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Regelmatig	zoeken	cliëntenraden	oplossingen	voor	een	probleem	of	ideeën	over	
een	onderwerp.	Witte	borden,	flap-overs	en	zwarte	stiften	bevolken	dan	de	ver-
gaderruimte.	Zin	in	wat	meer	kleurrijke	gedachtenspinsels?	Een	creatieve	manier	
om	op	ideeën	te	komen	is	het	maken	van	een	mindmap.	

Een mindmap is een soort kaart (map) van uw  

gedachten (mind). Door middel van een mindmap 

kunt u verder denken dan u normaal zou doen.  

U ziet nieuwe verbanden en kunt creatieve oplossin-

gen bedenken. Met een groep een mindmap maken 

vergroot de dynamiek van de bijeenkomst en de 

betrokkenheid van de deelnemers.  

Mindmap	voor	de	cliëntenraad

In de cliëntenraad kan de mindmap bij veel gele-

genheden gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor het 

zoeken van oplossingen voor een probleem, het 

notuleren van een vergadering of bijeenkomst, om 

een discussie visueel samen te vatten of om een 

gezamenlijke beslissing te nemen waarin de voor- 

en nadelen worden afgewogen. 

Nieuwe verbanden  
zien door visuele  
samenvatting

Hieronder beschrijven we een van de manieren 

om de mindmap te gebruiken. In dit voorbeeld gaat 

het erom ideeën te krijgen rondom een onderwerp 

waarover de cliëntenraad (ongevraagd of gevraagd) 

advies wil geven aan de bestuurder. In het voor-

beeld nemen we het thema patiëntveiligheid.

Stap	1

Bespreek wat het doel is van het maken van de 

mindmap. In het geval van patiëntveiligheid is dat 

bijvoorbeeld: wat vindt de raad belangrijk bij patiënt-

veiligheid in de organisatie?

Stap	2

Iedereen pakt een vel papier en zet midden op het 

papier het woord (patiëntveiligheid) met tien lijnen 

om het woord heen vanaf het woord naar de buiten-

kant van het papier.

Stap	3

Iedereen zet individueel op elke lijn een woord dat 

hij of zij met patiëntveiligheid associeert. Het is 

belangrijk snel te werken en de eerste woorden te 

noteren die in u opkomen ook al lijken ze vreemd. 

Stap	4

Kijk hoeveel gezamenlijke woorden iedereen heeft. 

Iedereen leest om de beurt zijn of haar woorden 

voor terwijl de anderen identieke woorden omcirke-

len. Als het goed is komen er een paar woorden die 

door meerdere personen genoemd zijn (meestal zijn 

dit er overigens verbazend weinig). Kies gezamenlijk 

een paar van de gemeenschappelijke woorden uit. 

Stap	5

Zet elk uitgekozen woord weer midden op een 

blaadje en bedenk nu, weer individueel, per woord 

vijf associaties.

Stap	6

Bij elk woord wordt weer gekeken of er gezamenlijke 

termen zijn en een keuze gemaakt welke termen in 

de definitieve mindmap komen. 

Stap	7

Nu wordt de gezamenlijke mindmap gemaakt. Hang 

een groot vel papier (flap) in de breedte op een 

muur. In het midden komt weer het woord patiënt-

veiligheid met daarom heen de eerste uitgekozen 

woorden en de woorden die hier weer bij bedacht 

zijn. Gebruik hierbij zoveel mogelijk kleuren en 

tekeningetjes.

Terwijl de mindmap gemaakt wordt mag iedereen 

verder associëren op de woorden en kan de mind-

map verder ingevuld worden. 

Stap	8

Analyseer de informatie die uit de mindmap komt 

en formuleer het advies richting de bestuurder. In 

onderstaand voorbeeld gaat de cliëntenraad de 

bestuurder adviseren om een folder te maken over 

patiëntveiligheid. Ook komt in het advies te staan 

dat de cliëntenraad het belangrijk vindt dat cliënten 

al bij opname geïnformeerd worden over patiënt- 

veiligheid.

Meer	informatie

Tony Buzan heeft diverse boeken geschreven over mindmappen waaronder het boek ‘Mindmappen 

voor een beter geheugen en creatiever denken’.

Op internet is uitgebreide informatie te vinden over mindmappen met veel voorbeelden. Ook bestaan 

er diverse computerprogramma’s waarmee mindmaps gemaakt kunnen worden.


