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Algemeen 
 

1. Innovatie  
Creativiteit komt niet uit de lucht vallen, maar bouwt altijd nieuwe ideeën op iets dat al bestaat. Dat 
kunnen fysieke dingen zijn (materialen, voorwerpen) maar ook ontwikkelingen in de maatschappij, 
wetenschap of politiek.  

Voorbeelden:  

- De boekdruk pers is bedacht uit bestaande bouwstenen. Inkt, papier, letters die je kunt verplaatsen 
en een wijnpers bestonden al, ze zijn gesmeed tot een nieuw idee.  

- Een van de mogelijke oplossingen voor de plastic soup in de oceanen is de Ocean Clean up, een 
combinatie  van bestaande fysieke bouwstenen (grote buis met een afhangend deel, 
oceaanstroming) met een maatschappelijk probleem (milieuvervuiling). 

2. Verbeelding  
Creativiteit gebruikt verbeelding: we zien iets dat we al kennen op een nieuwe manier of met nieuwe 
mogelijkheden. 

Om te begrijpen hoe dit werkt, moet je weten hoe je hersenen werken. Als we normaal gesproken 
iets zien verandert ons brein het visuele beeld naar neurologische signalen. Ons brein interpreteert 
deze signalen door ze te categoriseren.  Bijvoorbeeld: als je een perfect rond voorwerp ziet, dan 
categoriseert je brein het als een ‘bal’. Als het geel is en niet te groot, zal je brein het waarschijnlijk 
categoriseren als een tennisbal. Dus is het neurologisch pad: visueel beeld – categoriseren  

Als je je verbeelding gebruikt werkt het anders. Onze verbeelding ‘pakt’ verschillende stukjes kennis 
uit ons geheugen en stelt het tot iets nieuws samen. Specifieker: verbeelding maakt een afbeelding in 
ons brein. Als we onze verbeelding gebruiken, gaat het neurologisch pad andersom: eerst wordt iets 
gecategoriseerd in iets nieuws en daarna wordt het in een beeld omgezet.  Je kunt je bijvoorbeeld 
verbeelden dat je van een tennisbal een bloemenvaasje maakt: stukje van de bovenkant eraf snijden, 
ringetje aan de onderkant, zodat hij niet omvalt, water en bloemen erin. Dus is het neurologisch pad: 
iets categoriseren – visueel beeld.   

3. Onderzoeken 
Het hele creatieve proces kun je vergelijken met het verkennen van een landkaart die grotendeels 
nog niet verkend is. Sommige belangrijke plaatsen en wegen missen nog, en het proces van 
verkennen is essentieel om de map compleet te maken.  Bij jonge kinderen zie je dat goed: 
materialen verkennen, kijken wat je ermee kan, wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden. Van 
daaruit ontwikkelen kinderen het vermogen om de materialen te gebruiken op een manier die voor 
hen functioneel is. En soms is dat heel anders dan volwassenen bedacht hebben.  

Trial and error is een belangrijk deel van het creatief proces. Juist met trial and error kun je veel meer 
onderzoek en experimenten doen. Zo blijf je als het ware freewheelen op de landkaart. De uitvinding 



van de gloeilamp als voorbeeld kostte een 1000 mislukte pogingen. Telkens werden de fouten van 
een eerdere poging verbeterd in een volgende poging.   

4. Geluk 
Creativiteit stelt ons in staat om in een ‘flow’ te komen. Flow is een situatie waarbij je bezig bent met 
een constante focus op het creatieve proces zonder aan andere – niet relevante – dingen te hoeven 
denken. Het brein in flow toestand is volledig geconcentreerd, optimaal uitgedaagd en maakt zich 
totaal geen zorgen of gedachten over fysieke condities, persoonlijke problemen etc.. Zo vergeet je in 
flow toestand om te eten of je vergeet je afspraken. Hoe komt dit?   
In flow toestand komt dopamine vrij in je brein. Dit helpt je niet alleen om enorm te kunnen focussen 
maar geeft je ook een goed gevoel.  Daarom hebben breinen die zich met creativiteit bezighouden 
gemeenschappelijk dat het heerlijk is om met creativiteit bezig te zijn als ze er volledig mee bezig 
mogen zijn: ‘Het gaat om de reis, niet om de bestemming’. Het gevoel van deze reis beschreef Alfred 
Hitchcock toen hem gevraagd werd om een definitie van geluk te geven: ‘Je nergens anders zorgen 
om te hoeven maken, behalve de dingen die creatief zijn en niet destructief.’  
 

Persoonlijk 
5. Probleem vinder  

In het proces om creatief problemen op te lossen is het kunnen vinden van problemen net zo 
belangrijk. Een voorbeeld: als je een rivier wilt oversteken, kun je een brug bouwen. Als dit 
problematisch is, kun je jezelf afvragen: waarom bouw ik een brug? Waarom zwem ik niet gewoon 
naar de overkant of gebruik ik een kano? Op deze wijze creëer je een bredere context om je 
probleem op te lossen en door dat te doen, verandert zelfs het probleem. Je kunt ook zeggen: ‘moet 
ik nu echt deze rivier oversteken op dit specifieke punt?’ Als je langs de rivier loopt om zo een betere 
plaats te vinden waar je kunt oversteken, kan het zomaar zijn dat je zelfs een natuurlijke brug vindt.  

Door het probleem te ‘bevragen’ zoek je naar oplossingen en vind je nieuwe problemen. Dit is het 
allerbelangrijkste deel als je een probleem probeert op te lossen. Einstein schreef al dat de grote 
wetenschappelijke doorbraken zijn gemaakt door het herformuleren van oude problemen of het 
ontdekken van nieuwe problemen i.p.v. het oplossen van bestaande problemen.   

6. Probleem oplosser  
Het creatief proces gaat altijd over een divergente zoektocht (zoveel mogelijke oplossingen en 
mogelijkheden vinden) in combinatie met convergent denken (de beste keuzes maken).  

Hoe deze twee manieren samenwerken kunnen we zien als we naar de werking van ons brein kijken. 
Voor divergent en convergent denken gebruiken we verschillende delen van ons brein. De 
rechterhelft is beter in divergent denken: in associatief, holistisch, ruimtelijk en perceptueel denken. 
Simpel gezegd; het is beter in het zien van het grotere plaatje. Deze rechter hersenhelft gebruiken 
we voor verbeelding, dromen en emoties. Onze linker hersenhelft is meer gespecialiseerd in 
analytisch denken en detail, en daarom gebruiken we deze voor convergent denken. Met andere 
woorden: voor logisch, deductief en lineair denken. De rechterkant is dus als de schilder die een paar 
stappen van zijn ezel terug doet om uit te zoomen en zijn hele werk te bekijken nadat hij bezig is met 
een ‘aantal linkerhelft’ details.   



Hetzelfde geldt voor het begrijpen van een grap, ironie of een metafoor; terwijl de linker hersenhelft 
de tekst analyseert, verbindt de rechterkant verschillende elementen, openbaart de humor, slimheid 
of schoonheid van de analogie.  

7. Inzicht  
Typisch aan een probleem dat om een creatieve oplossing vraagt, is dat het oplossen ervan 
onmogelijk lijkt. Vergelijk het met een totaal donkere ruimte waar je zoekt naar het ontbrekende 
stukje van een puzzel, waarbij je niet eens weet of het er wel of niet ligt. Ineens gaat er een lamp 
aan, wordt de ruimte verlicht en zie je het ontbrekende stukje (oplossing). Dat moment noemen we 
inzicht.   

Voorbeeld: Archimedes, gespecialiseerd in wiskunde, natuurkunde en astronomie, kreeg de opdracht 
van de koning om uit te vissen of zijn gouden kroon echt van 100% verguld goud was gemaakt. 
Archimedes kon de kroon niet omsmelten of veranderen in een andere vorm om het volume te 
kunnen meten. Het meten van dat volume echter was essentieel  om te kunnen achterhalen of de 
kroon wel of niet van verguld goud was. De opdracht leek dus onmogelijk en Archimedes struinde 
alle mogelijke kennis uit de verschillende domeinen af om een oplossing te vinden. Maar het 
antwoord was niet te vinden in deze domeinen omdat het verborgen lag in een schijnbaar niet 
relevant domein. Het antwoord kwam op een onverwacht moment, toen Archimedes een bad nam 
en opmerkte dat het water steeg toen hij zijn lichaam in het bad liet zakken. Het water steeg naar 
gelang er meer lichaamsvolume in het water kwam en Archimedes riep: “Eureka!” 

Als inzicht ons brein binnenkomt zien we eigenlijk wat iedereen al eerder zag, maar wat niemand ooit 
heeft kunnen denken.  

8. Harmonie/functie van het onderbewustzijn 
Het verhaal van Archimedes suggereert dat als we maar stoppen met zoeken, het inzicht vanzelf 
komt. In de loop van een creatief proces kan dat inderdaad werken: even niet focussen en ons 
onderbewustzijn het werk laten doen: een tijdje laten liggen, een wandeling maken, naar een 
onbekende plek gaan, waar je weer nieuwe ervaringen en kennis opdoet. Ons onderbewustzijn 
assisteert ons niet letterlijk in het vinden van een goed idee maar rangschikt en ordent onze kennis 
opnieuw. Je zou kunnen zeggen dat het onderbewustzijn onze kennis harmonieus herschikt.   

9. Kijk op de wereld  
Je kunt objectief en subjectief naar dingen kijken. Als je iets maakt is dat altijd subjectief: het is jouw 
visie op een opdracht of idee. Bij het kijken naar kunst of opdrachten die anderen maakten speelt 
subjectief én objectief kijken een rol. Objectief kijken naar iets betekent dat je met je zintuigen 
elementen van een voorwerp of kunstwerk bekijkt. Je kijkt naar hoe het er letterlijk uitziet. 
Bijvoorbeeld een tafel: Je ziet dat hij vier poten heeft, dat hij vierkant of misschien wel rond en dat 
hij bijvoorbeeld een bepaalde kleur heeft. Je voelt dat hij hard is en ruikt misschien ook wel dat hij 
naar hout ruikt. Je geeft er dus geen mening over.  

Als je subjectief kijkt geef je je mening er over of vertel je wat die tafel met je doet. Je kan zeggen of 
je de tafel mooi of lelijk vindt of dat hij je doet denken aan de tafel van je oma. Soms doet eerst 
objectief kijken en beschrijven goed: de mening komt pas later. Soms is juist subjectief kijken 
gewenst. Dat hangt van het doel af dat je ermee hebt. Kinderen kunnen beide manieren van kijken 
leren en leren wanneer je de ene manier inzet en wanneer de andere. Bewustwording van objectieve 
elementen kan kinderen helpen om hun mening te onderbouwen (third level analyse, kijken naar 
kunst etc.).    



10. Motivatie 
Intrinsiek gemotiveerde mensen creëren puur voor zichzelf. Excentriek gemotiveerde mensen 
houden ook rekening met wat de buitenwereld wil. Erkenning speelt hierbij ook een belangrijk rol. 
Beide motivaties helpen het creatief proces hoewel de meeste studies aantonen dat intrinsieke 
motivatie het belangrijkste is. Waarom? Excentrieke motivatie kan nadelig zijn voor het creatief  
proces omdat het makkelijk beïnvloedbaar is door externe factoren. Er bestaan ook combinaties van 
intrinsieke en extrinsieke motivatie. Bij kinderen kun je dit verschil bijvoorbeeld zien bij meisjes die 
vanuit zichzelf altijd bloemen en zonnetjes tekenen. Dat doen ze echt vanuit intrinsieke motivatie, 
niet omdat het van iemand moet. Maar erkenning van die bloemen en zonnen is wel belangrijk, ze 
worden trots aan leerkracht en medeleerlingen getoond.  

 

Creativiteit en de wereld 
11. Communicatie  

Om een nieuw idee te delen met de ‘rest van de wereld’ kun je het vertalen naar een 
communicatieve creatieve vorm. Op die manier kunnen anderen het zien en/of ervaren. Denk hierbij 
aan een gedicht, dans, theaterstuk, boek, film etc..  

12. Interactie  
Uitwisseling met andere mensen is essentieel voor het ontwikkelen van creativiteit. Als we inzoomen 
op de creatieve connectie tussen twee individuen, zien we een enorme meerwaarde als ze elkaar 
verrijken met nieuwe perspectieven en invalshoeken. Daarom is vertellen over wat je gemaakt of 
ontwikkeld hebt en ook uitwisselen tijdens het maken ook zo vruchtbaar: je bekijkt de zaak even van 
een andere kant en kan op grond daarvan zelf weer beslissingen nemen over de voortgang.  

13. Persoonlijk creatief en historisch creatief 
We onderscheiden persoonlijk creatief en historisch creatief zijn. Op persoonlijk vlak zijn we allemaal 
wel eens creatief te noemen: een maaltijd maken van toevallig beschikbare ingrediënten, de weg 
terugvinden naar je hotel in een vreemde stad of een subtiele woordspeling kunnen maken in een 
gesprek. Door deze acties gebruiken we ons brein op een creatieve manier. Echter, deze creativiteit 
zal nooit het publieke domein bereiken omdat ze enkel en alleen voor persoonlijk gebruik is. In 
andere woorden: de intentie van deze creatieve acties is niet om iets te produceren dat moet kunnen  
overleven in een bepaald creatief domein. Als je echter een schilderij maakt en het bij je moeder aan 
de muur hangt is dat wel historisch creatief, hoewel het meestal niet wereldberoemd zal worden. 
Historisch creatief betekent dat je het deelt met de wereld door het te vertalen naar een 
communicatieve vorm. Zo kan de wereld het zien, ervaren en het op waarde schatten.   

14. Combinatie  
Het combineren van kennis uit verschillende vakgebieden en het gebruiken daarvan in het creatieve 
domein levert kunstwerken op van kwaliteit. Een sterk voorbeeld uit vroeger tijden is Leonardo Da 
Vinci, een creatieve geest door zijn grote kennis van verschillende creatieve domeinen en een sterke 
set van cognitieve talenten. Het was vooral zijn vaardigheid om kennis te gebruiken dwars door al 
deze domeinen heen. Bijvoorbeeld de Mona Lisa, geschilderd tussen 1503 en 1516, maakt duidelijk 
dat Leonardo meer over de menselijke anatomie weet dat andere schilders van die tijd. Ook over hoe 
licht over een hoekig oppervlakte valt, of hoe je de illusie van diepte kunt maken op een twee 



dimensionaal geschilderd doek. De sleutel is om alle kennis uit de specifieke domeinen te 
combineren. Ook al lijkt deze kennis zelfs in eerste instantie niet relevant.   

Ook in de moderne tijd zijn er veel linken tussen wetenschap en creatieve domeinen. Voor beide is 
creativiteit vereist. Veel moderne kunstenaars (denk aan videokunstenaars, internetkunstenaars, 
installatiemakers) maken gebruik van wetenschap. De Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen (KNAW) opende in 2014 de Academie van Kunsten, waardoor nu naast 
wetenschappers ook kunstenaars lid zijn. 

15. Verandering: technische en culturele regels  
Zowel techniek als cultuur zijn gebieden die voortdurend in beweging zijn. Om begrepen te worden, 
maar ook om veranderingen binnen een creatief domein door te kunnen voeren,  moet je de 
technische en culturele regels begrijpen en kunnen toepassen. Culturele kennis maakt het mogelijk 
om symbolen, tekens en afspraken te begrijpen. Door culturele kennis snappen we ook hoe publiek 
reageert en hoe culturele kritiek werkt. Op het gebied van fotografie bijvoorbeeld: je kunt eerst leren 
van beroemde fotografen en waarom zij gewaardeerd worden. Ook moet je technische kennis 
opdoen als je je in de fotografie wilt ontwikkelen. Als je eenmaal de nuances van het domein begrijpt 
en je eigen specifiek kwaliteiten ontdekt, ontwikkel je een persoonlijke stijl en visie van jouw positie 
binnen het creatief domein.  

De technische en culturele regels zijn nauw met elkaar verbonden. Een technische verandering kan 
de cultuur veranderen, en visa versa. Voorbeeld: Digitalisering heeft niet alleen het domein 
fotografie geïnnoveerd. Het heeft ook nieuwe tools in vele verschillende andere domeinen 
voortgebracht en daarmee de technische regels verandert in deze domeinen.  

Het domein muziek is een tweede voorbeeld van een domein dat door de digitalisering radicaal 
veranderd is. De uitvinding in de jaren ’70 als ‘sampling’ maakte het mogelijk om muzieksegmenten 
te digitaliseren, te loopen en te integreren in andere fragmenten. Dit resulteerde in nieuwe 
muziekrichtingen zoals hiphop en subculturen zoals graffiti en breakdancing. Het bewijs dat 
technische innovaties een culturele impact kunnen hebben.   

16. Cultuur  
In de westerse wereld staat een product, dat gemaakt is met ‘creativiteit’ voor iets dat zich 
onderscheidt en eruit springt. Niet alleen omdat het ‘nieuw’ is, maar omdat het onze zienswijze en 
interactie met de wereld om ons heen verandert. De ‘waarde’ van creativiteit in de westerse wereld 
ligt daarin: in het creatieve domein gaat het om prikkeling van verschillende zintuigen en om 
prikkeling van nieuwe gedachten. Weliswaar creëren meeste creatievelingen vanuit een innerlijke 
behoefte en vinden ze het niet belangrijk wat de buitenwereld hiervan vindt. Maar toch is waarde 
een belangrijk deel van de maatschappelijke waardering voor een creatief product: het moet je 
zintuigen prikkelen en/of je aan het denken zetten. Een begrip als ‘originaliteit’, dat vaak in verband 
met creatieve producten of processen opduikt, heeft ook te maken met deze maatschappelijke 
waarde. Als iets niet ‘origineel’ is wordt het eerder als goed ambachtelijk gezien dan als creatief en 
kunst. 

 


