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BrainstormXL - waarom het werkt 

“NIEMAND IS EVEN SLIM ALS IEDEREEN” 

BrainstormXL© is een aantrekkelijk en praktisch concept dat bijdraagt aan het succesvol 

oplossen van actuele vraagstukken van organisaties, onderwijs en overheden door het stimuleren 

van bottom-up ideeënstromen. Door het samenbrengen van experts met verschillende 

achtergronden en disciplines en door hen samen te laten werken aan concrete 

organisatievraagstukken, ontsluit BrainstormXL© een dynamisch proces dat creatieve, 

vernieuwende en bruikbare oplossingen oplevert. 

 

INCOMPANY CROWDSOURCING  

BrainstormXL© is o.a. gebaseerd op crowdsourcing. Crowdsourcing expert Jeff Howe (2009) 

omschrijft crowdsourcen als het uitbesteden van bedrijfsactiviteiten via internet aan vrijwilligers 

die daartoe worden opgeroepen. Een andere definitie komt van internet en new-media consultant 

Henk van Ess (2010); volgens hem is crowdsourcen het bundelen van kennis van bereidwillige 

experts die voor niets een probleem willen oplossen en het antwoord gratis willen delen met 

anderen. De definitie van Henk van Ess geeft aan dat crowdsourcen niet beperkt is tot gebruik 

van internet. BrainstormXL© sluit zich aan bij deze visie en maakt het mogelijk om crowdsourcing 

te combineren met medewerkers in een organisatie. BrainstormXL© is incompany 

crowdsourcing: grote groepen medewerkers activeren bij het oplossen van actuele 

organisatievraagstukken. 

Deze incompany crowdsourcing is gebaseerd op de theorie van docent, onderzoeker en 

crowdsourcing consultant Daren C. Brabham. Net als in voorgaande definities benadrukt ook 

Brabham (2013) dat crowdsourcing gebaseerd is op collectieve intelligentie van een crowd, die 

voor verschillende doeleinden benut wordt. Incompany crowdsourcing is een uniek proces dat 

bottom-up processen op een creatieve manier combineert met top-down organisatiedoelen: dit 

maakt het een gedeeld proces van zowel medewerkers als topmanagement (Brabham, 2013). 
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Deze wisselwerking tussen crowd en organisatie is van cruciaal belang omdat het uiteindelijk 

voor wederzijdse gunstige uitkomsten zorgt die niet hadden kunnen bestaan zonder inspanning 

en co-creatie van beide partijen (Brabham, 2013). 

 

WERKWIJZE 

Door middel van incompany crowdsourcing worden medewerkers betrokken bij het vinden van 

een passende oplossing voor een organisatievraagstuk. Tijdens de BrainstormXL© vormen 

medewerkers in teamverband adviesbureaus, waarbij zij zich samen met collega’s inzetten voor 

het beste idee als oplossing voor het vraagstuk. Het verkrijgen van oplossingsrichtingen, ideeën 

en voorlopige adviezen vindt gefaseerd plaats op basis van een trechtermodel. 

In competitie strijden de adviesbureaus gedurende drie rondes en na elke ronde worden 

voorlopige adviezen gepresenteerd aan en beoordeeld door een door de organisatie aangestelde 

jury. De jury beslist welke ideeën de adviesbureaus in de vervolgrondes uit moeten werken, 

waardoor goede ideeën gedurende het proces steeds verder geoptimaliseerd worden. Bovendien 

werken op deze manier alle medewerkers mee aan ideeën met de meeste potentie. Na de derde 

ronde volgt de finale pitch en wordt het winnende adviesbureau bekend gemaakt, waarna de 

organisatie vervolgens kan aanzetten tot het implementeren van oplossingsrichtingen, ideeën en 

adviezen. 

Door eigen medewerkers verantwoordelijk te maken voor organisatievraagstukken wordt 

creativiteit rondom oplossingen vergroot, wordt draagvlak gecreëerd en wordt de betrokkenheid 

van medewerkers aanzienlijk vergroot. 
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INCOMPANY CROWDSOURCING: 

- BEDENK NIEUWE OPLOSSINGEN - 

Wanneer medewerkers in een organisatie medeverantwoordelijk gesteld worden voor 

oplossingen voor vraagstukken, levert dit ideeën op vanuit andere perspectieven en 

benaderingswijzen. Alle medewerkers in een organisatie beschikken immers over de capaciteit 

om ideeën te ontdekken (Aalbers & de Valk, 2013). In de eerste ronde van het trechtermodel 

worden mogelijkheden verkend en wordt een eerste selectie gemaakt van relevante 

oplossingsrichtingen, ideeën en voorlopige adviezen. 

Juist door op dit moment in de trechter al verantwoordelijkheid te delen (Brabham, 2013), kunnen 

mogelijke acties vanaf het startpunt door zowel medewerkers (adviesbureaus) als management 

(jury) geanalyseerd worden om te bepalen of de juiste kennis, invalshoek en netwerken worden 

ingezet om tot oplossingen en innovatie te komen (Aalbers & de Valk, 2013). Veelbelovende 

ideeën groeien volgens Aalbers en de Valk (2013) slechts uit tot innovatie wanneer ze de juiste 

ervaring, kennis en invloed bereiken om ze uit te voeren. Dit gedeelde proces (Brabham, 2013) 

wordt door Aalberts en de Valk (2013) omschreven door een treffende metafoor: medewerkers 

zorgen voor brandstof voor innovatie; het management is de motor die de brandstof omzet in 

energie. 

 

- CREËER DRAAGVLAK - 

Een belangrijke voorwaarde voor het creëren van draagvlak is volgens verschillende 

onderzoeken de mate van participatie; dit blijkt een fundamenteel element in een 

(verander)vraagstuk (Beer et al., 1990; Burke, 1987; Kanter et al., 1992). Draagvlak ontstaat 

omdat medewerkers zelf aan de oplossingsrichtingen, ideeën en adviezen hebben meegewerkt. 

Wanneer het management open staat voor de ideeën van medewerkers stimuleert dit actieve 

steun voor veranderingen binnen een organisatie. 
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Participatie in de vorm van adviesraden, zoals in de BrainstormXL©, wordt ook door Develtere & 

Pollet (2002) geopperd. Draagvlak wordt volgens hen vooral gecreëerd wanneer verbintenis aan 

een organisatie een meer permanent en georganiseerd karakter krijgt. Alleen het verwerven van 

oplossingsrichtingen, ideeën en adviezen is niet voldoende voor een daadwerkelijke oplossing. 

Voor draagvlak is het belangrijk dat gedurende het gehele proces medewerkers betrokken blijven 

om ideeën valideren wanneer het management deze gaat implementeren (Aalbers & de Valk, 

2013). 

 

- VERGROOT BETROKKENHEID - 

Blau (2007) bevestigt dat ook betrokkenheid wordt versterkt door middel van participatieve 

besluitvorming van medewerkers in een organisatie. De betrokkenheid van medewerkers zegt 

volgens Pere en van Amelsvoort (2004) iets over de mate waarin mensen zich verbonden voelen 

met de organisatie en haar belangen en in hoeverre ze deze willen ondersteunen. 

Om de toegevoegde waarde van betrokken medewerkers in te kunnen zetten, is het van belang 

om de juiste condities te scheppen voor de motivatie van medewerkers en werk zo te organiseren 

dat er gunstige voorwaarden ontstaan voor het ontwikkelen van betrokkenheid (Pere en van 

Amelsvoort, 2004; Sitter, 1898). Dit betekent dat de bijdrage van een medewerker aan het 

resultaat zichtbaar moet zijn en zinvol is. Medewerkers moeten ook voldoende informatie en 

interne interactie mogelijkheden hebben voor het nemen van besluiten en het overzien van 

consequenties zodat ze eigen werk kunnen afstemmen op normen, doelen en beleid van de 

organisatie (Pere en van Amelsvoort, 2004). 
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WAAROM BRAINSTORMXL? 

Het gedeelde proces (Brabham, 2013) komt in BrainstormXL©‘s incompany crowdsourcing tot 

uiting door medewerkers deels verantwoordelijk te maken voor het oplossen van 

organisatievraagstukken, waarbij elke medewerker waarde kan toevoegen met eigen kennis, 

expertise en ervaring. Door die participatie van medewerkers ontstaat er naast een 

oplossingsrichting ook draagvlak voor de oplossing. Participatie stimuleert ook de betrokkenheid 

van medewerkers, doordat zij inzicht krijgen in informatie, interne interactie mogelijkheden 

hebben, zelf keuzes kunnen maken en kunnen afstemmen met algemene beleid van de 

organisatie. Deze zelfbeschikking van medewerkers zorgt volgens Deci en Ryan (2002) voor 

motivatie van medewerkers en is van groot belang voor het bereiken van de doelen van de 

organisatie. 
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Crowdsourcing process in eight steps 

Incompany crowdsourcing in 8 stappen 

Crowdsourcing is een combinatie van "crowd" en "outsourcing". Door de medewerkers (crowd) 

verantwoordelijk te maken voor organisatievraagstukken (outsourcing), vergroot u de creativiteit 

en de kwaliteit van de oplossing. Om dit doel daadwerkelijk te bereiken moet dit proces wel 

voldoen aan een aantal voorwaarden. Eén van die voorwaarden is het volgen van een logisch 

stappenplan. Wij hebben ons stappenplan gebasseerd op 'Crowdsourcing Process in eight steps' 

van Daren C. Brabham, één van de grondleggers van crowdsourcing. 

 

Incompany crowdsourcing 

Ggebaseerd op de eight steps van Daren C. Brabham 

1. Company has a problem - Jouw bedrijf, organisatie of instelling heeft een probleem 

Tijdens ieder managementoverleg staan ze op de agenda. Vraagstukken waar de organisatie 

mee worstelt. Ze zijn niet zomaar op te lossen, anders had u dat al lang gedaan. En dat knaagt... 

 

2. Company broadcasts problem - Jij pitcht je vraagstuk 

Je kiest ervoor om het vraagstuk de delen met een (grote) groep medewerkers uit eigen 

organisatie. Omdat je ervan overtuigd bent dat zij over kennis, inzicht en vaardigheden 

beschikken die kunnen leiden naar de oplossing voor jouw vraagstuk. 

 

3. Crowd is asked to give solutions - Je daagt uw medewerkerkers uit 

Vervolgens worden medewerkers in teamverband uitgedaagd om met oplossingen te komen, 

door gebruik te maken van het inmiddels bewezen concept BrainstormXL. In de BrainstormXL 

verdiepen de deelnemers zich in het vraagstuk, brainstormen over oplossingen en vertalen deze 

naar werkbare ideeën voor uw organisatie. 

 

4. Crowd submits solutions - Je medewerkers presenteren hun ideeën 

Ieder team presenteert de bedachte oplossing. Afhankelijk van de gekozen variant van 

BrainstormXL volgen extra rondes.  
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5. Crowd vets solutions - Evalueren en beoordelen 

Een jury beoordeelt de ingebrachte oplossingen. Deze jury bestaat uit de inbrengers van het 

vraagstuk, eventueel aangevuld met anderen uit de organisatie of door de medewerkers van 

BrainstormXL. 

 

6. Company rewards winning solvers - En de winnaar is...  

Het winnende team met de winnende oplossing wordt uiteraard beloond. Met eeuwige roem en 

een mooie prijs. Samen zoeken we naar een passende beloning. 

 

7. Company owns winning solutions - Uw oplossing! 

Na de BrainstormXL beschik je over meerdere oplossingen voor ingebrachte vraagstuk. 

Oplossingen die direct toepasbaar zijn, aanleiding zijn voor verdere uitwerking om op 

middellange termijn uitgevoerd te worden of een plek krijgen in toekomstig beleid. 

 

8. Company profits - Profiteren van de uitkomsten 

Uiteindelijk is de organisatie de grootste winnaar. Een passende oplossing voor een belangrijk 

vraagstuk, dat tot stand is gekomen met behulp van uw eigen medewerkers. Dit zorgt voor 

urgentiebesef, betrokkenheid en draagvlak. Belangrijke voorwaarden voor succes.  
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