
Latin Sisters Design Productions – november 2009 
Pagina 1 van 6  

Beknopt verslag Brainstormsessie 2 Switch! 
 
 
Algemeen verslag 
Op woensdag 18 november was een delegatie van 2Switch te gast bij LSDP voor een 
bijzondere brainstormsessie. De dag stond in het teken van het op een andere en 
positieve manier leren kijken naar (moeilijke) situaties en zo te komen tot ‘out of the box’ 
ideeën en oplossingen. Inspireren en het wakker maken van de pro-activiteit lagen 
besloten in het dagprogramma. 
 
Al snel na binnenkomst werden de deelnemers uitgedaagd om hun passies te delen met 
de groep en zichzelf te ‘verkopen’ in een ‘top designer rol’. Gedurende dag is de groep 
telkens opnieuw verrast met opdrachten die veel creativiteit, anders denken en 
flexibiliteit van hen eiste.  
 
Wij waren blij verrast om te zien dat de groep heel snel de essentie van de dag oppakte 
en met veel enthousiasme zich openstelde voor de ‘out of the box’ opdrachten die voor 
hen waren bedacht. Het was mooie om te zien de diversiteit van de groep te zien in 
gedachten, ideeen en vormen. De groep gaf in de reflectieronde aan het een gezellige 
en inspirerende dag te hebben gevonden waarin men dichter bij elkaar was gekomen. 
Duidelijk was dat de groep dit gevoel en het geleerde nu ook praktijk wil vasthouden en 
verder ontwikkelen. Deze dag was de start van een veranderingsproces dat alleen zal 
groeien en bloeien als hier blijvende aandacht voor is. Periodiek een gezamenlijke 
opvolging zal de verandering levend en vol energie houden.  
 
 
 
. 
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Notulen Workshop 2Switch or not to Switch 
 
Locatie:  Vijzelstraat 72, 1017HL, 7e verdieping 
Datum en tijd:  woensdag 18 november 2009, van 09.45-14.30u 
 
Aanwezigen 2switch (met zelfbedachte design brand):   
Jessie Jansen  - Yeeeeh 
Wilma Heerding - Tomate monkey 
Ralf Huijbers  - Red 
Rob Wiering  - Soft glow design 
Theo Wilemsen - Doe! 
Gertjan Altena  - super blue(s) 
 
Aanwezigen LSDP:  
Caro Isern, Gabriela Bustamante, Bram Nab, Beatriz Fernadez en Belinda de Groot 
 

Dagprogramma: 
09.30 – 09.45            ontvang met koffie/thee 
09.45 – 09.55            welkom worden door LSDP 
09.55  - 10.15            presentatie ronde 
10.15 – 10.30            ‘discover your passion’ 
10.30 – 12.45            switch 2 ‘top design’! (design opdrachten) 
12.45 – 13.15            switch broodje 2 empanadas 
13.15 – 14.30            switch 2 reality en maak jouw droom waar! (reflectie) 
 
 
Notulen van de Reflectie  
Alle deelnemers krijgen een reflectieboek met reflectievragen. Hierin schrijven zij hun 
ervaringen van de ochtend op. Hieronder een korte weergave en compilatie van enkele 
interessante antwoorden bij de reflectievragen: 
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Hoe zou je de ervaring van de workshop van vandaag willen omschrijven? 
Speels, beweeglijk, inspirerend, collegiaal en elkaar beter leren kennen.  
 

       
 
 
Wat was er vernieuwend? 
Theo: De gelijkgestemdheid tussen de collega’s. We kwamen erachter dat ondanks dat 
we op andere projecten zitten en elkaar niet vaak zien best gelijkgestemd zijn over de 
manier waarop je de mensen moet benaderen. * Het was leuk om op een andere manier 
met elkaar bezig te zijn, met creatieve activiteiten. * De openheid van iedereen was ook 
voor ons een verrassing. * Samenwerking en het leren kennen van de persoon achter de 
collega. 
 

       
 
 
Wat heb je geleerd over jezelf: 
Jessie: Ik ben soms ongeduldig.  
Gertjan: heeft de neiging om alles te regelen, en vindt dat ik me meer moet laten leiden 
door de werkbegeleiders.  
Rolf: ik moet meer buiten mijn referentiekader gaan denken. Het kan ook op een andere 
manier.  
Theo: Iedereen is creatief en ruimdenkend in deze groep.  
Rob: let erg op wat de regels en afspraken zijn, maar ontdenkt dat het soms ook anders 
kan.  
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Wilma: vond het lastig om in een rol te duiken.  
Jessie: Sommige hebben een alter-ego nodig om buiten de normale kaders te denken 
en andere moeten meer bij zichzelf blijven om dat te kunnen doen.  
 
Wat zou je uit deze ervaring willen meenemen? 
Jessie wil meer ontspannen op haar werk. Gertjan wil de deelnemers meer de kans 
geven om hen te inspireren i.p.v. regels op te leggen. Jessie wil graag belang 
overbrengen aan de deelnemers, maar ze moet haar enthousiasme niet proberen op te 
dringen. Ralf wil zich meer toeleggen op het zoeken en verzamelen van materialen. Hij 
ziet nieuwe kansen in wat hij kan betekenen voor de andere projecten.  
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Hoe gaan we dit toepassen? 
Rob wil graag een keer proberen om een deelnemer de werkplaats te laten runnen. 
Theo wil doorgaan met zijn ontwikkeling als werkbegeleider. Ralf wil meer praten met 
deelnemers over de materialen, zodat ze zelf meer gaan meedenken. Theo wil graag 
meer horen over specifieke werkwijzen die er zijn. Een Andre idee dat geopperd werd 
was dat iedereen graag af en toe elkaars projecten bezoekt, eventueel ook met de 
deelnemers, omdat dit leerzaam kan zijn. 
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Tot slot 
We hebben het als een inspirerende en gezellige ochtend ervaren waarin iedereen zich 
voor de volle 100% heeft ingezet en meegedaan. Voor de toekomst is er de wil om 
mogelijke problemen met elkaar op te lossen. Dat jullie dit kunnen hebben jullie nu 
ervaren. 
De ochtend was de een stap in de groei en ontwikkeling van de team. Als LSDP hebben 
we er vertrouwen in dat jullie kunnen creatief blijven groeien. Ook wij sloten de dag 
geïnspireerd af en zien vele groeimogelijkheden voor 2switch.  
 

 


