METHODIEK

Het geheim van de smid (26)

Met LEGO kan je
alles maken
In de themareeks ‘Het geheim van de smid’ zijn we op zoek naar
methoden of aanpakken die waardevol en inspirerend zijn voor de
praktijk. In dit artikel bespreken we de waarde van LEGO Serious Play
als methode om samen met betrokkenen complexe organisatie
vraagstukken aan te pakken.

Afbeelding 2. De strategie van een organisatie
Aan deze werkwijze kleven alleen wel nadelen. Zo moet
ik mensen goed meenemen in mijn eigen denkproces
willen ze het antwoord kunnen begrijpen, en dan nog
bestaat de kans dat het - om wat voor reden dan ook in de spreekwoordelijke la verdwijnt.

Edwin de Vos

Met LEGO kan je alles maken.

Effectief, impact én leuk

Dat was de eerste regel van een LEGO-radioreclame
uit 1984. En de tekst van dit kinderliedje klopt nog
altijd als je kijkt naar de creatieve en innovatieve
bouwwerken die kinderen ook vandaag de dag met de
- inmiddels 60 jaar oude! - bontgekleurde Deense
steentjes maken.

Zelf krijg ik energie van het oplossen van ingewikkelde (organisatie)vraagstukken. Daar kan je me 's nachts
voor wakker maken. Telkens een stapje dichter bij de
oplossing en net zo lang doorgaan totdat ik de puzzel
heb opgelost én het antwoord helder kan uitleggen aan
anderen. Kort gezegd, is dat ook precies wat ik sinds
2005 doe als organisatieadviseur.

Begin 2013 hoorde ik voor het eerst van LSP. Deze
methodiek - met het speelgoed waar ik als kind al dol
op was - leek het antwoord te zijn op de hiervoor
genoemde nadelen. Bij deze methodiek gaan de betrokkenen zelf aan de slag met het beantwoorden van het
vraagstuk. Alle beschikbare kennis in de groep wordt
maximaal benut, het antwoord wordt door iedereen
begrepen en is daarmee gelijk toepasbaar voor alle
deelnemers. Dat is precies wat ik ook wilde. Met LSP
werk ik veel effectiever, mijn uiteindelijke impact is
groter en - ook niet onbelangrijk - het is ook nog eens
enorm leuk om te doen!

Maar het zijn tegenwoordig niet alleen kinderen die
dol zijn op LEGO. Ook organisaties LEGO-en er stevig
op los. Het kinderspeelgoed wordt namelijk met regelmaat gebruikt om ingewikkelde team-, organisatie- of
innovatievraagstukken op te lossen door het antwoord
simpelweg te bouwen. Het is niet alleen leuk om deze
vraagstukken met de LEGO-steentjes te beantwoorden, het blijkt ook enorm effectief te zijn om serieus
met elkaar te spelen!

Hoe werkt dat bouwen met LSP?
Elke workshop start met de zogenoemde bouw
vaardigheden. Dit zijn drie opdrachten die ervoor
zorgen dat alle deelnemers in staat zijn – niemand
uitgezonderd – om een vraagstuk met LEGO te beantwoorden:

De LEGO-toepassing voor organisaties heet LEGO
SERIOUS PLAY (afgekort: LSP). Het is een gefaciliteerde methode, die in de jaren negentig door LEGO zelf
is ontwikkeld in samenwerking met de IMD Business
School in Lausanne, Zwitserland.
LEGO was op zoek naar een methodiek om de aan
wezige kennis en ideeën in haar eigen organisatie
effectief te ontsluiten. En daarbij hoefden ze niet ver
te zoeken, want waarom zou je dat niet doen met je
eigen steentjes waarmee kinderen al decennialang hun
dromen bouwen?
34

1. Bouwen. Hoe klikken die steentjes ook alweer op
elkaar en welke steentjes heb ik tot mijn beschikking?
2. Metafoor. Betekenis geven aan (de elementen van)
een LEGO-model.
3. Storytelling. Een vraag beantwoorden door te bouwen met LEGO en vervolgens het model gebruiken om
je antwoord te delen met de andere deelnemers.
Telkens blijkt tijdens de bouwvaardigheden weer dat
iedereen in staat is om te bouwen met LEGO, dat

Afbeelding 1. Voorbeeld LEGO-model
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iedereen betekenis kan geven aan een model en dat
iedereen een vraag kan beantwoorden met behulp van
LEGO.
Daarnaast helpen de bouwvaardigheden mij als
facilitator ook om eventuele sceptische deelnemers (‘Ik
heb toch zeker wel wat beters te doen dan spelen met
kinderspeelgoed’) mee te krijgen in het proces.
Sterker, ik heb de ervaring dat dit na afloop vaak de
meest enthousiaste deelnemers blijken te zijn.

En nu aan de slag!
Een voorbeeld van hoe LSP werkt. Bekijk het LEGOmodel in afbeelding 1 op de pagina hiernaast: Wat voor
manager zie jij hierin?
• Is dit een manager waarop je kunt bouwen? Of
neemt hij juist alles van je over?
• Heeft deze manager een duidelijke focus? Of heeft
hij gewoon een bord voor zijn kop?
• Staat hij stevig in zijn schoenen? Of heeft hij soms
lange tenen?
Tijdens een LSP-workshop stelt de facilitator telkens
een vraag, waarna alle deelnemers daar een antwoord
op bouwen. Iedereen voor zichzelf en niemand uitgezonderd. Doordat de deelnemers niet gelijk met
elkaar in gesprek gaan, kunnen ze eerst goed nadenken
over hun eigen antwoord. Zodoende worden zij niet
beïnvloed door de ideeën en denkbeelden van de
anderen.
Uiteindelijk staan er dus even zoveel modellen op
tafel als er deelnemers zijn. In het voorbeeld hierboven
zijn dat dus bijvoorbeeld acht LEGO-modellen die elk
antwoord geven op de vraag die bij aanvang van het
bouwen aan de acht deelnemers gesteld werd: Wat zijn
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deelnemers met elkaar overeen en op enkele punten
zullen deze van elkaar verschillen. De deelnemers
kunnen nu het gesprek hierover aangaan.

Elke workshop is maatwerk
Het is mijn taak als LSP-facilitator om een workshop
te ontwerpen die past bij het vraagstuk van mijn klant.
Welke vragen ga ik stellen? Welke technieken zet ik in?
Hoeveel bouwrondes zijn er nodig? Welke LEGOmaterialen zet ik in?

Afbeelding 3. Een gemeenschappelijk model bouwen
voor jou de belangrijkste kenmerken van jouw ideale
manager?
Na een bouwronde volgt een deelronde. De bouwer
deelt zijn antwoord aan de hand van het LEGOmodel. En iedereen komt aan de beurt. Iedereen hoort
niet alleen het antwoord, maar kan het ook zien. De
elementen waarover de bouwer spreekt wijst hij aan in
het model. Hierdoor kunnen de andere deelnemers het
antwoord nog beter volgen en het stelt ze in staat
gericht vragen over het model te stellen.
Een vraag in het eerdere voorbeeld zou bijvoorbeeld
kunnen zijn: hebben de armen die het poppetje
omhooghoudt nog een betekenis? ‘Jazeker! Mijn
ideale manager moedigt mij aan om nieuwe dingen uit
te proberen.’
De deelronde brengt heel veel (nieuwe) inzichten op
tafel. Op veel punten komen de antwoorden van de

Praktijkvoorbeeld
De directeur-eigenaar van een grote organisatie benaderde mij
omdat zijn organisatie inmiddels zo groot was geworden dat hij
deze niet meer zelf kon overzien. Om verder te kunnen groeien
moest de organisatie anders worden ingericht. Deze strategische
herindeling kon hij natuurlijk zelf bepalen, maar hij geloofde erin
dat deze wijziging veel meer impact zou hebben en veel beter zou
zijn als hij dit ontwierp samen met zijn mensen.
Ik heb een LSP-workshop ontworpen, waarin de ruim zestig
thought leaders van de organisatie de vraag hebben beantwoord
hoe zij deze strategische herindeling zagen en wat zij nodig hadden om deze te realiseren; eerst met een individueel en daarna
met een gemeenschappelijk model per tafel. Na afloop van het
presenteren van de gemeenschappelijke modellen was duidelijk
waar iedereen het over eens was (datgene wat in zo goed als alle
gemeenschappelijke modellen zat) en wat nog nader uitgewerkt
moest worden (de verschillen tussen de gemeenschappelijke
modellen).
De strategische herindeling is vier maanden na de LSP-workshop succesvol doorgevoerd.
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Op basis van de individuele modellen kan bijvoorbeeld
een gemeenschappelijk model gebouwd worden, met
het gedeelde antwoord van de groep. Of een landschap
waarin de samenhang van en de verhoudingen tussen
de modellen inzichtelijk worden. Het is zelfs mogelijk
om complete strategieën of scenario’s met behulp van
LSP uit te spelen.
Eigenlijk los ik nog steeds organisatiepuzzels op, maar
nu vanuit een andere vraag: wat is het best mogelijke
workshopontwerp om de vraag van mijn klant te laten
beantwoorden door zijn eigen mensen?

Voorbeelden van klantvragen
Met LSP kan in principe elk vraagstuk worden aan
gepakt dat voldoet aan de voorwaarde dat er op
voorhand geen eenduidig antwoord op te geven is.
Voorbeelden van recente opdrachten die ik met LSP
heb uitgevoerd zijn:

-------

Wat is een ontwikkel- en prestatiecultuur volgens
de medewerkers van de organisatie?
Wat is de toekomst van ons werk en hoe kunnen
we ons hierop voorbereiden?
Hoe verbeteren we de samenwerking in ons team
zodat we met elkaar kunnen excelleren?
Wat is de directe impact van in- of externe ontwikkelingen op het werk van de medewerkers?
Hoe bouwen we een internationaal team, inclusief
het maken van werkafspraken?
Hoe gaan we nieuwe organisatiewaarden door
vertalen naar ons team?

Met LEGO kan je alles maken
Een aantal lezers zong het LEGO-kinderliedje vast
gelijk mee: ‘Een boot, een vliegtuig of een trein.’ Het is
nu tijd voor een nieuwe variant:
‘Met LEGO kan je alles maken. Een team, een strategie of
een innovatief idee.’

Edwin de Vos is Playful Organisatieadviseur en
partner bij Professional Play. In 2013 is hij opgeleid tot
gecertificeerd LEGO SERIOUS PLAY facilitator.
Zijn koffie drinkt hij graag uit een LEGO-mok.
E-mail: edwin@professionalplay.nl
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