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Bestaat dat eigenlijk wel? Een echt origineel idee? Iets 
dat nog nooit door iemand is bedacht? De kans dat 
je het bedenkt is in ieder geval klein. Uitvindingen 
waaraan een echte doorbraak ten grondslag ligt maken 
maar 1 procent uit van het totaal van uitvindingen. Één 
procent!

99%
En de rest? Die andere negenennegentig procent?
Het gros, 45 procent, bestaat uit verbeteringen van een 
bestaand idee dat al binnen het vakgebied is geïntrodu-
ceerd. 32 procent ontstaat door routineuze handelingen. 
Er is in 18 procent van de uitvindingen sprake van een 
fundamentele verandering waarbij kennis is gebruikt uit 
andere takken van sport. En dan is er nog een schamele 
vier procent van de uitvindingen die ontstaan is door 
het bedenken van een nieuwe toepassing voor een be-
staand inzicht of bestaande techniek. (Bron: Brainstor-
men – het ultieme handboek van Koen De Vos)

Kortom Rob Scholte heeft gelijk als hij zegt:
‘Originaliteit bestaat niet: goede kunst pikt beelden 
op die latent aanwezig zijn in een samenleving. Goede 
kunst vergeet niets.’

Het staat niet voor niets al jaren op onze site ;-)
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DE GEBOORTE VAN EEN IDEE
Niemand weet hoeveel ideeën er 
zijn. En elke dag, elke minuut, elke 
seconde zelfs, komen daar weer 
ladingen bij. We blijven maar nieuwe 
ideeën bedenken. En ik doe daar lek-
ker aan mee; niets is zo leuk als een 
nieuw en vers idee vol potentie en 
goede bedoelingen.

OOGSTTIJD...
Elk idee is een zaadje. En zaadjes 
ontkiemen niet zomaar. Je moet ze 
in de grond stoppen, water geven. 
En je moet geduld hebben. Vaak zien 
we ons hoofd als de grond waarin 
het zaadje moet ontkiemen. Onze 
verbeelding weet er namelijk wel 
raad mee. Voor je het weet heb je een 
weelderige boomgaard met rijp fruit.

CECI N’EST PAS UNE PIPE
In je hoofd is je idee volwassen 
geworden en dat wil je dan niet ver-
pesten met een verkeerde move. Dus 
moet je goed nadenken, plannen op 
papier zetten, onderzoek doen, nog 
meer nadenken.

En plots is je idee te groot om 
zomaar even uit te voeren. Het gaat 
toch wel erg veel tijd en geld kosten 
om het goed te doen. Je hebt het 

prachtige plaatje in je hoofd verward 
met het echte plantje en blokkeert 
daarmee de werkelijke uitvoering 
van je idee. Et voilà, weer een idee 
overleden.

LEKKER WROETEN
De oplossing? Begin bij het begin. 
Maak vieze handen, wroet in de 
grond. Plant het zaadje. Niet in 
je hoofd of op papier, maar in de 
buitenwereld. Trek je hoofd uit die 
wolk terug. Open je ogen. Stop met 
dromen en fantaseren. Ga wat doen. 
Wát je doet maakt niet zoveel uit. Als 
het maar echt is en niet weer zo’n 
schijnbeweging (er een boek over 
lezen, een plan op papier zetten, een 
moodboard maken).

NATUURGEWELD
En het belangrijkste: wees nieuws-
gierig naar je eigen idee. Naar wat 
het allemaal gaat doen. Naar wat er 
in zit. En wat je daar dan weer alle-
maal mee kan. Zonder van tevoren te 
bedenken waar het zou moeten ein-
digen. Laat je leiden door de kracht 
van je idee. Ontwikkel gaandeweg de 
sterke kanten van je idee. Stuur bij 
waar nodig. Begin. Zet een stap. En 
dan nog één.



BRAINSTORMEN 
MET EEN 

OMLEIDING
Af en toe blader ik eens door het boek 

Brainstormen – het ultieme handboek* met op 
de cover de fantastische belofte: 50.000 ideeën 
per dag. Het stikt in dit boek van de technieken 
om je hersens aan het werk te zetten en zinvolle 

ideeën te bedenken. Werken met deviators is 
zo’n techniek.



NIET RECHTSTREEKS
Deviators zijn manieren om van gebaande paden af te wijken, ongebruike-
lijke gedachtes op te roepen, andere richtingen in te slaan. Je kunt ze ook 
omleiders noemen. Precies wat je nodig hebt als je op zoek bent naar een 
originele invalshoek. Want de weg naar een goed idee is zelden een recht-
streekse.

Zo kun je de opdracht moeilijker maken. Of juist makkelijker. Of de houding 
van een luiaard aannemen. Of componenten herschikken. In het boek wor-
den er elf uitgelegd.

SCHADELIJK?
Van de deviators is er één waar ik niet zoveel mee kan: benut de schadelijke 
effecten. Het zit hem in het woord ‘schadelijk’. Dat is zo negatief dat ik er 
eigenlijk niet over na wil denken.
Maar wat nu als ik eerst eens een ander woord bedenk, iets waar ik niet zo’n 
afkeer van heb. Bijvoorbeeld ‘afval’ of ‘onproductieve dingen’. En flits, flits, 
daar gaan die grijze cellen alweer. 

Dat was nu juist een van mijn favoriete hoofdstukjes uit het boek REWORK**: 
Verkoop je bijproducten. Ze hadden het daarin letterlijk over zaagsel, een 
waardevol bijproduct voor de houtverwerkende industrie...

OMLEIDEN
Verkopen is maar één manier om wat met je bijproduct te doen. Noem het 
gebruiken en je komt bij ons blog uit. Want zo is Zaagsel natuurlijk ook ont-
staan: als een bijproduct van wat we alle dagen doen bij De Zagerij.

Af en toe moet je de ‘omleider’ op zijn beurt ook weer omleiden om hem 
bruikbaar te maken.

* Brainstormen – het ultieme handboek van Koen De Vos

** REWORK van Jason Fried en David Heinemeier Hansson (37signals)



Brainstormen is leuk 

om te doen, ik doe het 

graag. Maar heb jij het 

gevoel dat het voor jou 

niet zoveel oplevert? 

Dan is de kans groot 

dat je je niet aan de 

spelregels houdt.

—  Spelregels voor 

brainstormen?

Ja spelregels.

Want brainstormen is 

niet hetzelfde als een 

discussie of zomaar 

even een balletje 

opgooien. Spelregels 

definiëren de ruimte 

waarbinnen je je vrij 

kunt bewegen.

Ik zet de vier 

belangrijkste regels op 

een rij waarmee je jouw 

brainstorm veel beter 

kunt laten verlopen.
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REGEL 1 
Geef extra aandacht aan naïe-
ve, vreemde en absurde ideeën

Naïeve ideeën kunnen soms ontzet-
tend eenvoudig zijn, iets wat je al 
die tijd over het hoofd gezien hebt. 
Vreemde ideeën kun je gebruiken 
om je eigen aannames te onderzoe-
ken, waarom vind ik dit vreemd? En 
absurde ideeën gooien je perspectief 
om, gaan in tegen de logica en zor-
gen voor een echt nieuwe gedachte.

REGEL 2
Geen hiërarchie

Tijdens de brainstormsessie doen 
rangen en standen er niet toe. Het 
idee van een directeur is even waar-
devol als dat van een portier. Ideeën 
zijn eigendom van de groep, niet van 
één persoon, er is namelijk niet één 
bedenker van het idee.

REGEL 3
Voortborduren op andere 
ideeën

Reageer op de ideeën met een vol-
gende gedachte. Gebruik de ideeën 
die er zijn, luister naar elkaar en ge-
bruik alles wat je ziet, hoort en ruikt 
als impuls voor weer een idee.

REGEL 4 
Maar het aller-, allerbelang-
rijkste is toch wel: het uitstel-
len van je oordeel 

Er moeten zoveel mogelijk ideeën op 
tafel komen. En dan een idee direct 
van een oordeel voorzien is echt fu-
nest. Maar het is zó moeilijk om niet 
te reageren! Ik weet het: een zucht 
is snel geslaakt en van die frons 
tussen je wenkbrauwen ben je je al 
niet meer bewust. Maar hoe moei-
lijk ook, het is van groot belang niet 
meteen je mening te laten blijken. 
Ik zou zeggen: keep smiling! Het zal 
je brainstorm zoveel bevredigender 
maken.

Succes!



BRAIN PICKINGS
www.brainpickings.org
Zelf omschrijft Maria Popova haar 
website als een Lego-schatkist. Vol 
met steentjes afkomstig uit kunst, 
design, wetenschap, technologie, 
filosofie, psychologie, sociologie, an-
tropologie, ecologie, of welke andere 
-logie je kunt bedenken. Om lekker 
mee te spelen en te combineren.

SPACE COLLECTIVE
www.spacecollective.org/gallery
Geen idee waar deze site nou precies 
over gaat, maar de gallery is echt een 
waanzinnige verzameling van beeld, 
hier en daar een tekst. Gewoon om je 
over te verbazen. Je hoeft niet alles 
te begrijpen om het mooi te vinden!

FFFFOUND
www.ffffound.com
Een van mijn favoriete websites is 
ffffound.com: een verzameling van 
afbeeldingen die mensen gebook-
marked hebben. Je kunt er ook je 
eigen verzameling maken, maar dat 
is niet hoe ik de site gebruik. Het 
gaat mij om wat andere mensen er 
op zetten.

Bijzonder aan ffffound vind ik dat 
het voor een heel groot deel ont-
werpen zijn die er opstaan. Ook 
wel foto’s en af en toe een anima-
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tie, maar vooral affiches, boeken, 
mailings, huisstijlen, illustraties, 
t-shirts, verpakkingen, magazines. 
Veel drukwerk dus! De ideale plek 
om de dag te beginnen of om rond 
te hangen als je even niet meer weet 
waar je dat lumineuze idee vandaan 
moet halen.

Ik vind er altijd wel iets wat de boel 
weer op gang brengt.

QUIPSOLOGIES
www.quipsologies.com
Bladerend door mijn bookmarks op 
zoek naar mooie sites kwam ik iets 
tegen wat ik helemaal was vergeten, 
maar waar ik gelijk weer erg blij 
van werd: Quipsologies. Je kunt mij 
natuurlijk altijd triggeren met iets 
dat met een Q begint ;-) , maar dit is 
echt mooi én interessant.

Quipsologies verzamelt dagelijks 
de meest bijzondere, creatieve en 
opmerkelijke projecten, verhalen 
en gebeurtenissen in de wereld van 
grafische vormgeving. Ze verzame-
len dus niet alleen plaatjes, maar 
verwijzen ook naar de plek waar een 
toelichting staat. (En zo kom je weer 
aan nieuwe bookmarks ;-)...)
En gewoon zo mooi. Van kleur, van 
structuur, van contrasten, van typo-
grafie. Smullen!

BUT 
DOES IT FLOAT

... EN NOG MEER!



STAP 1
Je hebt een vraag waar je mee 
zit. Eerst ga je door middel van 
associëren begrippen rondom je 
onderwerp verzamelen. Doe niet 
zuinig, het is niet snel raar.

STAP 2
Teken een matrix met op de 
verticale en horizontale as ruimte 
voor vijf begrippen. Zet de lijnen zo 
dat je ruime vakjes hebt om in te 
schrijven.
Kies uit je associaties tien begrip-
pen die voldoende van elkaar 
verschillen en zet ze in je matrix. 
Je kunt er ook bijvoorbeeld vijf 
verticaal zetten die echt met het on-
derwerp te maken hebben, en ho-
rizontaal vijf die je net op de radio 
gehoord hebt, of in de krant las.

GEGARANDEERD 
NIEUWE IDEEËN 

IN 4 STAPPEN



Het stikt op internet en in allerlei boeken van 
de tips om je hersenen op te zwepen zodat ze 
je fantastische ideeën aanreiken. Maar déze 
manier ben ik daar nooit tegengekomen. Dat kan 
kloppen, ik heb hem namelijk zelf bedacht ;-) :  
de ideeënmatrix.

Dit is echt een heel fijne manier om op ideeën 
te komen! En het is redelijk simpel. Een 
waarschuwing vooraf: maak de matrix niet te 
groot. Beter een paar kleinere dan één heel grote. 
Hier is hoe het werkt:

STAP 3
Werk systematisch (belangrijk!) de 
vakjes van de matrix af. Combi-
neer de twee begrippen met je 
vraag in je achterhoofd. Horizon-
taal of verticaal beginnen maakt 
niet uit, als je maar niet gaat 
kijken welke je leuk of makkelijk 
vindt om te doen. Begin gewoon 
linksboven.

STAP 4
Als het goed is heb je uiteinde-
lijk  een overzicht van 25 ideeën 
waar gegarandeerd iets tussen zit 
wat een nieuwe blik werpt op je 
onderwerp, of een antwoord is op 
je vraag. Pik de beste eruit en ga 
daarmee aan de slag.



WAAROM 
PROTOTYPING 
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In het boek Business Model Generation* komt op een bepaald moment het be-
grip ‘prototyping’ langs. Een ontwerpgereedschap wat je volgens de schrijver 
van het boek ook op andere terreinen in kunt zetten. 

Prototyping gebruik je om ruwe ideeën te visualiseren en ze te onderzoeken. 
Dat doe je door modelletjes te maken. Driedimensionaal. Doel is het creëren 
van opties waaruit je gaat kiezen.

Het bijzondere van prototyping is dat je meer ontdekt. Juist door te doen, en 
niet alleen maar door te denken en wat op papier te schetsen.

Het werkt ook echt zo. Bij het bedenken van onze Zagerij-kalender van 2011 
bijvoorbeeld was prototyping eigenlijk de enige manier om er achter te komen 
wat de goede verhoudingen en maten waren, of het ook meer kon zijn dan 
alleen een kalender (maar ook handig om mee te plannen én een inspirerend 
kado voor onze relaties) en hoe alle losse onderdelen als een mooi pakketje op 
de post konden.

Waarom nou dat woord ‘prototyping’? Waarom niet gewoon ‘uitproberen’, ‘ex-
perimenteren’, ‘schetsen’ of ‘verschillende versies maken’? Tja, die termen heb 
ik natuurlijk vaak gehoord en gelezen, maar bij mij viel op de een of andere 
manier het kwartje niet. Ik werd pas getriggerd bij het woord ‘prototyping’.

Prototyping is voor mij de juiste balans tussen een schetsmatige uitwerking en 
je verliezen in details. Het is serieuzer dan schetsen, want het is tactieler. Het 
gaat verder dan een krabbel op papier. Het brengt je op ideeën.

*Business Model Generation van Alex Osterwalder en Yves Pigneur



WETEN IS NIET 
GENOEG, WE MOETEN 
TOEPASSEN.
WILLEN IS NIET 
GENOEG, WE MOETEN 
DOEN.
— GOETHE
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