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Creatieve Denkvaardigheden
Wees nieuwsgierig

 
Versterk je innerlijke drang 

om te leren.
 

Benadruk de essentie*
 

Stel vast wat het meest
belangrijk of essentieel is in

elke gegeven situatie.

Creëer en overweeg veel
alternatieven*

 
Ga voorbij de voor de hand

liggende oplossingen, ideeën of
mogelijkheden en creëer een
veelheid aan alternatieven. 

Basisvaardigheden

Vaardigheden voor
betrokkenheid

Vaardigheden voor
de toekomst

De essentiële vier

Focus op emoties

Neem risico
 

Wees bereid om actie te
ondernemen in de hoop een

gewenst resultaat te bereiken. 
 

Zet speelsheid en humor in*
 

Maak je omgeving een plek
met plezier en kinderlijk

genieten.
 

Gebruik je fantasie 
en geniet ervan*

 
Gebruik je verbeeldingskracht

om ervaringen te verrijken.
 

Wees flexibel*
 

Verander je instelling, zodat
 je dingen anders kunt doen.

 

Wees mindfull
 

Dompel je volledig onder 
in het hier en nu.  

 

Wees origineel*
 

Laat het voor de hand
liggende los en zoek naar

meer vernieuwende
mogelijkheden.

Blijf open staan*
 

Geef niet toe aan het verlangen
om zaken zo snel en eenvoudig

mogelijk af te ronden en
voortijdig af te sluiten.

Kijk er eens anders naar*
 

Bekijk dingen vanuit
verschillende perspectieven,

standpunten of
denkrichtingen.

 

Omarm de uitdaging*
 

Ontwikkel een open houding,
zodat je uitdagingen als

nieuwe mogelijkheden ziet.
 

Wijd uit, maar niet
overmatig*

 
Voeg details of ideeën toe en
ontwikkel deze en werk details

uit voor implementatie.
 

Dans en zing!*
 

Gebruik zintuigen als voelen
en horen en reageer op 

geluid en beweging.
 

Visualiseer zaken uitbundig 
en kleurrijk*

 
Gebruik levendige, opwindende

beelden; creëer kleurrijke en
spannende beelden die alle vijf

de zintuigen aanzetten.

Omarm dubbelzinnigheid
 

Ontwikkel het vermogen om
onzekerheden te omarmen.

 

Doorbreek en verleg grenzen*
 

Kijk buiten de voorgeschreven
voorwaarden. 

Plaats ideeën binnen 
de context*

 
Plaats kleinere delen van
ervaringen in een groter

kader; maak betekenisvolle
verbindingen tussen zaken. 

Neem een kijkje 
in de toekomst*

 
Voorspel en onderzoek

mogelijkheden en situaties die
nog niet bestaan en maak je er

al een voorstelling van. 
 

Wees je bewust van emoties*
 

Ben je bewust van gevoelens;
gebruik, vertrouw en reageer 
op emoties om mensen en
situaties beter te begrijpen. 


