
 

 
Deel 1  
Wat is Creatief denken? 
 

Ons creatieve denkvermogen 
Ons verstand draait vaak op routine, in vaste patronen. We denken op onze 
eigen vertrouwde manier en gebruiken logica die we eerder met succes 
hebben toegepast. Daarmee geven we originele gedachten nauwelijks een 
kans, kunnen we sommige problemen niet oplossen en laten we veel 
mogelijkheden onbenut.  
 

Wat is Creatief denken? 
• Creatief denken is het vermogen om nieuwe en ongebruikelijke, maar 

toepasbare ideeën te vinden voor bestaande vraagstukken. Het is 
patroon doorbrekend, vernieuwend en een slimme  manier van denken.  

• Je vormt ideeën, inzichten en gedachten die op basis van logica of de 
eerste indruk niet naar boven komen in je brein.  

• Je gaat op zoek naar het ongewone, niet-standaard, ongebruikelijke, niet 
vanzelfsprekende in je hoofd. In je brein komen daardoor allerlei nieuwe 
verbindingen tot stand.  

• Daarmee vergroot je ook je eigen mogelijkheden: je denkkader wordt 
ruimer, je vergroot je vermogen om complexe problemen en 
vraagstukken op te lossen, je ontwikkelt flexibiliteit in denken. 

 

Waarom Creatief denken? 
In een wereld die zo snel verandert, is het heel belangrijk dat je flexibel bent 
en kunt  meebewegen. Creatief denken staat in de top 3 van competenties die 
je als mens zou moeten hebben of ontwikkelen om succesvol te zijn in de 21e 
eeuw. Het  zorgt voor onderscheidend vermogen, innovatiekracht en 
kansgericht denken en is de motor voor ideeën waarmee je de wereld kunt 
veranderen.  
 

 
Walnoot of hersens?  

 



 

 
Deel 2 
Creatief denken is spelen 

 

Spelen 
 

Ons creatieve denkvermogen wordt gestimuleerd door te spelen. Spel is erg 
belangrijk voor mensen en een natuurlijke manier van leren. Ergens mee bezig 
zijn zonder dat het moet, maar er letterlijk mee spelen zorgt niet alleen voor 
voldoening, maar ook voor meer ideeën. Tijdens het spelen ben je niet bewust 
bezig met een opdracht. Daardoor verken je meer kanten van een onderwerp. 
Creatief denken is een vorm van spelen. Veel creatieve denktechnieken zijn 
eigenlijk spelvormen.  
 
Omdat spel meestal voor plezier zorgt, beleven de meeste mensen ook veel 
plezier bij het gebruik van creatieve denktechnieken. Er ontstaat energie en 
het zorgt ervoor dat het leuk wordt om een lastig vraagstuk of probleem aan te 
pakken en op te lossen. 
 

Creatief denken en spelen horen bij Nexxdott  
 
De programma’s en producten van Nexxdott gieten we heel bewust vaak in 
spelvorm en het ontwikkelen van het creatieve denkvermogen loopt als een 
rode draad door alles heen. We maken veel gebruik van creatieve 
denktechnieken bij Nexxdott.    
 
 

 
Creatief denken: spelen met groente 

 



 

 
Deel 3 
Creatieve denktechnieken 
 
Creatief denken kun je stimuleren met behulp van 
creatieve denktechnieken. Die zorgen ervoor dat je op zoek gaat naar het 
ongewone, niet vanzelfsprekende in je hoofd. Er zijn heel veel creatieve 
denktechnieken te vinden op internet en in boeken. We hebben een aantal 
bekende en minder bekende creatieve denktechnieken verzameld, met uitleg 
over hoe je ze kunt gebruiken: 
 

• De brainstormtechniek 

• Negatief brainstormen 

• Mindmappen 

• De superheldentechniek 

• Van dromen (wishfull thinking) naar durven en doen 

• De ladder van abstractie 

• Gekke ideeën bedenken 

• Beeldassociatie 

• Voelen wat je voelt 

• Taalportret 

• Vrij associëren 

• Vrij associëren bij een beeld met een groep 

• Design Thinking 

• Mix & Match 
 
Sommige creatieve denktechnieken, zoals mindmappen, gebruiken kinderen al 
op school. Andere worden veel gebruikt in bedrijven, bijvoorbeeld voor het 
ontwerpen van een nieuw product of oplossen van een lastig probleem, zoals 
de brainstormtechniek of Design Thinking.  
 

 
Hersens of vrouw met hoofd op haar knieën? 

 



 

 
Deel 4 
De brainstormtechniek 
 
Brainstormen is misschien wel de bekendste creatieve 
denktechniek voor het oplossen van een probleem. Een brainstorm bestaat uit 
twee fasen: de divergerende fase (idee-verzamelingsfase) en 
de convergerende fase (idee-evaluatiefase). Om de kwaliteit van ideeën en 
oplossingen te verhogen, kun je beide fasen meerdere keren na elkaar 
doorlopen. 
 
Je begint met de divergerende fase waarin zoveel mogelijk ideeën worden 
bedacht om het probleem op te lossen. Je gaat op zoek naar alle mogelijke 
oplossingen en creëert op die manier een groot aantal opties. In deze fase 
gaan denkrichtingen alle kanten op. Hierdoor word je brein uit vaste 
denkpatronen en – richtingen gehaald. Een belangrijke voorwaarde om zoveel 
mogelijk ideeën te generen, is dat ideeën nu nog niet worden beoordeeld. Dat  
werkt namelijk remmend in het bedenken van nieuwe ideeën. 
 
Pas als niemand meer een idee kan bedenken, ga je naar de convergerende 
fase. In deze fase worden alle ideeën bekeken en besproken. Nu mag je vragen 
aan elkaar stellen en ideeën beoordelen op bruikbaarheid. Zo worden goede, 
bruikbare ideeën eruit gefilterd om het probleem mee op te lossen.  
 

Brainstormspelregels:   
• Formuleer de brainstormvraag zo kort en krachtig mogelijk. Zet deze op een 

flip-overvel, als je met een groep gaat brainstormen.  

• Kwantiteit gaat boven kwaliteit. Verzamel zoveel mogelijk ideeën, volgens 
het principe van “Roept u maar!”. Elk idee mag: gek, origineel, serieus, 
humoristisch. 

• Schrijf alle ideeën op het flip-overvel, zelfs de meest idiote en wilde ideeën. 

• Stel je oordeel uit. 

• Combineer en bouw voort op elkaars ideeën. 

• Als niemand meer een idee heeft, bekijk en bespreek de opgeschreven 
ideeën dan; welke zijn bruikbaar voor de oplossing van het probleem? 
 

 

 

http://www.creativeeducationfoundation.org/creative-problem-solving/divergent-thinking/
http://www.creativeeducationfoundation.org/creative-problem-solving/convergent-thinking/


 

 
Deel 5 
Negatief brainstormen 
 
Veel mensen kunnen gemakkelijker negatief dan 
positief brainstormen. Negatief brainstormen maakt namelijk gebruik van onze 
neiging om bij het oplossen van een probleem allerlei obstakels te zien, 
waardoor het probleem uiteindelijk niet wordt opgelost of op de lange baan 
wordt geschoven. Bij negatief brainstormen moedig je mensen juist aan zoveel 
mogelijk obstakels te bedenken om het probleem nog groter te maken, te 
torpederen of te saboteren. Ik kan je verzekeren: erg leuk om te doen en 
buitengewoon zinvol! Het gaat als volgt:  
 

• Formuleer het probleem 

• Spiegel het probleem 

• Ga negatief denken en bedenk oplossingen voor het gespiegelde probleem 

• Ga daarna weer positief brainstormen: draai de negatieve oplossingen om 
tot ideeën voor de oorspronkelijke probleemstelling bij (bij 1) 

 
Voorbeeld: Op een school werd heel veel gespijbeld. Het lukte niet om het 
aantal spijbelaars te verminderen. Er werd een negatieve brainstorm 
georganiseerd. 
 

• Probleem: Het lukt niet om het aantal spijbelaars te verminderen.   

• Het probleem werd gespiegeld: Hoe zorgen we voor zoveel mogelijk 
spijbelaars? 

• Vervolgens werden met negatief denken de volgende oplossingen bedacht 
voor zoveel mogelijk spijbelaars:  

o Zorg ervoor dat leerlingen heel veel toetsen krijgen 
o Zorg voor een rotsfeer in de klas, geen orde, koud, ongezellig 
o Zorg voor hele lange lesdagen, enzovoort. 

• Daarna werden de negatieve oplossingen tot ideeën voor de 
oorspronkelijke probleemstelling omgedraaid, zoals:  

o Maximaal 2 toetsen per week 
o Docenten die leerlingen welkom heten en sfeer creëren 
o Kortere lesdagen en later beginnen 
o Gesprekken met spijbelende leerlingen om de oorzaak te 

achterhalen, enzovoort. 

 



 

 
Deel 6 
Mindmappen 
 
Een mindmap is een brainstormtechniek waarmee je 
ideeën visueel kunt structureren. Het helpt bij het analyseren van een 
probleem en het herinneren van informatie. Het is een zeer effectieve manier 
om informatie in en uit je hersenen te krijgen en een creatief en logisch middel 
om notities te maken die je ideeën letterlijk “in kaart” brengen. 

 

• Leg een (groot) vel papier overdwars neer en zet een woord of teken een 
beeld in het midden van je papier. Door één woord of beeld te gebruiken, 
geef je duidelijk aan wat het thema is van je mindmap, meer is er niet nodig 
om te starten. 

• Verbind takken met je thema. 

• Werk zoveel mogelijk met kleine tekeningen of symbolen in je mindmap. 

• Schrijf alle woorden in blokletters. Hierdoor vallen ze woorden beter op. Je 
leest de woorden hierdoor niet alleen sneller, maar het geeft je brein 
duidelijkheid en overzicht. 

• Plaats elk woord dat je opschrijft op een lijn. Hierdoor geef je je mindmap 
een grondstructuur en hou je het overzichtelijk. Daarnaast is het belangrijk 
dat elke lijn met één andere lijn verbonden is en dat je de lijnen van dik 
naar dun tekent. Gebruik in het centrum van je papier dikke lijnen, dit geeft 
aan dat het een globaal onderwerp is. Naarmate je meer naar de 
buitenkant van je papier komt teken je dunnere lijnen, omdat het 
onderwerp specifieker wordt. 

• Gebruik altijd één woord of beeld per lijn. Dan kun je gemakkelijk andere 
woorden of beelden aan je tak toevoegen.  

• Gebruik verschillende kleuren in je mindmap, Hiermee kun je een 
duidelijk overzicht aangeven tussen bepaalde categorieën.  

• Laat je geest en fantasie de vrije loop, gebruik je verbeeldingskracht, alles 
mag. Er kunnen veel gedachten en ideeën bij je opkomen tijdens het maken 
van een mindmap. Zet of teken deze allemaal in je mindmap, want dat 
stimuleert je creativiteit.  

• Werk in hoog tempo, niet te lang nadenken, maar doorgaan!  

• Later kun je eventueel nog een herstructurering doorvoeren. 
 
 

 



 

Voorbeelden van mindmaps:  
 
 

 
 

 
  



 

 
Deel 7 
De superheldentechniek 
 
Neem een held of heldin in gedachten voor wie je in 
positieve of negatieve zin veel bewondering hebt. Het kan een levende of 
vroeger levende persoon zijn, maar dan wel één met buitengewone 
eigenschappen, bijvoorbeeld een legendarische  sportheld, een politieke held 
of een maatschappelijke figuur die heel veel goed heeft gedaan. Maar het mag 
ook een sprookjesfiguur, stripheld of acteur of een sciencefictionheld zijn. 
Neem in elk geval een held van wie je voldoende afweet.  
 
Leef je nu goed in jouw held in. Hoe ziet hij eruit, hoe beweegt hij, hoe voelt hij 
zich, wat kan hij allemaal? Als je je held scherp op je netvlies hebt, vraag je je 
af hoe hij zou reageren op het probleem; hoe zou hij het aanpakken? Vertaal 
de oplossingen van je held naar concrete oplossingen voor het probleem.  

 

• Formuleer je probleem in één zin. 

• Neem een held of heldin in gedachten 

• Maak je held of heldin levend. Welke eigenschappen kun je hem/haar 
toeschrijven? 

• Hoe zou jouw held het probleem aanpakken? 
Wat kun jij met die ideeën doen om het probleem op te lossen?   

 
In plaats van een held, kun je ook je een dier dat jou erg aanspreekt nemen en 
kijken hoe je met de specifieke eigenschappen van het dier het probleem op 
zou kunnen lossen.  
 

 

 



 

 
Deel 8 
Van dromen (wishfull thinking) 
naar durven en doen 
 
Bij deze techniekvraag je je af wat je heel graag zou willen bereiken:  
 
Wat is de meeste ideale oplossing voor het probleem?  
 
Stel je voor dat er geen enkele belemmering is, in deze situatie kan alles en is 
niks onmogelijk. Wat is dan je wens(droom)?  
Beantwoord deze vraag, zonder dat je denkt aan alle barrières en 
randvoorwaarden die rond het probleem zouden kunnen hangen.  
Als je glashelder hebt wat je wensdroom is, ga dan naar het hier en nu.  
Welke stappen moet je nemen om die droom te verwezenlijken? Begin bij 
 
Stap 1: “Als eerste moet ik dit doen”.. 
Stap 2 “Als ik dat gedaan heb, dan kan ik….”, enzovoort. 
 
Neem kleine, logische stappen, die te overzien zijn en waar je de energie en 
moed voor hebt. Mocht de moed je ontbreken, vraag jezelf dan af: “Wat heb ik 
nodig om deze stap te durven zetten?”.  
 

 
  

 



 

 
Deel 9 
De ladder van abstractie 
 
Bij de Ladder van abstractie ga je uit van een voorlopige 
probleem.  
 
Je kunt stijgen op de ladder door jezelf vragen te stellen als: “Waarom wil ik dit 
bereiken?”, of “Met welk doel wil ik dit bereiken?”  
 
Ook kun je dalen op de ladder. Hierbij stel je jezelf de vragen “Wat houd mij 
tegen? “Op welke manier?”  
 
Door het beantwoorden van deze vragen kom je op nieuwe 
probleemdefinities. Voorbeeldprobleem: “Ik beweeg te weinig”: 
 
 

           
 
 

 

Nieuwe probleemdefinities zijn bijvoorbeeld: 
 

• Hoe word ik slanker (omhoog op de ladder). 

• Hoe verminder ik de pijn? (omlaag op de ladder). 
 
 

 

 



 

 
Deel 10 
Gekke ideeën bedenken, 
stimuleer je fantasie! 
 
Gebruik je verbeelding en bedenk gekke ideeën met rare combinaties, zoals:  
 

• Hoe loopt een wortel? 

• Waar zou ik naartoe gaan op vakantie als ik over water kon lopen? 

• Hoe zou het zijn als ik een mier was en bij Albert Heijn boodschappen 
zou doen?  

 
Het nadenken over zulke gekke dingen en gekke ongebruikelijke combinaties 
bedenken, kan je op ideeën brengen voor het oplossen van een bestaand 
probleem.  
 
Als je bijvoorbeeld in de huid van een mier kruipt, word je ineens heel klein en 
ga je vanuit een heel ander perspectief boodschappen doen, omdat je alles 
anders ziet. Er zullen je daardoor dus andere dingen opvallen dan normaal en 
je komt ook heel andere uitdagingen tegen dan normaal.   
 
 

 
Als ik piepklein was, hoe zou ik dan een giraffe kunnen voeren?  

  

 



 

 
Deel 11 
Beeldassociatie 
 
Een foto zegt meer dan duizend woorden. Probeer bij 
het genereren van ideeën dus ook eens in beelden te denken.  
 

• Ga naar de ‘image search’ van Google en zoek op sleutelwoorden die te 
maken hebben met jouw vraag of probleem.  

• Zodra de foto’s op je scherm verschijnen, schrijf je op wat er het eerste 
in je opkomt, of het eerste dat je opvalt op die foto’s.  

• Dan ga je erover nadenken waarom die gedachten bij je zijn opgekomen 
of waarom iets in de foto je aandacht trok.  

• Vervolgens bedenk je wat je daarmee zou kunnen doen om het 
probleem op te lossen.  

 
Op basis van die gedachten kun je op heel veel nieuwe ideeën komen die te 
maken hebben met jouw vraag of probleem.  
 
Probleem: Ik moet nieuwe schoenen hebben… 
 

    
 

    
  

 



 

 
Deel 12 
Voelen wat je voelt 
 
Doe eens een blinddoek voor en laat anderen je steeds 
een voorwerp geven. Je mag vertellen wat je voelt, maar niet zeggen wat het 
is, alleen maar wat je voelt.  
 
Bijvoorbeeld een schelp: kartelig, halfrond, hard, koud, hol, klein, voelt lekker, 
etc. 
 
Ga vervolgens naar een vraag of probleem waar je mee zit en doe hetzelfde. 
Benoem wat je erbij voelt, zonder het probleem of de vraag te analyseren of 
uit te leggen. Bespreek vervolgens hoe deze gevoelens het probleem of de 
vraag beïnvloeden en wat je ermee zou kunnen doen om tot een oplossing te 
komen.    
 
  

 
  

 



 

 
Deel 13 
Taalportret 
 
Taalportret is een methode om het beeldend vermogen 
van mensen te vergroten. Dat is van belang voor de creativiteit. Met behulp 
van je beeldend vermogen maak je andere associaties dan gebruikelijk. Hele 
creatieve mensen hebben vaak een goed beeldend vermogen.  
 
Bij de Taalportret methode beschrijf je zo beeldend mogelijk een voorwerp uit 
je herinnering dat indruk op je heeft gemaakt. Na een tijdje ervaar je dat je 
beschrijving steeds beeldender wordt.  
 
 

 
In geuren en kleuren vertellen 

  

 



 

 
Deel 14 
Vrij associëren 
 
Bij vrij associëren vertel je alles wat in je opkomt, 
waarbij je in gedachten verschillende zaken met elkaar in verband brengt. Het 
gebeurt vaak bijna automatisch: Bij het woord “zwart” zullen veel mensen 
automatisch “wit” zeggen. De meest voor de hand liggende associaties komen 
altijd eerst.  
 
Unieke, frisse associaties komen altijd later. Het is daarom belangrijk dat je 
gestimuleerd wordt om door te gaan. Bijvoorbeeld:  
 

• Maak een minuut lang associaties bij “boom”. 

• Maak een minuut lang een associatie bij het woord ‘muis” waarbij alle 
associaties geluid moeten kunnen maken.  

 

    
 

                        
 

               

 



 

 
Deel 15 
Vrij associëren bij een beeld, 
met een groep 
 
Teken op een vel papier een eenvoudige vorm, bijvoorbeeld twee cirkels, een 
grote en een kleine, waarbij de kleine in de grote is getekend. Vraag iedereen 
die meedoet om beurten op de rij af of willekeurig door elkaar te roepen wat 
het is.  
 
Bijvoorbeeld:  

• een wiel 

• een donut 

• een oog 

• de letter O 

• een hoed van bovenaf 

• een taps toelopende toren van onderaf 

• twee planeten achter elkaar 

• een eiland in een vijver 

• een spelpion van bovenaf 

• een ronde tafel op een rond vloerkleed 

• een buis 

• enzovoort 
 
Andere vormen die je bijvoorbeeld kunt tekenen: een driehoek, een golvende 
lijn, een cirkel met een streek erdoor, enzovoort.  
 
Je word je ervan bewust dat je iets vanuit verschillende perspectieven kunt 
bekijken en naarmate je langer doorgaat met associëren, worden de ideeën 
steeds verrassender. Een vrije associatieoefening kan een goede warming-up 
zijn voor het echte werk: vrij associëren bij het probleem of vraagstuk dat  
opgelost moet worden.     

 
 Wat is dit?  

 



 

 
Deel 16 
Design Thinking 
 
Design Thinking wordt heel veel gebruikt in bedrijven 
en organisaties, bijvoorbeeld voor het ontwerpen van een nieuw product of 
nieuwe dienst.  
 
Het is een methode die bij uitstek geschikt is voor het oplossen van zeer 
complexe problemen, bijvoorbeeld in je eigen leven, in bedrijven, in landen en 
de wereld (maatschappelijke of sociale problemen). De mens staat centraal 
binnen de methodiek door problemen steeds vanuit menselijke behoeften te 
definiëren. Dit zijn de 5 fasen van de Design Thinking methodiek:  
 

• Heb empathie (inlevingsvermogen in de gevoelens van anderen)  

• Definieer het probleem 

• Genereer ideeën 

• Maak een prototype 

• Test de oplossing en verwerk de feedback die daaruit voorkomt 
 
In de kern draait het er bij Design Thinking om dat je niet te lang blijft steken in 
praten. Als je het vraagstuk eenmaal hebt geformuleerd, begin je zoveel 
mogelijk ideeën te verzamelen, die ook maar enigszins kunnen bijdragen aan 
een oplossing. Dat doe je het liefst door zoveel mogelijk belanghebbenden 
(bijvoorbeeld betrokkenen bij het probleem) te laten samenwerken.  
 

 
  

 



 

 
Deel 17 
Mix & Match 
 
Nieuwe ideeën zijn vaak een combinatie van oude 
ideeën. Iemand die creatief is, kan niet voor de hand liggende combinaties 
mixen tot een nieuw geheel. Aparte combinaties hebben geleid tot grote 
successen in de mode, culinaire sfeer, architectuur en technologie. Denk maar 
aan: 

• Digitale wekker + radio = wekkerradio 

• Fiets + motor = snorfiets 

• Auto + caravan = camper 

Stimuleer je creatieve denkvermogen door twee willekeurige voorwerpen te 
mixen & matchen. Bedenk gekke dingen:  

• Pollepel + gitaar = nieuw slaginstrument 

• Potlood + schoen = tekenwandeling 

• Bakkerij + frisdrankfabrikant = schoollunchleverancier 

 

  
Zebra + kleding = zebrajurk 

 
       Bos + gebouwen = groene stad 

 


