
VISUELE DENKINSTRUMENTEN

In de roos!Stappenplan

Doel
Een doordachte keuze maken aan de hand van vooropgestelde criteria

TI
P Soms kan een criterium nog steeds dubbelzinnig zijn 

bij een bepaald idee. Verfijn dan ofwel je criterium, 
ofwel je idee.

Bijvoorbeeld: 
Voldoet het idee ‘wekelijks overleg’ aan het 
criterium ‘online’? 
Verander het idee dan in ‘wekelijks online/fysiek 
overleg’ of je criterium in ‘moet online kunnen 
indien nodig’.

6. Resultaat bekijken
Bekijk het resultaat.
• Ben je tevreden met het resultaat?
• Ben je misschien verrast door bepaalde resultaten?
• Staan er ideeën buiten de roos waarvan je vindt dat die 

in het midden moeten komen?
• Heb je achteraf bekeken de juiste criteria geselecteerd?
• Kan je ideeën aanpassen zodat ze meer naar het midden 

verschuiven?

7. Reflecteren over het denkproces
Denk na over het denkproces.
• Je bent vertrokken van de denkvraag. Wat deed die 

vraag met jou?
• Je hebt ideeën bedacht. Ging dat vlot of niet?
• Waren er drempels of moeilijkheden bij het bedenken 

van ideeën?
• Als je vlot op ideeën kwam, wat heeft daar dan toe  

bijgedragen?
• Na de ideeën moest je criteria formuleren. Hoe gemak-

kelijk kon je die bedenken?
• Dan heb je drie criteria geselecteerd. Hoe verliep dat 

voor jou?
• Vervolgens heb je de ideeën aan de criteria afgetoetst. 

Begreep je die werkwijze? Heb je toen bepaalde dingen 
opgemerkt?

• Heeft In de roos jou geholpen met je denkvraag? Waar-
om wel/niet?

• In welke situaties zou het nog zinvol zijn om een In de 
roos in te zetten?

8. Afronden
Hierbij kan je de In de roos afronden. Afhankelijk van het 
resultaat kan je natuurlijk nog andere stappen onderne-
men, zoals een actie uitvoeren, een onderzoek doen of een 
ander visueel denkinstrument inzetten.

Verloop
1. Denkvraag formuleren
Formuleer de denkvraag en noteer ze bovenaan. Is de 
vraag volledig duidelijk?

2. Ideeën bedenken
Bedenk ideeën als antwoord op de denkvraag en schrijf ze 
links onder elkaar. 

3. Criteria bedenken
Bedenk criteria waaraan de ideeën moeten voldoen. 
Schrijf ze rechts van de ideeën in een kolom onder elkaar.
Let erop dat de criteria door iedereen ongeveer hetzelfde 
ingevuld worden. ‘Comfortabel’ kan voor elke deelnemer 
iets anders betekenen. Zoek dan naar een alternatief dat 
objectiever beoordeeld kan worden. 

4. Criteria selecteren
Nu ga je de drie belangrijkste criteria eruit halen. Luister 
daarvoor eerst naar de mening van iedereen. Als de me-
ningen verdeeld zijn kan je ervoor kiezen om democratisch 
te beslissen.
Omcirkel elk gekozen criterium met een andere kleur.

5. Ideeën aftoetsen aan criteria
Teken rechts drie concentrische cirkels, zodat je een roos 
krijgt. Je gaat nu elk idee aan de gekozen criteria aftoet-
sen. Per criterium waaraan het voldoet krijgt het idee een 
streepje.  
Ideeën zonder streepje schrijf je buiten de cirkels. Ideeën 
met één streepje komen in de buitenste cirkel, ideeën 
met twee streepjes in de tweede cirkel en ideeën met drie 
streepjes in het midden, of met andere woorden in de roos.
Toets samen elk idee af aan elk criterium. Als het eraan vol-
doet, turf dan het idee met een streepje in de kleur van het 
criterium. Zo kan je achteraf snel zien aan welke criteria 
het idee voldoet.
Schrijf telkens na het turven het idee in de juiste cirkel.


