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Korte inhoud:
Het doel van deze werkvorm is deelnemers te laten associëren.

Dit is geen officieel document van Scouting Nederland, maar is door Scouting Nederland geselecteerd
omdat het een goed voorbeeld is van hoe je zelf met dit onderwerp aan de slag kunt gaan. Hierdoor
kan het zijn dat sommige onderdelen van dit document niet geheel overeenkomen met wat Scouting
Nederland normaal communiceert.

Van associatie tot idee
Stap 1:
Inleiding: de trainer hangt een flap op met de tekst 'Welke activiteiten maken ons enthousiast?' Laat de
deelnemers activiteiten noemen. Kijk daarna wat voor soort activiteiten dit zijn, bijvoorbeeld ongewone,
actieve, trendy of uitdagende activiteiten. Benadruk dat je activiteiten meestal duidelijk organiseert, maar
dat we allemaal behoefte hebben aan spanning, het ongewone, het onverwachte, de verrassing die het
normale juist doorbreekt (vijf minuten).
Stap 2:
Woordassociatie: de trainer schrijft een woord op. De deelnemers associëren rond dit woord. Elke
associatie wordt genoteerd. Dan kiest de trainer één van de woorden die opgeschreven is en laat de
deelnemers nogmaals associëren, maar nu op dit woord. Het wordt snel duidelijk dat je op deze manier
veel ideeën krijgt (vijf minuten).
Stap 3:
Maak subgroepjes. Geef elk groepje dezelfde krant. Probeer in vijf minuten zoveel mogelijk programmaideeën te verzinnen naar aanleiding van artikelen, illustraties, advertenties, etc. Hang tot slot de
ideeënlijsten naast elkaar en bekijk de diversiteit (vijf minuten). Wijs op het gebruik van de
hulpmiddelen.
Stap 4:
In dezelfde subgroepjes brengt iemand een onderwerp in wat moeilijk binnen zijn speltak valt te
realiseren. Met z'n allen wordt er gebrainstormd rond programma-ideeën in die situatie (tien minuten).
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