESSEN EN FACTOREN DIE DE BRAINSTORM 
BEÏNVLOEDEN 
 

Deze opsomming laat zien dat er een bepaalde discrepantie bestaat tussen 

wetenschap en praktijk rondom de vraag welke factoren relevant zijn voor een 

brainstorm. Allereerst valt het op dat de beroepspraktijk nauwelijks aandacht 

besteedt aan productieblokkering, terwijl in de wetenschap wordt onderkend 

dat dit proces van groot belang is voor het resultaat van een brainstorm. Aan de 

andere kant worden factoren die sociale inhibitie voorkomen wel zeer relevant 

gevonden door de respondenten van het onderzoek, terwijl experimenteel 

onderzoek juist aantoont dat de invloed hiervan op de ideeproductie van een 

brainstorm beperkt is. Hier ligt dus duidelijk een verschil tussen wetenschap en 

praktijk dat nader onderzocht dient te worden. Zijn de onderzochte bedrijven 

simpelweg niet op de hoogte van het wetenschappelijk onderzoek naar 

brainstormen, of zijn er andere redenen dat men een ander belang hecht aan 

deze processen? 

 De vergelijking toont verder dat wetenschap en praktijk aan een aantal 

factoren een andere waarde hechten. Studies laten zien dat facilitators, training 
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en ervaring, brainstormregels en het sturen van het sociale vergelijking-proces 

een positief effect kunnen hebben op brainstormresultaten. Onder de 

respondenten van mijn onderzoek is er echter een beperkt draagvlak voor het 

idee dat deze factoren relevant zijn. Waarom dit zo is zal nader bekeken moeten 

worden. Natuurlijk beoordeelt men in de praktijk een brainstormsessie wel 

anders dan tijdens experimenteel onderzoek, maar het is maar de vraag of dit 

het verschil volledig kan verklaren. Een aantal van deze factoren, zoals 

bijvoorbeeld de aanwezigheid van een facilitator, kan naast de ideeproductie ook 

andere vormen van proceskwaliteit verhogen.  

Tot slot zijn er ook een aantal factoren die men in de praktijk relevant 

vindt, maar waar nog relatief weinig onderzoek naar is geweest. Wat voor 

invloed fysieke ruimte en brainwriting hebben is nog weinig door de wetenschap 

onderzocht.  

 

 Wetenschappelijk onderzoek Praktijk 
Factoren die 
van invloed 
zijn op het 
brainstormpr
oces en het 
resultaat dat 
dit oplevert. 
 

Cognitieve en sociale processen die tijdens een 
brainstorm spelen 

Cognitieve en sociale processen die tijdens een 
brainstorm spelen 

Productieblokkering is verantwoordelijk voor het 
verlies in productiviteit van een brainstorm. 

Het belang van productieblokkering wordt 
nauwelijks onderkend.  

Sociale inhibitie en social loafing spelen een rol 
bij het verlies in productiviteit, maar deze rol is 
slechts marginaal. 

Factoren die het proces van sociale inhibitie 
beïnvloeden worden zeer relevant gevonden; dit 
proces wordt zeer van belang geacht.  

Cognitieve stimulatie ontstaat door het horen 
van andermans ideeën tijdens een brainstorm, 
maar dit positieve effect op de ideecreatie wordt 
teniet gedaan door remmende processen als 
productieblokkering. 

In de praktijk gelooft men in de positieve effecten 
van cognitieve stimulatie. Men noemt dit als de 
meest belangrijke meerwaarde van het collectief 
brainstormen.  

Een brainstorm kan ook sociaal stimulerende 
effecten hebben, zoals bijvoorbeeld het proces 
van sociale vergelijking. 

De praktijk noemt sociale stimulerende effecten 
van een brainstorm nauwelijks.  

Factoren die het brainstormproces en –resultaat 
beïnvloeden 

Factoren die het brainstormproces en –resultaat 
beïnvloeden 

 Factoren die het proces van sociale vergelijking 
beïnvloeden (bijvoorbeeld het stellen van een 
norm aan het begin van de brainstorm) kunnen 
het proces van brainstormen positief beïnvloeden 
en het aantal bedachte ideeën helpen vergroten. 

Aan de factoren die het proces van sociale 
vergelijking beïnvloeden kent men in de praktijk 
maar een beperkte relevantie toe.  

 Een multidisciplinaire groep is op cognitief niveau 
stimulerend voor het brainstormproces, maar 
sociale processen kunnen verhinderen dat dit 
potentieel stimulerend effect teniet wordt 
gedaan. 

Er bestaat een groot geloof in het nut van 
multidisciplinaire groepen. Er lijken maar in 
beperkte mate nuances hieraan gesteld te 
worden. 

 Regels, zoals bijvoorbeeld die van Osborn, 
kunnen een positieve uitwerking hebben op het 
brainstormproces en de productie van het aantal 
ideeën vergroten. 

De praktijk past in beperkte mate regels toe: circa 
25% van de bedrijven gebruikt alle vier de regels 
van Osborn. 

 Facilitators die het brainstormproces sturen 
kunnen een positief effect hebben op zowel de 

De helft van de bedrijven gebruikt een facilitator. 
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proces- als de productwaarde van de brainstorm. 

 Training in het brainstormen en ervaring kunnen 
ervoor zorgen dat het brainstormproces beter 
verloopt. 

In de praktijk vindt men training en ervaring 
nauwelijks relevant. 

 Wanneer ideeën op een andere manier geuit 
worden, bijvoorbeeld door elektronisch 
brainstormen en brainwriting, kan dit de 
productie en diversiteit van het aantal ideeën 
vergroten. 

In de praktijk blijkt tweederde van de bedrijven 
tijdens een brainstorm ideeën niet alleen uit te 
spreken, maar deze ook op een andere manier 
met de rest van de groep te delen.  

 Het stimulerend effect van de fysieke ruimte op 
de brainstorm is niet of nauwelijks onderzocht. 

Er bestaat een geloof dat de fysieke ruimte waar 
de brainstorm plaatsvindt een stimulerend effect 
kan hebben op de proces- en productwaarde.  

 Onderzoek toont aan dat de formulering van de 
opdracht van invloed is op de brainstorm, maar 
de mate waarin dit onderzocht is staat niet in 
verhouding tot de relevantie die er in de praktijk 
aan wordt toegekend.  

De wijze waarop de brainstormopdracht 
geformuleerd wordt is volgens respondenten de 
meest relevante factor voor de proces- en 
productwaarde van een brainstorm. 

Tabel 4 Vergelijking tussen wetenschap en beroepspraktijk omtrent de factoren en processen die van invloed zijn op 
een brainstorm 

  

Met dit onderzoek heb ik laten zien dat er een bepaalde discrepantie zit 

tussen de wetenschap en de praktijk. Dit onderzoek biedt echter geen verklaring 

waar deze verschillen door veroorzaakt worden. Hier dient de wetenschap 

verdere studie naar te doen. Bovendien is met experimenteel wetenschappelijk 

onderzoek vooral aangetoond wat de effecten zijn van de hier genoemde 

factoren op de ideeproductie. Het zou daarom interessant zijn om deze factoren 

nogmaals onder de loep te nemen en dan te kijken wat hun invloed is op de 

volledige proces- en productkwaliteit.  
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CONCLUSIE 

In deze scriptie ben ik op zoek gegaan naar de discrepantie tussen 

sociaalpsychologisch experimenteel wetenschappelijk onderzoek en bedrijven in 

de creatieve zakelijke dienstverlening wat betreft het beeld van brainstormen. 

Daarbij heb ik gelet op de definitie wat een brainstorm is, welk resultaat men 

vindt dat een brainstorm moet hebben en welke factoren op dit resultaat van 

invloed zijn.  

 Uit dit onderzoek blijkt dat er geen eenduidige definitie bestaat van 

brainstormen. Ondanks dat zowel wetenschap als praktijk het eens zijn dat 

brainstormen draait om het genereren van ideeën, zijn er ook een groot aantal 

verschillen. Bij experimenteel wetenschappelijk onderzoek is brainstormen een 

collectieve activiteit. Daarbij is er vooral aandacht voor de wijze waarop 

deelnemers tijdens de brainstorm ideeën genereren. Om dit te reguleren worden 

de regels van Osborn toegepast. Uit de door mij verstuurde enquête blijkt dat dit 

beeld niet strookt met de visie die de beroepspraktijk op brainstormen heeft. 

Respondenten geven aan dat ze een combinatie maken van individueel met 

collectief brainstormen, waarbij de regels van Osborn maar door een beperkt 

aantal bedrijven gebruikt worden. Bovendien gaat het in de praktijk bij 

brainstormen niet enkel om het genereren van ideeën, maar dient uit de 

bedachte ideeën ook een goed idee gekozen te worden.  

 Ook de manier waarop wetenschap en praktijk het resultaat van een 

brainstorm definiëren verschilt. Het experimenteel wetenschappelijk onderzoek 

kijkt vooral naar de proceskwaliteit van een brainstorm, en meet daar een 

beperkt deel van: het aantal ideeën dat de brainstormdeelnemers tijdens een 
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brainstormsessie bedenkt. Anders aspecten van proceskwaliteit, zoals de 

diversiteit van de bedachte ideeën en de tevredenheid en draagvlak die de 

brainstorm creëert, houden onderzoekers buiten beschouwing. Ook voor 

productkwaliteit is maar beperkt aandacht. In de praktijk blijken al deze aspecten 

er echter toe te doen. Respondenten geven aan dat tijdens een brainstorm veel 

ideeën, perspectieven en kennis overgedragen dienen te worden. Het creëren 

van draagvlak en tevredenheid is van secundair belang, maar maakt wel deel van 

uit van het resultaat dat het proces van brainstormen een organisatie oplevert. 

Uiteindelijk dient een brainstorm één of meerdere goede ideeën op te leveren. 

Dit goede idee moet origineel te zijn, maar van groter belang is dat de bedachte 

ideeën ook uitvoerbaar zijn.  

 Tot slot blijkt dat de praktijk maar deels de conclusies onderkent die 

experimenteel onderzoek heeft getrokken over de invloed van bepaalde factoren 

op het brainstormproces. Wetenschappelijk onderzoek maakt duidelijk dat 

vooral productieblokkering ervoor zorgt dat een groepsbrainstorm minder 

ideeën oplevert dan een brainstorm waarbij alle deelnemers individueel ideeën 

genereren. De praktijk besteedt hier echter nauwelijks aandacht aan; factoren 

die sociale inhibitie helpen voorkomen zijn meer van belang. Dit terwijl 

onderzoek juist heeft aangetoond dat dit proces van sociale inhibitie maar een 

beperkte invloed heeft op het resultaat van een brainstorm.  

Ook onderkent de praktijk maar deels de factoren waarvan onderzoek 

uitwijst dat deze helpen remmende processen te minimaliseren en positieve 

stimulerende processen te optimaliseren. Respondenten hechten nauwelijks 

belang aan het stellen van een norm, de helft van de bedrijven gebruikt maar 

een facilitator, training in en ervaring met het brainstormen wordt niet relevant 

gevonden en brainstormregels worden in beperkte mate toegepast. Aan de 

andere kant hecht de beroepspraktijk ook belang aan factoren waar relatief 

weinig onderzoek naar is geweest: de invloed van de fysieke ruimte op de 

brainstorm, de wijze waarop men de opdracht formuleert en het gebruik van 

brainstormtechnieken als brainwriting.  
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 Er bestaat dus een discrepantie tussen praktijk en wetenschap in zowel 

de definitie wat een brainstorm is, welk resultaat het dient op te leveren als 

welke factoren het brainstormproces beïnvloeden. Deze discrepantie wordt 

samengevat in tabel 5. Welke conclusies kunnen hieruit getrokken worden? 

 
 

 Wetenschappelijk onderzoek Praktijk 
Definitie van 
brainstormen 

Nadruk op brainstormen als collectieve activiteit. Brainstormen als activiteit waarbij individueel en 
collectief werken elkaar afwisselen.  

Gebruik van de vier brainstormregels van Osborn. Slecht een vierde van alle bedrijven gebruikt alle 
brainstormregels van Osborn.  

Nadruk op ideecreatie Brainstormen als activiteit waarbij zowel 
ideecreatie als ideeselectie plaatsvindt. 

Resultaat wat 
een 
brainstorm 
dient op te 
leveren 
 

Proceskwaliteit Proceskwaliteit 

Nadruk bij het onderzoek op bedenken van veel 
ideeën. 

Het bedenken van veel ideeën wordt relevant 
gevonden, maar is niet het meest belangrijke 
resultaat. 

Weinig aandacht voor diversiteit van bedachte 
ideeën. 

Het creëren van diversiteit en diverse ideeën 
tijdens het brainstormproces wordt als meest 
relevant gezien.  

Tevredenheid met het brainstormproces en – 
product is gemeten, maar wordt niet 
meegenomen als een “geldig” resultaat van de 
brainstorm. 

Tevredenheid met de brainstorm en draagvlak 
creërend vermogen is relevant, maar komt wel op 
de tweede plaats.  

Productkwaliteit Productkwaliteit 

Slechts een beperkt aantal onderzoeken heeft 
productkwaliteit gemeten.  

Productkwaliteit is voor de praktijk zeer relevant: 
een brainstorm dient een goed idee op te 
leveren. 

De gehanteerde criteria 
waaraan kwaliteit 
wordt afgemeten zijn: 

1. Originaliteit 
2. Uitvoerbaarheid 

De gehanteerde criteria 
waaraan kwaliteit 
wordt afgemeten zijn: 
(gerangschikt naar 
meest genoemd) 

1. Passendheid 
2. Oplossend vermogen 
3. Input voor het 
verdere traject 
4. Originaliteit 
5. Draagkracht 
NB. Nr 1, 2, 3 en 5 kunnen 
gezien worden als nuances van 
het criterium 
“uitvoerbaarheid.” 

Factoren die 
van invloed 
zijn op het 
brainstormpr
oces en het 
resultaat dat 
dit oplevert. 
 

Cognitieve en sociale processen die tijdens een 
brainstorm spelen 

Cognitieve en sociale processen die tijdens een 
brainstorm spelen 

Productieblokkering is verantwoordelijk voor het 
verlies in productiviteit van een brainstorm. 

Het belang van productieblokkering wordt 
nauwelijks onderkend.  

Sociale inhibitie en social loafing spelen een rol 
bij het verlies in productiviteit, maar deze rol is 
slechts marginaal. 

Factoren die het proces van sociale inhibitie 
beïnvloeden worden zeer relevant gevonden; dit 
proces wordt zeer van belang geacht.  

Cognitieve stimulatie ontstaat door het horen 
van andermans ideeën tijdens een brainstorm, 
maar dit positieve effect op de ideecreatie wordt 
teniet gedaan door remmende processen als 
productieblokkering. 

In de praktijk gelooft men in de positieve effecten 
van cognitieve stimulatie. Men noemt dit als de 
meest belangrijke meerwaarde van het collectief 
brainstormen.  

Een brainstorm kan ook sociaal stimulerende 
effecten hebben, zoals bijvoorbeeld het proces 
van sociale vergelijking. 

De praktijk noemt sociale stimulerende effecten 
van een brainstorm nauwelijks.  

Factoren die het brainstormproces en –resultaat 
beïnvloeden 

Factoren die het brainstormproces en –resultaat 
beïnvloeden 

 Factoren die het proces van sociale vergelijking 
beïnvloeden (bijvoorbeeld het stellen van een 
norm aan het begin van de brainstorm) kunnen 
het proces van brainstormen positief beïnvloeden 
en het aantal bedachte ideeën helpen vergroten. 

Aan de factoren die het proces van sociale 
vergelijking beïnvloeden kent men in de praktijk 
maar een beperkte relevantie toe.  
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 Een multidisciplinaire groep is op cognitief niveau 
stimulerend voor het brainstormproces, maar 
sociale processen kunnen verhinderen dat dit 
potentieel stimulerend effect teniet wordt 
gedaan. 

Er bestaat een groot geloof in het nut van 
multidisciplinaire groepen. Er lijken maar in 
beperkte mate nuances hieraan gesteld te 
worden. 

 Regels, zoals bijvoorbeeld die van Osborn, 
kunnen een positieve uitwerking hebben op het 
brainstormproces en de productie van het aantal 
ideeën vergroten. 

De praktijk past in beperkte mate regels toe: circa 
25% van de bedrijven gebruikt alle vier de regels 
van Osborn. 

 Facilitators die het brainstormproces sturen 
kunnen een positief effect hebben op zowel de 
proces- als de productwaarde van de brainstorm. 

De helft van de bedrijven gebruikt een facilitator. 

 Training in het brainstormen en ervaring kunnen 
ervoor zorgen dat het brainstormproces beter 
verloopt. 

In de praktijk vindt men training en ervaring 
nauwelijks relevant. 

 Wanneer ideeën op een andere manier geuit 
worden, bijvoorbeeld door elektronisch 
brainstormen en brainwriting, kan dit de 
productie en diversiteit van het aantal ideeën 
vergroten. 

In de praktijk blijkt tweederde van de bedrijven 
tijdens een brainstorm ideeën niet alleen uit te 
spreken, maar deze ook op een andere manier 
met de rest van de groep te delen.  

 Het stimulerend effect van de fysieke ruimte op 
de brainstorm is niet of nauwelijks onderzocht. 

Er bestaat een geloof dat de fysieke ruimte waar 
de brainstorm plaatsvindt een stimulerend effect 
kan hebben op de proces- en productwaarde.  

 Onderzoek toont aan dat de formulering van de 
opdracht van invloed is op de brainstorm, maar 
de mate waarin dit onderzocht is staat niet in 
verhouding tot de relevantie die er in de praktijk 
aan wordt toegekend.  

De wijze waarop de brainstormopdracht 
geformuleerd wordt is volgens respondenten de 
meest relevante factor voor de proces- en 
productwaarde van een brainstorm. 

Tabel 5. Discrepantie tussen wetenschap en praktijk wat betreft het beeld van brainstormen. 

 

CONCLUSIES VOOR DE BEROEPSPRAKTIJK 
 

Het is lastig om generaliserende conclusies te doen vanuit het experimenteel 

brainstormonderzoek naar de praktijk. Veel van de conclusies van 

wetenschappelijk onderzoek zijn gebaseerd op een bepaalde definitie en een 

bepaalde vorm van resultaat van brainstormen, die verschilt van de manier 

waarop brainstormen en het resultaat daarvan in de praktijk gedefinieerd wordt. 

Op bepaalde vlakken loopt de definiëring van een brainstormsessie en het 

resultaat daarvan bij wetenschap en praktijk dus uit elkaar, waardoor niet zonder 

voorbehoud geconcludeerd mag worden dat een effect dat zich in een 

laboratoriumsetting voordoet ook in de praktijk speelt. Aan de andere kant is het 

wel zo dat de conclusies die het wetenschappelijk onderzoek heeft getrokken 

betrekking hebben op een gedeelte van het resultaat dat een brainstormsessie 

bedrijven in de praktijk oplevert. Bovendien heeft dit onderzoek aangetoond dat 

sommige factoren niet enkel een vergroting van de productie van het aantal 
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ideeën oplevert, maar ook van invloed zijn op andere vormen van resultaat die 

voor de praktijk relevant zijn. 

 Zo is een belangrijke conclusie van deze studie dat de praktijk weinig 

aandacht heeft voor de negatieve effecten van productieblokkering. 

Wetenschappelijk onderzoek beweert echter dat dit de meest voorname reden is 

dat interactieve brainstormsessies minder productief zijn dan nominale sessies. 

Ondanks dat hier voornamelijk is gelet op het aantal geproduceerde ideeën, is dit 

wel degelijk van belang. Ook het produceren van een aantal ideeën maakt deel 

uit van het resultaat dat bedrijven in de praktijk nastreven met een brainstorm. 

Het is daarom voor deze bedrijven wel degelijk relevant om met dit remmende 

proces rekening te houden. Het kan daarom voor de beroepspraktijk van belang 

zijn om aandacht te besteden aan een aantal conclusies van het 

wetenschappelijk onderzoek. 

  De onderzoeksliteratuur naar brainstormen noemt een aantal 

oplossingen die dit probleem helpen te voorkomen. De negatieve effecten van 

productieblokkering kunnen ondervangen worden door de groepen niet te groot 

te maken.155 Deels kunnen de negatieve effecten ook opgelost worden door 

maatregelen die de praktijk al neemt: individueel brainstormen met collectief 

brainstormen combineren en van technieken als brainwriting gebruik maken.  

Verder heeft het een positief effect om facilitators en brainstormregels 

toe te passen. Het is aangetoond dat hierdoor meer ideeën bedacht kunnen 

worden. Bovendien heeft de toepassing van facilitators en brainstormregels ook 

invloed op andere vormen van resultaat: de tevredenheid met de brainstorm 

neemt namelijk ook toe. Meer training en ervaring met het brainstormen leidt 

ook tot meer ideeën. Daarnaast kan het zeker lonen om de processen van sociale 

vergelijking meer proberen te sturen. Niet alleen kan dit leiden tot meer ideeën, 

maar ook tot meer tevredenheid met de brainstorm.  

  Ondanks dat deze conclusies van waarde zijn voor de dagelijkse 

beroepspraktijk van het brainstormen, zou het onderzoek naar brainstormen 

                                                      
155

 Stroebe en Diehl, “Why Groups are Less Effective than their Members,” 301. 
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relevantere resultaten hebben wanneer er situaties onderzocht worden die meer 

recht doen aan de praktijk van het brainstormen. Daarom zou ik een aantal 

suggesties willen doen om het wetenschappelijk onderzoek te verbeteren, zodat 

de conclusies van dit onderzoek meer op de praktijk toepasbaar zijn.  

 

CONCLUSIES VOOR WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK 
 

Bij een experiment proberen onderzoekers met een laboratoriumsetting de 

werkelijkheid op een zorgvuldige manier na te bootsen. Op deze manier willen ze 

uitspraken doen over bepaalde hypotheses die er bestaan over dit stukje 

werkelijkheid. Wanneer echter slechts een klein gedeelte van deze werkelijkheid 

onderzocht wordt, dient er een selectie gemaakt te worden wat wel en niet tot 

het onderzochte behoort. Om het fenomeen brainstormen te onderzoeken heeft 

het experimenteel wetenschappelijk onderzoek daarom een aantal keuzes 

gemaakt wat betreft de definitie van een brainstorm en het resultaat dat een 

brainstorm op dient te leveren. Uit deze vergelijking tussen wetenschap en 

praktijk blijkt nu dat de manier waarop experimenteel wetenschappelijk 

onderzoek het fenomeen brainstormen heeft gedefinieerd geen goed recht doet 

aan de praktijk. 

 Aan de hand van deze conclusie zou ik daarom een aantal suggesties 

willen doen. De eerste is om te bekijken of de definitie wat een brainstorm is en 

wat een brainstorm op dient te leveren herzien dient te worden. In deze scriptie 

heb ik tot deze herdefiniëring al een eerste aanzet gegeven. Mijn model voor het 

meten van zowel proceskwaliteit als productkwaliteit kan het resultaat van een 

brainstorm evalueren op een manier die meer recht doet aan de alledaagse 

praktijksituatie van het brainstormen. Door aan de hand van dit model te letten 

op de hoeveelheid ideeën, diversiteit van ideeën, tevredenheid en kwaliteit van 

ideeën die een brainstormsessie produceert, kunnen er volgens mij meer 

genuanceerde uitspraken worden gedaan wat een brainstorm oplevert. Ook de 
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definitie van het brainstormen zelf dient onder de loep genomen te worden: het 

is immers maar de vraag in hoeverre de regels van Osborn en het collectieve 

brainstormen in de dagelijkse beroepspraktijk toegepast worden. Vanuit deze 

hernieuwde definitie van een brainstorm en het resultaat daarvan zou het 

interessant zijn om de conclusies van het experimentele onderzoek nogmaals te 

bekijken, om te zien in hoeverre deze conclusies dan nog stand houden. In ieder 

geval leidt deze nieuwe definiëring tot conclusies die meer recht doen aan de 

dagelijkse werkelijkheid van het brainstormen in bedrijven.  

 In deze scriptie heb ik laten zien dat er een discrepantie bestaat tussen 

wetenschap en praktijk wat betreft de factoren die van invloed zijn op het 

brainstormproces. De tweede suggestie die ik wil doen is dat er wordt gekeken 

wat deze discrepantie veroorzaakt. Ik heb door mijn onderzoek immers wel 

aangetoond dat er een verschil is, maar een verklaring voor dit verschil kan ik aan 

de hand van dit onderzoek niet geven. Dat was niet het doel van deze studie. 

Deze verklaringen kunnen gezocht worden door verder experimenteel onderzoek 

te doen, maar het lijkt mij juist ook belangrijk dat de beroepspraktijk van het 

brainstormen nader onderzocht wordt. Een experimenteel onderzoek kan 

immers enkel effecten op korte termijn meten, terwijl ook effecten op de lange 

termijn belangrijk zijn om te onderzoeken. Bovendien is het juist ook interessant 

om onderzoek te doen naar brainstormen binnen de context van de complexe 

organisatiepraktijk van het bedrijf.  

Door middel van kwalitatief onderzoek, zoals observatiestudies en 

interviews met medewerkers, zou men meer grip kunnen krijgen op hoe 

brainstormen binnen organisaties plaatsvindt. Dit vergroot het inzicht in de 

dagelijkse beroepspraktijk van het brainstormen. Dit is belangrijk, omdat dit kan 

helpen brainstormen en het resultaat van een brainstormen beter te definiëren 

en de processen te begrijpen die er in de praktijk spelen, maar die zich wellicht 

niet in een experimentele laboratoriumsetting voordoen. 

 Tot slot laat deze scriptie zien dat het interessant kan zijn om bepaalde 

factoren verder te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld de invloed van de fysieke 
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ruimte op de brainstorm en de wijze waarop men de taak van de brainstorm 

formuleert. In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de door mij 

gesuggereerde mogelijkheden tot vervolgonderzoek. 

  

Suggesties voor vervolgonderzoek 

Definitie 

Verder onderzoek naar de definitie van brainstormen in de praktijk. Wat verstaat men in de praktijk onder 
brainstormen? 

Hoe brainstormen bedrijven in de praktijk en welke methoden gebruiken ze daarbij? 

Op wat voor manieren delen deelnemers aan een brainstorm in de praktijk ideeën met elkaar? 

Resultaat van een brainstorm 

Er dient gekeken te worden naar de waarde van het hier gepresenteerde model voor de beoordeling van het resultaat 
van een brainstorm. In hoeverre is dit model daadwerkelijk bruikbaar? 

Processen en factoren die het brainstormen beïnvloeden 

Waarom kent men in de praktijk zo weinig relevantie toe aan de negatieve effecten van productieblokkering, terwijl 
deze effecten 20 jaar geleden al bewezen zijn? 

Waarom leggen bedrijven zoveel nadruk op processen die sociale inhibitie veroorzaken, terwijl bewezen is dat dit 
maar een beperkte opbrengt heeft voor de brainstorm? 

Waarom heeft men in de praktijk maar weinig aandacht voor sociale vergelijking-processen? 

Waarom gebruiken veel bedrijven de regels van Osborn en andere regels niet? 

Waarom gebruikt de helft van alle bedrijven geen facilitator voor het sturen van het brainstormproces? 

Waarom is er zo weinig aandacht voor training en ervaring van medewerkers in het brainstormen? 

Welke invloed heeft de fysieke ruimte op de brainstorm en het resultaat dat de brainstorm oplevert? 

Is de relevantie die de beroepspraktijk toekent aan de formulering van de opdracht terecht? Is deze factor inderdaad 
relevanter dan andere factoren? 

Tabel 6. Suggesties voor vervolgonderzoek 

 

Aan de hand van de hier genoemde suggesties zou het wetenschappelijk 

onderzoek naar brainstormen volgens mij verbeterd kunnen worden, zodat de 

conclusies die men met dit onderzoek trekt relevanter zijn voor de dagelijkse 

beroepspraktijk van het brainstormen. 

 

BESLUIT 
 

Tot slot wil ik besluiten met de opmerking dat ik met deze studie een brug heb 

proberen te slaan tussen wetenschap en praktijk. Ik besef me dat ik hiermee 

slechts een eerste indicatie heb gegeven dat er een discrepantie tussen deze 

twee werelden bestaat. Bovendien heb ik wel aangegeven dat er een 

discrepantie bestaat, maar niet definitief uitsluitsel gegeven waar deze 

discrepantie door veroorzaakt wordt. Het uitgangspunt van dit onderzoek is 
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echter niet geweest om enkel vragen te beantwoorden, maar juist ook om 

gevestigde oordelen ter discussie te stellen en vragen op te roepen. Hiervandaan 

hoop ik dat deze studie gebruikt zal worden om het onderzoek naar 

brainstormen verder te verbeteren, zodat dit zal leiden tot meer praktijkgerichte 

resultaten van het brainstormonderzoek. Op deze manier kan men in de 

toekomst hopelijk komen tot conclusies die zowel voor de wetenschap als voor 

de praktijk zeer relevant zijn.  
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BIJLAGE 1: 
METHODOLOGIE 

In deze bijlage zal ik dieper ingaan op wat voor manier ik het beeld van 

brainstormen in de creatieve zakelijke dienstverlening en wetenschappelijk 

onderzoek naar brainstormen onderzocht heb. 

 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
 

Om een beeld te creëren van brainstormen binnen wetenschappelijk onderzoek 

heb ik een literatuuronderzoek uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van 

artikelen die de wetenschappelijke bestudering van brainstormen in groepen 

bespreken. Dit wetenschappelijk onderzoek is vooral sociaalpsychologisch van 

aard en de meeste van de conclusies uit deze literatuur zijn tot stand gekomen 

door experimenteel onderzoek in een laboratoriumsetting. De focus van deze 

studie naar de discrepantie tussen brainstormen in de beroepspraktijk en 

wetenschappelijk onderzoek naar brainstormen lag op de inzichten die uit dit 

experimentele onderzoek zijn voortgekomen.  

 Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van inzichten uit andere 

onderzoeksvelden. Een aantal maal heb ik conclusies gebruikt die voortgekomen 

zijn uit experimenteel onderzoek naar groepen en groepsprocessen in het 

algemeen. In mindere mate heb ik ook gekeken naar de conclusies van empirisch 

onderzoek naar groepen in organisaties. Er zijn echter slechts een beperkt aantal 
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van deze onderzoeken. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat dit soort 

onderzoek, zoals Rietzschel, Nijstad en Stroebe ook aangeven, nogal bewerkelijk 

is en daardoor moeilijker uit te voeren is dan experimenteel onderzoek.156 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7 Het wetenschappelijk onderzoek naar brainstormen gepositioneerd binnen de verschillende onderzoeksvelden 

 

Tot slot heb ik ook gekeken naar andersoortig onderzoek naar creativiteit 

en innovatie. Binnen het vakgebied van de innovatiewetenschap hebben 

wetenschappers zich bezig gehouden met innovatieprocessen binnen bedrijven, 

zoals bijvoorbeeld Michael West. Daarnaast is er niet enkel onderzoek geweest 

naar groepscreativiteit, maar ook naar creativiteit bij individuen. Een voorbeeld 

hiervan is het werk van Amabile. Een aantal inzichten vanuit deze 

onderzoeksvelden zijn ook bij het schrijven van dit stuk gebruikt. Bovenstaande 

illustratie geeft een goed overzicht welke onderzoeksvelden bij dit onderzoek zijn 

betrokken.  
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 Rietzschel, Nijstad en Stroebe, “De Stilte na de Brainstorm,” 84. 
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Selectie van gebruikte artikelen 

 

Om een overzicht te creëren van het experimenteel onderzoek naar 

brainstormen heb ik gebruik gemaakt van een aantal artikelen die het 

wetenschappelijk onderzoek naar brainstormen bespreken. De selectie van deze 

artikelen is tot stand gekomen door overleg dat ik heb gehad met Bernard 

Nijstad, Wolfgang Stroebe en Eric Rietzschel. Deze drie personen hebben zelf 

veel onderzoek gedaan naar brainstormen, en daarom mag verwacht worden dat 

zij een goed overzicht kunnen geven van het relevante onderzoek dat op dit 

gebied gedaan is.  

 Daarnaast heb ik gelet op de literatuurverwijzingen van de artikelen 

rondom brainstormen, en daarbij gekeken of er artikelen genoemd werden die 

onderzoek rondom brainstormen overzichtelijk bespreken. Tot slot heb ik 

gebruik gemaakt van het boek Group Creativity: Innovation Through 

Collaboration, onder redactie van P.B. Paulus en B.A. Nijstad. In deze reader 

worden diverse inzichten in groepscreativiteit en groepsprocessen samengevat.  

 Tot slot wil ik de kanttekening plaatsen dat ik me bij de selectie van de 

artikelen vooral heb gericht op artikelen die groepscreativiteit en brainstormen 

bespreken. Ik heb minder gebruik gemaakt van artikelen die zich richten op 

groepsinnovatie. Dit is van belang, aangezien creativiteit en innovatie twee 

verschillende begrippen zijn. Zoals West beargumenteert draait creativiteit om 

de ontwikkeling van ideeën, terwijl innovatie de applicatie van nieuwe ideeën in 

de praktijk is. Creativiteit is daarmee een eerste stap in het innovatieproces.157 

Bij creativiteit binnen groepen spelen daardoor ook andere belangen een rol dan 

bij innovatie binnen groepen. Zoals ik beargumenteer in dit artikel moet 

brainstormen wel geëvalueerd worden in de context van het innovatieproces, 

maar draait het brainstormen zelf om het bedenken van nieuwe ideeën en 

inzichten. Het brainstormproces is derhalve veel meer verwant aan 

groepscreativiteit dan groepsinnovatie.   

                                                      
157

 West, 356-357. 
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ENQUÊTE 
 

Om brainstormen in de beroepspraktijk te onderzoeken heb ik een kwantitatief 

onderzoek uitgevoerd bij bedrijven in de creatieve zakelijke dienstverlening. De 

focus van dit onderzoek lag aan de ene kant op het resultaat dat bedrijven in de 

praktijk nastreven met brainstormen en aan de andere kant welke factoren dit 

resultaat tijdens het brainstormproces beïnvloeden.  

 Om dit te onderzoeken heb ik twee verschillende online enquêtes 

verstuurd naar bedrijven in de creatieve zakelijke dienstverlening. De eerste 

enquête was een verkennende vragenlijst. Middels deze enquête wilde ik 

toetsen of mijn aanname klopt dat brainstormen bij bedrijven in de creatieve 

zakelijke dienstverlening regelmatig plaatsvindt. Verder wilde ik een indicatie 

krijgen hoeveel respons er op de enquête zou komen. Tot slot had de eerste 

enquête als doel om input te leveren voor de tweede vragenlijst.  

Deze tweede enquête was de meest relevante van de twee. In deze 

enquête werd gevraagd of de respondenten wilden aangeven hoeveel belang ze 

hechten aan verschillende vormen van resultaat die een brainstorm kan hebben, 

en in hoeverre ze dachten dat bepaalde factoren dit resultaat beïnvloeden. De 

inhoud van deze enquête kwam tot stand door literatuuronderzoek naar de 

wetenschappelijke bestudering van brainstormen. Dit onderzoek noemt een 

aantal factoren en vormen van resultaat. In de enquête werd gevraagd de 

relevantie hiervan te beoordelen. Er bestond echter een kans dat in de praktijk 

factoren belangrijk gevonden worden die in wetenschappelijk onderzoek nooit 

aan bod zijn geweest. Wanneer ik deze tweede enquête enkel op het 

wetenschappelijk onderzoek zou baseren, zouden deze factoren over het hoofd 

worden gezien. Daarom heb ik in de eerste verkennende enquête ook een open 

vraag gesteld waarin de respondenten konden aangeven welke factoren zij als 

relevant beschouwen voor het resultaat van een brainstorm. De resultaten van 

deze vraag heb ik ook in de tweede vragenlijst verwerkt. 
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Soort vragen 

 

De eerste enquête bestond uit een aantal verkennende vragen om een beeld te 

krijgen van de respondent en de organisatie waar de respondent werkt. Er werd 

onder andere geïnformeerd naar de branche waarbinnen deze organisatie valt, 

de grootte van de organisatie, de functie van de ondervraagde binnen de 

organisatie, of conceptontwikkeling in rekening wordt gebracht en hoe vaak men 

binnen die organisatie brainstormt. Vervolgens kon de respondent factoren 

noemen die van invloed zijn op het brainstormproces. Daarna volgden enkele 

afsluitende vragen, waarin de respondent zijn e-mailadres kon geven en overige 

opmerkingen kon plaatsen.  

 Voor de verwerking van de gesloten vragen heb ik gebruik gemaakt van 

SPSS. De open vragen heb ik geschaald en middels Excel een overzicht van 

gecreëerd. De volledige enquête en bijbehorende resultaten zijn in bijlage 3 

bijgevoegd.  

 De tweede enquête startte met een aantal verkennende vragen die 

vergelijkbaar zijn met de verkennende vragen uit de eerste enquête. Daarna 

volgden een aantal open vragen die ingingen op het brainstormen en het 

brainstormproces binnen de organisatie waar de respondent werkzaam is. Er 

werd geïnformeerd of men collectief of individueel in de organisatie brainstormt, 

welke brainstormregels daarbij gebruikt worden, welke functie brainstormen 

heeft voor de organisatie en aan welke criteria het resultaat dient te voldoen, of 

men denkt dat brainstormen in een groep meer resultaat oplevert en waarom dit 

al dan niet gedacht wordt. Vervolgens werden de ondervraagden geconfronteerd 

met 38 stellingen over het brainstormen in hun organisatie. Deze stellingen 

gingen in op het resultaat dat een brainstorm dient te hebben en de factoren die 

daarop van invloed zijn. Deze factoren en vormen van resultaat zijn 

voortgekomen uit een combinatie van literatuuronderzoek naar brainstormen en 
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de resultaten van de eerste enquête. Van elke stelling diende de respondent op 

een 5-puntsschaal aan te geven in hoeverre hij het ermee eens was. 

 Op de volgende pagina van de enquête werden de verschillende factoren 

en vormen van resultaat nogmaals aan de geënquêteerden getoond. Nu werd 

hen echter gevraagd 100% te verdelen over deze verschillende factoren, om zo 

de onderlinge relevantie ten opzichte van elkaar te bepalen. Ondanks dat de 

stellingen hier in zekere zin ook inzicht in geven, gold dit als extra controle op 

deze vraag. Bovendien bestond de mogelijkheid dat een respondent het er 

helemaal mee eens is dat twee factoren van invloed zijn op het 

brainstormproces. Ondertussen kon hij factor A wel relevanter vinden dan factor 

B. Dit is echter niet uit de antwoorden op de stellingen af te leiden. Daarom 

werden deze vragen gesteld. Tot slot werd afgesloten met twee afsluitende 

vragen waarin de respondent zijn e-mailadres kon geven en extra commentaar 

kon plaatsen.  

 Na de enquête werden de antwoorden op de gesloten vragen ingevoerd 

in SPSS voor statistische analyse. De antwoorden op de open vragen werden 

geschaald en verwerkt in Excel. De volledige vragenlijst en verwerkte resultaten 

zijn in de volgende bijlage te vinden.  

 

CASUS 
 

De enquêtes heb ik verstuurd naar bedrijven in de creatieve zakelijke 

dienstverlening. Zoals ik in het eerste hoofdstuk beargumenteer, staat 

creativiteit bij deze bedrijven centraal in het bedrijfsproces. Deze bedrijven 

hebben een constant belang bij originaliteit, zoals Sunley et. al. ook 

beargumenteren:  

 
“Creativity is not necessarily exclusive to these industries, but their business model 
is more dependent upon ‘acts of origination’ than other sectors of the 
economy.”

158
 

 

                                                      
158

 Sunley et. al., “Innovation in a Creative Production System,” 682. 
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Omdat brainstormen gezien wordt als een techniek om creativiteit te stimuleren 

en tot nieuwe ideeën te komen, nam ik aan dat bij deze bedrijven veel zou 

worden gebrainstormd en deze bedrijven daarom een beeld kunnen schetsen 

hoe brainstormen er in de praktijk uitziet.  

 Braaksma et. al. geven een overzicht van het soort bedrijven dat 

onderdeel uitmaakt van de creatieve zakelijke dienstverlening. Hij noemt daarbij 

vormgeving, modeontwerp, grafisch ontwerp, gaming, nieuwe media, 

architectuur, stedenbouwkundig ontwerp en reclame. Mijn corpus is daarom tot 

stand gekomen door gebruik te maken van de adressenbestanden van 

vaktijdschrift Adformatie en de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers 

(BNO). Adformatie is een tijdschrift voor reclamebureau’s. Op de website 

daarvan staat een adressenbestand online van meer dan vijfhonderd 

Nederlandse reclamebureau’s, de zogenaamde Marcom 500. Volgens de 

Adformatie zijn dit de topbureau’s van Nederland.159 De BNO is een 

branchevereniging van ontwerpers en ontwerpbureau’s in Nederland met meer 

dan 2500 leden. Deze leden komen uit verschillende creatieve sectoren. De 

sectoren die de BNO noemt zijn interieurontwerp, industrieel ontwerp, 

modeontwerp, ontwerp van interactieve media, ontwerp van (semi) openbare 

ruimte, ontwerp van illustraties, grafisch ontwerp en de vrije vormgeving, waar 

het ontwerp van glas / keramiek, sieraden en textiel onder valt.160 Uit een 

vergelijking van de door de Adformatie en BNO genoemde sectoren met de 

bedrijven die Braaksma et. al. noemen blijkt dat deze adressenbestanden samen 

een representatie geven van de creatieve zakelijke dienstverlening.  

 Voor de enquêtes is gebruik gemaakt van het volledige beschikbare 

adressenbestand van 547 bedrijven uit de Marcom 500. Het adressenbestand 

van de BNO heb ik echter niet volledig gebruikt. Ik heb me beperkt tot de leden 

                                                      
159

 Adformatie, “Marcom500, hét online overzicht met topbureau’s, -adverteerders en 
mediatitels,” Adformatie, http://marcom500.adformatie.nl/ (laatst opgezocht op 28 augustus 
2009). 
160

 Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers, “Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers | 
lid zoeken,” Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers, 
http://www.bno.nl/opdrachtgevers/lidzoeken (laatst opgezocht op 28 augustus 2009). 
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die met een bedrijfsnaam en website in het bestand vermeld staan. Omdat ook 

studenten en non-actieve ontwerpers deel uitmaken van het adressenbestand 

van de BNO, wilde ik me zo richten op het deel van het ledenbestand dat 

professioneel met het ontwerpersvak bezig is. Door deze criteria te hanteren was 

de kans groter dat de benaderde ontwerpers voor hun beroepspraktijk 

regelmatig zouden brainstormen. Deze selectie leverde een bestand op van 1547 

leden van de BNO. Het totale corpus kwam daarmee op 2094 bedrijven. 

 

Criteria 

 

Voor de conclusies van dit onderzoek werd enkel gebruik gemaakt van relevante 

resultaten. Allereerst werden niet volledig ingevulde enquêtes of duidelijk niet 

serieus ingevulde enquêtes (te herkennen aan onvolledigheid en flauwe 

opmerkingen op de open vragen) uit het resultatenbestand verwijderd. Voor de 

overgebleven resultaten golden een aantal criteria. Bij de selectie van relevante 

resultaten van de eerste enquête zijn drie normen opgesteld. Allereerst dienden 

bedrijven minstens tien medewerkers te hebben. Daardoor kon verwacht 

worden dat een bedrijf genoeg mensen had om een groep samen te stellen die 

brainstormt. Het tweede criterium was dat bedrijven conceptontwikkeling of een 

soortgelijke post op de factuur moesten vermelden. Hieruit viel af te leiden dat 

deze bedrijven bewust bezig zijn met de fase van initiële creatie, en daardoor 

ook bewuster technieken als brainstormen inzetten. Het derde criterium was dat 

bedrijven met enige regelmaat moeten brainstormen. Dit betekende dat de 

resultaten van bedrijven die aangaven zelden tot nooit te brainstormen als niet 

relevant werden beschouwd.  

Uit de resultaten van de eerste enquête bleek echter dat 82% van alle 

ondervraagden brainstormen, waaronder ook een groot aantal bedrijven met 1-5 

medewerkers.161 90% van de bedrijven vermeldt conceptontwikkeling op de 

                                                      
161

 Dit wil overigens niet zeggen dat ook 82% van alle bedrijven in de creatieve zakelijke 
dienstverlening daadwerkelijk brainstormt. De kans is groot dat bedrijven die niet of nauwelijks 
brainstormen het gevoel hadden dat de enquête niet op hen van toepassing was en deze daarom 
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factuur, maar ook bedrijven in de overige 10% geven aan regelmatig te 

brainstormen. Navraag bij een aantal van deze kleinere bedrijven leerde dat ook 

zij vaak brainstormen, waaronder ook regelmatig met externe collega’s of 

klanten. Dit proces wordt niet altijd in rekening gebracht. Op basis van deze 

informatie is besloten om voor de tweede enquête enkel nog het criterium te 

hanteren dat een bedrijf dient aan te geven één of meerdere keren per maand te 

brainstormen.  

Dit criterium is echter enkel gehanteerd voor de vragen die betrekking 

hebben op hoe brainstormen binnen het bedrijf plaatsvindt. Voor een aantal 

vragen was het namelijk relevant om dit criterium niet te gebruiken. Een 

voorbeeld hiervan is de vraag of men gelooft of brainstormen in een groep meer 

resultaat oplevert en waarom men dit gelooft. In dit geval is het ook interessant 

om te kijken naar de respondenten die aangeven weinig te brainstormen, omdat 

zij aan kunnen geven waarom er geloofd wordt dat brainstormen minder 

effectief is.  

 

Eerste enquête verstuurd naar een selectie van het 
adressenbestand 

 

De eerste enquête is niet naar het volledige adressenbestand gestuurd, maar 

naar een selectie daarvan. De belangrijkste reden hiervoor was dat ik ervoor 

wilde zorgen dat de bedrijven niet “enquêtemoe” werden. Uit 

telefoongesprekken met medewerkers van de BNO en Adformatie bleek dat de 

bedrijven uit hun adressenbestanden jaarlijks met een groot aantal vragen en 

enquêtes benaderd worden. Mede daarom weigerden zij vanuit hun organisatie 

structurele hulp aan dit onderzoek, al kon ik wel gebruik maken van de op hun 

websites vermelde bedrijfsgegevens. Om ervoor te zorgen dat de tweede en 

meest relevante enquête genoeg respons zou krijgen, wilde ik niet dat een groot 

                                                                                                                                                 
niet hebben ingevuld. Het aantal brainstormende bedrijven in de creatieve zakelijke 
dienstverlening zal waarschijnlijk lager liggen dan deze cijfers doen vermoeden. Hier kom ik bij 
“Representativiteit” nog uitgebreider op terug.  
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gedeelte van de bedrijven deelname aan mijn onderzoek zou weigeren omdat ze 

de eerste enquête al hadden ingevuld. De tweede reden was dat het een 

verkennende enquête betrof, die voornamelijk als input zou dienen voor de 

tweede enquête. De onderzochte factoren uit de eerste enquête zouden in de 

tweede enquête nogmaals bekeken worden. Hierdoor was een grote 

representativiteit van dit onderzoek onnodig, waardoor de respons van een 

groot gedeelte van het adressenbestand niet noodzakelijk was.  

Van de in totaal 2094 bedrijven zijn in de eerste enquête er 570 

benaderd. Gezien het criterium dat enkel de resultaten van bedrijven met 10 of 

meer medewerkers relevant zouden zijn (zie “criteria”), werden van het 

adressenbestand van Adformatie enkel deze bedrijven gebruikt . Dit leverde 236 

bedrijven op. Deze heb ik aangevuld met bedrijven uit het bestand van BNO. 

Daarbij heb ik me beperkt tot bedrijven die binnen de sector ontwerp van 

semi(openbare) ruimte vallen. Uit gesprekken met Stan Boshouwers, directeur 

van het creatieve ontwerpbureau Tinker, bleek dat dit soort bedrijven 

representatief zijn voor het bedrijfsproces van bedrijven in de creatieve zakelijke 

dienstverlening. Samen leverde dit een adressenbestand op van circa een vierde 

van het totale adressenbestand dat ik voor de tweede enquête gebruikt heb.  

  

Respons 

 

De eerste enquête is per e-mail verstuurd naar 570 bedrijven op 15 en 16 juni 

2009. In totaal kwamen er 58 enquêtes ingevuld terug, een responsratio van 

10,2%. Hiervan voldeden er 23 aan de gestelde criteria, 4,0% ten opzichte van 

het totaal aantal verstuurde enquêtes. Deze tweede enquête is verstuurd naar 

het volledige adressenbestand van 2094 bedrijven op 21 juli en 7 augustus 2009. 

Hiervan kwamen er 141 ingevuld terug, een responsratio van 6,7%. Hiervan 

vielen 19 enquêtes af omdat deze onvolledig waren of men deze niet serieus had 

ingevuld. 97 van de 122 overgebleven respondenten gaven aan meer dan één of 
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meerdere keren per maand te brainstormen en waren daardoor relevant om te 

gebruiken voor het beeld hoe brainstormen in de praktijk plaatsvindt.  

 
  

 
Totaal 
verstuurd 

 
Totale 
respons 
(aantal) 

Totale 
respons  
(percentage 
t.o.v. totaal 
verstuurd) 

 
Totaal 
relevant 
(aantal) 

Totaal 
relevant 
(percentage 
t.o.v. totale 
respons) 

Totaal  
Relevant 
(percentage 
t.o.v. totaal 
verstuurd) 

Enquête 1 570 58 10,2% 23 39,7% 4,0% 

Enquête 2 2094 141 6,7% 122 86,5% 5,8% 
Tabel 7. Responsratio op de verstuurde enquêtes. 

 

Representativiteit 

 

De resultaten van de enquête laten zien dat er onder bedrijven in de creatieve 

zakelijke dienstverlening inderdaad bedrijven te vinden zijn die brainstormen. Bij 

de eerste enquête geeft 83% van de respondenten aan één of meerdere keren 

per maand te brainstormen. Bij de tweede enquête ligt dit percentage op 79,4%. 

Waarschijnlijk ligt het daadwerkelijk aantal bedrijven in de creatieve zakelijke 

dienstverlening dat brainstormt lager. De kans is namelijk groot dat bedrijven die 

niet brainstormen van mening waren dat een enquête over brainstormen in hun 

organisatie niet op hen van toepassing is en daarom de enquête niet hebben 

ingevuld. Dit blijkt ook uit een aantal e-mails die ik heb ontvangen als antwoord 

op de enquête, waarin respondenten aangeven de vragenlijst niet in te vullen 

omdat ze nooit brainstormen. Deze percentages geven dus waarschijnlijk een 

scheef beeld van het aantal bedrijven dat brainstormt. Dit heeft overigens geen 

gevolgen voor de uitspraken die de respondenten doen over het brainstormen. 

Omdat dit afkomstig is van bedrijven die regelmatig brainstormen, mag verwacht 

worden dat dit relevante uitspraken zijn die wel degelijk wat zeggen over het 

brainstormen in hun organisatie.  
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 Meerdere 

keren per 
week 

Eén keer 
per week 

Meerdere 
keren per 
maand 

Eén keer 
per maand 

Zelden Nooit Geen 
antwoord 

Enquête 1 41% 7% 22% 10% 16% 2% 2% 

Enquête 2 26,2% 13,1% 26,2% 13,9% 18,9% 1,6% 0% 

Tabel 8. Percentage van de respondenten dat brainstormt. 

 Een tweede wat opvalt is dat de responsratio van relevante resultaten 

relatief laag is: 4,0% voor de eerste enquête en 5,8% voor de tweede enquête. 

De vraag is daarom of deze resultaten ook representatief zijn voor de volledige 

creatieve zakelijke dienstverlening in Nederland. Deze vraag is lastig te 

beantwoorden. Braaksma et. al. laten namelijk zien dat de definities wat de 

creatieve industrie is en welke bedrijven er wel of niet toe behoren uiteen lopen. 

Hierdoor verschillen de schattingen over de grootte en de economische 

betekenis van deze industrie. Afhankelijk van de definitie bestaat de totale 

Nederlandse beroepsbevolking voor 1,7 tot 19% uit mensen die in de creatieve 

industrie werken.162 Dit is nogal een verschil. Deze cijfers maken het ook moeilijk 

interpreteren of de door mij onderzochte bedrijven een groot of klein deel 

beslaan van de creatieve zakelijke dienstverlening.  

Binnen deze kanttekeningen kunnen de cijfers die Braaksma et. al. 

noemen over de creatieve zakelijke dienstverlening wel het een en ander 

vertellen over de representativiteit van het onderzoek voor de gehele creatieve 

zakelijke dienstverlening. Zij laten zien dat de volledige creatieve zakelijke 

dienstverlening volgens hun definitie bestaat uit circa 30.500 ondernemingen. Hij 

rekent daarbij alle reclamebureau’s en technische ontwerpers. Hun definitie van 

de creatieve zakelijke dienstverlening is daarbij ruimer dan de mijne, omdat zij 

bijvoorbeeld ook alle ingenieursbureau’s tot de creatieve zakelijke 

dienstverlening tellen. In hoeverre de door mij geënquêteerde 2094 bedrijven 

representatief zijn voor deze 30.500, kan onder andere onderzocht worden door 

te kijken of bepaalde kenmerken met elkaar overeenkomen. Braaksma et. al. 

                                                      
162

 Braaksma et. al., Creatieve Bedrijvigheid in Nederland, 7-10. 
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geven een afspiegeling van de grootte van de bedrijven geteld naar het aantal 

ondernemers. Ook ik heb dit onderzocht in mijn enquêtes.  

Uit een vergelijking van deze resultaten met het beeld dat Braaksma et. 

al. van de creatieve zakelijke dienstverlening schetsen blijkt dat de eerste 

enquête van dit beeld afwijkt. Dit is echter logisch te verklaren. Voor de eerst 

enquête hanteerde ik het criterium dat een bedrijf groter diende te zijn dan tien 

medewerkers. Daarom bestond het corpus voor deze enquête voor circa de helft 

uit reclamebedrijven waar tien mensen of meer werkten. Hierdoor komt uit deze 

enquête een beeld van de creatieve sector naar voren dat afwijkt zoals Braaksma 

et. al. dit schetsen.  

                  
Figuur 8. Vergelijking tussen de grootte van bedrijven gemeten in het aantal medewerkers tussen de volledige 

creatieve zakelijke dienstverlening en de verstuurde enquêtes 

De tweede enquête komt meer overeen met dit beeld en lijkt daardoor 

meer representatief te zijn. Toch zitten er wel enkele verschillen tussen. Hier zijn 

enkele verklaringen voor. De cijfers waarop Braaksma et. al. zich baseren zijn 

afkomstig van een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 

2004. Dit zijn tot op heden de meest recente cijfers over de omvang van de 

creatieve zakelijke dienstverlening in Nederland. Deze cijfers zijn inmiddels al vijf 

jaar verouderd, en het kan zijn dat daardoor ook een verschuiving in de grootte 

van de bedrijven heeft plaatsgevonden. Een tweede verklaring is dat de cijfers 

van Braaksma et. al. ook bedrijven omvatten die ik niet tot de creatieve zakelijke 

dienstverlening reken en dat daardoor het verschil ontstaat. 
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Ondanks dat de tweede enquête een redelijke afspiegeling lijkt te geven 

van bedrijven in de creatieve zakelijke dienstverlening, dienen door de relatief 

lage responsratio generaliserende conclusies over deze sector aan de hand van 

deze enquête wel met enig voorbehoud genomen te worden. Tot slot wil ik 

hierbij de opmerking plaatsen dat het voor dit onderzoek echter niet perse 

relevant is of de gevonden gegevens voor de volledige creatieve zakelijke 

dienstverlening representatief zijn. Het gaat erom dat ik een groep bedrijven heb 

gevonden die aangeven zeer regelmatig te brainstormen. Daardoor heb ik meer 

zekerheid dat deze bedrijven ook relevante informatie kunnen geven over het 

brainstormproces, omdat ze er vaak mee te maken hebben. Representativiteit 

voor de sector is dan minder van belang. De uitkomsten van de enquête zeggen 

immers wel iets over bedrijven die regelmatig brainstormen, en hoe er binnen 

deze bedrijven over brainstormen gedacht wordt.   
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BIJLAGE 2: 
BEPERKINGEN VAN 
HET ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk zal ik de verschillende beperkingen noemen die de uitkomsten 

van mijn onderzoek mogelijk beïnvloed hebben. Ik zal hier twee soorten 

beperkingen aangeven. De eerste zijn de beperkingen die voortgekomen zijn uit 

fouten die ik tijdens mijn onderzoek heb gemaakt of een aantal zaken die ik bij 

nader inzien beter had kunnen uitvoeren. De tweede soort beperkingen die ik wil 

bespreken zijn een aantal inzichten die tijdens het onderzoek naar voren zijn 

gekomen. Wanneer ik dit onderzoek overnieuw zou doen, zou ik direct met deze 

zaken rekening houden om de voortgang van mijn onderzoek te verbeteren. 

  

VOORTSCHRIJDEND INZICHT 
 

Gedurende het onderzoek zijn een aantal inzichten naar voren gekomen die van 

invloed zijn geweest op het verloop van het onderzoek en de resultaten die dit 

onderzoek heeft opgeleverd. Wanneer ik dit onderzoek over zou doen, zou ik 

deze inzichten gebruiken om het onderzoek te verbeteren.  
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Grootte van de bedrijven 

 

Voor de eerste enquête heb ik het criterium gesteld dat een bedrijf minstens tien 

medewerkers diende te hebben voordat de uitspraken over brainstormen van 

respondenten als relevant worden beschouwd. De gedachte hierachter was dat 

een bedrijf om te kunnen brainstormen genoeg medewerkers moet hebben, 

omdat anders geen brainstormgroep samengesteld kan worden. De resultaten 

van de eerste en tweede enquête laten echter zien dat ook bedrijven met minder 

medewerkers zeer regelmatig brainstormen. Navraag bij kleinere bedrijven leert 

dat zij tijdens een opdracht ook vaak brainstormen met klanten en collega’s van 

andere bedrijven. Bovendien ziet het wetenschappelijk onderzoek een team van 

twee personen al als een brainstormgroep. Daarom is besloten dit criterium voor 

de tweede enquête niet te hanteren.  

 

Definitie van brainstormen 

 

Tijdens het onderzoek bleek dat de manier waarop bedrijfsliteratuur en het 

wetenschappelijk onderzoek een brainstorm definiëren niet overeenkomt met 

wat in de praktijk als een brainstorm wordt beschouwd. Een voorbeeld hiervan is 

de toepassing van de brainstormregels van Osborn, die in de praktijk door 

driekwart van de ondervraagde bedrijven niet gebruikt worden. De wetenschap 

laat de brainstormgroepen die ze onderzoekt deze regels wel toepassen. 

Met dit verschil in definitie van brainstormen had ik bij aanvang van het 

onderzoek geen rekening gehouden. Het is voor dit onderzoek een relevant 

resultaat, omdat het laat zien dat er een discrepantie zit tussen praktijk en de 

wetenschap. Was ik echter eerder op de hoogte geweest van dit verschil, dan 

had ik hier in de twee enquêtes meer nadruk op gelegd, zodat ik dit verschil 

nader kon onderzoeken.  
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Het resultaat van een brainstorm 

 

Mijn oorspronkelijke uitgangspunt voor dit onderzoek was om te onderzoeken of 

de beroepspraktijk aan andere factoren belang hecht voor een succesvol 

resultaat van een brainstorm dan wetenschappelijk onderzoek. Het bleek echter 

lastig om te definiëren wat een succesvol resultaat precies is. Dit kwam ook naar 

voren tijdens gesprekken die ik gedurende dit onderzoek had met Stan 

Boshouwers van het creatieve bureau Tinker. Hij kon zich niet vinden in de 

manier waarop de wetenschap het resultaat van een brainstorm meet. 

 Dit was een indicatie dat ook hier een discrepantie zit tussen wetenschap 

en beroepspraktijk. Ik besloot daarom dit aspect bij het onderzoek te betrekken. 

De wetenschap baseert immers haar conclusies op metingen van het resultaat 

van brainstormsessies. Wanneer het resultaat dat de wetenschap meet anders is 

dan in de praktijk, heeft dit gevolgen voor de praktische bruikbaarheid van de 

conclusies die wetenschappelijk onderzoek trekt over bijvoorbeeld de factoren 

die van invloed zijn op het brainstormproces.  

Op het moment dat ik dit besluit nam was de eerste enquête al verstuurd. 

Daarom kon ik in de tweede enquête pas ingaan op hoe bedrijven in de creatieve 

zakelijke dienstverlening het resultaat van een brainstorm definiëren. Dit leverde 

een aantal beperkingen op. Zo wilde ik graag de respondenten laten bepalen 

welke vormen van resultaat zij het meest relevant vinden. Ik kon echter in de 

tweede enquête pas onderzoeken of men in de beroepspraktijk resultaten 

nastreeft die het wetenschappelijk onderzoek niet noemt. Van deze vormen van 

resultaat was ik bij het samenstellen van de tweede enquête niet op de hoogte, 

waardoor ze niet meegenomen konden worden in een aantal vragen over de 

opbrengst die een brainstorm dient te hebben. Dit probleem heb ik ondervangen 

door gebruik te maken van een artikel van Sutton en Hargadon. Zij onderzochten 

brainstormen bij het bedrijf IDEO en geven in dit artikel een overzicht van 

verschillende vormen van resultaat dat een brainstorm kan hebben in de 

praktijk. Deze vormen van resultaat heb ik nu in de enquête gebruikt, en deze 
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bleken grotendeels overeen te stemmen met de vormen van resultaat die de 

respondenten bij vraag 8 noemden. 

Het zou echter ook interessant zijn geweest om de respondenten te laten 

bepalen welke criteria zij het meest relevant vonden bij het beoordelen van het 

resultaat van een brainstorm. Omdat deze criteria pas tijdens de tweede 

enquête genoemd werden, was dit nu niet mogelijk. De enige indicatie voor de 

relevantie van een bepaald criterium is nu het aantal maal dat dit criterium door 

de respondenten genoemd wordt.  

 

Analyse op metaniveau 

 

Tot slot nog een opmerking over het niveau waarop ik het fenomeen 

brainstormen bestudeerd heb. Door een vergelijking te trekken tussen 

wetenschappelijk onderzoek naar brainstormen en brainstormen in de 

beroepspraktijk heb ik laten zien dat hier een discrepantie tussen zit. Op basis 

van de onderzoeksresultaten en ander onderzoek heb ik een aantal mogelijke 

verklaringen voor deze discrepantie gegeven, maar in hoeverre deze verklaringen 

kloppen heb ik niet laten zien. Het zou interessant zijn geweest om de 

bevindingen van dit onderzoek te toetsen aan de hand van bijvoorbeeld 

interviews met betrokkenen bij de bedrijven die ik onderzocht heb. Op deze 

manier had de discrepantie nog verder toegelicht kunnen worden. Een dergelijk 

onderzoek zou echter uitgebreider van opzet zijn en paste niet binnen de 

tijdspanne dat dit onderzoek opgezet en uitgevoerd diende te worden.  

 

PROBLEMEN TIJDENS HET ONDERZOEK 
 

Tijdens het onderzoek hebben zich een aantal problemen voorgedaan die 

mogelijk een negatief effect kunnen hebben gehad op de onderzoeksresultaten. 

In dit stuk zal ik deze problemen bespreken en daarbij bekijken in hoeverre deze 

de uitkomsten van het onderzoek op een negatieve manier hebben beïnvloed.  
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Minders respons door tijdstip enquête en fouten in het 
adressenbestand 

 

De enquêtes van dit onderzoek zijn verstuurd in de zomermaanden juni, juli en 

augustus van 2009. Dit kan mogelijk een negatief effect hebben gehad op de 

respons. Tijdens deze zomermaanden zijn veel werknemers met vakantie, 

waardoor zij niet aan deze enquête mee konden werken. Dat dit een rol speelt 

bleek uit de vele automatisch afwezigheidsmails die ik ontvangen heb naar 

aanleiding van versturen van de enquêtes: in totaal 65 e-mails. Het werkelijk 

aantal afwezigen ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen zijn e-mail 

automatisch door zijn mailprogramma laat beantwoorden. Daarnaast zijn de 

overgebleven collega’s extra druk, omdat zij de taken van deze werknemers 

moeten waarnemen. Hierdoor hebben ze mogelijk geen tijd gehad om de 

enquête in te vullen.  

 Bovendien zaten er in het adressenbestand ook een aantal fouten: ik heb 

43 e-mails ontvangen met meldingen dat een e-mailadres waar ik een enquête 

naar verstuurd had niet bestond of niet te bereiken was. Omdat ik afhankelijk 

was van de adressenbestanden van de BNO en Adformatie was dit probleem 

helaas niet te ondervangen.  

 Het responsiegehalte van de enquêtes lag op 10,2 % en 6,7 %. Gezien de 

omstandigheden lijkt dit redelijk, zeker omdat een groot gedeelte van deze 

respondenten zegt regelmatig te brainstormen. Ondanks dat de lagere respons 

gevolgen heeft voor de representativiteit van dit onderzoek, zijn de gevonden 

resultaten hierdoor wel relevant om uitspraken te doen over brainstormen 

binnen organisaties. Daarmee is dit geen onoverkomelijk probleem, omdat hier 

de focus van dit onderzoek ligt.  
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Tweede enquête in twee delen verstuurd 

 

De tweede enquête is in twee delen verstuurd: op 22 juli en op 7 augustus 2009. 

Bij het eerste gedeelte van de enquête werden reclamebedrijven met minder 

dan 10 medewerkers nog niet benaderd. Na gesprekken met kleine creatieve 

bedrijven en uit nadere bestudering van de eerste enquête bleek dat deze 

bedrijven echter ook relevant zijn om te bekijken in dit onderzoek. Daarom 

besloot ik deze bedrijven alsnog te benaderen. Kleinere bedrijven uit het bestand 

van de BNO hadden al een enquête ontvangen, omdat in dit bestand geen 

onderscheid gemaakt kon worden naar bedrijfsgrootte.  

 Daarnaast waren bij de zending op 22 juli een groot aantal enquêtes niet 

verstuurd omdat het mailadres van de universiteit een maximaal aantal te 

versturen mails per dag kent. Dit om spammisbruik tegen te gaan. Om te 

voorkomen dat mijn e-mails als spam aangemerkt zouden worden door e-

mailfilters verstuurde ik de enquête in batches van 25, maar met deze beperking 

had ik geen rekening mee gehouden. Daarom besloot ik de bedrijven die ik 

hierdoor gemist had op 7 augustus nogmaals te benaderen.  

 Het is onwaarschijnlijk dat het versturen van de enquête in twee batches 

een negatief effect heeft gehad op de respons. Een blik op de statistieken van de 

enquête leert dat 90% van de respondenten de enquête op de eerste drie dagen 

na het versturen van de enquête invult. Ik heb daarom gewacht tot 12 augustus 

met het verwerken van de resultaten van de tweede enquête.  

 

Inhoudelijke tekortkomingen van de enquête 

 

De enquête zelf bevatte een aantal tekortkomingen als gevolg van technische 

problemen en menselijke fouten. Hier zal ik een overzicht van deze 

tekortkomingen geven.  
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WEGGEVALLEN VRAAG 

 

In de tweede enquête is vraag 4 weggevallen. Deze vraag controleerde of 

conceptontwikkeling in rekening wordt gebracht. De vraag was bedoeld om na te 

gaan of er bij de respondenten bewust met het proces van conceptontwikkeling 

binnen het bedrijf wordt omgegaan. Uit overleg met begeleider Stan Boshouwers 

van Tinker blijkt dat het echter ook mogelijk is dat bedrijven bewust de keuze 

maken om te brainstormen zonder dat ze dit proces in rekening brengen. 

Daarom is besloten om dit relevantiecriterium voor de tweede enquête te laten 

vervallen.   

 

DUBBEL GESTELDE VRAGEN 

 

In de enquête zat tweemaal een dubbel gestelde vraag. Bij de stellingen (vraag 

13, 14 en 15) werd geïnformeerd of een respectvol klimaat tijdens het 

brainstormen invloed heeft op het resultaat, maar tevens vroeg ik ook of 

respectvolle bejegening van de medewerkers onderling van belang was. Ik heb 

besloten om beide stellingen in de resultaten van dit onderzoek te verwerken, 

omdat de definities deels verschillend zijn. Een respectvolle bejegening duidt op 

hoe de medewerkers elkaar benaderen, terwijl respectvol klimaat ook gaat om 

het algeheel gevoel van respect dat er tijdens een brainstorm heerst. Ik besef me 

dat deze twee vragen elkaar deels overlappen. De vragen kunnen daardoor 

echter wel dienen als controlevragen, om te zien of de respondenten de enquête 

consistent invulden. Dit blijkt zo te zijn: met beide stellingen blijken de 

respondenten het ongeveer evenveel eens te zijn.  

 De tweede verdubbeling zat in de vraag waarin ik de participanten vroeg 

om 100% te verdelen over de verschillende factoren om zo de relevantie van de 

factoren onderling aan te geven (vraag 18). Hierin werd tweemaal de factor 

“training van de medewerkers” vermeld, waarbij de formulering ietwat 

verschilde. Aan tien onafhankelijke studenten is gevraagd welke formulering zij 

beter vonden. De resultaten van de vraag die de meerderheid prefereerde heb ik 
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meegeteld in de resultaten van het onderzoek. De andere heb ik laten vervallen, 

omdat deze nagenoeg hetzelfde aspect mat. Overigens waren de resultaten met 

elkaar consistent: beide factoren “training” scoorden zeer laag in relevantie.  

 

ONTBREKENDE FACTOR 

 

Tevens ontbrak in deze laatstgenoemde vraag één factor, namelijk “facilitators”. 

De respondenten konden aan deze factor geen percentage toekennen, waardoor 

niet bepaald kon worden hoe de respondenten de relevantie van deze factor ten 

opzichte van de andere factoren zagen. Een vergelijking van de antwoorden op 

vraag 13, 14 en 15 (stellingen) met de antwoorden op deze vraag laat echter wel 

zien dat stellingen waar men het meer mee eens is over het algemeen ook 

relevanter worden bevonden, enkele uitzonderingen daargelaten. Op basis 

daarvan kan aangenomen worden dat deze factor qua relevantie middelmatig 

had gescoord, al kan dit nu niet bewezen worden. De uitspraken over hoe de 

beroepspraktijk facilitators ziet zijn hierdoor minder betrouwbaar. Alhoewel dit 

slordig is, heeft het voor de rest van de resultaten van de enquête weinig 

gevolgen.  

 

ONDUIDELIJKE FORMULERINGEN  

 

Tot slot bevatte de enquête een aantal onduidelijke formuleringen. Zoals 

aangegeven in de scriptie dient er wat betreft het resultaat van een brainstorm 

onderscheid gemaakt te worden tussen de kwaliteit van het proces van een 

brainstorm en de kwaliteit van het product ervan. Ik besefte dit echter pas na het 

ontvangen van de resultaten van de tweede enquête. Dit onderscheid kwam in 

de enquête hierdoor niet duidelijk naar voren. Hierdoor gaven de respondenten 

diffuse antwoorden op vragen 8 en 9, waarin men gevraagd werd naar de functie 

van brainstormen en de criteria die aan het resultaat van een brainstorm worden 

gesteld. Tevens kwam dit onderscheid ook niet in de stellingen terug.  
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 Bij de stellingen rondom het resultaat van een brainstorm (vraag 16) en 

de vraag waarbij men 100% diende te verdelen over de verschillende vormen van 

resultaat (vraag 19) heb ik betrokkenheid van de medewerkers en tevredenheid 

van deelnemers met brainstormen niet als afzonderlijke vormen van resultaat 

vermeld, maar deze samengevat tot “het creëren van draagvlak”. Deze keuze 

kwam tot stand na overleg met mijn begeleiders. Bij nader inzien had ik deze 

vraag toch willen uitsplitsen in deze twee vormen van resultaat, omdat 

betrokkenheid en tevredenheid in wetenschappelijk onderzoek vaak apart 

gemeten worden. Hierdoor was het beeld in de praktijk beter te vergelijken 

geweest met het beeld dat uit dit onderzoek voortkomt. Zoals ik beargumenteer 

in dit onderzoek bestaat er echter wel een verband tussen draagvlak en 

betrokkenheid en tevredenheid, waardoor deze factoren impliciet wel met 

elkaar vergeleken kunnen worden.  

 Tot slot begreep een drietal respondenten niet wat precies de bedoeling 

was bij de vraag waarbij men 100% diende te verdelen over de verschillende 

factoren en vormen van resultaat. In plaats van 100% te verdelen naar gelang 

relevantie beoordeelden zij elke factor met een percentage tussen de 0 en 100%. 

Deze antwoorden waren hierdoor onbruikbaar voor de resultaten van het 

onderzoek. Gelukkig betrof het hier slechts 3 respondenten, waardoor de 

gevolgen voor de resultaten beperkt bleven. Een meer heldere uitleg wat de 

bedoeling was bij deze vraag zou dit probleem in een volgende enquête wellicht 

kunnen ondervangen.  
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BIJLAGE 3: 
RESULTATEN  
ENQUÊTE 1 

Hier geef ik een overzicht van de resultaten van de eerste enquête. De resultaten 

van de gesloten vragen 1 tot en met 5 zijn gebaseerd op de antwoorden van alle 

ingevulde enquêtes en tot stand gekomen na verwerking in SPSS. De resultaten 

van de open vragen 6 tot en met 8 zijn enkel gebaseerd op de enquêtes die 

voldeden aan de gestelde criteria: men vermeldt conceptontwikkeling in de 

factuur, heeft 10 of meer medewerkers in het bedrijf en brainstormt één keer 

per maand of meer. Deze resultaten zijn geschaald en via Excel verwerkt.  

 

 

VRAAG 1: 
BRANCHE 
 

Vraag 

In welke branche is uw organisatie werkzaam? 

 

Resultaten 

N=58 (volledige resultaten) 
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 Aantal Percentage 

Branche  Vormgeving 23 40 

Modeontwerp 1 2 

Grafisch ontwerp 9 16 

Reclame 18 31 

Consultancy 1 2 

Anders 5 9 

Niet beantwoord 1 2 

 

VRAAG 2: 
AANTAL MEDEWERKERS 
 

Vraag 

Hoeveel medewerkers telt de organisatie waarbij u werkzaam bent ongeveer? 

 

Resultaten 

N=58 (volledige resultaten) 

 

 Aantal Percentage 

Grootte 1-5 25 43 

6-10 7 12 

11-50 23 39 

51-100 3 5 

100+ 0 0 

 

VRAAG 3: 
FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE 
 

Vraag 

Wat is uw functie binnen de organisatie? 

 

Resultaten 

N=58 (volledige resultaten) 
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 Aantal Percentage 

Functie Directeur / eigenaar 22 37,9 

Art director / creatief directeur 12 20,7 

Ontwerper 8 13,8 

Strateeg 2 3,4 

Managing director 2 3,4 

All round 2 3,4 

Communicatieadviseur 2 3,4 

Overig 7 12,0 

 
 

VRAAG 4: 
CONCEPTONTWIKKELING OP DE FACTUUR 
 

Vraag 

Wordt 'conceptontwikkeling' of een soortgelijke post in de factuur naar de 

klanten van uw bedrijf in rekening gebracht? 

 

Resultaten 

N=58 (volledige resultaten) 

 

 Aantal Percentage 

Antwoord Ja 52 90 

Nee 5 9 

Geen 
antwoord 

1 2 

 

VRAAG 5: 
FREQUENTIE VAN HET BRAINSTORMEN 
 

Vraag 

Brainstormt u wel eens in uw organisatie? Met brainstormen wordt het 

bedenken van een aantal ideeën met een groep mensen in een korte periode 

bedoeld. 
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Resultaten 

N=58 (volledige resultaten) 

 
 Aantal Percentage 

Aantal 
keer 

Meerdere keren per week 24 41 

Circa één keer per week 4 7 

Meerdere keren per maand 13 22 

Circa één keer per maand 6 10 

Zelden 9 16 

Nooit 1 2 

Geen antwoord 1 2 

 

VRAAG 6, 7, 8: 
FACTOREN DIE VAN INVLOED ZIJN OP HET 
BRAINSTORMEN 
 

Vraag 

Welke factoren beïnvloeden volgens u het succes van een brainstorm? Met 

andere woorden: welke factoren zijn bepalend of een brainstorm goed verloopt 

en een bevredigend resultaat oplevert? Denkt u bij factoren bijvoorbeeld aan de 

grootte van de groep, het aanwezig of afwezig zijn van hiërarchie, het al dan niet 

geven van een opdracht, tijdsdruk, etc. 

 

Resultaten 

N=23 (relevante resultaten) 

Totaal aantal genoemde factoren = 120 

 
 Aantal Percentage 

Genoemde 
factor 

Opdracht 14 11,7 

Geen kritiek leveren 11 9,2 

Samenstelling / heterogeniteit van de groep 11 9,2 

Tijdslimiet  10 8,3 

Fysieke omgeving  9 7,5 

Houding / opstelling van de deelnemers  8 6,7 

Informatieverstrekking  6 5 

Groepsgrootte 6 5 
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Respectvol klimaat 6 5 

Aanwezigheid faciliator 5 4,2 

Ervaring / kwaliteit 4 3,3 

Hiërarchie 4 3,3 

Betrokkenheid bij het onderwerp  4 3,3 

Voorbereiding van de deelnemers  3 2,5 

Flow / plaats van brainstorm in organisatie  3 2,5 

Notuleren  3 2,5 

Positieve instelling van de deelnemers 2 1,7 

Luisteren 2 1,7 

Budget voor uitvoering  2 1,7 

Overig  7 5,8 

 

Vraag 9 en 10 waren afsluitende vragen waarin de respondenten hun e-

mailadres konden geven en eventueel extra opmerkingen konden plaatsen. De 

antwoorden op deze vragen zijn niet relevant voor het onderzoek en daarom 

hier niet vermeld.  
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BIJLAGE 4: 
RESULTATEN  
ENQUÊTE 2 

In deze bijlage geef ik een overzicht van de resultaten van de tweede enquête. 

De resultaten op de open vragen zijn geschaald en middels Excel verwerkt. De 

resultaten op de gesloten vragen zijn in SPSS ingevoerd en via dit programma 

geanalyseerd. De hier getoonde antwoorden zijn een overzicht van de relevante 

resultaten. Welke resultaten relevant zijn verschilt per vraag. De 122 bruikbare 

enquêtes zijn in twee groepen opgesplitst. De eerste is een groep met 

respondenten die één keer per maand of meer brainstormt. Van deze 

respondenten mag daardoor verwacht worden dat zij ervaring hebben met het 

brainstormen en daardoor relevante informatie kunnen geven over het resultaat 

dat zij met een brainstorm nastreven en welke factoren daarop van invloed zijn. 

Dit is een groep van 97 enquêtes. De andere groep bestaat uit de ondervraagden 

die zelden of nooit brainstormen. Deze groep is interessant om te bestuderen 

omdat zij inzicht kunnen geven in de redenen waarom brainstormen juist niet 

wordt toegepast. Tot slot zijn er nog een aantal vragen waarbij het volledig 

bestand van 122 enquêtes bruikbaar is. Om verwarring te voorkomen zal ik per 

vraag aangeven op welke groep de resultaten gebaseerd zijn.  
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VRAAG 1: 
BRANCHE 
 

Vraag 

In welke branche is uw organisatie werkzaam? 

 

Resultaten 

N=122 (volledige resultaten) 

 

 Aantal Percentage 

Branche  Architectuur 1 0,8 

Vormgeving 7 5,7 

Grafisch ontwerp 55 45,1 

(interactieve) media 8 6,6 

Industrieel ontwerp 6 4,9 

Reclame 29 23,8 

Consultancy 3 2,5 

Anders 13 10,7 

 

VRAAG 2: 
AANTAL MEDEWERKERS 
 

Vraag 

Hoeveel medewerkers telt de organisatie waarbij u werkzaam bent ongeveer? 

 

Resultaten 

N=122 (volledige resultaten) 

 

 Aantal Percentage 

Grootte 1-5 78 63,9 

6-10 23 18,9 

11-50 16 13,1 

51-100 4 3,3 

100+ 1 0,8 
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VRAAG 3: 
FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE 
 

Vraag 

Wat is uw functie binnen de organisatie? 

 

Resultaten 

N=122 (volledige resultaten) 

 
 Aantal Percentage 

Functie Directeur / eigenaar 61 50,0 

Ontwerper 18 14,8 

Art director 10 8,2 

Accountmanager 4 3,3 

Redacteur /editor / copywriter 3 2,5 

Studio coördinator 3 2,5 

Communicatieadviseur 3 2,5 

Strategy director 3 2,5 

Managing director 2 1,6 

Office manager 2 1,6 

Overig 12 9,8 

 
Door een computermatige fout in de nummering van de enquête bestaat vraag 4 

niet. 

 

VRAAG 5:  
FREQUENTIE VAN HET BRAINSTORMEN 
 

Vraag 

Brainstormt u wel eens in uw organisatie? Met brainstormen wordt het 

bedenken van een aantal ideeën met een groep mensen in een korte periode 

bedoeld. 
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Resultaten 

N=122 (volledige resultaten) 

 
 Aantal Percentage 

Aantal 
keer 

Meerdere keren per week 32 26,2 

Circa één keer per week 16 13,1 

Meerdere keren per maand 32 26,2 

Circa één keer per maand 17 13,9 

Zelden 23 18,9 

Nooit 2 1,6 

 

VRAAG 6: 
COLLECTIEF OF INDIVIDUEEL BRAINSTORMEN? 
 

Vraag 

Op welke wijze wordt er binnen uw organisatie gebrainstormd? 

 

Resultaten 

N=97(brainstormt regelmatig) 

 
 Aantal Percentage 

Wijze Collectief 30 30,9 

Individueel 3 3,1 

Combinatie 53 54,6 

Anders 11 11,3 

 
Dit is een volledig overzicht van de ander genoemde vormen van resultaat, dus over N=122 
 

Regel afhankelijk van opdracht, opdrachtgever en ook wel budget 

soms ad hoc en soms georganiseerd collectief 

omdat ik zelfstandig vormgever ben brainstorm ik met opdrachtgevers en mensen waaraan ik 
iets uitbesteed. 

tussen de bedrijven door met af en toe een break met gedachtensporen over een actuele 
opdracht 

in tweetallen 

ik bel een bevriende concullega om over een actueel onderwerp al brainstormend een 
grap(cartoon) te bedenken 

samen met de klant, met of zonder vooraf bedachte ideeën 

Contact met andere free-lancers als fotografen en ontwerpers 
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met de opdrachtgever of met vakgenoten 

optie 1 en optie 2 en optie 3. ideeen onstaan ook met elkaar en niet zoals jouw optie 3 na zelf 
eerst bedacht te hebben, ook spontaan met elkaar 

ook bij creativiteitstrainingen die ik af en toe begeleidde 

voorbereiding moet, ideeen mogen best in brainstorm pas ontstaan 

ik geloof dr niet in. 

de vorm van brainstormen hangt af van het doel 

 

VRAAG 7: 
GEBRUIK BRAINSTORMREGELS 
 

Vraag 

Maakt u gebruik van onderstaande brainstormregels? 

 

Resultaten 

N=97(brainstormt regelmatig) 

 
Regel: kritiek dient weggelaten te worden. 
 Aantal Percentage 

Antwoord Nee 55 56,7 

Ja 42 43,3 

 
Regel: er dienen zo wild mogelijk ideeën bedacht te worden. 

 Aantal Percentage 

Antwoord Nee 42 43,3 

Ja 55 56,7 

 
Regel: men dient op elkaars ideeën voort te bouwen 

 Aantal Percentage 

Antwoord Nee 38 39,2 

Ja 59 60,8 

 
Regel: men dient een zo groot mogelijk aantal ideeën te bedenken. 

 Aantal Percentage 

Antwoord Nee 34 35,1 

Ja 63 64,9 

 
Regel: ik maak gebruik van andere brainstormregels, namelijk…  
Dit is een volledig overzicht van de ander genoemde regels, dus over N=122. 

 

Regel geen negatief commentaar leveren, maar alleen positieve input 

Ook alle slechte ideeen die je hebt moeten uitgesproken worden 

zeggen wat er opkomt zonder schaamte of angst voor afrekening 
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Deelnemers kunnen op elkaars ideeën voort te bouwen 

openstaan voor andermans gedachten 

er zijn geen slechte ideeën 

geen regels juist alles spuien 

uitwisselen van gedachtensporen, bezinken, er in een later stadium op terugkomen, geen 
geforceerde methodes 

er zijn geen regels; ik werk alleen en ben al blij als iemand me op een idee brengt 

geen regels afgesproken 

combinatie van alle opties 

meer vanuit de opdracht denken 

geef je gedachten de ruimte 

er zijn geen regels 

inbox/outbox/triz 

snel en doelgericht: Pressure Cooker brainstorm 

we doen het vaak in een presentatievorm voordat we naar de klant gaan presenteren we 
eerst intern aan een groep collega's die kunnen dan aangegeven wat de presenatie nog 
sterker kan maken en of het duidelijk is. 

Deelnemers mogen zich niet laten leiden door de gepercipieerde uitvoerbaarheid van ideeen 

 

VRAAG 8: 
FUNCTIE VAN HET BRAINSTORMEN 
 

Vraag 

Welke functie(s) heeft het houden van brainstorms binnen uw organisatie? 

 

Resultaten 

N=97(brainstormt regelmatig) 

 
 Aantal Percentage 

Genoemde 
functies 

Veel ideeën bedenken 51 35,1 

Ondersteuning van het creatieve proces  27 18,6 

Idee verder verdiepen 21 14,5 

Diversiteit creëren 19 13,1 

Eén goed idee vinden 12 8,3 

Tevredenheid en draagvlak creëren 8 5,5 

Overig 7 4,8 
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VRAAG 9: 
AAN HET RESULTAAT GESTELDE CRITERIA  
 

Vraag 

Aan welke criteria moet het resultaat van een brainstorm voldoen? 

 

Resultaten 

N=97(brainstormt regelmatig) 

 
 Aantal Percentage 

Genoemde 
criteria 

Passend (bij de vraag, opdracht of wensen van de klant) 26 21,3 

Oplossend vermogen (bruikbaar, uitvoerbaar, efficiënt) 20 16,4 

Input voor het verdere traject 16 13,1 

Originaliteit 13 10,7 

Aantal ideeën 9 7,4 

Draagkracht 9 7,4 

Goed 5 4,1 

Simpel 5 4,1 

Sturing gevend / richting geven 2 1,6 

Overig 17 13,9 

 

VRAAG 10: 
IS BRAINSTORMEN IN GROEPEN BETER? 
 

Vraag 

Denkt u dat brainstormen in groepen (in plaats van individueel) een beter 

resultaat oplevert? 

 

Resultaten 

N=122 (volledige resultaten) 

 

 Aantal Percentage 

Antwoord Ja 105 86,1 

Nee 17 13,9 
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VRAAG 11: 
WAAROM IS EEN BRAINSTORM IN GROEPEN 
BETER? 
 

Vraag 

Wat zijn de redenen dat u denkt dat brainstormen in groepen een beter resultaat 

oplevert? 

 

Resultaten 

N=122 (volledige resultaten) 

 Vraag viel weg indien op vraag 10 “Nee” werd geantwoord. 

 
 Aantal Percentage 

Genoemde 
redenen 

Stimuleert elkaars proces van ideeën bedenken 59 36,4 

Gebruiken van gezamenlijke kennis 40 24,6 

Levert meer resultaten op 13 8,0 

Stimuleren van het creatieve proces 10 6,2 

Synergie en betrokkenheid creëren 10 6,2 

Direct met elkaar communiceren 8 4,9 

Elkaar motiveren 6 3,7 

Buiten de bestaande grenzen denken 6 3,7 

Sneller ideeën bedenken 4 2,5 

Meer lol en tevredenheid 2 1,2 

Wekt competitie op 1 0,6 

Overig 3 1,9 

 

VRAAG 12: 
WAAROM IS EEN BRAINSTORM IN GROEPEN 
NIET BETER? 
 

Vraag 

Wat zijn de redenen dat u denkt dat brainstormen in groepen niet een beter 

resultaat oplevert? 
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Resultaten 

N=122 (volledige resultaten) 

 Vraag viel weg indien op vraag 10 “Ja” werd geantwoord. 
 

 Aantal Percentage 

Genoemde 
redenen 

Groepsproces remt de ideevorming 4 20,0 

Een individueel persoon kan ook goed ideeën bedenken 3 15 

Compromisvorming 2 10 

Levert niet per definitie meer op 2 10 

Deelnemers houden zich niet aan de regels 1 5 

Het proces levert geen concreet resultaat 1 5 

Groepsproces verstoort de besluitvorming 1 5 

Brainstorm is enkel goed voor oriëntatie 1 5 

Dictatuur van de meerderheid 1 5 

Niet alle ideeën zijn even goed 1 5 

Niet efficiënt en doelgericht 1 5 

Sociaal gewenst denken 1 5 

De zwakke persoonlijkheden blijven ondergeschikt 1 5 

 

VRAAG 13, 14 EN 15: 
STELLINGEN OVER FACTOREN 
 

Vraag 

Hieronder staan een aantal stellingen over brainstormen. Zou u kunnen 

aangeven in hoeverre u het met deze stellingen eens bent vanuit de ervaring die 

u heeft met brainstormen in uw organisatie? 

 

Resultaten 

N=97 (brainstormt regelmatig) 

 Stellingen geordend naar de gemiddelde waarde (“mean”) van de 

uitkomsten. Naarmate deze gemiddelde waarde hoger ligt, is dit een 

indicatie dat de groep respondenten het over het algemeen meer met de 

stelling eens is.  
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 Verklaring van de cijfers: 

o 1 = Helemaal mee oneens 

o 2 = Enigszins mee oneens 

o 3 = Neutraal 

o 4 = Enigszins mee een 

o 5 = Helemaal mee eens 
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VRAAG 16: 
STELLINGEN OVER RESULTAAT 
 

Vraag 

Hieronder staan een aantal stellingen over brainstormen. Zou u kunnen 

aangeven in hoeverre u het met deze stellingen eens bent vanuit de ervaring die 

u heeft met brainstormen in uw organisatie? 

 

Resultaten 

N=97 (brainstormt regelmatig) 

 Stellingen geordend naar de gemiddelde waarde (“mean”) van de 

uitkomsten. Naarmate deze gemiddelde waarde hoger ligt, is dit een 

indicatie dat de groep respondenten het over het algemeen meer met de 

stelling eens is.  

 Verklaring van de cijfers: 

o 1 = Helemaal mee oneens 

o 2 = Enigszins mee oneens 

o 3 = Neutraal 

o 4 = Enigszins mee eens 

o 5 = Helemaal mee eens 
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VRAAG 17: 
ANDERE FACTOREN? 
 

Vraag 

Zijn er nog aspecten van het brainstormen die u van belang acht voor het 

resultaat van een brainstorm die hier nog niet benoemd zijn? Zo ja, zou u die 

hieronder dan in willen vullen? 

 

Resultaten 

N=122 (alle resultaten) 

 
 

Regel In brainstormsessies moet alles aan bod komen hoe banaal dat soms ook kan zijn 
brainstormen veroorzaakt vrijer denken in het algemeen. 

Loskomen van de bestaande situatie 

goede inventieve methodes gebruiken 

Houd klanten erbuiten 

teambuilding, een team raakt meer betrokken op elkaar door brainstorming, en een 
betrokken / hecht team brainstotmt beter over het algemeen in mijn ervaring collectief 
geheugen, brainstorming helpt om een kennisgebied te ontwikkelen, en iedereen op de 
hoogte te brengen van de mogelijkheden die er zijn 

Brainstorms hebben dikwijls een vooropgezet doel en dragen daardoor de suggestie van de 
gewenste oplossingen al in zich. Waardoor men een heel aantal andere mogelijkheden bij 
voorbaat uitsluit. Het formuleren van de opdracht is dus cruciaal voor de bruikbaarheid van 
ideeen. 

ja, beperkingen vanuit de kant van de klant. 

Brainstormen lukt alleen met mensen die creatief kunnen denken en die ook samen willen 
werken. Wij hebben enkele zeer creatieve collega's die niet kunnen brainstormen: zij 
ontwikkelen zelf een idee en willen (kunnen) daarbij niet gestoord worden door ideeën van 
anderen. Andere, wellicht minder creatieve collega's, stijgen boven zichzelf uit doordat ze 
meegenomen worden door de anderen. 

brainstormen' zou een vast onderdeel moeten zijn van alle communicatie-opleidingen. 

Jezelf openstellen onbevooroordeeld zijn vrije associatie 

van belang is dat iedereen even (on)voorbereid is op de brainstorm. anders is men op 
verschillende niveau's ideeën aan het genereren. 

Een enigszins sectarische, occulte sfeer creëren, als ware de deelnemers een soort elite van 
denkers is erg bevorderlijk voor het gevoel waarmee mensen de brainstorm in gaan. 

voorkomen van hierarchie binnen groep belangrijk punt. Ziet vaak dat de directeur van een 
bedrijf toch anders (lees: meer mening heeft)in de brainstorm zit dan een "gewone" 
medewerker 

de opdracht/klant is leading. Leuke/gekke dingen bedenken niet. 

Wat betreft stelling 30 en 31, we bedenken eerst zoveel mogelijk ideeën om vervolgens de 
beste resultaten eruit te halen. Deze worden vervolgens gebruikt voor het uitwerken tot het 
uiteindelijke idee. 
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niet brainstormen om het brainstormen, er is ee duidelijke functie 

Vaak ontstaat gewoon het beste idee uit brainstormen en onderzoek. 

Brainstorms moeten ontspannen verlopen. Niemand moet bang zijn om zijn mond open te 
trekken. Stomme dingen zeggen bestaat niet en kritiek moet wel onderbouwd worden. 

Door medewerkers te betrekken bij een brainstorm, voelen ze zich gewaardeerd en is de inzet 
voor een opdracht hoger. 

In mijn ogen gaat brainstormen om kwaliteit niet om kwantiteit, de bereidheid om open staan 
voor nieuwe invalshoeken en zonder censuur (schaamte) je ideeën laten komen. 

zeer belangrijk is het intellectuele eigendom. Soms wordt door bedrijven te makkelijk gedaan 
over een brainstorm sessie. Mensen worden te goedkoop ingehuurd. Het leveren van een 
idee kan voor een bedrijf een succes of enorme omzet betekenen.Hiervoor moeten veel beter 
regels komen en aspraken. Delen in succes dus! 

 

VRAAG 18: 
RELEVANTIE FACTOREN 
 

Vraag 

Hieronder ziet u de factoren die van invloed kunnen zijn op het resultaat van een 

brainstorm nogmaals. Zou u de factoren kunnen uitkiezen die volgens u het 

meest relevant zijn en onder deze factoren de 100% kunnen verdelen, zodat er 

een rangschikking ontstaat welke van deze factoren u het meest relevant vindt 

en welke het minst relevant? 

 

U hoeft hier niet alle factoren bij te betrekken, enkel degene die u als het meest 

relevant beschouwt.  

 

Resultaten 

N=94 (brainstormt regelmatig) 

 De antwoorden op deze vraag van drie enquêtes kwamen niet in 

aanmerking omdat men de vraag verkeerd geïnterpreteerd had. Deze 

respondenten hadden begrepen dat ze aan elke factor een percentage 

toe dienden te kennen, in plaats van 100% te verdelen. Deze resultaten 

zijn daarom achterwege gelaten.  

 Factoren zijn gesorteerd naar het gemiddelde percentage (“mean”) dat ze 

ontvangen hebben. Dit blijkt in verhouding te staan tot het aantal keer 
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dat er punten aan een bepaalde factor wordt toegekend. Wanneer een 

bepaalde factor een hoger gemiddeld percentage heeft ontvangen, 

hebben ook een groter aantal respondenten er een percentage aan 

toegekend. Derhalve wordt hier enkel het gemiddelde toegekende 

percentage vermeld.  

 Eén factor, training, was per abuis twee keer vermeld. Een onafhankelijke 

groep medestudenten heeft bepaald dat één van de twee vragen 

duidelijker was gesteld dan de ander. Daarom is besloten deze 

onduidelijkere variant niet mee te tellen. Overigens bevestigde de 

resultaten op deze factor wel de gevonden resultaten op de andere 

factor. Ook de verwijderde factor kreeg nauwelijks een percentage 

toegekend. Het gemiddelde percentage was 0,17%.  

 

  
Aantal 

Gemiddeld 
percentage 

De wijze waarop de opdracht 
wordt geformuleerd 

94 11,0851 

Groepssamenstelling 94 10,2872 

De mogelijkheid om door 
elkaars ideeën gestimuleerd 
te worden 

94 10,0745 

Het aanwezig zijn van een 
respectvol klimaat 

94 6,0213 

Betrokkenheid van de 
deelnemers bij het 
onderwerp 

94 5,4362 

Diverse achtergrond van de 
deelnemers 

94 5,2553 

Het weglaten van kritiek 94 5,2128 

Het moment dat de 
brainstorm gehouden wordt 

94 4,2340 

De fysieke ruimte waar de 
brainstorm wordt gehouden 

94 4,0851 

De manier waarop de 
deelnemers elkaar bejegenen 

94 4,0319 

Voorbereiding op de 
brainstorm 

94 3,3404 

Het stellen van een tijdslimiet 94 2,6170 
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Ervaring van de deelnemers 
met het brainstormen. 

94 2,5000 

Het notuleren van ideeën. 94 2,3723 

De wijze waarop de ideeën 
geuit worden.  

94 2,2234 

Het positief reageren op 
elkaars ideeën. 

94 1,9043 

Het betrekken van 
buitenstaanders 

94 1,7553 

De mate van zekerheid dat de 
bedachte ideeën uitgevoerd 
worden. 

94 1,7234 

Het constant luisteren naar 
elkaar 

94 1,6702 

Een specifieke methode om 
de ideeën te managen 

94 1,0319 

Het wachten van deelnemers 
op elkaar. 

94 1,0106 

Het stellen van een norm  94 ,9468 

De training die deelnemers 
hebben gehad in 
brainstormen 

94 ,5851 

Het aanwezig zijn van 
hiërarchie 

94 ,3085 

Het kunstmatig creëren van 
rollenverschillen 

94 ,1915 

 

VRAAG 19: 
RELEVANTIE RESULTAAT 
 

Vraag 

Hier onder ziet u de verschillende vormen van resultaat die een brainstorm kan 

hebben voor uw bedrijf. Zou u de resultaten kunnen uitkiezen die volgens u het 

meest relevant zijn en onder deze factoren de 100% kunnen verdelen, zodat er 

een rangschikking ontstaat welke van deze vormen van resultaat u het meest 

relevant vindt en welke het minst relevant? 
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Resultaten 

N=94 (brainstormt regelmatig) 

 De antwoorden op deze vraag van drie enquêtes kwamen niet in 

aanmerking omdat men de vraag verkeerd geïnterpreteerd had. Deze 

respondenten hadden begrepen dat ze aan elke factor een percentage 

toe dienden te kennen, in plaats van 100% te verdelen. Deze resultaten 

zijn daarom achterwege gelaten.  

 Factoren zijn gesorteerd naar het gemiddelde percentage (“mean”) dat ze 

ontvangen hebben. Dit blijkt in verhouding te staan tot het aantal keer 

dat er punten aan een bepaalde factor wordt toegekend. Wanneer een 

bepaalde factor een hoger gemiddeld percentage heeft ontvangen, 

hebben ook een groter aantal respondenten er een percentage aan 

toegekend. Derhalve wordt hier enkel het gemiddelde toegekende 

percentage vermeld.  

 

  
Aantal 

Gemiddeld 
percentage 

Het geven van 
meerdere 
perspectieven op de 
oplossing van een 
probleem. 

94 27,4149 

Het produceren van 
één goed idee.  

94 21,7979 

Het produceren van 
veel ideeën. 

94 16,7447 

Het creëren van 
draagvlak voor een 
idee.  

94 7,8191 

Het uitwisselen van 
kennis.  

94 6,0106 

Het genereren van 
inkomsten voor het 
bedrijf.  

94 4,3085 

Het indruk maken op de 
klant.  

94 2,1809 

Het creëren van 
onderlinge status 
tussen de 
medewerkers.  

94 ,1064 
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Vraag 20 en 21 waren afsluitende vragen waarin de respondenten hun e-

mailadres konden geven en eventueel extra opmerkingen konden plaatsen. De 

antwoorden op deze vragen zijn niet relevant voor het onderzoek en daarom 

hier niet vermeld.  
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