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Building a better business using 
the LEGO® SERIOUS PLAY® method

#admbe

JOIN THE CONVERSATION!

 Go to admbe.presenterswall.be OR scan the QR-code

 Register

 Answer the questions during the presentation /evaluation



#admbe

ADM .. 



#admbe



Workshop



Meet the team





Wat gaan we doen?



Optimale beleving



LSP etiquette

• Iedereen bouwt en iedereen deelt

• Er is geen perfecte manier om te bouwen

• Het model is eigendom van de bouwer

• Jouw model = jouw betekenis

• Vragen gaan over het model

• Zit je vast? Begin te bouwen!



LEGO® SERIOUS PLAY®

Facilitated thinking, communication and problem solving



3 uitdagingen



Time to play!



Het LSP kernproces



• Bouw een toren
• Zo hoog mogelijk

• Op een basisplaat

• Lego figuurtje op de top









Bouw een van deze modellen 
EXACT na









Ideale event?













Jouw visie op ADM van de 
toekomst









Gedeelde visie op ADM van 
de toekomst











Meer over LSP
“Denken met je handen”



Historiek



Uitgangspunten

• Leiders hebben niet alle antwoorden

• Mensen willen 
• Kennis delen

• Bijdragen aan een groter geheel

• Verantwoordelijkheid opnemen

• Co-creatie is een duurzamer business model

• Kennis is dikwijls onbenut door suboptimale teamwerking

• We leven in een complexe en adaptieve wereld



Waarom?

• De kracht van ‘hand kennis’

• Het speelveld gelijkmaken

• Efficiënte besluitvorming



Wanneer?

“A good LSP context takes 

a complex problem and

a courageous manager”



Voor wie?

Individual

Enterprise

Team



Toepassing op business

• Business improvement

• Strategie ontwikkeling en implementatie

• Cultuurwijziging

• Fusies en overnames

• Herstructurering

• Communicatie en operationele efficiëntie

• …



Toepassing op innovatie

• Ideation

• Procesontwerp

• Conceptontwikkeling

• Productonwikkeling

• Branding

• …



Toepassing op teams

• Communicatie verbeteren

• Beter begrip van functies, rollen, verantwoordelijkheden 

• Inzicht in ieders unieke bijdrage aan een team

• Samenhang creëren

• Leidende principes begrijpen

• …





Meer weten?

Christian.tijsmans@connectthedotz.be

+32475610917

mailto:Christian.tijsmans@connectthedotz.be

