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HANDVAT

Om	tot	een	goed	advies	te	komen	moet	het	onderwerp	van	verschillende	kanten	
worden	bekeken.	Een	manier	om	creatief	denken	te	stimuleren	en	alle	kanten	te	
belichten	zijn	de	zes	denkende	hoeden	van	De	Bono.	

Volgens Edward de Bono, psycholoog en arts, be-

schikt ieder mens over zes verschillende denkwij-

zen: objectief, subjectief, positief, negatief, creatief 

en analytisch. Hij bedacht daarvoor de metafoor 

van zes denkhoeden, een tool om creatief denken 

te stimuleren.  

Verdelen	van	hoeden

Hoe werkt het? We nemen een voorbeeld: de 

cliëntenraad krijgt een adviesvraag over de aan-

schaf van aanmeldzuilen. Cliënten kunnen zich bij 

binnenkomst bij zo’n zuil aanmelden in plaats van 

bij de receptie. Ieder raadslid krijgt een kleur hoed 

en kijkt alleen vanuit die ene invalshoek - die bij 

de kleur hoed hoort - naar de adviesaanvraag. Zo 

belicht de raad samen alle invalshoeken.

	 Rode	hoed	=	subjectief	

 Rood staat voor emotie. De rode hoed reageert emotioneel zonder hiervoor een 

 reden te geven. 

 Vragen bij de rode hoed zijn: Wat zegt uw gevoel hierover? Wat was uw eerste 

 reactie toen u de adviesvraag las of hoorde? Wat roept deze adviesvraag bij u op?

Bijvoorbeeld: Wat een ingewikkeld ding zo’n aanmeldzuil. Die zal wel vaak kapot zijn.

	 Zwarte	hoed	=	negatief

 Zwart staat voor pessimisme. De zwarte hoed symboliseert de negatieve kant. 

 Hij kraakt het onderwerp af, geeft risico’s weer en draagt redenen aan waarom het 

 niet moet worden uitgevoerd.

 Vragen bij de zwarte hoed: Wat zijn de nadelen? Wat kunnen de risico’s zijn? 

 Waarom is dit moeilijk?

Bijvoorbeeld: Het is een veel te ingewikkeld systeem, vooral voor ouderen. Het is slecht voor  

de privacy omdat iedereen kan meekijken.

	 Groene	hoed	=	creatief

	 De groene hoed symboliseert de creatieve kant. Hij staat open voor nieuwe 

 ideeën en is erg creatief in het bedenken van oplossingen. Deze hoed kan zorgen 

 voor een conclusie waar alle hoeden het mee eens zijn. 

 Vragen bij de groene hoed zijn: Wat kan anders? Hoe lossen we de negatieve 

 punten (zwarte hoed) op? 

Bijvoorbeeld: We leiden vrijwilligers op die mensen (ouderen) kunnen helpen bij het gebruik  

van de zuil.

	 Blauwe	hoed	=	analytisch

 Deze hoed is controlerend en beschouwend. Hij houdt het proces in de gaten en 

 zorgt dat de discussie goed verloopt. Hij analyseert, vat samen en neemt 

 beslissingen. 

 Vragen bij de blauwe hoed zijn: Welke stappen moeten het eerst ondernomen 

 worden? Wat heeft prioriteit? Wie gaat wat doen?

Bijvoorbeeld: We gaan eerst informatie inwinnen bij andere instellingen die zo’n zuil gebruiken. 	 Gele	hoed	=	positief

	 Geel staat voor kansen. De gele hoed bekijkt het positief en is erg optimistisch. 

 Hij zoekt alleen maar naar de voordelen. 

 Vragen bij de gele hoed zijn: Wat zijn de positieve punten? Waar liggen kansen en 

 mogelijkheden?

Bijvoorbeeld: Het levert veel tijdwinst op bij de balie. Het is een makkelijke en snelle manier om je aan 

te melden.

	 Witte	hoed	=	objectief

 Wit staat voor neutraal en  

 objectief. De witte hoed toont 

 geen emotie en beperkt zich 

 tot het geven van cijfers en 

 feiten.

Vragen bij de witte hoed zijn: Wat houdt de 

adviesvraag in? Heeft iedereen het begrepen? 

Zijn er nog randvoorwaarden waarmee we 

rekening moeten houden?

Bijvoorbeeld: Waar komen de aanmeldzuilen? 

Hoeveel aanmeldzuilen komen er?


