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Wat voor gezicht heb jij? 
Duur: 15 min. 
Grootte: max. 12 
 

Doel 
De deelnemers laten ervaren wat de basisregels van 
creativiteit zijn. 
 
Bruikbaar bij 
Workshops waarbij je de regels van creativiteit wilt 
uitleggen door te ervaren. Om die reden is het handig om 
deze werkvorm te doen aan het eind van de 
onderzoeksfase of aan het begin van de ideevorming. 
Maar ook bij workshops waarin je wilt laten ervaren dat 
we allemaal aannames hebben. 
 
Meervoudige interesses 
Visueel-ruimtelijk, Intrapersoonlijk. 
 

Houding 

 

Aanpak 
Als facilitator is het essentieel dat je zelf meedoet met deze werkvorm. 
 
Ga met de groep in een cirkel staan en laat iedereen een lege ballon opblazen 
en een viltstift pakken. Geef vervolgens de volgende opdrachten: 
 Teken ogen op de ballon; 
 Geef de ballon aan de tweede persoon van rechts; 
 Teken een neus; 
 Geef de ballon aan je rechter buurman; 
 Teken een mond; 
 Geef de ballon aan de derde persoon van rechts; 
 Teken oren; 
 Geef de ballon aan je buurman; 
 Teken haren; 
 De ballon wordt nu aan de persoon acht plaatsen links van je gegeven.  

Daarmee heb je de ballon terug waarmee je begon. 
Kijk wat er met je ballon is gebeurd. 

 
Deze werkvorm gaat over aannames en creativiteit. 
Een heleboel deelnemers zullen een echt gezicht getekend hebben, maar daar 
heb je nooit opdracht voor gegeven. 
 
Leg aan het resultaat van de tekeningen de basisegels van creativiteit uit: 
1. Doe geen aannames als die niet gegeven zijn. 

bijv. twee ogen, ogen op het brede gedeelte, mensenogen. 
2. Alles is goed, dus ga het werk van een ander niet corrigeren. 
3. Ga door op het werk van een ander. 

 
Nodig 
Normale ballonnen en viltstiften in verschillende kleuren. Let op dat de 
viltstiften niet vlekken. 
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Tips 
Je kunt het proces van tekenen als facilitator beïnvloeden door bijvoorbeeld 
een varkensneus te tekenen. Of een neus op een plek dit anders is dan je bij 
een mensengezicht verwacht. Vervolgens kun je kijken wat er met die tekening 
gebeurt. 
 
Cruciaal is de terugkoppeling die je doet als facilitator en dat je de deelnemers 
zelf de conclusies laat trekken. 
 
Onderbouwing 
Ervaren beklijft beter dan uitleggen. 
 
Bron 
Loes Visscher 
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