




Wanneer heb jij voor het laatst met 
LEGO gespeeld?



















IMAGINATION 
The power of hand knowledge:  

thinking with your hands

ENGAGEMENT  
Leveling the playing field: 

lean-forward meetings

CLARITY 
Efficient decision making: 
seeing the same togetherTH
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1. 
!

QUESTION

2. 
!

BUILD

3. 
!

SHARE

4. 
!

REFLECT



Bouw een zo hoog mogelijke toren! 
!

En zie of ‘ie stand houdt onder een 
hoek van 90 graden...



1. Maak met zes steentjes een ‘soort van’ dier. 
2. Kies per tafel één dier uit. 

3. Benoem om de beurt wat voor dier dit zou kunnen zijn. 
4. Tot hoeveel dieren komen jullie? 10? 20? 30?





!



“Yes, they are all bricks... 
But we can infuse them with other meaning, too!”



1. Bouw allemaal het 
dier dat op tafel staat. 

2. Gebruik dat bouwsel 
als start voor iets dat 
verbeeldt waar jij in 
uitblinkt. 

3.Deel je verhaal. 
4. Wat valt jullie op?



Bouw ‘iets’ met maximaal 
twaalf steentjes.

En vertel een verhaal over 
wat het verbeeldt: 

!

Schoonmoeder 
Maandagmorgen 

Examenstress 
Samenwerking 

Plan van aanpak 
Verjaardagsfeestje



1. Hoe ziet de ideale 
programmamanager 
eruit; wat zijn zijn/haar 
eigenschappen? 

2. Maak een bouwwerk 
dat dat verbeeldt. 

3.Gebruik alle steentjes 
die je tot je beschikking 
hebt. 

4. Deel je verhaal. 
5.Bevraag elkaar!











Factsheet
Denken met je handen

Kernboodschap Relevantie voor programmamanagers

Door gebruik te maken van LEGO Serious Play bij 
complexe vraagstukken boor je onbewuste 
creativiteit aan (‘denken met je handen’), hoor je 
de mening van iedereen in de ruimte en schep je 
helderheid voor iedereen.

Complexe vraagstukken: je programma staat er 
bol van. Van ingewikkelde begrippen tot 
teamdynamiek, van gedeelde uitgangspunten tot 
inzicht in het speelveld. Met LEGO Serious Play 
kun je ‘samen hetzelfde zien’.

Kernmodel Leestips
www.seriousplay.com is de officiële website van 
LEGO Serious Play. 

Op www.seriousplaypro.com is veel 
achtergrondinformatie terug te vinden, 
waaronder een literatuurlijst: 
http://seriousplaypro.com/about/get-lsp-books/
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