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IK HEB EVEN NIEMAND …… 
 
 
 
 

 

 
 

 

John Steinbeck 

INHOUD 
•  Creativiteit, wat is het? 
•  Creativiteit, heb ik er invloed op? 
•  Creatief proces in je eentje  

•  De creatieve vraag 

•  Creatieve technieken, binnen en buiten de box 

•  Creatief kiezen 

 
 
 
 
IK BÉN  
CREATIEF! 
 
 
Wees overtuigd van je creativiteit! 
 

WEES JE BEWUST VAN JE 
SNELLE OORDEEL  
 
Stel een vraag! 
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WAAROM? 
Waarom moet je iets anders doen? 

Gedachten zullen in je hoofd altijd 
de route van de minste weerstand 

volgen. 

*Marcel Stolk     m.stolk@hr.nl* 

HOE BEGIN JE ? VRAAGDEFINITIE 

DE CREATIEVE VRAAGVORM 
 

Hoe kan ik… 
Hoe kunnen we... 
Hoe bereiken we dat…. 
 
Bedenk… 
Ontwikkel… 
Ontwerp… 
 

TIPS CREATIEVE VRAAG MAKEN 

 
•  Kies voor ‘one single concrete target’ (Osborn) 

•  Formuleer de vraag positief. 
•  Maak de vraag attractief en uitdagend  
•  Gebruik Hoe kan ik, Bedenk, etc. 
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Waar krijg jij je ideeen? 
 
EUREKA! 

63% onder de douche, in bad, op toilet, … 
51% in bed: in slaap vallen, dromen, ontwaken, … 
42% onderweg: auto, motor, fiets, file, … 
30% al wandelend, de hond uitlaten, … 
25% tijdens het sporten: fitness, hardlopen, … 
22% onverwachts: koffiehoek, google, … 
20% bij lezen, muziek, borrel, TV, … 
19% mediterend: stille plek, laten rusten, … 

	
DRIE	

CREATIEVE	
PRINCIPES	
	
ALEX FAIKNEY OSBORN (1888-1966)	

 
 
kwaliteit  
door  
kwantiteit  
 
 

1. 
Stel je oordeel uit 
tijdens de ideefase! 

 

2. 

 stel je oordeel uit 
maak verbindingen 

ga voor kwantiteit 
zoek nieuwheid 

oordeel constructief 
focus op de vraag 
blijf koersvast 
koester nieuwheid 

naar: Creative Leadership – Gerard J. Puccio - 2007 

DIVERGEREN     CONVERGEREN 
 

3. Splits de idee-fase en de beoordeel-fase HET CREATIEF PROCES 

  !  ? 

startfase       divergentiefase          convergentiefase         uitvoeringsfase 
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CREATIEF DENKPROCES 
1. Startfase 

 opdracht, briefing 
 analyse, feiten verzamelen,  
 startvraag formuleren 
  
 2. Divergentiefase 
  Veel ideeën en invalshoeken  
   Gebruik creativiteitstechnieken 
   
  3. Convergentiefae 
   Mooiste en sterkste ideeën ideeën selecteren en 
   combineren en ontwikkelen 

     
   4. Uitvoeringsfase 
    Uitwerken tot de definitieve tekst 
    Testen, redigeren 

 
     

 

Hoe te brainstormen in je 
eentje? 
1.  Pak een A4-tje of start een Word document 
2.  Bedenk een uitdagende vraag 
3.  Bedenk ideeën en nummer ze 
4.  Houd je aan de spelregels 
5.  Gebruik een creatieve techniek 
6.  Werk 3x 15 min, pauzeer tussendoor (incubatie) 
7.  Selecteer en werk uit 

Hoe kom ik op veel ideeën? 
 
TECHNIEK 1 ABC STORM 

Zet de letters van het alfabet onder 
elkaar en probeer in maximaal 10 
minuten minstens 26 ideeën op te 
schrijven, geordend naar hun 
beginletter, willekeurige volgorde, 
maak de ideeën zo concreet mogelijk. 

Hoe kom ik op veel ideeën? 
TECHNIEK 2 
BLOEMASSOCIATIE 

1.  Zet het belangrijkste woord uit je 
vraagstelling in het midden van je papier. 

2.  Bedenk zo veel mogelijk associaties en zet 
ze als bloemblaadjes rondom het hart. 

3.  Gebruik telkens een associatie als 
vertrekpunt voor een idee. 

 

BLOEMASSOCIATIE 
Hoe kom ik op veel ideeën? 
T3. KETTING ASSOCIATIE 

1.  Maak vanuit de bloemblaadjes 
‘associatiekettingen’ waarbij je alleen 
focust op het laatste woord en de 
associaties tekenbaar laat zijn. 

2.  Kies een ‘vreemd’ woord en bedenk 
‘geforceerd’ oplossingen voor de vraag 

3.  Blijf dit herhalen voor diverse woorden en 
maak je ideeënlijst zo uitgebreid mogelijk  
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DRIE VOORWAARDEN 

1.  Openstellen voor je creatieve invallen. 

2.  Durven afwijken van je bestaande 
aanpak. 

3.  Negeren van je innerlijke censor. 

IDEEGENERATIE – stap 2 
Hoe kom ik op originele ideeën 

1 2 

OUT OF THE BOX VOORONDERSTELLINGEN  

 
Denkpatronen opsporen en doorbreken 
om tot nieuwe ideeën te komen. 
 

VOORONDERSTELLINGEN 

1.  Focus op je vraag/thema en je invallen tot nu toe 

2.  Zoek (5 tot 10) patronen rond je vraag en de eerste ideeën 

3.  Doorbreek elke patroon met meerdere alternatieven 

4.  Bedenk nieuwe ideeën vanuit deze alternatieven 
 
 

CONVERGENTIETRAJECT 
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TIPS VOOR KIEZEN 
Denk creatief 
Blijf creatief oordelen en meedenken 
 
Denk flexibel 
Blijf vrij combineren en associëren 

 
Denk journalistiek 
Voor jouw redactie, doelgroep, medium 

 

CREADOX 
Hoe kun je vermijden dat je  
bij het selecteren van beloftevolle ideeën 
weer terugvalt in oude denkpatronen  
en zo de innovatiekracht vermindert? 

NIEUW? 

gele ideeën 
 

 visie 
uitdagingen, dromen 

 ideeën voor de toekomst 
  

blauwe ideeën 
 
 

 
weinig risico 

weinig inspanning 
 voorbeelden beschikbaar 

rode ideeën 
 

opwindend 
innovatieve ideeën 

 patroondoorbrekend 
    

gewone ideeën 
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originele ideeën 
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THREESOME COCD BOX 
Werk divergerend op drie vellen naar drie 
verschillende resultaten. 
 
1.  Bekend, (realiseerbaar). 
2.  Origineel, (realiseerbaar). 
3.  Te gek, vrij, onconventioneel (niet 

realiseerbaar). 
 

TWAALF TIPS OM JE CREATIEVE INDIVIDUELE 
POWER TE VERSTERKEN 

1.  Neem overal een notitieboekje mee, noteer meteen je inval. 
2.  Schrijven (of tekenen) is denken op papier. 
3.  Laat het toeval toe. 
4.  Durf je te onderscheiden. Zoek een andere invalshoek. 
5.  Stel je oordeel uit. 
6.  Stel vragen. 
7.  Streef naar kwantiteit, stel ideeën quota (bedenk er 100). 
8.  Gebruik je interesses en passie. 
9.  Maak gebruik van je verbeeldingskracht, visualiseer. 
10.  Doorbreek vaste gewoontes. 
11.  Zorg voor geestelijk voedsel, inspiratie. 
12.  Doe eens iets nutteloos. 
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