FAST IDEA GENERATOR

Doel: In een korte tijd ideeën genereren door een

probleem of situatie vanuit verschillende perspectieven
te benaderen.

De tool helpt je nieuwe ideeën voor oplossingen te verzinnen,
maar is ook geschikt om de huidige oplossing voor een probleem
te verbeteren. Door de tool word je uitgedaagd om oplossingen
vanuit verschillende kanten te bekijken. Er zijn 6 challenges, die
leiden tot een nieuw ontwerp van een oplossing. Hiervan kies je
de meest toepasbare om verder te bespreken. Met de uitkomsten
van de tool kun je vervolgens met de groep een discussie starten.

fase 1:

stap 2:

Exploreren Ideevorming

Hoe gebruik ik het?

1

Bepaal vanuit welk bestaand concept je de analyse
wilt gaan uitvoeren. Stem deze af met de groep en 		
schrijf deze op, zodat dit voor de hele groep duidelijk is.

2

Pas de 6 challenges toe op het gekozen bestaande
concept. Geef de groep 1 tot 2 minuten per challenge.
Geef na elke challenge aan dat de groep naar de 		

De Fast Idea Generator helpt om ideeën, problemen en kansen
te formuleren. De Generator zorgt ervoor dat men ruimer en in
verschillende richtingen over een concept gaat nadenken. Dit
geeft aanleiding tot een discussie om het concept te versterken.
Begin met een probleem, kans, conceptidee of bestaand voorstel
– dit zorgt ervoor dat je de tool effectief gebruikt.

volgende challenge moet.

3

Bediscussieer de nieuwe ideeën of oplossingen vanuit

4

Beoordeel welke ideeën het beste zijn om verder uit te

het bestaande concept.

werken tot werkbare innovaties.
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GEKOZEN
CONCEPT

Challenge
Tegenovergesteld

Integratie

Uitbreiding

Veranderd

Uitsplitsing

Overdrijving/extreem

Voorbeeld

Toepassing challenge op het
voorbeeld

Dokters behandelen patiënten

Wat als patiënten dokters worden

Verschillende services op verschillende
locaties

Verschillende services op een locatie

Scholen zorgen voor de mogelijkheid
om te leren

Wat als scholen ook recreatieve opties
bieden buiten schooltijd

Geschikt voor allen

Personalisatie en andere structuur

Een ziekenhuis en een vliegveld
hebben een andere operationele
uitvoering

Wat als airport management wordt
toegepast in ziekenhuizen

Scholen ondersteunen kinderen en
jonge mensen om te leren, maar alleen
binnen bepaalde tijden en locaties

Wat als studenten op elke plek en op
elke tijd toegang hebben tot de leerstof
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Challenge toegepast op het
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