
12 tips voor ideegeneratie

HELDER UITGANGSPUNT
Start met het formuleren van een centrale vraag/probleemstelling en een doel. Het moet voor
iedereen glashelder zijn waarom, waarover en voor wie (klant, eindgebruiker, etc.) er ideeën
gegenereerd worden. Bepaal dit bij aanvang samen en noteer het op een whiteboard of flipover.
Zorg ervoor dat de centrale vraag kort, eenvoudig en SMART is. 

1.

Het doel van divergeren is: zoveel mogelijk verschillende ideeën of oplossingen
bedenken voor een centrale vraag. Hoe meer, hoe beter. Maar hoe doe je dat? 
De Creativity Club geeft je 12 tips!

ALTERNATIEVEN BEDENKEN
Je hersens zijn erop gericht om in eerste instantie alleen de meest voor de hand liggende
oplossingen te bedenken. Pas wanneer je jezelf dwingt meer alternatieven te bedenken (dus ook
ideeën die in eerste instantie belachelijk of onhaalbaar lijken) kom je uiteindelijk tot een creatievere
oplossing en een beter resultaat.

2.

PERSPECTIEF WIJZIGEN
Alles wat jij waarneemt, doe je door je eigen bril. Maar wat zie je als je een andere bril opzet? Zoom
eens in of uit op het ontwerp of probleem. Of probeer het te bekijken vanuit een andere rol,
bijvoorbeeld vanuit het klantperspectief. Het kan je beeld over het onderwerp compleet veranderen.
(TIP: zes denkhoeden van De Bono)
 

3.

BEELDDENKEN
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Maak daarom schetsen of tekeningen van het probleem
of van je idee. Het maakt het voor je hersenen gemakkelijker om te associëren en voor je collega’s
gemakkelijker om te begrijpen wat jij bedoelt. Bedenk dat de meeste mensen beelddenkers zijn.

4.

START IEDER VOOR ZICH
Als je gaat brainstormen met collega’s, geef dan iedereen individueel eerst even de tijd om ideeën
te bedenken. Gebruik bijvoorbeeld methodes als Brainwriting of Crazy8 (in 8 minuten 8
verschillende ideeën bedenken) om dit te organiseren. Gebruik deze input als basis en inspiratie
voor het vervolg!
 

5.

OORDEEL UITSTELLEN
Ken je dat? Wanneer je een idee bedenkt of aanhoort, je hoofd direct oordeelt: dit gaat niet werken,
het kost te veel geld, dat willen klanten toch niet, daar hebben we geen tijd voor… etc. Dodelijk
voor goede ideeën! Het is juist de kunst om een idee niet direct af te wijzen, maar erop voort te
borduren. Zo geef je het de kans om te ontwikkelen tot een echt vernieuwend idee.

6.
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ASSOCIËREN
Associëren is het één met het ander in verband brengen. Het is iets wat je automatisch doet zonder
erbij stil te staan en het is een nuttig instrument voor creatief denken. Zet bijvoorbeeld een centraal
onderwerp op papier en schrijf daaromheen alles wat in je opkomt dat jij in verband brengt met dit
onderwerp. Wedden dat daar een ingang tussen zit voor een briljant idee. 

7.

MIX AND MATCH IDEEËN
Echt vernieuwde ideeën ontstaan vaak uit een combinatie van inzichten of perspectieven. Het is de
kunst om in een groepsproces voort te borduren op elkaars inzichten of deze met elkaar te
verbinden. Klinkt logisch, maar velen zijn geneigd vast te blijven houden aan eigen plannen en
ideeën. Zonde, want een idee wordt altijd beter als je anderen vraagt om hun mening en input.

8.

BE BOLD (WEES MOEDIG)
Onzekerheid en angst zijn enorme creativity killers. Het weerhoudt je ervan ideeën te delen omdat
je onderzeker bent over je voorstel of bang bent voor kritiek of afwijzing. Creativiteit vereist moed
(en gelijkheid, veiligheid en vertrouwen binnen het team). Zet daarom je rebellen-pet op en toon
ballen. Ook jij bent creatief. Laat het de groep maar eens zien!

 

9.

CHECK AANNAMES
Je hersens zijn er op gericht om in eerste instantie alleen de meest voor de hand liggende
oplossingen te bedenken. Pas wanneer je jezelf dwingt meer alternatieven te bedenken (dus ook
ideeën die in eerste instantie belachelijk of onhaalbaar lijken) kom je uiteindelijk tot een creatievere
oplossing en een beter resultaat.

10.

OPEN YOUR MIND
Stap eens voorbij je vaste denkpatronen en gewoonten en open letterlijk je mind. Probeer de
wereld eens te bekijken in open modus. Zet je nieuwsgierigheid op standje maximaal. Laat je
fantasie de vrije loop en verbaas je, verwonder je en stel continu vragen. Dit is dé mindset voor de
meeste briljante ingevingen. 

 

11.

DE 'STAND-BY' STAND
Pak af en toe een pauze en maak bijvoorbeeld even een wandeling (zonder al te veel te praten).
Het geeft je hersenen de kans om even op ‘stand-by’ te staan. In die modus verwerken je hersenen
alle informatie en leggen ze nieuwe verbindingen. Grote kans dat je na de wandeling weer vol
nieuwe ideeën aan tafel schuift. 

12.
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