Disney methode
Hoe voer je deze methode uit?
Stap 1:
De methode wordt uitlegt aan de deelnemers door de discussieleider, waarbij de
denkstijlen worden uitgelegd en wat de meerwaarde is voor de discussie. De totale
tijd is rond de 60 tot 90 minuten.
Stap 2:
Er is een duidelijk te bediscussiëren onderwerp. Dit kan in een korte mondelinge
pitch aan het begin van de sessie en/of op een hand-out geschreven worden in de
vorm van bijv. een probleemstelling.
Stap 3:
Er zijn 3 sessierondes, waarbij de groep het onderwerp telkens bediscussieert
vanuit één denkstijl. Bij een wissel verandert iedereen naar een ander, maar
hetzelfde perspectief.
Denkstijl
De dromer: op zoek naar een ideale oplossing. Hoe ziet onze droomoplossing
types:
eruit? Wat als dit lukt? Wat is de meerwaarde van dit idee? Waarom gaat dit een
succes worden? Wat is ons verlangen? Als we ongelimiteerde middelen hebben
wat zouden we dan doen? Blijf hierbij dromen, voorkom oordelen, ongedwongen
brainstormen.
De realist: hebben een feitelijke, objectieve blik. Hoe veranderen we de dromers
ideeën om in werkelijkheid? Welke feiten en kennis over het onderwerp hebben
we? Hoe interpreteren we die? Zijn op zoek naar ideeën die uitvoerbaar,
winstgevend, klantgericht en uitvoerbaar binnen 18 maanden zijn.
Ze bekijken alle dromers ideeën en verkleinen dit naar een verkorte lijst,
discussiëren deze en kiezen voor het beste idee en maken vervolgens een
implementatie plan hiervoor. Welke stappen zijn nodig om dit idee te
implementeren? Dit plan wordt opgeschreven.
De criticus: hebben een behoudende en kritische blik. Wat zijn de risico’s en
obstakels van het idee? Waarom kan dit een mislukking worden? Wie zouden zich
verzetten tegen dit idee? Wat kan er verkeerd gaan? Verfijn, verbeter of wijs het
idee af. Blijf hierbij wel constructief.
Stap 4:
Schrijf de bevindingen per perspectief en suggesties ter verbetering op. Maak
aantekeningen, maar neem het liefst het (groeps)gesprek op en werk dit later uit.

