
1

HBO Bedrijfskunde /
Marketing management

Raymond Reinhardt
3R Business Development

raymond.reinhardt@3r-bdc.com
©3R

o.m. gebaseerd op het boek 
Design thinking van auteur 
dr. ir. Guido Stompff.

2

DESIGN THINKING

Creativiteitstechnieken

M Beyond brainstorming
    Ideeën ontstaan bij ons zelf, en nog vaker tussen
    onszelf en anderen.
    Vaak wordt getracht ideeën te genereren, wat
    dan al gauw als ‘brainstorming’ wordt
    aangemerkt.
    Maar brainstorming ontaardt vaak in een soort
    consensus voor een bepaald idee, terwijl het idee
    lang niet succesvol kan blijken te zijn.
    Om de kans op succes voor ideeën te vergroten
    dienen enkele principes van creativiteits-
    technieken in acht genomen te worden.
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DESIGN THINKING

Creativiteitstechnieken

M Principes
    Het uitgangspunt van alle creativiteitstechnieken
    is in feite: ‘meer is beter’. 
    De beste manier om goede ideeën te krijgen is
    door heel veel ideeën te bedenken.  Goed of
    slecht, meer of minder kansrijk, praktisch of juist
    niet, het maakt allemaal niet uit. 

    Probleem hierbij is om niet vast te blijven steken
    in één kader, één frame, maar ervoor te zorgen
    dat mensen out of the box gaan denken.



4

DESIGN THINKING

Creativiteitstechnieken

M Principes
    F Geen kritiek
        Alhoewel veel mensen de neiging hebben om
        op- of aanmerkingen te geven bij het uiten van
        ideeën van anderen, is dit killing voor de
        creativiteit. 
        Het gevolg van kritiek uiten is dat de ander niet
        verder voortborduurt op zijn/haar idee.
        Verder kost dit teveel kostbare tijd door
        verdediging en onnodige reflectie.
        Beter kan men hier ‘gas geven’ door uitingen in
        de zin van: ‘ja, en ...’ 
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Creativiteitstechnieken

M Principes
    F Wilde ideeën, prima!
        Wilde of zelfs woeste ideeën kunnen misschien
        heel vreemd overkomen, maar vormen vaak
        een rijke bron voor onverwachte wendingen in
        een brainstormsessie.

        Duurzame, supersnelle lange-afstands-
        transport van mensen?  Misschien wel via
        teletransport (StarTrek) en pijplijn, uiteindelijk
        tot hyperloop !
        Wilde ideeën leiden tot andere manieren van
        denken, tot andere frames.
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Creativiteitstechnieken

M Principes
    F Ideeën combineren
        Wanneer inzichten en ideeën worden
        gecombineerd, ontstaan vaak nieuwe en soms
        zelfs betere ideeën. 
        Dit principe kan worden gestimuleerd door
        bijv. vergelijking van een probleem in een
        ander perspectief: ‘afval is voedsel’ of ‘afval is
        energie’.
        Of door biomimicry (bio-imitatie) toe te
        passen: kijken hoe vergelijkbare problemen in
        de natuur worden opgelost. (Voorbeelden??)
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Creativiteitstechnieken

M Principes
    F Weglaten of veranderen
        Soms kunnen belangrijke elementen in de
        ideeëngeneratie worden weggelaten of
        veranderd om te kijken hoe het probleem
        verandert en welke oplossingen dan worden
        bedacht.

        Laat bijv. bestaande of traditionele vormen of
        helemaal weg en ga uit van iets totaal anders.
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Creativiteitstechnieken

M Principes
    F Divergeren én convergeren
        Divergeren gebeurt wanneer ideeën worden
        gegenereerd. Convergeren gebeurt wanneer de
        ideeën worden gefilterd en er keuzes gemaakt
        worden. 
        Zowel divergeren als convergeren zijn van
        belang, en allebei ook lastig.  

        Het genereren van veel ideeën is vaak al pittig
        genoeg, maar het vinden van dat ene
        succesvolle idee is minstens zo uitdagend !
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    F Divergeren én convergeren
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M Principes
    F Divergeren én convergeren
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Creativiteitstechnieken

M Praktische vuistregels voor sessies
    F 2 problemen: urgentie en betrokkenheid
        Workshops kunnen tot geweldige
        ideeën leiden, en ook tot grote frustraties.
        Dit heeft vooral te maken met 2 problemen:
        urgentie en betrokkenheid:

        G urgentie: wanneer de deelnemers geen
            ‘sense of urgency’ hebben bestaat dan
            nauwelijks een noodzaak tot verandering;

>>
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Creativiteitstechnieken

M Praktische vuistregels voor sessies
    F 2 problemen: urgentie en betrokkenheid
        Workshops, 2 problemen, vervolg:

        G betrokkenheid: wanneer de sessie bedoeld is
            om mensen ‘erbij te betrekken’ zullen de
            resultaten er weinig toe doen, als men maar
            ‘betrokken’ is.  
            Erger wordt het wanneer deelnemers hoe
            dan ook niet betrokken zijn. 
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Creativiteitstechnieken

M Praktische vuistregels voor sessies
    F Stel vragen zoals ‘op welke manier...’ of ‘hoe
        kun je...’  
        Deze en vergelijkbare vragen ‘dwingen’
        deelnemers in oplossingen te gaan denken,
        niet in problemen.
        Providing solutions in plaats van problem
        solving.

        Nb.: ‘wat’ en ‘waarom’ vragen kunnen hier
        beter niet gesteld worden.  Ze kunnen wel
        dingen benoemen of oorzaken e.d. benoemen,
        maar dagen niet uit tot het in actie komen.
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Creativiteitstechnieken

M Praktische vuistregels voor sessies
    F Vraag toestemming en commitment van
        deelnemers.  
        Soms zullen deelnemers zich tijdens sessies
        afvragen wat ‘nou feitelijk de bedoeling is ’,
        misschien zelfs in verzet treden.  Het is dan
        zeker nodig om toestemming en toewijding te
        vragen, en pas na afloop van de sessie nader te
        reflecteren. 
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Creativiteitstechnieken

M Praktische vuistregels voor sessies
    F Afwisselend divergeren en convergeren   
        Tijdens sessies is het van belang om goed door
        te divergeren, en ook af en toe te convergeren:
        de methodiek van ‘wyberen’.  

        Door op deze wijze tussentijds de resultaten te
        bespreken, kan afstemming plaats vinden, bijv.
        over nadere interpretatie van het probleem.
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M Praktische vuistregels voor sessies
    F Duidelijke rollenverdeling  
        Workshops werken beter wanneer er duidelijke
        rollen zijn aangegeven: 
        G een facilitator, die de workshop voorbereidt,
            deze begeleidt en op de tijd let. De facilitator
            houdt het proces in de gaten, maar is zelf
            géén deelnemer;

        G een probleemeigenaar, die wat zal gaan
            doen met de resultaten.  Deze kan bijv. een
            manager of opdrachtgever zijn, en zal
            meestal ook zelf géén deelnemer zijn.
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M Praktische vuistregels voor sessies
    F Sensitizing 
        Wanneer deelnemers aan workshops weinig
        voorkennis omtrent het probleem hebben, zal
        er tijd nodig zijn om het goed te begrijpen. 
        Dit kan in belangrijke mate worden voorkomen
        door de deelnemers als voorbereiding van te
        voren relevante opdrachten te geven. Bijv. het
        laten maken van foto’s of het laten noteren van
        bijzonderheden betreffende het probleem. 
        Hierdoor zijn ze tijdens de workshop meer
        betrokken, hebben meer gevoel bij het
        onderwerp:  sensitized. 
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M Praktische vuistregels voor sessies
    F Convergeer naar enkele goede ideeën 
        Beëindig de workshop met een eindpresentatie
        aan de probleemeigenaar, met daarin enkele
        goede ideeën.  Niet slechts één idee, en ook
        niet een stapel ideeën, maar bijv. 3 à 5 zinvolle
        ideeën waarmee de probleemeigenaar
        werkelijk verder kan.
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M Divergentietechnieken
    F Reageren op elkaar 
        Zoals bij brainstorming gebeurt, zorgen
        onderlinge reacties op een voorgesteld idee
        voor verdere divergentie, zo lang er geen
        sprake is van kritiek. 
        Probleem hierbij ontstaat met name bij
        introverte deelnemers die mogelijk door
        anderen worden ‘overschreeuwd’.

        Brainwriting, waarbij ideeën in stilte worden
        opgeschreven en onderling verdeeld voor
        verder divergentie, kan dit oplossen.
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M Divergentietechnieken
    F Associaties 
        Betreft een techniek waarbij de deelnemers
        ideeën genereren door 2 schijnbaar irrelevante
        dingen met elkaar te verbinden.  Dit kan bijv.
        aan de hand van kaartjes met woorden of
        beelden te plaatsen naast een visualisatie van
        de probleemstelling, waarna de deelnemers
        verbanden proberen te leggen.
 
        Dit proces stimuleert de creativiteit en dwingt
        tot het denken vanuit andere frames (zgn.
        forced fit).
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M Divergentietechnieken
    F Analyse / analytische technieken 
        Hierbij benoemen de deelnemers op
        systematische wijze alle factoren die invloed
        kunnen hebben op het probleem, en leggen de
        onderlinge relaties vast.
        Een bekende techniek hierbij is mindmapping.
        Een variant hiervan is een brown paper sessie,
        waarbij niet het probleem centraal staat, maar
        een proces.  Ideeën worden met post-its op het
        bruine pakpapier geplakt.
        Weer een andere variant betreft customer
        journey mapping.
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M Divergentietechnieken
    F Systematische aanpak 
        Hierbij worden deelnemers op systematische
        en gestructureerde wijze gedwongen om na te
        denken over combinaties van oplossingen waar
        ze zelf niet snel op zouden komen. 
        Het probleem wordt hierbij opgesplitst in
        deelproblemen die onafhankelijk van elkaar
        zijn.  Vervolgens worden de deeloplossingen
        van deze deelproblemen met elkaar
        gecombineerd om zo tot geheel nieuwe ideeën
        te komen.
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M Divergentietechnieken
    F Systematische aanpak 
        Een variant hiervan is SCAMPER, vooral voor
        het bedenken van nieuwe producten/diensten:
        G Substitute; vervang deelproblemen
        G Combine; combineer deeloplossingen
        G Adapt; voeg andere deeloplossingen toe
        G Modify; pas de deeloplossingen aan
        G Put to another purpose; geef deeloplos-
            singen een ander doel of andere richting
        G Eliminate; deeloplossingen uitdunnen
        G Reverse; deeloplossingen in een andere
            volgorde plaatsen.
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Creativiteitstechnieken

M Convergentietechnieken
    F Clusteren en ordenen 
        Hierbij worden vergelijkbare ideeën geclusterd
        en onderling geordend.  
        Het ordenen kan ruimtelijk gebeuren op een
        groot vel papier, waarbij de onderlinge
        afstanden de onderlinge overeenkomsten
        weergeven.  
        Zo is in één oogopslag duidelijk wat radicalere,
        afwijkende ideeën zijn, en welke ideeën meer
        verband met elkaar hebben.
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M Convergentietechnieken
    F Het kiezen van clusters 
        Dit kan grofweg op 2 manieren:
        G de probleemeigenaar hierbij betrekken en
            laten bepalen met welke clusters (altijd
            meer dan één!) verder gewerkt zal worden;
        G de groep deelnemers zélf laten bepalen met
            welke clusters verder gewerkt zal worden. 
            Probleem hierbij kan zijn dat dominante
            deelnemers hun voorkeuren doordrukken.
            Dit kan worden tegengegaan door iedere
            deelnemer bijv. 5 streepjes te laten verdelen
            over de verschillende ideeën.
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M Planning
    F Globale planningsroute, een voorbeeld (4 uur!):
        G warming-up (10 min.), bijv. paperclipoefening
        G uitleg (10 min.): doel, plan, planning
        G sensitizing doornemen (20 min.): wat is voorbereid
        G 1e divergentiefase (30 min.): ideeëngeneratie
        G 1e convergentiefase (30 min.): clusteren, ordenen,
            reflecteren, kiezen
        G pauze (15 min.)
        G 2e divergentiefase (30-60 min.): uitwerking van 1 of
            meerdere clusters
        G 2e convergentiefase (30 min.): opnieuw clusteren,
            ordenen, reflecteren, kiezen
        G documenteren/uitwerken voor presentatie (15 min.)
        G presentatie aan opdrachtgever (30 min.).


