
ONDERWERP 4 - KREATIEWE DENKE 
 
1. Probleemoplossing v.s besluitneming (Onderskei tussen / Tabuleer) 

 
Probleemoplossing Besluitneming 

• Proses om 'n situasie te analiseer om 
strategieë te identifiseer om verandering 
te laat plaasvind.  

• Dit is deel van die 
probleemoplossingsiklus aangesien 
besluite in elke stap geneem moet word. 

• Dit word dikwels deur een persoon / lid 
van senior bestuur gedoen. 

• Probleme kan opgelos word deur 'n 
groep / span of 'n individuele spanlid. 

• Verskeie alternatiewe word oorweeg 
voordat daar op die beste oplossing 
besluit word. 

• Alternatiewe oplossings word 
gegenereer / geïdentifiseer en krities 
geëvalueer. 

 
2. Probleemoplossingsiklus: (Toepassing / Bespreek / Noem) 

1. Identifiseer die probleem 
2. Ontleed potensiële oorsake 
3. Identifiseer moontlike oplossings vir die probleem 
4. Kies die beste oplossing 
5. Ontwikkel 'n plan van aksie 
6. Implementeer die oplossing 
7. Monitor die implementering van die oplossing 
8. Evalueer die oplossing 

 
3. Kreatiewe denke: 

• Dit beteken om oorspronklik, innoverend of vindingryk te wees.  
• Jy moet op 'n nuwe manier probeer dink en dit toepas. 
• Oorsponklikheid = De Bono se 7 dinkhoede 

 
Skep 'n omgewing wat bevorderlik is vir kreatiewe denke / Hoe om kreatiewe denke te 
bevorder: 
• Moedig personeel aan om met nuwe idees / oplossings vorendag te kom. 
• Maak tyd vir dinkskrums om nuwe idees te genereer. 
• Moedig personeel aan om alternatiewe maniere te gebruik om dinge te doen. 
• Verskaf opleiding vir personeel om innoverende tegnieke en kreatiewe 

probleemoplossing aan te leer. 
• Reageer entoesiasties op alle idees en laat iemand nooit minder belangrik voel nie. 
 
Voordele van kreatiewe denke: 
• Beter idees / oplossings word gegenereer.  
• Komplekse besigheidsprobleme kan opgelos word.  
• Verbeter motivering onder personeel.  
• Kreatiwiteit kan lei tot nuwe uitvindings wat die algemene lewenstandaard verbeter.  
• Bestuur / werknemers kan tred hou met vinnig veranderende tegnologie. 



 
4. Probleemoplossingstegnieke: (Bespreek / Evalueer) 
 
4.1  DELPHI TEGNIEK 
• Besighede moet 'n paneel kundiges (kenners) uitnooi om die klagtes van kliënte te 

ondersoek. 
• Kenners hoef nie op een plek te wees nie en sal individueel gekontak word. 
• Ontwerp 'n vraelys wat bestaan uit vrae oor hoe om die kwaliteit van hul produkte te 

verbeter en versprei dit aan die kundiges.  
 

Positief / Voordele Negatief / Nadele 
• Besighede kan 'n groep kundiges gebruik 

sonder om hulle saam te bring. 
• Inligting wat van kundiges ontvang word, 

kan gebruik word om komplekse 
sakeprobleme op te los. 

• Dit is 'n duur tegniek om te gebruik as 
gevolg van hoë administratiewe koste. 

• Kan tydrowend / ingewikkeld wees om 
data wat deur kundiges ontvang word, te 
analiseer. 

 
4.2  GEWONGE-VELD ANALISE (KRAG VELD ANALISE) 
• Beskryf die huidige situasie / probleem en die verlangde situasie.  
• Maak 'n lys van alle voordele (kragte vir) en nadele (kragte teen) wat die verandering sal 

ondersteun en weerstaan.  
• Ken 'n telling toe aan elke krag deur 'n numeriese skaal te gebruik, waar 1 swak is en 5 

sterk is. 
 

Positief / Voordele Negatief / Nadele 
• Werknemers voel ingesluit en asof hulle 

verstaan word.  
• Werknemers ontwikkel en groei met die 

besigheid 

• Dit is tydrowend omdat die besigheid 
moet stabiliseer voordat meer 
veranderinge gemaak kan word. 

• Benodig die deelname van alle sake-
eenhede. 

 
4.3  DINKSKRUM (BRAINSTORMING) 
• Definieer die besigheidsprobleem duidelik, sodat alle deelnemers die probleem verstaan. 
• Lede meld moontlike oorsake van die besigheidsprobleme aan. 
• Stel 'n tydsbeperking vir elke dinkskrumsessie. 
 

Positief / Voordele Negatief / Nadele 
• Beter oplossings word ontwikkel deur 

kollektiewe bydraes.  
• Mense kry idees van ander en bou 

daarop. 

• Sommige spanlede mag bespreking 
oorheers. 

• Bespreking kan konflik veroorsaak 
weens meningsverskille 

 
 
 



4.4 BREINKAART (MIND MAPPING) 
• Besluit op die sentrale probleem / onderwerp en vind 'n woord / prentjie wat dit 

verteenwoordig. 
• Breek die sentrale tema in hoofidees / -punte op. 
• Breek die idees verder in subpunte 
 

Positief / Voordele Negatief / Nadele 
• Help mense om die werk beter te fokus 

en te verstaan.  
• Skep 'n dieper begrip van die werk of 

onderwerp. 

• Sommige mense vind dit slordig en 
chaoties. 

• Vereis 'n deeglike kennis van die 
onderwerp 

 
4.5  NOMINALE GROEP TEGNIEK 
• Die besigheid moet die werknemers in kleiner groepe verdeel.  
• Versoek elke werknemer om stilweg te dinkskrum, baie idees op sy / haar eie neer te 

skryf oor hoe die kwaliteit van hul produk verbeter kan word.  
• Elke werknemer in die kleingroep het die geleentheid om een van sy / haar idee / 

oplossing te gee met 'n kort verduideliking. 
 

Positief / Voordele Negatief / Nadele 
• Dit bied tyd om oor die vraag in stilte te 

dink voordat jy reageer  
• Stem oor die idees is anoniem en kan 

meer betroubaar / eerlik wees. 

• Voorstelle mag nie so kreatief wees as 
wanneer 'n groep idees rondbeweeg nie. 

• Dit is tydrowend, aangesien elke lid 'n 
voorlegging moet doen. 

 
4.6 GEDWONGE KOMBINSIES 
• Gee aan werknemers 'n lys van willekeurige woorde / prente / voorwerpe.  
• Werknemers moet dan verbindings tussen die probleem byderhand en hul item skep.  
• Werknemers moet vrae beantwoord soos "hoe kan hierdie item ons probleem oplos"? 
 

Positief / Voordele Negatief / Nadele 
• Laat mense toe om buite die boks te 

dink. 
• Kreatiewe en waardevolle 

besigheidsidees kom vorendag. 

• Baie moeilike tegniek omdat kreatiewe 
denke vereis word. 

• Tydrowend as werknemers nie 
verbindings kan vind nie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.7 LEË STOEL TEGNIEK 
• Praat met 'n leë stoel en dink 'n ander persoon sit op die ‘oop’ stoel. 
 

Positief / Voordele Negatief / Nadele 
• Bestuurders is in staat om dinge kreatief 

op te los.   
• Help om 'n ander persoon se standpunt 

te verstaan. 

• Beperk kreatiwiteit aangesien die 
persoon alleen besluite neem  

• Een persoon se siening word toegepas 
en dit mag nie altyd die beste uitsig wees 
nie. 

 
4.8 SCAMPER 
• “Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to other use, Eliminate, Reverse” 
 


