Hogeschool UCLL leert Limburgse ondernemers serieus spelen
Bedrijven testten voor eerste keer brainstormtechniek met Legoblokjes uit op
Campus Diepenbeek
Download de foto via de Flickr-pagina’s van Perscommunicatie.
Hogeschool UCLL introduceerde deze week de brainstormtechniek Lego Serious Play bij
een tiental Limburgse bedrijven en organisaties. Ze gingen een avond lang aan de slag met
de populaire blokjes op Campus Diepenbeek. De concrete opdracht bestond uit het
aanscherpen van de zgn. ‘Unique Selling Proposition’ van hun bedrijf, i.e. wat hun bedrijf
strategisch uniek maakt. Neree Claes, voorzitter van het Wit-Gele Kruis Limburg en
professor huisartsengeneeskunde aan de UHasselt, één van de deelnemers: “Het is enorm
verrijkend om op deze manier de missie van een organisatie voor te stellen en uit te
bouwen. Juist door met je handen te bouwen word je creativiteit gestimuleerd. Ik geloof
dat deze techniek een meerwaarde kan betekenen voor mijn sector.”
Tastbaar
Het tastbare karakter van de resultaten van Lego Serious Play is èèn van de belangrijke troeven van de
techniek. Robrecht Van Goolen, navormingen UCLL: “Speels met blokjes bouwen is een expressievorm,
die in ons brein bovendien heel andere creatieve associaties blijkt op te leveren. Het in blokkenbouwsels
vastleggen van abstracte begrippen en vraagstellingen kan daardoor leiden tot hoogst onverwachte
inzichten.”
Toekomst bouwen
De deelnemers gaven in ieder geval aan de techniek in hun bedrijf te willen toepassen. Neree Claes,
voorzitter Wit-Gele Kruis Limburg en professor UHasselt: “De gedurfde opleiding Lego Serious Play bij
UC Leuven-Limburg was heel goed. Het is niet maar een avond met Lego-blokjes spelen; je bouwt
letterlijk datgene wat je als ‘dé toekomst voor je organisatie’ aanschouwt. Hierbij hou je ook rekening
met de bedreigingen en opportuniteiten vanuit de omgeving. De bijdrage van de opleider was hierin
fundamenteel. Hij stelde de juiste vragen om ons te coachen en op weg te helpen.”
Volgende sessie
In ons land hebben tot nu toe voornamelijk enkele vooruitstrevende bedrijven zich aan deze variant op
de klassieke brainstorm gewaagd. UCLL heeft daar nu alvast in Limburg verandering in gebracht. De
volgende sessie in Diepenbeek gaat door op 10 oktober, maar ook in Leuven is er een paar dagen ervoor
al een navorming. Meer info via de website van UCLL.
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Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC LeuvenLimburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de
interessegebieden lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar
onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op
persoonlijke begeleiding van haar studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent
en haar diploma’s staan sterk op de arbeidsmarkt.
Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten,
onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit
University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik
naar buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.
Meer info op www.ucll.be.

