
OPDRACHTKAART
VEL I



• Leg alle trendkaarten op tafel, met bij iedere kaart een post-it. Laat iedereen alle 

kaarten lezen. Iedere deelnemer mag 3 tot 10 turfjes uitdelen aan de trends die 

hij/zij belangrijk/relevant vindt (noteer op post-its). 

• Selecteer de kaarten met de meeste turfjes en verdeel deze over de groep 

(maximaal 10 kaarten).

• Laat de deelnemers de kaarten voorlezen en ergens op de impactmatrix op 

werkvel I neerleggen. Geef ze de gelegenheid om hun keuze toe te lichten. Jaag 

ondertussen de discussie aan!

• Vergeet de parkeervakken niet. Plaats hier trends waar de groep te weinig vanaf 

weet of wel interessant vindt maar voor een ander doel/project. 

• Kies tot slot 2 tot 3 kaarten of een cluster van trends uit om mee te nemen naar 

ronde 2.

VEL I
Doel van dit vel: Relevante trends selecteren



OPDRACHTKAART
VEL II



• Schrijf de trends of clusters die zijn meegenomen uit ronde 1 op in de linkerkolom.

In de tabel staan zes aspecten waarop de gekozen trend mogelijk effect heeft. 

Bespreek met de groep wat deze effecten zijn.     

 

1. Schrijf per vakje in kernwoorden op wat er wordt gezegd.

2. Markeer tot slot de belangrijkste bevindingen.     

Tip: Check of mensen aanvullingen hebben op wat er al is gezegd.   

Tip: Betrek iedereen zoveel mogelijk door ‘beurten’ te geven.

VEL II
Doel van dit vel: Verkennen waar en hoe trends het gekozen doel raken



OPDRACHTKAART
VEL III



Leg de gekozen trendkaart in het centrale vak op het vel. 

• Vraag de deelnemers welke voorbeelden ze kennen die te maken hebben met 

deze trend en schrijf ze op (individuele opdracht). 

• Wat zijn de achterliggende behoefte(n)/waarden van deze trend? 

(groepsopdracht)

• Hoe raken deze voorbeelden, behoefte(n) en waarden het doel/ de opdracht? 

Genereer ideeën en schrijf deze op in het derde vak.

VEL III
Doel van dit vel: Eén specifieke trend onderzoeken



OPDRACHTKAART
VEL IV



• Verzamel alle inzichten, ideeën, actiepunten en conclusies  van de eerdere 

werkbladen.

• Schrijf ze op of plak de post-its van eerdere werkvellen op dit vel. Denk ook aan 

eventuele vervolgstappen.      

Tip: Neem een foto van dit vel en deel deze met de deelnemers.

VEL IV
Doel van dit vel: Tijd om te oogsten! Verzamel de opbrengst van de trendsessie


