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Met veel trots draag ik het boek op aan ons zoontje Dean Nour-E-Dean. 
Hij is vier jaar en gaat naar school. Geen brug is hem te ver; hij klimt, glijdt en springt. 

Dean is een dubbelbloed, eet thuis dadels met kaas; families in Marokko en Nederland om-
helzen hem, vaak innig. Twee temperamenten trekken aan hem, soms vinnig, maar hij blijft 
er koel onder, vecht terug. Want Dean is niet bang voor spoken, zwart of wit, elke hokjesgeest 
die hij ontmoet. Treedt hij hen vriendelijk tegemoet, kleurt hun gezicht rood. Hij laat ze 
Nour, het licht, zien met: ‘Ik ben Dean!’

Breekt oesters open, vernietigt vooroordelen met een glimlach. Schopt tegen de  wereldbol 
als een bal in zijn speeltuin, van Havana tot Aqaba. Ieder die hem ziet, raakt verblind door 
zijn ogen, oost en west. Wij zijn thuis best gelukkig met deze kleine  superheld.





7

Inhoud

Voorwoord� 9

Voor�wie�is�het�boek�bedoeld?�� 15

Opbouw�van�het�boek� 17

Hoofdstuk�1� De�essentie�van�het�creatief�denken�en�analytisch�denken� 19

Hoofdstuk�2� Omgaan�met�diversiteit�in�de�sociale�dienstverlening� 25
2.1	 Contact	maken	en	omgaan	met	verschillen	 30
2.2	 Analytisch	en	creatief	denken:	twee	wegen	naar	de	top	 32
2.3	 Kenmerken	van	creatief	en	analytisch	denken	 35
2.4	 Het	fenomeen	denken		 39
2.5	 Het	denkproces	 40
2.6	 Denken	is	communiceren		 43

Hoofdstuk�3� Creatief�denken�en�analytisch�denken�in�de�praktijk� 47
3.1	 Reflecteren	is	analytisch	denken	 49
3.2	 Creatief	denken	kent	geen	grenzen	 54
3.3	 Creatief	en	analytisch	denken	integreren	is	duurzaam	contact	maken	 59

Analytisch denken 59
Creatief denken 60
De vier spelvormen 61



Creat ief analyt isCh denken

8

3.4	 Creatief	analytisch	denken	toepassen	en	omgaan	met	verschillen	 63
3.5	 De	kracht	van	het	creatief	en	analytisch	denken	 68

Hoofdstuk�4� Oefenen�in�creatief�analytisch�denken� 71
4.1	 Tips	voor	creatief	analytisch	denken	 71
4.2	 Oefeningen	met	metaforen	 73
4.3	 Toelichting	op	de	oefeningen	 76
4.4	 Acht	oefeningen	 77

Deel 1 De Boom (interpreteren en fantaseren) 77
Deel 2 De Reis (voelen en associëren) 81
Deel 3 De Grot (bewust worden en filosoferen) 84
Deel 4 De Kaart (emoties herkennen en uitbeelden vragen) 91

Terugblik�� 95

Bijlage�1� Mimoun�en�de�koning� 97

Bijlage�2� �Mendjisky�laat�de�skyline�van�de�grote�stad��
op�zijn�grondvesten�trillen�� 121

Literatuur� 123



9

Voorwoord

Grote mensen houden van cijfers. Wanneer je hun vertelt van een nieuwe vriend,  
vragen ze nooit het belangrijkste. Ze zeggen nooit: ‘Hoe klinkt zijn stem? Van  
welke spelletjes houdt hij het meest? Verzamelt hij vlinders?’ Maar ze vragen:  

‘Hoe oud is hij? Hoeveel weegt hij? Hoeveel broertjes heeft hij? En hoeveel  
verdient zijn vader?’ Dan pas vinden ze dat ze hem kennen.

Dit	fragment	uit	het	beroemde	verhaal	De kleine prins	van	de	Franse	piloot	en	schrijver	
Antoine	de	Saint-Exupéry	verwoordt	in	een	notendop	de	boodschap	van	mijn	boek.	De	
ander	in	cijfers	proberen	te	vangen	leidt	zelden	tot	verdieping	van	enig	contact.	Daar-
voor	is	de	kwantitatieve	kennis	die	vergaard	wordt	meestal	te	oppervlakkig.	Dat	geldt	
zeker	in	de	sociale	sector,	in	het	bijzonder	in	de	dienstverlening,	waar	de	menselijke	
maat	idealiter	de	boventoon	zou	moeten	voeren	en	omgang	met	diversiteit	een	gegeven	
is.	Daarbij	is	het	persoonlijk	contact	tussen	professional	en	klant	of	cliënt	onontbeerlijk	
voor	het	slagen	van	welke	interventie	dan	ook.	

Dit	boek	geeft	antwoord	op	de	vraag	hoe	professionals	in	de	dienstverlening,	werk-
zaam	in	de	sociale	sector,	in	deze	veelkleurige	samenleving	beter	contact	kunnen	maken	
en	beter	kunnen	omgaan	met	diversiteit.	Dit	doen	we	door	een	nieuwe	denkmanier	te	
demonstreren	die	leidt	tot	beter	omgaan	met	verschillen:	het creatief analytisch denken.

In	 dit	 boek	 laten	 we	 middels	 praktijkvoorbeelden	 zien	 hoe	 contact	 maken	 en	
	omgaan	met	verschillen	beter	kan	door	een	brug	te	slaan	tussen	het	creatief	denken	en	
het		analytisch	denken.	Daarbij	nodig	ik	telkens	de	lezer	uit	om	deze	voorbeelden	te	ver-
gelijken	met	en	te	vertalen	naar	de	eigen	praktijk.	De	hier	gebruikte	casussen	en	citaten,	
die	voor	het	merendeel	zijn	ingebracht	door	sociale	professionals,	zijn	enerzijds	bedoeld	
ter	illustratie	en	anderzijds	ter	inspiratie.	Waar	het	uiteindelijk	om	gaat,	is	om	aan	de	
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slag	te	gaan	met	de	eigen	(werk)ervaringen.	Het	mes	snijdt	aan	twee	kanten:	de	inzich-
ten	die	de	lezer	opdoet	in	dit	boek	past	hij	of	zij	direct	toe	op	de	eigen	voorbeelden	die	
hij	of	zij	(her)kent	in	de	eigen	praktijk.	

Om	het	creatief	analytisch	denken	helder	te	maken	putten	we	uit	de	vele	praktijk-
voorbeelden	op	het	gebied	van	(culturele)	diversiteit	in	de	sociale	sector.	Dit	biedt	ons	
een	duidelijk	afgebakend	kader	om	van	daaruit	ons	creatief	analytisch	denken	verder	te	
ontwikkelen.	Het	gaat	daarbij	om	professionals	en	klanten	of	cliënten,	met	verschillende	
culturele	achtergronden,	die	met	elkaar	in	contact	(willen)	komen.	Vandaar	de	onder-
titel	Omgaan met diversiteit in de sociale dienstverlening.	Dit	slaat	dus	niet	alleen	op	een	
brug	tussen	twee	soorten	denken	en	op	welke	wijze	dat	geïntegreerd	kan	plaatsvinden.	
Het	heeft	ook	betrekking	op	ontmoetingen	tussen	mensen	die	achterhalen	waarin	ze	
zoal	van	elkaar	verschillen	en	elkaar	uitnodigen	denkbeelden	uit	te	wisselen	om		dichter	
tot	elkaar	te	komen.	

De	bedoeling	is	dus	níét	per	se	om	verschillen	glad	te	strijken	of	helemaal	te	over-
bruggen	totdat	er	geen	sprake	meer	is	van	enig	verschil.	Integendeel,	door	de	verschillen	
juist	te	koesteren	is	het	ideaal	telkens:	via	een	dialoog	het	bereiken	van	een	evenwich-
tige	integratie	van	een	gezamenlijk	gedragen	basis	van	uitgangspunten,	waarden,	codes	
en	doelen	om	een	gegeven	vraagstuk	aan	te	pakken,	wat	in	het	belang	is	van	de	twee	
partijen,	bestaande	uit	minimaal	twee	gesprekspartners.	Het	is	nodig	verschillen	tussen	
mensen	te	bespreken	en	uit	te	wisselen	om	te	weten	wat	men	van	elkaar	kan	verwachten:	
wat	men	gelooft,	hoe	men	met	elkaar	wil	omgaan	en	wat	men	concreet	nastreeft.	Ook	
zij	zullen	–	hoe	groot	de	verschillen	ook	mogen	zijn	–	manieren	willen	vinden	waarop	
ze	beter	met	elkaar	kunnen	omgaan.

Het	idee	om	dit	boek	te	schrijven	is	mede	ingegeven	door	mijn	betrokkenheid	bij	de	
Academische	Werkplaats	Diversiteit	in	het	Jeugdbeleid	in	Brabant.	In	deze	werkplaats,	
die	mogelijk	is	gemaakt	met	financiële	middelen	van	ZonMw,	heb	ik	sinds	begin	2010	
geparticipeerd	vanuit	Avans	Hogeschool.	Dit	boek	levert	een	concrete	bijdrage	aan	de	
methodiekontwikkeling	en	draagt	op	een	creatieve	wijze	bij	 aan	de	overkoepelende	
vraag	van	de	Academische	Werkplaats:‘Hoe	ga	je	om	met	diversiteit	in	het	jeugdbeleid?’	
Het	doel	is	om	het	communicatief	en	professioneel	handelen	van	veelal	agogen,	vooral	
in	contact	met	de	jeugd	uit	de	kwetsbare	groepen,	te	verbeteren.	Zo	kunnen	de	ontwik-
kelkansen	worden	vergroot	van	deze	groepen	met	meestal	een	migrantenachtergrond,	
de	niet-westerse	allochtonen.	

Dat	 veel	professionals	 in	de	 zorg	 en	welzijn	behoefte	hebben	 aan	het	 vergroten	
van	hun	intercultureel	vakmanschap	bleek	nogmaals	onderstreept	tijdens	het	congres	
over	het	thema	‘jeugd	en	diversiteit’	dat	de	Academische	Werkplaats	organiseerde	in	
	oktober	2010.	Ruim	honderd	professionals	deden	in	Eindhoven	mee	vanuit	uiteenlo-
pende	werkdisciplines	en	volgden	diverse	workshops.
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Het	 leerwerktraject	 ‘Hoe	ga	 je	om	met	diversiteit?’	 startte	 in	maart	2011	vanuit	de	
Academische	Werkplaats	met	twaalf	professionals,	die	werkzaam	zijn	in	Tilburg	bij	de	
Twern	en	Kompaan	en	de	Bocht	en	in	Eindhoven	bij	Lumens	Groep	en	Combinatie	
Jeugdzorg.	Centraal	daarin	stonden	het	ontwikkelen	van intercultureel	vakmanschap	
en	het	vergroten	van	hun	interculturele	competenties.	Bij	het	verzorgen	van	een	aantal	
workshops	heb	ik	veel	gebruikgemaakt	van	materiaal	voor	dit	boek	en	daarbij	heb	ik	
steeds	weer	nieuwe	inspiratie	opgedaan.	

Zo	heb	 ik	bij	het	eerste	contact	een	oefening	gebruikt	die	 in	dit	boek	terecht	 is	
gekomen.	De	deelnemers	mochten	aan	elkaar	slechts	één	vraag	stellen	om	een	zo	goed	
mogelijke	indruk	te	krijgen	van	de	ander.	De	ander	had	de	taak	om	een	spontaan	ant-
woord	te	geven.	Dit	gaf	onder	andere	een	inkijkje	in	de	soorten	vragen	die	deze	sociale	
professionals	belangrijk	blijken	te	vinden	bij	de	eerste	ontmoeting.	Het	merendeel	stelde	
een	standaardvraag,	waarop	een	standaardantwoord	volgde.	Dat	is	meestal	een	vraag	die	
we	uit	gewoonte	stellen	zonder	erbij	na	te	denken,	zoals:	waar	werk	je,	welke	taken	ver-
richt	je	en	hoe	lang	werk	je?	

Slechts	 een	 enkeling	 durfde	 hiervan	 af	 te	 wijken	 door	 een	 vraag	 te	 stellen	 die	
we		‘normaal’	niet	gewend	zijn	te	stellen	bij	de	eerste	keer,	zoals:	wat	is	 je	 lievelings-
kleur?	Zo’n	onverwachte	vraag	prikkelt	bij	de	ander	direct	de	creatieve	geest.	In	dit	
geval		hoorden	we	hoe	de	keuze	voor	een	lievelingskleur	het	werk	beïnvloedde	van	de	
	antwoordgever.	Zijn	antwoord	was:

‘Mijn lievelingskleuren zijn blauw en rood. Blauw staat voor helderheid, verstand, 

 horizon en vrijheid. Rood staat voor verbinding, liefde, genegenheid en warmte. 

 Allebei hebben ze invloed op mij als mens en professional. Blauw nodigt me uit om 

altijd de horizon te verkennen, verder te kijken, daarboven in de lucht, en met rood 

geef ik aandacht aan wat mij dierbaar is, heel dicht bij mij.’

Bovendien	voorkomt	het	niet	meteen	stellen	van	standaardvragen	dat	we	verzanden	in	
het	zoveelste	standaardgesprek	waarbij	we	niet	verder	doordringen	dan	de	eerste	bui-
tenste	schil.	Bij	het	ontwikkelen	van	intercultureel	vakmanschap	is	het	streven	altijd	
geweest	hoe	je	op	een	zorgvuldige	en	creatieve	manier	ervoor	zorgt	dat	vooral	de	jeugd	
uit	kwetsbare	groepen	vaker	vrijwillig	een	beroep	doet	op	de	preventieve	hulpverlening	
en	minder	gedwongen	belandt	in	de	curatieve	hulpverlening	of	zorg.	Daarvoor	is	het	
nodig	dat	je	doordringt	tot	de	kern	van	wat	hen	raakt	en	dat	je	hen	bereikt.	

Andere	oefeningen,	die	ik	ook	heb	opgenomen	om	contact	te	maken	met	de	ander	en	
jezelf,	zijn	gebaseerd	op	een	Arabisch	sprookje	getiteld	Mimoun en de koning.	Ik	heb	dit	ver-
haal	geschreven	om	migrantenkinderen	in	Nederland	te	helpen	bij	hun	zoektocht	naar	hun	
nieuw	verworven	identiteit.	Het	hele	verhaal	is	achter	in	het	boek	als	bijlage	1	opgenomen.	
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In	dit	boek	dient	het	als	inspiratie	voor	het	oefenmateriaal	voor	het	creatief	analytisch	den-
ken.	Hieronder	volgt	een	korte	impressie	en	achtergrond.	Het	sprookje	gaat	over	Mimoun,	
een	veertienjarige	jongen,	die	in	de	wereld	van	de	geesten	belandt.	Hij	krijgt	van	een	engel	
een	plattegrond	en	de	opdracht	de	koning	te	zoeken.	Als	hij	hem	heeft	gevonden,	kan	hij	
terug	naar	zijn	familie.	Op	de	kaart	kan	hij	de	koning	niet	vinden.	Dus	moet	hij	van	de	
engel		beter	kijken.	Dan	lijkt	het	of	hij	in	een	rechte	lijn	op	de	koning	af	kan	lopen.	Maar	
na	iedere	stap	die	hij	zet,	komen	er	steeds	meer	details	op	de	kaart	en	lijkt	de	koning	verder	
weg.	Wat	volgt,	is	een	lange	ontdekkingsreis.	Onderweg	ontmoet	hij	allerlei	inspirerende	
geesten.	Zo	ontmoet	hij	Ibn	Hindi,	die	op	zoek	is	naar	‘het	boek	der	boeken’	waarin	alles	
staat	wat	al	gebeurd	is	en	wat	gaat	gebeuren.	

Dit	verhaal	is	als	basis	gebruikt	voor	het	educatieve	kunstproject	‘2002	nacht’.	In	dit	
project	komen	beeldende	kunst,	muziek	en	vertelkunst	samen.	Het	sprookje	werd	door	
een	verhalenverteller	opgevoerd	op	scholen	in	Brabant	en	verbeeld	in	een	tentoonstel-
ling	bij	FAXX	podium	voor	hedendaagse	kunst	in	Tilburg.

Dankwoord

Voordat	ik	stap	voor	stap	uitleg	hoe	je	via	creatief	analytisch	denken	tot	de	binnenste	
schil	komt	en	het	boek	positioneer,	wil	ik	een	aantal	mensen	in	het	zonnetje	zetten.	

Allereerst	wil	ik	mijn	grote	waardering	uitspreken	voor	Jan	de	Ruijter.	Hij	heeft	vanaf	
het	allereerste	uur	met	zijn	kritische	noten	continu	mijn	denken	positief	geprikkeld.	
Daarnaast	wil	ik	Siwert	Meijer,	mijn	collega-docent	bij	Avans	Hogeschool,	bedanken	
voor	het	kritisch	en	opbouwend	meelezen.	Ook	ben	ik	Ab	van	de	Wakker	en	Henriëtte	
Maas	–	in	mijn	ogen	de	twee	personen	die	de	kar	trekken	bij	de	Academische		Werkplaats	
Brabant	vanuit	het	PON	in	Tilburg	–	zeer	erkentelijk	voor	hun	steun,	vertrouwen	en	
hun	feedback.	In	deze	werkplaats	hebben	wij	met	mijn	collega’s	Siwert	Meijer,	Els	van	
Beers,	allebei	werkzaam	bij	Avans	Hogeschool,	en	Lidwien	van	Noorden	bij	K2,	advies-
bureau	voor	jeugdvraagstukken	in	Den	Bosch,	prima	samengewerkt.	

We	hebben	als	een	hecht	team	met	veel	plezier	het	leerwerktraject	ontwikkeld	en	
verzorgd.	Ik	wil	dit	docententeam	en	de	twaalf	deelnemers	aan	het	traject	een	grote	
pluim	geven	voor	hun	passie,	inspiratie	en	uitstekende	bijdragen.	Uiteraard	past	een	
woord	van	dank	aan	alle	andere	participanten	van	de	Academische	Werkplaats	die	het	
tot	een	succes	hebben	gemaakt.

Zoals	 altijd	 vormt	 mijn	 vrouw	 Raquel	 Azghari-Wanrooij	 de	 grootste	 bron	 van	
	inspiratie.	Zo	heeft	 zij	mij	op	het	 idee	gebracht	om	 te	kiezen	voor	 een	 schitterend	
	kunstwerk	van	de	wereldberoemde	kunstenaar	Serge	Mendjiski	ter	illustratie	van	mijn	
boek.	Als	kunsthistorica	en	-critica	heeft	ze	een	artikel	gewijd	aan	deze	kosmopolitische	
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kunstenaar	(zie	bijlage	2).	Zijn	Medina de Casablanca	siert,	met	zijn	enthousiaste	instem-
ming,	terecht	de	voorkant	van	mijn	boek.	Daar	ben	ik	heel	trots	op,	want	in	zijn	werk	
herken	ik	de	integratie	van	twee	stijlen	van	denken	die	het	onderwerp	is	van	dit	boek.

Deze	Franse	schilder	slaagt	erin	om	een	perfecte	 integratie	van	het	analytisch	en	
creatief	denken	op	het	doek	te	visualiseren.	Hij	fotografeert	schilderachtige	taferelen	die	
iedereen	herkent	en	kan	ontleden	tot	figuren	en	plaatsen	die	echt	bestaan.	Dit	verwijzen	
naar	de	realiteit	staat	voor	mij	symbool	voor	het	analytisch	denken.	Maar	doordat	deze	
kunstenaar	met	knippen	en	plakken	van	zijn	foto’s	een	totaal	nieuw	en	harmonieus	
beeld	schept,	slaagt	hij	erin	om	ook	het	creatief	denken	te	demonstreren.	Dat	spreekt	
zeer	tot	de	verbeelding.	Met	zijn	nieuwsgierige	en	originele	blik	op	de	werkelijkheid	én	
vakmanschap	laat	hij	zien	dat	hij	het creatief	analytisch	denken	tot	in	de	toppen	van	zijn	
vingers	beheerst.

Tot	slot:	mijn	intentie	is	dat	de	lezer	net	als	de	kleine	prins	een	mooie	en	inspirerende	
ontdekkingsreis	maakt	door	de	wereld	die	hem	of	haar	keer	op	keer	blijft	verbazen.	

Youssef	Azghari
Tilburg,	september	2011
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Voor wie is het boek bedoeld? 

Het	boek	is	in	eerste	instantie	bedoeld	voor	de	professionals	in	de	sociale	sector.	Dit	
vanwege	het	veelvuldig	gebruik	van	talrijke	casussen	en	citaten	uit	hun	praktijk.	Deze	
illustraties	zijn	behalve	uit	mijn	geraadpleegde	bronnen	ook	opgetekend	uit	bronnen	
uit	de	Academische	Werkplaats	 én	 afkomstig	 van	 studenten	 aan	de	Academie	voor	
	Sociale	Studies	bij	Avans	aan	wie	ik	lesgaf.	Ik	heb	veelal	hun	voorbeelden	aangehaald	–	
	waarvoor	ik	ze	nogmaals	bedank	–	om	het	boek	een	extra	praktisch	karakter	te	geven.	
Daarnaast	vormt	dit	boek	een	uitgelezen	kans	om	de	eigen	creativiteit	te	prikkelen	bij	
ieder	die	tegen	de	beperkingen	aanloopt	van	het	analytisch	denken,	dat	momenteel	in	
de	westerse	cultuur	domineert,	om	dilemma’s	op	het	werk	op	te	heffen	of	op	te	lossen.

De	boodschap	van	dit	boek	 is	niet	alleen	bestemd	voor	ervaren	agogen,	maar	 is	
ook	gericht	op	vooral	de	laatstejaarsstudenten	die	zich	verdiepen	en	bekwamen	in	het	
agogisch	werkveld	in	het	hoger	onderwijs.	Daarnaast	is	het	ook	zeer	toegankelijk	voor	
professionals	buiten	de	sociale	sector.	Te	denken	valt	aan	professionals	werkzaam	bij	
de	(semi)overheid,	in	het	bedrijfsleven,	particuliere	organisaties	en	andere	belangstel-
lenden	die	vanuit	hun	professie	of	persoonlijke	redenen	de	kwaliteit	van	hun	denken	
en	handelen	willen	verbeteren.	Daarmee	verdiepen	ze	hun	professionele	houding	in	
contact	met	de	ander.	Door	de	energie	en	tijd	die	zo	vrijkomen,	verhogen	ze	vanzelf	hun	
productiviteit.	

Het	boek	draagt	eraan	bij	om	op	een	originele	manier,	door	het	inzetten	van	een	
juiste	mix	van	creatief	en	analytisch	denken,	in	de	flow	én	kracht	van	de	eigen	kwalitei-
ten	te	komen,	zodat	je	de	ander	met	een	vraag,	kwestie	of	probleem	echt	verder	helpt.	
Het	resultaat	is	een	tevreden	ander	–	dat	kan	een	klant	of	cliënt	zijn	–	die	zich	niet	alleen	
gehoord	voelt	en	begrepen,	maar	ook	verder	geholpen.	De	ander	moet	een	uitweg	zien	
te	vinden	uit	waar	hij	of	zij	mee	worstelt.	Contact	maken	is	daarbij	het	sleutelbegrip.	
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Opbouw van het boek

In	hoofdstuk	1	staan	we	stil	bij	de	meerwaarde	en	de	essentie	van	het	creatief	ana-
lytisch	denken.	In	hoofdstuk	2	leggen	we	de	relatie	tussen	creatief	analytisch	denken	
met		contact	maken	en	diversiteit.	Ik	leg	hier	uit	wat	nodig	is	om	contact	te	maken	en	
waarom	positieve	aandacht	voor	diversiteit	zo	belangrijk	is.	Ik	verbind	ze	meteen	met	
de	voordelen	van	het	nieuwe	denken.	Daarna	gaan	we	na	verkenning	en	verdieping	van	
zowel	het	creatief	als	het	analytisch	denken	in	hoofdstuk	3	aan	de	slag	met	deze	twee	
denkmanieren	in	de	praktijk	om	beter	contact	te	maken	en	om	te	kunnen	gaan	met	
verschillen.	

We	eindigen	dit	boek	met	acht	oefeningen	in	hoofdstuk	4.	Deze	hebben	als	doel	
om	nieuwe	inzichten	op	te	doen	en	zowel	een	aantal	houdingsaspecten	als	beroepsvaar-
digheden	verder	te	ontwikkelen.	Ook	hier	wordt	de	lezer	–	net	als	bij	alle	aangehaalde	
praktijkvoorbeelden	in	dit	boek	–	uitgenodigd	om	te	bekijken	wat	nodig	is	in	zijn	eigen	
praktijk	om	ermee	aan	de	slag	te	gaan.	
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Hoofdstuk 1  De essentie van het creatief 
denken en analytisch denken

Authentiek	contact	maken	vindt	níét plaats	wanneer	professionals	hun	beeld	van	de	
	ander	 slechts	 ontlenen	 aan	gestandaardiseerde	 vragen	 en	wanneer	 ze	hun	 	handelen	
	baseren	 op	 van	 bovenaf	 opgelegde	 procedures	 of	 dichtgetimmerde	 protocollen.	
	Dergelijke	professionals	zijn	‘net	grote	mensen	die	van	cijfertjes	houden’.	Zij	die		alles	in	
statisch	materiaal	proberen	te	vangen,	zijn	voortdurend	op	zoek	naar	iets	wat	ze	kunnen	
pakken,	iets	tastbaars.	Het	geeft	ze	houvast,	omdat	het	verzamelen	van	feiten,	het	gieten	
in	statistieken	en	het	volgen	van	één	stramien	simpeler	is	te	vatten,	te	verantwoorden	en	
wellicht	makkelijker	wetenschappelijk	te	onderbouwen.	

Maar	 de	 doelgerichte	 analyse	 en	 presentatie	 van	 feitelijke	 informatie	 die	 hieruit	
	volgen,	beschrijven	alleen	de	buitenkant.	Dat	is	te	vergelijken	met	het	op	een	afstand	
observeren	van	een	huis.	Het	plaatje	is	helder,	maar	je	weet	niet	hoe	het	er	van	binnen	
uitziet.	Pas	als	de	voordeur	opengaat,	dring	je	door	tot	de	binnenkant	van	de	ander.	Daar	
gebeurt	iets	magisch,	waar	we	een	glimp	van	proberen	op	te	vangen	om	de	ander	beter	te	
voelen,	te	begrijpen	en	te	helpen.	Eenmaal	binnen	kom	je	er	onder	meer	achter	welk	deel	
van	het	huis	het	hart	vormt:	de	huiskamer	of	de	keuken.	Dat	kan	cultuurbepaald	zijn.	
Pas	als	je	doordringt	in	de	binnenste	kern	van	de	ander,	kun	je	achterhalen	waarmee	je	
rekening	moet	houden,	ontdek	je	de	verschillen	en	weet	je	wat	je	kunt		betekenen.

Met	andere	woorden:	antwoorden	op	de	vragen	naar	de	hoeveelheid	van	 iets	of	
	iemand	 geven	 de	 professional	 geen	 uitgebalanceerd	 beeld	 van	 de	 diepere	 lagen	 en	
	belevingswereld	van	de	klant	of	cliënt.	En	dat	is	wel	een	voorwaarde	om	echt		verschil	
te	 kunnen	 maken:	 de	 ander	 leren	 kennen,	 doorgronden	 en	 hem	 of	 haar	 nieuwe	
	perspectieven	bieden.	Dat	kan	wanneer	de	professional	zich	verdiept	in	wat	de		ander	
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werkelijk	bezighoudt.	Hoe	hij	 of	 zij	de	dag	 inkleurt,	wat	hem	of	haar	 interesseert,	
	irriteert,	boos	maakt,	ontroert,	kwetst,	bindt	en	waar	de	ander	echt	behoefte	aan	heeft.	

Dit	duiken	in	de	emoties	en	de	leefwereld	van	de	ander	komt	nauwelijks	aan	bod	
als	men	slechts	turft	en	volgens	een	strakke	methodiek	alles	rationeel	benadert.	Deze	
‘nuchtere’	aanpak	creëert	juist	nog	meer	afstand,	terwijl	inzoomen	op	de		ander	gewenst	
is	om	echt	contact	te	maken.	Deze	empathische	aandacht	is	wel	nodig	om	de	ander	te	
bewegen	iets	te	doen	of	te	laten.	Dat	betekent	in	de	praktijk:	de	positie	van	de	ander	
positief	beïnvloeden	door	bijvoorbeeld	mee	te	helpen	zijn	of	haar	wensen	of	ambities	
te	realiseren.	In	deze	zin	is	de	uitspraak	‘meten	is	weten’,	die	iedereen	op	school	leert	als	
een	mantra,	vaak	eenzijdig,	misleidend	én	bepalend	in	de	sociale	sector.	

In	veel	 sectoren	worden	geen	producten	op	alleen	papier	en	 inkt	geleverd,	maar	
	diensten	van	vlees	en	bloed.	Door	mensen,	voor	mensen.	Mensenwerk,	dat	verantwoor-
delijk	is	voor	de	kwaliteit	van	de	dienstverlening,	is	heel	lastig	in	cijfers	uit	te	drukken.	
Natuurlijk		kunnen	we	aan	de	cliënten	zelf	vragen	in	welke	mate	ze	wel	of	niet	tevreden	
zijn	over	de	diensten	die	ze	aangeboden	krijgen	of	zelf	afnemen.	Nooit	zullen	zij	een	
pluim	of	de	schuld	geven	aan	een	methodiek,	procedure	of	stappenplan,	maar	altijd	
zullen	ze	reageren	op		degene	die	zich	daarvan	bedient.	Dat	is	de	professional.	Daarom	
is	bij	het	leveren	van	kwaliteit	de	persoonlijke	band	tussen	professional	en	cliënt	van	
onschatbare	waarde.	Natuurlijk	blijft		analyse	van	bijvoorbeeld	de	relevante	omgevings-
factoren	heel		belangrijk.	Maar	in	deze	bijna	overgedigitaliseerde	samenleving,	waar	veel	
communicatie	via	de	computer	of	mobieltjes	plaatsvindt,	zouden	we	bijna	vergeten	dat	
persoonlijk		contact	ook	meetelt.	

Het	feit	dat	de	kwaliteit	van	de	diensten	uiteindelijk	niet	in	cijfers	of	statistieken	ver-
borgen	zit,	maar	in	de	mens,	die	de	ander	zo	goed	mogelijk	helpt,	maakt	dat	we	de	plicht	
hebben	om	ook	voortdurend	te	investeren	in	de	binnenkant	van	de	professional.	Dat	is	
het	bewust	(laten)	worden	van	nieuwe	kwaliteiten	en	het	ontdekken	van	ongerepte	ter-
reinen.	Hier	doen	we	dat	door	de	professionals	te	inspireren	om	het	creatief	analytisch	
denken	in	te	zetten	om	beter	aan	te	sluiten	bij	de	leden	van	hun	doelgroepen.	Met	crea-
tief	analytisch	denken	leer	je	vanzelf	flexibel	te	denken	om	steeds	weer	nieuwe	openingen	
te	zien	bij	heel	lastige	situaties.	Op	deze	wijze	kan	de	professional	de	ervaren	dilemma’s,	
problemen	of	vragen	beter	het	hoofd	bieden	door	af	te	wijken	van	de	standaardnorm.	
Dat	is	mijn	ambitie	met	de	introductie	van	het	creatief	analytisch	denken.	

Ik	zal	hieronder	dieper	ingaan	op	wat	denken	inhoudt	en	wat	er	bij	komt	kijken	en	
daarna	meteen	inzoomen	op	wat	ik	versta	onder	creatief	denken	en	analytisch	denken.	
Dit	illustreer	ik	met	een	eenvoudig	voorbeeld.	Daarbij	streef	ik	niet	naar	een	weten-
schappelijk	gefundeerde	definitie	van	‘denken’,	als	het	al	mogelijk	is	om	deze	te	formu-
leren	gezien	de	complexiteit	ervan.	Ik	kies	hier	voor	een	zeer	pragmatische	benadering.	
Ik	ga	er	daarbij	van	uit	dat	er	iets	als	denken	bestaat	en	dat	het	van	invloed	is	op	ons	


