
→Makesenze werkt op een leuke & speelse manier voor individuen, teams en organisaties 
om van betekenis te zijn voor elkaar.

Samen spelenderwijs beter worden
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Is het 
logisch? 
Krijg je er 
energie van?

↓

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) is een 
probleemoplossende techniek voor 
organisaties, teams en individuen door 
gebruik van legosteentjes. 
De methodiek is gebaseerd op intensief 
wetenschappelijk onderzoek in de 
psychologie en onderzoek naar hoe 
organisaties en medewerkers leren. 
De basis voor deze techniek is gelegd 

Op een leuke manier vraagstukken oplossen

What’s in it for me? 

door de 'hand knowledge'- en de ‘flow’-
theorie van Michail Csikszentmihaly.

Door het bouwen van modellen creëren 
we metaforen die als basis dienen 
voor groepsdiscussies, kennisdeling 
en probleemoplossingen. Het helpt om 
sneller creatief te denken en om zo tot 
unieke oplossingen te komen. 

→ meer participatie
→ andere / nieuwe inzichten
→ betere betrokkenheid 
→ meer commitment 
→ snellere implementatie
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Lego® Serious Play® 
sessies brengen 
sneller helderheid 
en zijn leuk

↓

Stel je voor: je bent lid van een 
managementteam en jullie 
hebben besloten voor het 
aankomende jaar zelfsturing 
als onderwerp centraal te 
stellen. Hoe leg je dat uit aan je 
medewerkers? 
Waarschijnlijk doet elk MT-lid 
dat op zijn eigen manier, met 
flink wat onduidelijkheid als 
gevolg. Het overdragen van 
een uniforme boodschap is erg 
belangrijk. Een LSP-sessie helpt 
om samen te bouwen aan zo’n 
begrip, er samen hetzelfde bij te 
zien en hierover te vertellen.

Visie, Missie en 
Strategieontwikkeling

IdentiteitsbepalingTeamontwikkeling
en samenwerking

Begripsverheldering

↓

Wie zijn wij als team? Waar 
staan we voor? Welke 
kwaliteiten hebben we aan 
boord en hoe kunnen we 
die maximaal aanwenden? 
Waar liggen de persoonlijke 
relaties binnen ons team? 
Op dat soort vragen richten 
sessies zich die gaan over 
teamontwikkeling. 
Of het nu een team is dat 
al jaren samenwerkt, of een 
projectteam dat is gericht 
op een specifiek resultaat: 
LSP versterkt de onderlinge 
banden. 

↓

Waartoe bestaan we eigenlijk? 
Wat willen we betekenen voor 
wie? Wat zijn onze belangrijkste 
waarden en wat zijn onze 
drijfveren als organsatie, team of 
individu. Deze vragen gaan over 
de identiteit. Met LSP krijg je hier 
op een leuke manier inzicht en 
kom je tot een gedeeld model 
voor de identiteit.

↓

Wat is onze ambitie? Waar komen 
we vandaan, waar gaan we heen 
en hoe komen we daar? 
Wat is uniek aan onze organisatie, 
waar staan we voor? Hoe maken 
we het verschil? 
Hoe ziet onze omgeving eruit en 
was is hiervan de invloed op ons 
als organisatie, team of individu? 
LSP helpt om inzicht in te krijgen 
in deze vraagstukken. LSP zorgt er 
ook voor dat je ervaart hoe het is 
om besluiten te nemen op basis 
van bepaalde principes. 
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Een eerlijke dialoog 
tussen teamleden

Wat is het doel van de bijeenkomst?

↓
• Kennis en meningen delen voor 

iedereen op gelijke voet

• Eerlijke dialogen tussen teamleden en 
verbetering van communicatie

• Geen persoonlijke agenda’s van 
individuen, maar vrije ruimte voor allen

Wanneer in te zetten?
Het gebruik van LSP hangt af van wat je wilt bereiken. Je kunt het bepalen door de volgende drie vragen te stellen:

Wat is het onderwerp van de bijeenkomst?

↓
• Het onderwerp complex en veelzijdig is en 

er zijn geen duidelijke (directe) antwoorden

• Er een noodzaak is om het grote beeld 
te begrijpen, verbindingen te zien en 
verschillende mogelijkheden en potentiële 
oplossingen te verkennen

• De deelnemers zijn uiteenlopend in, 
professionele en culturele achtergrond of 
opleiding (multidisciplinair)

Wat zijn de vereisten voor de beslissingen die 
bij de bijeenkomst gemaakt moeten worden?

↓
• Om beslissingen te nemen die iedereen na de 

vergadering nakomt en respecteert, zelfs als 
hij/zij niet 100% met alles eens is

• Om ervoor te zorgen dat er geen ver-
ontschuldigingen of gebrek aan initiatief na 
de vergadering is, omdat de deelnemers het 
gevoel hebben dat ze niet gehoord zijn of 
betrokken zijn bij de beslissing

• Alle deelnemers een gemeenschappelijk 
begrip en referentiekader geven dat hun werk 
na de workshop zal beïnvloeden 

Wanneer LEGO® SERIOUS PLAY® in zetten?
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LEGO® SERIOUS PLAY® is 
denken met je handen. 
Van onafhankelijkheid 
naar samen eenheid creëren

↓

LSP prikkelt 
het brein. 
Door te 
‘denken met 
je handen’ 
en je ideeën 
tastbaar 
te maken 
kom je tot 
verrassende 
inzichten.

De kracht van LEGO® SERIOUS PLAY®
↓

Iedereen bouwt, 
iedereen deelt 
zijn verhaal. 
Elk verhaal 
wordt gehoord. 
Daardoor doet 
ieders bijdrage 
er maximaal toe.

↓

Samen hetzelfde 
zien. Uiteindelijk 
is dat waar 
LSP om draait. 
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Creatieve werkvorm 
maximaliseert de 
opbrengst uit een 
bijeenkomst

Heb je een probleem, een uitdaging of zoek je draagvlak?
 JA 
 ↓

Werken de voor de hand liggende oplossingen?

 NEE 
 ↓

Wil je het anders & creatiever aanpakken?

 JA
 ↓

Zoek je een partij die onbevooroordeeld naar jou en 
je vraagstuk kijkt en geen hinder heeft van historie?

 JA
 ↓

Wil je resultaat met plezier?

 JA
 ↓

Bel Makesenze op 06 5264 8585 of mail naar 
robert@makesenze.nl
Door slimme inzet van creatieve werkvormen krijg je 
de maximale opbrengst uit jouw bijeenkomst.

 JA →

NEE →

NEE →

NEE →

Alles 
onder 
controle,   
houden zo. → Mocht je in de toekomst toch een 

speelse en creatieve vorm zoeken bij 
het oplossen van je vraagstuk, dan 
helpt Makesenze je graag.



Samen spelenderwijs beter worden

→  Robert Vels   06 5264 8585   robert@makesenze.nl
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