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Resources

1) Orientatie
• Design brief, creatieve briefing, is de opdracht  
   compleet?
• Informatie, wat is er bekend over dit onderwerp?
• Inspiratie, eigen ideeën ontwikkelen.
=> Waar gaat het over en waar niet. Afbakening 
   van de opdracht

2) Conceptvorming
• Mbv de Design brief en de eigen ideeën een 
   aanpak formuleren.
=> Een concept: hoe, met welk idee erachter,  
   wordt de opdracht uitgevoerd

3) Ontwikkelfase
• Schetsontwerpen, maquettes en prototypes  
   ontwikkelen.
• Deze fase is onderzoekend, aftastend,  
   experimenteel.
=> Voldoende uiteenlopende ideeën en opties  
   om een keuze uit te maken

4) Ontwerpfase
• Schetsontwerpen uitwerken naar bruikbare  
   eindontwerpen.
• Deze fase is concretiserend en realistisch.  
   ‘Kill your Darlings.’
=> Eindontwerpen, definitief

5) Uitvoerende fase
• Het realiseren van de eindontwerpen.
• In deze fase worden onvoorziene problemen 
   opgelost maar ontstaan er geen nieuwe  
   ontwerpen meer.
=> Eindproducten

6) Presentatie/Oplevering
• De producten worden gepresenteerd en/of  
   opgeleverd aan de doelgroep en/of  
   opdrachtgever.
=> De eindproducten doen waar ze voor  
   gemaakt zijn

7) Evaluatie
• Terugkijken en reflecteren op het proces en  
   de kwaliteit van het eindproduct.
• Wat zijn succesfactoren in het proces? Hoe  
   zoek je die in de toekomst weer op?
• Wat ging er minder goed en waarom? Hoe  
   voorkom je dat in de toekomst?
=> Leerpunten

  Het creatieve proces

Geen creatief proces verloopt twee keer 
hetzelfde. Toch doorloopt een creatief proces 
(bijna) altijd de onderstaande zeven fases. 
(Nou, de evaluatie wordt eerlijk gezegd wel 
eens over geslagen. Zonde!) 
Elke fase heeft een naam en een nummer.  
Bijbehorende activiteiten worden (kort) achter 
de bullets omschreven. Als laatste staat achter 
de pijl het eindproduct van die fase kort be-
schreven.
In principe ga je van fase naar fase. Vooruit, 
niet achteruit. Hoe lang elke fase duurt ver-
schilt per project en per persoon. Je rondt een 
fase af en gaat door naar de volgende fase. 
Soms is de faseovergang heel direct en soms 
verloopt de overgang wat vloeiender. 
In de praktijk werk je ook wel eens aan twee  
opéénvolgende fases tegelijk. Dit hoeft geen  
probleem op te leveren zolang je je ervan 
bewust bent.

Als je vastloopt in het creatieve proces kan 
het nodig zijn dat je een stapje terug zet. Je 
kan dan kijken of het eindproduct van de 
voorgaande fase aangepast moet worden. Ga 
nooit meerdere fases terug om te sleutelen 
aan eerdere eindproducten. Dat levert bijna 
nooit iets op en is zonde van je tijd. Vaak is 
een vastloper de voorbode van een écht goed 
idee wanneer deze zorgvuldig wordt opgelost.

Dit document beschrijft richtlijnen, geen 
regels.  
Gebruik het als houvast om je proces te  
structureren, nooit om je vrijheid te beperken.  
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