
Hoe word ik een goede spion? 
Hoe probleemoplossend vermogen stimuleren? 

 
Hilde Van Dyck 



HILDE 
-  Master Industrial & product Design 
-  Post Graduate Usability Design 
-  AMS Building innovative 

organisations 
-  IDEO Leading for creativity 
-  Certified stress & burnout coach 

-  Master  & Certified Lego®	Serious	Play®	
facilitator 

TRACK last 7 years 
-  Monkeyshot 

-  Peel 
-  House of Innovation 
-  Farm of Inspiration 
-  Paper Plane Pilots 
-  COCD 
-  Crew of Inspiration 

About 



Play. 
Create. 
Innovate. 



Waarom? 



KINDERSPELEN  (1560)   

Pieter Bruegel de Oude 

Spelen is van 
alle tijden 



“Play is an indicator of psychological 
and physical well-being. It is usually 
the first activity to disappear if an 

individual is stressed, anxious, hungry 
or ill. ” Held & Spinka, 2011 



Waarom nog? 



“You can discover more about  
a person in 1 hour of play  

than in a year of conversation” 
Plato 



“PLAY is the highest form of research. ” 
Albert Einstein 



PLAY matches people with their talents  
 

Deloitte, unlocking the passion of the explorer 
Gartner, Foster a growth, not a fixed mindset 



“De creatie van iets nieuws wordt niet 
gerealiseerd door het intellect, maar 

door het instinct dat aanzet tot spelen. ” 
Carl Jung 



We are born 
creative 
geniuses and 
the education 
system dumbs 
us down, 
according to 
NASA scientists 
 



It’s paradoxical that a little bit of 
“nonproductive” activity can make one 

enormously more productive and 
invigorated in other aspects of life. 

Stuart Brown, founder of the national institute of Play 



Let’s play! 



Imagine … 



Wat is hier nu gebeurd? 



REPRODUCTIEF DENKEN 



•  lineair	van	A	naar	B	

•  altijd	een	mening	of	oplossing	

• werkt	vanuit	kennis	en	ervaring	

• maakt	gebruik	van	denkpatronen	

•  voorkeur	voor	de	bekende	weg	

•  tevreden	met	één	oplossing	

REPRODUCTIEF DENKEN 



PRODUCTIEF DENKEN 



• Vermijd	het	liefst	elke	sleur	

• Houdt	van	originaliteit	

• Wil	het	graag	anders	doen	

•  Zoekt	nieuwe	mogelijkheden	

•  Is	gericht	op	de	toekomst	

• Denkt	in	kansen	

PRODUCTIEF DENKEN 



Mel Rhodes - 1961 

4P’s van 
creativiteit 



Hoe doen we dat nu? 



EUREKA! 



•  63%	onder	de	douche,	in	bad,	op	toilet,…	

•  51%	in	bed:	in	slaap	vallen,	dromen,	ontwaken,..	

•  42%	Onderweg:	auto,	motor,	fiets,	file,..	

•  30%	al	wandelend,	de	hond	uitlaten,…	

•  25%	tijdens	sporten,	fitness,	hardlopen,	…	

•  22%	onverwachts:	koffiehoek,	google	

•  20%	bij	lezen:	muziek,	borrel,	TV,	…	

•  19%	mediterend:	stille	plek,	laten	rusten,	…	

EUREKA 



7 manieren  
om je probleemoplossend vermogen 

‘aan’ te zetten of te stimuleren 





“Hoe kunnen we …” 
 

HOE = oplossingsgericht 
KUNNEN = optimistisch 

WE = collaboratief 
 

#2 START MET  DE JUISTE 
VRAAG 



#3 STEL JE 
OORDEEL UIT 

KEUZES CREEREN vs KEUZES MAKEN 
ER IS EEN TIMING VOOR ALLES 



JA MAAR … 





#4 VERBINDINGEN 
MAKEN 
JA EN IN PLAATS VAN JA MAAR … 

BOUW VERDER OP IDEEËN VAN ANDEREN 



#5 
ONDERZOEKEND 

WAARNEMEN 
EN STEEL MET JE OGEN 



HOEVEEL VIERKANTEN  
ZIE JE? 





CREATIVITEITSTECHNIEKEN 



#7 SPEEL. 
IN EEN OMGEVING WAAR JE JE VEILIG VOELT OM TE PROBEREN 

 



Society 

Make boring stuff fun 

https://www.youtube.com/watch?

v=2lXh2n0aPyw 

 



Make boring stuff fun 

https://www.youtube.com/watch?

v=Oe3TsxVSnpg 

 

Society 



#7+1  
Creëer een 
omgeving om te 
spelen & te 
groeien  

10 dimensies van een 
creatief klimaat volgens 
Ekvall- 1996 



www.playfulness.be 
www.farmofinspiration.be 
www.crewofinspiration.org 
 
 
Hilde Van Dyck 
+32496238414 
hilde@paperplanepilots.be 
hilde@farmofinspiration.be 

BEDANKT! 


