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Door het ontwikkelen van je individuele creatieve denkvermogen leer je makkelijk ‘out of the box’ 

denken en kom je dus sneller tot vernieuwende ideeën en oplossingen. Het vergt wat inzicht en training, maar eens je de 

basisvaardigheden onder de knie hebt, wordt creatief denken een attitude die je voor de rest van je leven meedraagt.

Dit Creativity Fitness Program is een aanvulling op BEDENK's basistraining voor creatief denken 

(Creaboost). Op basis van de vijf basisvaardigheden, vind je in dit boekje een aantal gerichte oefeningen die - wanneer je 

ze nauwgezet uitvoert -  jouw creatief denkvermogen aanzienlijk zullen verhogen.

Eén oefening per werkdag (in het weekend ben je vrij). Zo'n oefening duurt vijf tot hooguit vijftien minuten, is 

leuk om doen en geeft je bovendien heel wat positieve energie. Aan het eind van elke werkweek verwen je jezelf met een 

kleine beloning. We wensen je alvast heel veel succes!
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stel je OORDEEL uit

Hoe doe je dat?
•	 behoud	je	verwondering

•	 vermijd	vooroordelen

•	 zeg	niet	altijd	‘ja	maar’

•	 bouw	verder	op	ideeën	van	anderen

•	 zoek	naar		bruikbare	elementen	in	een	idee

•	 stel	veel	vragen

•	 hou	een	positieve	attitude

•	 bekijk	het	door	een	andere	bril

•	 verplaats	je	in	de	ander

Waarom?
Een nieuw idee is als een zaadje: je weet 

nooit van tevoren of het een mooie bloem, 

een lekkere vrucht of gewoon onkruid 

wordt. Geef het idee dus de kans om te 

groeien. En dat doe je in de eerste plaats 

door je oordeel uit te stellen.

Oordeel uitstellen gaat niet vanzelf, want we 

worden geacht om 'kritisch' te zijn. Mag je 

dan geen mening of oordeel meer heb-

ben? Naturlijk wel! Maar vóór je dat oordeel 

uitspreekt zorg je ervoor dat een idee alle 

kansen heeft gekregen die het verdient. De 

chronologie is dus: zwijgen en luisteren, 

vragen stellen, meedenken en pas daarna 

oordelen. En dat vergt wat oefening...



Oefening week 1

Luister naar het nieuws en pik er één onderwerp uit. Probeer nu dit onderwerp te bekijken vanuit het standpunt van 

minstens 3 verschillende betrokken partijen en som de pro's en contra's op. Doe dit gedurende een tiental minuten

Oefening week 2

Denk aan een concrete situatie die jou om één of andere reden ergert (bv. lawaai van de grasmachine, de trein die 

altijd te laat komt, je collega die nooit op tijd komt voor de vergadering, …). Tracht nu de gevolgen die uit deze situatie 

voortvloeien om te buigen naar voordelen voor jezelf. Noteer eventueel op papier. Neem ongeveer tien minuten de tijd.

Oefening week 3

Denk aan een product of een dienst (je auto, je lievelingsprogramma op tv, je favoriete kledingstuk, …) dat je heel leuk 

vindt. Maak jezelf nu ontevreden over het product en schrijf gedurende 5 minuten zoveel mogelijk nadelen op (je mag hier 

erg ver in gaan). Tracht de volgende tien minuten elk nadeel te gebruiken om een verbetering aan het product of de dienst 

aan te brengen.

Oefening week 4

Je wordt als woordvoerder gevraagd voor een politieke partij die het minst jouw voorkeur wegdraagt. Probeer in een paar 

karachtige en overtuigende zinnen te formuleren waarom mensen voor deze partij zouden moeten stemmen. Geef jezelf 

10 à 15 minuten om deze overtuigende speech voor te bereiden
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Hoe doe je dat?
•	 wees	niet	tevreden	met	één	antwoord

•	 er	is	altijd	nog	een	andere/betere	oplossing	

•	 zoek	naar	varianten

•	 ga	voor	gekke	ideeën

•	 ga	voor	veel	ideeën	(quantity	breeds	quality)	

•	 leg	de	lat	gerust	wat	hoger

•	 maak	er	een	wedstrijd	van

•	 ga	op	zoek	naar	originaliteit

denk in ALTERNATIEVEN
Waarom?
Bij het oplossen van vragen of pro-

blemen, zijn rationele denkers best 

tevreden met één antwoord. Die eer-

ste ideeën zijn echter vaak voor de 

hand liggend en dus weinig origineel. 

Wanneer je écht voor creativiteit gaat, dan 

stop je niet bij één antwoord.

‘Quantity	breeds	quality’	schreef	Osborne	

(de grondlegger van brainstormen). Het is 

inderdaad een feit dat hoe meer ideeën je 

bedenkt, hoe meer kans er is dat er ook 

originele en creatieve bij zitten. Ga er dus 

voor! Durf jezelf uitdagen en tracht bij elke 

vraag die je vanaf nu oplost meerdere ant-

woorden te bedenken. 



Oefening week 1

Bedenk voor elk van de volgende steden minstens drie redenen waarom ze niet in het rijtje thuishoren: Brussel – 

Amsterdam – New York – Parijs – Londen – Barcelona. Ga maar door gedurende een tiental minuten.

Oefening week 2

Bedenk	26	nieuwe	en	gekke	koosnaampjes	voor	je	partner/geliefde,	elk	beginnend	met	een	verschillende	letter	van	het	

alfabet. Begin dus bij ‘a’ en eindig bij ‘z’. Love is in the air!

Oefening week 3

Bedenk 26 alternatieve scheldwoorden voor iemand die je haat, elk beginnend met een verschillende letter van het 

alfabet. Begin dus bij ‘a’ en eindig bij ‘z’. Wees vooral grappig en origineel!

Oefening week 4

Luister naar een stukje muziek en omschrijf nadien wat je hebt gehoord door zoveel mogelijk kleuren, geuren, texturen 

en smaken te gebruiken in je omschrijving (bv. het begin klonk heel geel en had een lichtjes zoete toets die langzaamaan 

korrelig begon aan te voelen…). Tracht hierbij toch zo accuraat mogelijk je gevoel weer te geven. Tien à vijftien minuten.
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denk in
ALTERNATIEVEN

stel je
OORDEEL uit

maak nieuwe
VERBINDINGEN

Oefening week 1

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

Oefening week 1 Oefening week 1
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk

Oefening week 2 Oefening week 2 Oefening week 2
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk

Oefening week 3 Oefening week 3 Oefening week 3
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk

Oefening week 4 Oefening week 4 Oefening week 4
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk
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 persoonlijke 4-W
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ANDERS waar
gebruik je

VERBEELDING
WEEKEND
BELONING

DONDERDAG VRIJDAG

Oefening week 1 Oefening week 1
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk

Oefening week 2 Oefening week 2
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk

Oefening week 3 Oefening week 3
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk

Oefening week 4 Oefening week 4
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk
Ik vond deze oefening:

Ik deed deze oefening:

moeilijk

alleen

redelijk

met anderen

makkelijk
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Hoe doe je dat?
•	 zoek	naar	persoonlijke	associaties

•	 maak	een	associatieketting

•	 maak	een	mindmap

•	 zoek	naar	rijmwoorden

•	 zoek	naar	tegengestelden

•	 volg	je	eerste	ingeving

•	 ga	opzettelijk	'mis	verstaan'

•	 wees	niet	bang	om	gek	te	doen

•	 verbind	'onverbindbare'	dingen

Waarom?
Associëren of verbindingen maken is 

een belangrijke vaardigheid die je helpt 

om originele ideeën te bedenken. As-

sociaties zijn erg persoonsgebonden en 

net daarom is de uitkomst vaak heel ver-

rassend. Want je weet nooit op voorhand 

waar je uitkomt.

Tracht zelf zo ver mogelijk te gaan in die 

associaties. Het woord ‘spinazie’ kan je 

verbinden met het woord ‘groenten’ en 

vervolgens met het woord ‘fruit’, etc. Maar 

je	kan	ook	van	‘spinazie’	naar	‘Popeye’	en	

naar ‘superkracht’ etc gaan. Veel interes-

santer!

maak nieuwe VERBINDINGEN



Oefening week 1

Zoek minstens 7 overeenkomsten tussen ‘bloem’ en ‘stofzuiger’. Ga maar lekker gek en absurd, maar zorg ervoor dat je 

dingen vindt die beiden gemeen hebben. Klaar? Doe dan hetzelfde met 'caravan' en 'pollepel'. Een vijf- à tiental minuten 

volstaat.

Oefening week 2

Start bij het woord ‘paddenstoel’ en maak gedurende 60 seconden een associatieketting van zoveel mogelijk woorden 

(bv. paddenstoel > kabouter > klein > microbe > ziek > bed > …). Je hoeft de woorden niet op te schrijven, spreek ze 

gewoon uit en zet een streepje op een blad voor elk woord. Tel nadien de streepjes. Klaar? Begin dan opnieuw met het 

woord ‘trui’ en tracht je record te verbreken. Klaar? Doe het dan een laatste keer met het woord ‘kameel’ en probeer 

jezelf nog te overtreffen.

Oefening week 3

Maak een kettingassociatie van 5 woorden. Start bij het woord ‘banaan’ (je eerste woord) en eindig bij het woord 

‘spaarlamp’ (je laatste woord). Zoek dus de drie associatiewoorden tussenin. Klaar? Begin dan opnieuw bij het woord 

‘ladder’ en eindig bij het woord ‘religie’. En nog een laatste keer! Begin bij ‘vis’ en eindig bij ‘pollutie’.

Oefening week 4

“Het is wit en het kan ontploffen? Een boemkool!” of “Het is groen en het glijdt van een berg? Een skiwi!” Twee klassiekers 

die de meesten onder ons wel kennen. Tracht nu zelf ook zo’n raadseltje te maken. Tip: begin bij je oplossing (een woord 

waarbij een letter is weggelaten, bijgevoegd of veranderd en daardoor dus een grappige absurde betekenis krijgt) en 

formuleer dan je vraag (het is … en het …). Klaar? Doe er dan nog eentje!
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neem ANDERS waar

Hoe doe je dat?
•	 vergeet	wat	je	al	weet

•	 kijk	opnieuw	met	een	frisse	blik

•	 neem	afstand	en	bekijk	het	vanop	een	

andere hoogte of vanuit een andere 

dimensie

•	 probeer	een	ander	perspectief

•	 geef	het	een	andere	functie	of	definitie

•	 gebruik	AL	je	zintuigen	

•	 focus	op	details

•	 blijf	vragen	stellen

Waarom?
Wat we waarnemen is niet altijd wat er is. 

Onze hersenen ontwikkelen een natuurlijke 

filter	die	ons	helpt	om	de	veelheid	aan	in-

formatie te kunnen verwerken. Op zich een 

goede zaak, ware het niet dat we daardoor 

ook heel wat missen. En het is soms deze 

informatie die we nodig hebben om anders 

en dus creatief te gaan denken.

Neem dus even de tijd om naar dingen 

te kijken, te luisteren, te voelen, ... En zet 

daarbij je vooroordelen opzij, want ‘What 

you	see	is	NOT	what	you	get.’	Deze	basis-

vaardigheid kan met wat oefening heel snel 

een reflex worden die je creativiteit specta-

culair de hoogte in stuwt.



Oefening week 1

Neem een voorwerp binnen handbereik. Liefst iets eenvoudigs. Stel je nu even voor dat je dit voorwerp nog nooit hebt 

gezien en dus hoegenaamd niet weet waarvoor het dient. Bedenk minstens 7 nieuwe functies voor het voorwerp.

Oefening week 2

Teken de letter ‘W’ in het midden van een wit blad (of een post-it). Vul deze letter nu aan met een paar lijnen (hoe minder, 

hoe beter) zodat er een herkenbaar voorwerp ontstaat. M.a.w de letter ‘W’ wordt een onderdeel van een nieuwe tekening. 

Klaar? Doe hetzelfde met de letters ‘X’ en ‘T’.

Oefening week 3

Mensen worden geboren, groeien op als kind, worden volwassen om tenslotte te verouderen en te sterven. In elke van 

deze	levensfasen	heeft	de	mens	specifieke	kenmerken,	zowel	qua	gedragingen	als	qua	uiterlijk.	Tracht	deze	organische	

levenscyclus	eens	toe	te	passen	op	een	niet-organische	voorwerp	(bv.	een	auto,	een	GSM,	een	computermuis,	een	

koffiemachine,	…).	Beschrijf	hoe	dit	voorwerp	er	zou	uitzien	en	welke	gedragingen	het	zou	vertonen	in	de	verschillende	

levensfasen.

Oefening week 4

Trek de stad in en ga gedurende 10 à 15 minuten intens en geconcentreerd waarnemen met al je zintuigen. Concentreer 

je	achtereenvolgens	op	je	ogen	(wat	zie	je?),	je	neus	(wat	ruik	je?),	je	oren	(wat	hoor	je?),	je	lichaam/je	huid	(wat	voel	je)	en	

je mond (wat smaak je?). Schrijf zo nauwkeurig mogelijk alles op terwijl je rondwandelt en je zintuigen de kost geeft.
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Hoe doe je dat?
•	 durf	te	dromen

•	 durf	speels	te	zijn

•	 put	uit	je	persoonlijke	ervaringen

•	 verbeeld	je	de	toekomst

•	 alles	kan,	alles	mag

•	 denk	alle	obstakels	weg

•	 durf	risico's	te	nemen	door	hoger	te	vliegen,	

gekker te denken

•	 denk	in	beelden,	klanken,	geuren,	kleuren

•	 ga	zover	je	kan	en	nog	verder

•	 ga	samen	met	anderen	uit	de	bol

gebruik je VERBEELDING
Waarom?

Alle remmen los, want met deze 

vaardigheid gaan we écht ‘out of 

the box’ denken. Je kan ze ook 

zien als een soort ‘containervaar-

digheid’ die iets van alle voorgaande 

vaardigheden in zich heeft, maar nog een 

stukje verder gaat. Hoever je verbeelding je 

brengt heeft veel te maken met in hoeverre 

je durft dingen los te laten.

Niemand kan echt vanuit het niets denken, 

dus ook jouw verbeelding is altijd geba-

seerd op ervaringen. En die ervaringen zijn 

jouw persoonlijke gevoelens, belevingen, 

herinneringen, verhalen, etc. Sta ervoor 

open, durf die ervaringen te omarmen en 

laat ze los op je onderwerp. 



Oefening week 1

Blader door een krant of magazine en stop bij een foto die je aandacht trekt. Indien je weet waar de foto over gaat, laat 

dit	dan	even	los	en	begin	je	eigen	verhaal	te	verzinnen.	Bekijk	de	foto	als	een	scène	uit	een	film	en	verzin	de	hele	film	erbij,	

van start tot plot. Is het een thriller, een komedie, een romantisch verhaal? Ga zover je kan… en nog verder.

Oefening week 2

Stel je voor dat plots iedereen blind wordt. Hoe gaan we onze samenleving dan organiseren. Wat kan je niet meer doen, 

of wat kan je in de plaats ervan doen? Wat zijn de voor- en de nadelen, de gevaren en de kansen? Hoe ziet ons dagelijks 

leven eruit? Schrijf gedurende tien minuten alles neer wat in je op komt.

Oefening week 3

Stel dat mensen vleugels hadden en dus konden vliegen. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Welke praktische gevolgen 

zou dat hebben? Welke nieuwe producten en diensten zouden kunnen worden bedacht? Zouden er nieuwe sporten in 

het leven kunnen worden geroepen? Zijn er verschillende soorten vleugels? Etc…

Oefening week 4

Je zit in de bus, de trein, een restaurant, op café, een openbare plaats,… Kijk eens rondom jou en focus op een groepje 

van 3 à 4 mensen die duidelijk samen horen. Fantaseer over hun onderlinge relatie met elkaar. Wat hebben ze net 

gedaan? Waarover praten ze? Wat gaan ze zo dadelijk doen? Kortom, maak er een mini-soap van en schrijf gedurende 

een tiental minuten je eigen gekke scenario neer.
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Kanunnik De Deckerstraat 20a
2800 Mechelen . Belgium
+32 (0)15 28 91 98
info@bedenk.be
www.bedenk.be

Aan de hand van creativiteit stimuleert 
BEDENK organisaties in verandering 
om vanuit hun eigen expertise betere 
oplossingen te bedenken.

We ontwerpen en begeleiden creatieve 
processen, van brainstorm tot veranderings- of innovatietraject, 

van interne (her)structurering tot strategische positionering of nieuw 

businessmodel. 

Bovendien willen we onze klanten ook leren zelf met creativiteit aan de 

slag te gaan. Daarom geven we trainingen en workshops 

in	business	creativity.	Voor	individuele	medewerkers,	teams	en	

leidinggevenden.

En tot slot kijken we ook naar het grote plaatje en denken graag op lange 

termijn. Daarom investeren we permanent in de ontwikkeling van ons eigen 

model m.b.t. de creatieve organisatie. Zowel bottom-up als 

top-down streven we naar een verankering van creativiteit in het hart van 

de organisatie.

Pieter Daelman
Mechelsesteenweg 271, Bus 1.1
2018 Antwerpen
+32 476 44 52 98�


