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Wim Verlinde

• Algemeen voorzitter kwb vzw
• Trainen en begeleiden van 

creativiteit in organisaties

https://www.youtube.com/watch?v=uub0z8wJfhU

DOE ACTIEF MEE !
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DOELSTELLING
Aan het eind van deze vorming heeft u:

• Kennisgemaakt met creatief denken

• Gekeken naar vaste denkpatronen en leren 
doorbreken

• Creatieve vaardigheden leren kennen en ermee aan 
de slag gegaan

• Korte schets van een creatief proces

Deel 1
Schets creatief 

denken
&

denkpatronen

ENKELE 
OPWARMERTJES

Oefening aan het bord
‘t Raethuys is een toprestaurant met
een uitstekende reputatie. Maar op
een dag werden alle mensen ziek na
de lunch. Er was niets mis met het
eten. Wat was er gebeurd?

Het restaurant ‘t Raethuys bevindt 
zich aan boord van een schip. De zee 

was op deze dag erg onrustig.
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Stel je voor dat je in een zwarte stad bent. De
lichten in de straat werken niet wegens een
elektriciteitspanne. De maan is totaal
afwezig. Een zwarte kat loopt over straat. Om
de hoek komt een zwarte auto aangereden en
rijdt recht naar de kat. Zijn lichten zijn defect.
De bestuurder slaagt erin rond de kat te
rijden. Hoe doet hij dat?

Het is overdag!

Oefening aan het bord

CREATIVITEIT IS 

Niet

• Goddelijke inspiratie
• Een gelukkig toeval
• Uitsluitend voor  

‘creatieven‘
• Aangeboren of niet
• Eén kans op een miljoen

Wel

• Het resultaat van een 
proces

• Te leren en te verbeteren
• Iedereen kan het leren
• Discipline en oefenen, 

oefenen en oefenen

IK BEN NIET CREATIEF

CREATIVITEIT IS GEEN TALENT
CREATIVITEIT IS EEN VAARDIGHEID

Dus... Creatief denken kun je leren!
• Met vallen
• En opstaan
• En heel veel oefenen

HOE WERKT ONS BREIN?

• Linker deel
Logisch denken

- Logica
- Feiten
- Woorden en taal
- Begrijpend
- Wetend
- Realiteit
- Praktisch
- Veilig

• Rechter deel
Creatief denken

- Gevoel
- Beelddenken
- Symbolen
- Verbeelding
- Filosofie en religie
- Visueel
- Fantasie
- Risico’s

ZEG DE KLEUR NIET HET WOORD
NIET HET WOORD

GEEL BLAUW ORANJE
ZWART ROOD GROEN
PAARS GEEL ROOD
ORANJE GROEN ZWART
BLAUW ROOD PAARS
GROEN BLAUW ORANJE



26-3-2018

4

LOGISCH DENKEN

• Denkt lineair van A naar B
• Heeft altijd een mening of oplossing
• Werkt vanuit kennis en ervaring
• Maakt gebruik van denkpatronen
• Heeft voorkeur voor de bekende weg
• Is tevreden met één oplossing

19

WELKE KANT RIJDT DE BUS OP?

LINKS of RECHTS?

?
• Ik heb grote dorst!
• Honden zijn niet toegelaten! 
• Mag ook niet alleen buiten blijven!

• Welke oplossingen, mogelijkheden zie je?
• Hoe pak je het aan?

https://www.youtube.com/watch?v=kj8mjQ_b5K0

Denkpatronen

IEDEREEN HEEFT ZE … ZIJN NUTTIG …
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Denkpatronen

https://www.youtube.com/watch?v=ETuoEb1lGeI … MAAR NIET ALS JE CREATIEF WIL ZIJN

CREATIEF DNEKEN

• Wees niet te serieus
• Heeft hekel aan sleur
• Kwantiteit leidt tot kwaliteit
• Van de hak op de tak
• Zoekt nieuw oplossingen
• Is gespitst op kansen
• Doe eens raar

Creativiteit is 

de kunst van het doorbreken
van patronen, gewoontes en 
zekerheden

Geen woorden maar daden!
Patronen doorbreken in de realiteit

• Linkerhand/arm naar rechterhand/arm en 
omgekeerd.
• Ringen
• Uurwerk
• …

Deel 2De creatieve 
vaardigheden
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CREATIEVE VAARDIGHEDEN

• WAARNEMEN

• ASSOCIATIEF DENKEN

• VERBEELDINGSKRACHT

• DENKEN IN ALTERNATIEVEN - DIVERGEREN

• UITSTEL VAN OORDEEL

WAARNEMEN

• Is de basis voor al onze kennis

• We zien wat we denken dat er is

• Herhalende patronen worden steeds dominanter

• Waarnemen is het herkennen van dominanties

• Anders waarnemen leidt tot vernieuwing
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WAARNEMEN

• Afhankelijk van aandacht en context
• We zien wat we denken dat er is

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY

•Het juiste antwoord is: 
16 passen

•Heb je de gorilla gezien?

Nee: niet uitzonderlijk  helft van de mensen

Ja: 
• je hebt het filmpje al gezien
• MAAR wat met het gordijn / de speelster 

in zwarte uitrusting?

ASSOCIATIEF DENKEN

• Ene gedachte leidt tot een andere

• Creëert een weg door de hersenjungle

• Dominante associaties worden steeds sterker

• Blijft in de toekomst dezelfde weg nemen

• Bij creatief denken juist op zoek naar niet voor 
de hand liggende verbindingen

?

ASSOCIATIEF DENKEN

• Wees niet te serieus 

• Focus op snelheid

• Kwantiteit leidt tot kwaliteit

• Doe eens raar - durf OEFENING
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VERBEELDINGSKRACHT

• Zonder verbeelding bedenken we niets

• Geheugen is een fantastische database

• A picture says more than thousands words

• Zonder verbeelding blijf je in het verbale steken

• Nieuwe ideeën vorm geven

De paperclip

DENKEN IN ALTERNATIEVEN  
divergeren

• Eerste ideeën zijn voor de hand liggend

• We stoppen bij een redelijke oplossing

• Voorbij de logica zijn originele invalshoeken

• Dus moeten we meer verzinnen dan we 
spontaan doen

• Basisvraag: hoe zou dit nog anders kunnen?

Hier stoppen we meestal!
Het PUTTEKE!

1ste ideeën

Creatieve en 
vernieuwende ideeën
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Welke van volgende letters hoort niet 
thuis in de rij?
En Waarom?

A E   I   F   U

UITSTEL VAN OORDEEL

• Oordeel helpt snel beslissingen te nemen

• Nieuwe ideeën passen niet in denkpatronen

• Oordeel komt bij nieuwe ideeën vaak te snel

• Uitstel van oordeel is geen afstel
• Zo geef je ideeën een kans

UITSTEL VAN OORDEEL
• Alles mag - niks is gek

• Geld is geen belemmering

• Geen mitsen en maren

• Laat de realiteit geen belemmering
zijn van een goed idee!

Uitstel van oordeel

https://www.youtube.com/watch?v=5abaO1-e58c&t=22s
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OEFENING

van Ja maar …

naar Ja en …

DOODDOENERS
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• Creativicide is afgeleid 
van insecticide – een 
middel om hinderlijke 
insecten te bestrijden.

• Creativicide uitspraken 
(dooddoeners) zorgen 
ervoor dat creatieve 
ideeën reeds in de kiem 
worden gesmoord.

C
reativicide

Creativicide

Creativicide kan je
niet enkel herkennen
aan het taalgebruik
maar vaak is de
lichaamstaal al meer
dan voldoende om
ideeën te “ doden “.

SPELREGELS CREATIEF DENKEN
• Tussentijds uitstel van oordeel: geen kritiek! 

(ook niet op eigen ideeën)

• Openheid binnen de groep, privacy naar buiten

• Extra aandacht voor naïeve ideeën

• Geen ‘dikkenekkerij’

• Meeliften op ideeën van anderen
64

Deel 3Het creatieve 
proces

Het creatief 
proces – 4 fases

• Startfase
probleemdefenitie

• Divergentie fase

idee generatie

• Convergentie fase

idee selectie

• Actiefase
van idee naar actie
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STARTFASE

• GOEIE VRAAGSTELLING:

• HKW – ONTWERP – BEDENK

• WEES KORT EN KRACHTIG

• MAAK DE VRAAG UITDAGEND

IDEE GENERATIE
Divergentiefase

• FOCUS OP KWANTITEIT

• TECHNIEKEN

• DENK AAN DE SPELREGELS

IDEE SELECTIE
Convergentiefase

• SELECTIE BESTE IDEEEN

• ANDERE VAARDIGHEDEN

Het creatief proces 

DIVERGEREN

kwantiteit
verbeelding
intuïtie
wild
diversiteit

CONVERGEREN

kwaliteit
oordeel
logica
systematisch
consistent

CREADOX

Je wilt iets nieuws
Je bedenkt nieuwe ideeën

Maar je kiest voor het oude!

ACTIEFASE

• ACTIEPLAN OPMAKEN

• AAN DE SLAG
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Deel 4Uitsmijter

Mislukken mag !

Wat hebben we geleerd vandaag?

• Creativiteit is een proces
• Daar zijn handige hulpmiddelen voor
• Iedereen kan het leren
• Goeie ideeën zijn kwetsbaar
• Dromen, durven, doen!
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Creatief denken is niet een 
doel, het is een weg! Bedankt voor uw 

aandacht!


