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afslag 1 HOW TO READ

Om meteen maar met de creatieve deur in huis te
vallen, starten we met een korte uitleg over de structuur
van dit document. Het onderwerp is breed en
maatschappelijk en dient een grote doelgroep te
bedienen. Vandaar dat het handig is om te weten hoe
en waar te beginnen.
Dit document is vanuit een bepaalde gedachte
geschreven. Je kunt het op de traditionele wijze lezen;
met andere woorden, van A tot Z. Maar je kunt ook zelf
bepalen waar je begint. Ben je bijvoorbeeld
geïnteresseerd in het creatief stimuleren van je
medewerkers, kun je meteen inspringen bij 6.3
'Stimuleren van (creatief) werkgedrag'.
Het werkt als volgt: Je kunt de hoofdweg volgen door
op chronologische wijze van begin tot eind het
document te lezen. Deze hoofdroute neemt je mee
door alle facetten die te maken hebben met de
voorbereiding op The Conceptual Age. Van een
inleiding over creatief denken, tot een analyse van de
huidige situatie en inspirerende praktijkvoorbeelden.
Daarnaast kun je er ook voor kiezen willekeurig
zijwegen te nemen. Deze afslagen zijn bedoelt om het
totaalplaatje in de breedte te ondersteunen en zijn dan
ook zeker een aanrader.
Creatieve tips
Door het hele document vind je leuke, opmerkelijke,
nuttige of bizarre creatieve tips, zoals op de vorige
pagina. Deze tips zijn afkomstig uit het prachtige boekje
Eerste Hulp Voor Creativiteit van Joop de Boers. Doe er
je voordeel mee!
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[ Er leiden wegen genoeg naar Rome, zullen we maar zeggen. ]

Hier volgt een korte uitleg en toelichting per hoofdstuk,
zodat je zelf je weg kunt bepalen.
Afslag 2: Introductie
Dit hoofdstuk bevat een bondige uitleg over de
aanleiding, het belang en de inhoud van dit document.
Het is dan ook een aanrader voor iedere lezer om hier
te starten. Geen nood, je bent er zo doorheen.
Afslag 3: Creativiteit onder de loep
Creativiteit is een breed en vaag te omschrijven begrip.
Daarom dient het helder en goed toegelicht te worden.
Omdat creatief denken een steeds prominentere rol
binnen de samenleving gaat spelen (hier kom je vanzelf
achter na het lezen) moet je wel weten wat het begrip
en het proces inhoudt. Deze afslag neemt je mee langs
alle facetten rondom creativiteit.
Afslag 4: De rol van creatief denken
Bij deze afslag wordt gekeken naar de huidige situatie.
Wat is de rol van creatief denken binnen onze
samenleving? Hoe kijkt men ernaar? Wat doet men
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momenteel aan het stimuleren van creatieve
vermogens? Zijn er vormen van obstakels die de
creatieve ontwikkeling juist tegengaan? Er wordt
ingegaan op de opvoeding, de educatie en de
beroepspraktijk. Bij dit laatste domein heb ik mijn eigen
ervaring binnen de reclamewereld als belangrijke input
gebruikt.
Afslag 5: Succes-stories
Omdat vernieuwing op kleine schaal nu eenmaal sneller
gerealiseerd is dan onder de massa, gaan we via deze
weg langs een drietal succesverhalen uit de praktijk.
Welke bedrijven of processen zijn binnen de context
van creatief denken interessant, vernieuwend en
succesvol? Wat kunnen we leren van deze
vooruitstrevende visies en werkmethoden?
Afslag 6: Internal Branding
Al het onderzoek levert natuurlijk de nodige visies en
conclusies op. Hier worden aanbevelingen met als doel
het openstaan voor vernieuwing binnen de context van
creatief denken en het stimuleren van het creatief,
probleemoplossend vermogen. Het zijn nuttige en
inspirerende handvaten die helpen met het stimuleren
van creativiteit. Zowel voor jezelf als voor mensen uit je
omgeving (zoals bijvoorbeeld collega's of werknemers).
Afslag 7: Het perfecte creatieve milieu
In dit eindbetoog wordt de complete route nog eens
bekeken en gerelativeerd. Het is de afsluiting van het
document en tevens de start van de zoektocht naar
jouw creatieve bronnen en vooral ook hoe je deze gaat
gebruiken en inzetten.
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Afslag 8: Inspiratiebronnen
Zoals de naam al doet vermoeden, worden hier alle
gebruikte bronnen toegelicht. Ook licht ik diverse
personen uit, die tijdens de gehele studie en vooral het
tijdens het afstuderen een inspiratiebron voor me zijn
geweest en nog steeds zijn. Hoewel het document
doordrongen is van mijn visie, zijn dit de personen en
bronnen die mijn visie hebben beïnvloed en gecreëerd.
Het boek is vanuit een filosofische gedachte
geschreven. Dit wil zeggen: naast de informatie en
visies die erin zitten roept het ook weer vragen op. Het
is een praktijkdocument dat je keer op keer kunt blijven
inzien ter inspiratie.
Het geeft een toekomstbeeld en laat zien wat de
maatschappij zoekt in de mens op het gebied van
creatieve vaardigheden. Waar gaat het naar toe en hoe
bereiden we ons hier het beste op voor? Met als doel
het maximale uit jezelf en de maatschappij halen.
Bereid je voor op The Conceptual Age.1

8

afslag 2 INTRODUCTIE

2.1 Inleiding
Creativiteit is een omstreden begrip. Aan de ene kant
zijn er mensen zichzelf enorm creatief en vernieuwend
vinden. Maar hoewel er genoeg goede creatieve
mensen rondlopen, kan niet voor iedereen de daad zich
bij het woord voegen. Aan de andere kant heb je
mensen die bang voor het begrip creativiteit lijken te
zijn. 'Daar zou ik echt nooit op kunnen komen' is een
zin die veel te vaak rondgeslingerd wordt. Feit is wel, of
we nu denken dat we creatief zijn of niet, er meer
beroep wordt gedaan op onze creatieve vermogens
dan ooit te voren!
De wereld wordt steeds digitaler, mobieler, sneller,
complexer en vraagt om flexibele mensen die meegaan
in deze ontwikkelingen. Omdat ook de problemen
binnen deze wereld ingewikkelder worden, is het
steeds lastiger oplossingen te vinden. Tegelijkertijd
worden
'standaardproblemen'
steeds
vaker
automatisch verwerkt, kijkend naar de grote rol van
gecomputeriseerde systemen binnen onze economie
en maatschappij. Maar het zijn juist de niet-standaard
problemen die de creatieve ingaven van de mens nodig
hebben. Want zoals het bovenstaande scenario al
voorspelt; er is nu meer behoefte aan right-brainers dan
ooit tevoren!
2.2 Aanleiding
Right, maar wie of wat zijn deze 'rechtsdenkers' dan
precies? In theorie zijn we het allemaal. Onze hersenen
zijn in twee helften verdeelt. Deze verdeling wordt in
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hoofdstuk 3.6 nader toegelicht. Van belang is hierbij,
dat de linkse handelingen veelvuldig geautomatiseerd
worden. Het zijn de rationele, logische, analyserende
taken, die computers tegenwoordig vaak stukken
beter, sneller en efficiënter uitvoeren dan welk mens
dan ook. De niet te automatiseren vaardigheden zijn die
van de rechterhersenhelft. Dit zijn de intuïtieve,
onconventionele taken.
Omdat de linkse vaardigheden steeds meer worden
'overgenomen' door computers, wordt het belang van
de rechtse vaardigheden alleen maar groter. Helaas is
onze maatschappij, zowel op educatief als
bedrijftechnisch gebied, hier niet altijd even goed op
ingesteld.
Deze scriptie neemt je mee door de tijd. Van de
industrialisatie naar het tijdperk van de informatie, om
vervolgens de toekomst te introduceren: the
Conceptual Age. De tijd waarin onze creatieve
vermogens harder nodig zijn dan ooit
2.3 Probleemstelling
Hoewel de vraag en het belang naar creatief
probleemoplossend vermogen stijgt, sluit het aanbod
hier niet goed (genoeg) op aan. De opvoeding, educatie
en ook beroepspraktijk kampen met traditionele
benaderingen, die niet meer passen in deze tijd. Hier
moet verandering in komen. De traditionele kijk moet
vervangen worden door een vernieuwende kijk, waar
de creatieve vermogens van de mens optimaal op
kunnen bloeien. In dit document wordt een uitleg en
analyse
gegeven
over
de
bovengenoemde
problematiek en ligt de focus op de generatie van nu.
Blijven hangen in het verleden heeft immers geen zin.
Wat kan is er nu aan het probleem te doen?
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2.4 Belang
Het belang en de behoefte van creatief denken binnen
de maatschappij is groot. En deze behoefte is almaar
groeiende. Dit vereist een juiste inrichting en instelling
van de maatschappij. Helaas is dit nu niet het geval. Dit
document heeft als doel het belang van rechtsdenken
aan te scherpen, de huidige situatie te analyseren en
door praktische aanbevelingen mensen voorbereiden
op de toekomst. Dit wordt ondersteund door
succesvolle voorbeelden van mensen en bedrijven die
nu al voorop lopen.
2.5 Doel
Het voornaamste doel is om traditionele denkwijzen en
visies met betrekking tot creatief denken te doorbreken.
Het aanscherpen, informeren en adviseren over
creativiteit gebeurt over de breedte, zodat niet alleen de
generieke creatieve doelgroep zich aangesproken voelt,
maar dat het juist een bijdrage heeft voor ieder mens.
De wereld verandert en het wordt tijd dat wij als
maatschappij meegaan in deze veranderingen. Er op
de juiste manier op inspelen zodat we er zelf de
vruchten van kunnen plukken. Maar goed. Laten we
snel beginnen!
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afslag 3 CREATIVITEIT ONDER DE LOEP

ʻAlhoewel er nog geen overeenstemming is over een

duidelijke definitie van creatief denken is men het wel
eens over het belang van meer ontdekkende en
expressieve activiteiten met betrekking tot leren en
denken.’2
3.1 Creatief-innoverende-vernieuwingsgedachten
Vanwaar deze vreemde, verwarrende titel? Heel simpel.
Het geeft in één zin (of woord, wat jij wil) aan dat het
begrip creatief denken veel verschillende associaties
met zich meebrengt. Tevens wordt het vaak door
elkaar gehaald en/of geassocieerd met innovatie. Dat
bewijzen de vele verschillende uitspraken over het
onderwerp:
Van Dale
'Scheppingsvermogen.'
Trompenaars - 'Creativiteit en innovatie', p 26
‘We hebben ontdekt dat de kern van het creatieve
proces niet in een of andere positie op een continuüm
ligt, maar in de manier waarop tegengestelden op de
schaal op elkaar inwerken.’
Csikszentmihalyi - 'Creativiteit', p 33
‘Creativiteit is niet iets wat gebeurt in een hoofd, maar
in de wisselwerking tussen gedachten en een sociaalculturele context.’
Gardner - 'Soorten intelligentie', p 114
‘Mensen zijn creatief wanneer ze problemen kunnen
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oplossen, producten kunnen maken of onderwerpen
kunnen aansnijden in een domein op een manier die
aanvankelijk nieuw is, maar uiteindelijk in een of meer
culturele situaties wordt geaccepteerd.’
Hoefman & Schuit 'Het mysterie van creativiteit', p 13
‘Het is een paradoxale combinatie van een gerichte
intentie en de bereidheid om los te laten en te zien wat
er ontstaat.’
Jalgaart, Bots, Huynh - Ideeën voor creativiteit, p 5, 9
'Creativiteit is een vakgebied en is dus te leren.'
'Hoewel creativiteit moeilijk is te definiëren, kan het
fenomeen eenvoudig herkend worden. Het bezit
elementen van vindingrijkheid, van originaliteit en het is
de voedingsbodem voor goede nieuwe ideeën.'
Waar in dit document wordt gesproken over creatief of
innovatief denken, wordt gedoeld op het denken- en
uitvoeren van taken door de rechterhersenhelft. Creatief
denken komt in alle vormen en maten en wordt in
allerlei situaties gebruikt. Het is zowel in het privéleven
als in het zakelijk leven van cruciaal belang. Het
belangrijkste aspect van creatief denken is de
mogelijkheden die het met zich meebrengt. Door
creatief denken ontstaan nieuwe producten, diensten of
variaties/combinaties hierop. Begrippen als creativiteit
en innovatie worden meer dan eens door elkaar
gehaald. Begrijpelijk, want ze hebben nu eenmaal veel
overeenkomsten. Maar wat zijn nu precies die
overeenkomsten en verschillen dan?
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3.2 Creativiteit vs innovatie
Dat de begrippen creativiteit en innovatie nauw aan
elkaar gerelateerd zijn, wil niet zeggen dat ze niet van
elkaar te scheiden zijn. Het is alleen lastig om precies je
vinger te leggen op het punt dat de twee processen in
elkaar overvloeien. Toch is er wel een heldere uitleg
waardoor je beter inzicht hebt over de overeenkomsten
en verschillen.
Creativiteit wordt veelal omschreven als 'de generatie
van originele en bruikbare ideeën om werkprocessen,
procedures, producten of diensten te vernieuwen'3.
Iedere innovatie start in die zin dus met creativiteit.
Immers berust elke innovatie zich op de
ideeëngeneratie, welke als omschrijving geldt voor het
creatieve proces. Je zou hiermee kunnen concluderen
dat het creatieve proces een pre is om te innoveren.
De twee begrippen gaan in ieder geval vanuit hetzelfde
principe te werk: iets nieuws of unieks produceren. In
dit proces geeft creativiteit vooral het cognitieve proces
weer van het produceren van nieuwe ideeën, terwijl
innovatie vooral 'het sociale proces weerspiegeld
waarin de gegenereerde ideeën worden geëvalueerd,
bediscussieerd, gemodificeerd, uitgeprobeerd en
uiteindelijk (als het goed is) geïmplementeerd.'4
Dit zorgt voor een duidelijke scheiding van de twee
begrippen. Creativiteit komt met vernieuwende
richtingen en gedachtegangen en het innovatieproces
komt hierbij zodra de ideeën na reviews of discussies of
iets dergelijks tot een dieper niveau worden gebracht.
Dit wordt duidelijk gevisualiseerd in het vierfasenmodel
van innovatieprocessen van Basadur en Gelade (2006).
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Het model maakt de relatie tussen creativiteit en
innovatie inzichtelijk. Ze zijn nauw aan elkaar
gerelateerd, maar toch te onderscheiden. Basadur en
Gelade
omschrijven
het
als
een
gefaseerd
innovatieproces. De creativiteit valt uiteen in het
onderkennen en herkennen van problemen en daarvoor
zoeken naar nieuwe oplossingen ('generating of ideas')
en de fase waarin deze oplossingen verder worden
uitgewerkt ('conceptualizing of ideas'). Hier gaat creatie
over op innovatie en worden de bedachte ideeën
uitgewerkt in praktische en nuttige toepassingen
('optimizing of ideas'). Vervolgens worden de
uitgewerkte ideeën voorgesteld binnen de sociale sfeer
(in de praktijk is dit bijvoorbeeld te vertalen als feedback
vanuit je docent of senior) en dusdanig aangepast dat
ze
daadwerkelijk
ook
geïmplementeerd
en
geproduceerd kunnen worden.
De twee begrippen zijn dus in principe onderdeel van
hetzelfde proces. Het verschil zit hem in de attitude; de
benadering. De cognitieve benadering van creativiteit,
waar problemen gesignaleerd worden en hiervoor
ideeën en oplossingen worden bedacht. En aan de
andere kant de sociale benadering, waar de ideeën
worden getoetst en omgevormd zodat ze daadwerkelijk
toegepast en uitgevoerd kunnen worden.
Het begrip creativiteit blijft multi-interpretabel. Dit is in
principe geen probleem, zolang men maar weet hoe hij
of zij het zelf toe kan passen binnen het privé- of
werkleven. Maar helaas zijn er nog veel misvattingen..
15

3.3 Misvattingen over creativiteit
Veel mensen denken dat ze niet creatief zijn, dat
creativiteit een vermogen is dat alleen beroemdheden
als Einstein, Dalí en Andrew Lloyd Webber bezitten.
Deze opvatting is onjuist. Creativiteit is niet alleen
weggelegd voor 'genieën. Iedereen wordt namelijk
geboren met een enorm scala aan creatieve
vaardigheden. Een andere misvatting is dat creativiteit
puur is voorbehouden aan bepaalde sectoren, zoals de
kunst, design of muziekindustrie. Niets is minder waar.
Creatief denken kan toegepast worden bij elke vormen
van intellectueel gebruik. Zo kun je creatief zijn binnen
de wiskunde, architectuur, wetenschap, het leiding
geven of opzetten van een bedrijf, maar ook binnen
sociale aspecten zoals relaties. Zoals Ken Robinson
helder weergeeft: 'In alle plaatsen waar het menselijk
brein een rol in heeft, zit creatieve potentie.'5 Het gaat
er om hoe men omgaat met deze potentie.
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Het Eureka-moment6
In elke generatie zitten wel een paar creatieve goden
die gezegend zijn met de gave briljante ingevingen te
krijgen. (In het boek Creativiteit Hoe? Zo! gaat men zelfs
in over een techniek die 'toevalstreffer' genoemd wordt.
Deze techniek is vooral geschikt voor ervaren
creatieven die de basistechnieken voldoende onder de
knie
hebben.
Deze
techniek
lijkt
veel
op
associatieprocessen die baat hebben bij de ervaring
van de creatief.7) Maar meestal komt een goed idee
niet zomaar uit de lucht vallen. De meeste mensen
moeten er hard voor werken. Alle ideeën en
oplossingen worden bedacht op basis van dingen die
men eerder ergens heeft opgepikt of geleerd. Dit geldt
ook voor vreemde, absurde en onuitvoerbare ideeën.
Opgepikte en geleerde informatie moet vaak namelijk
een tijdje broeien voor het ergens voor gebruikt kan
worden. Vandaar dat ze op een later moment 'toevallig'
ineens te binnen schieten. Kijk maar naar de start van
een nieuw project. Bij aanvang weet je vaak nog relatief
weinig van de bedoelingen. Er moet in je hoofd eerst
een duidelijk overzicht komen van alles, alvorens er
goede ingevingen komen. Wanneer er voldoende tijd is
gepasseerd vallen de ideeën vanzelf. Hoelang dit duurt
is natuurlijk afhankelijk van de persoon, situatie en
complexheid van de opdracht.
Elisabeth Gilbert heeft het in haar TED presentatie8 over
dat veel bekende creatieven vroeger bezweken zijn
onder hun genialiteit. Zo dacht men in de tijd van de
Oude Grieken en Romeinen dat creativiteit niet uit de
mens kwam, maar van buitenaf in de vorm van een
geest. Deze spirit zou de artiest helpen om zijn of haar
creatieve uitingen vorm gegeven. Hiermee had de
artiest een bepaalde rust over zich heen, omdat hij
zowel succes als falen kon weerleggen bij deze geest.
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Zo was hij zelf niet aansprakelijk en kon hij de geest als
zondebok gebruiken.
Wanneer we het moraal van dit verhaal neerleggen in
de huidige tijd, zijn er veel overeenkomsten met de
welbekende slachtofferrol. De wetenschap heeft
inmiddels aangetoond dat er geen 'creatieve geesten'
rondzwerven die alleen maar bij de genieën van de
samenleving aankloppen, maar dat deze geest gewoon
letterlijk tussen de oren zit. Maar nu we geen zondebok
meer hebben om eventueel falen op af te schuiven, zijn
we op onszelf aangewezen. Hier komt de slachtofferrol
naar voren. Want hoewel je zelf bepaalt in hoeverre je
jouw creatief potentieel wilt gebruiken en ontwikkelen,
worden stagnaties binnen deze ontwikkeling vaak aan
anderen geweid. 'Mijn baas/omgeving belet mijn
creatieve ontplooiing. Ik krijg geen tijd om mezelf
creatief te ontwikkelen.' Natuurlijk is de ene omgeving
meer stimulerend voor creativiteit dan de andere en zal
de ene baas meer tijd en ruimte geven om jezelf
creatief te ontwikkelen dan de andere. Maar waar het
om gaat is de belangrijkste motivator: jij. Zoek het dan
ook bij jezelf en bekijk je lastige omgeving niet als een
probleem, maar zie het juist als uitdaging!
'Wetten' tegen creativiteit
Er moet wel ruimte zijn om vrij om te gaan met
creatieve potentie. Dit gebeurt helaas niet overal.
Binnen deze context is er een duidelijke misvatting met
betrekking tot user generated content. Sinds de massa
middelen als YouTube en Blogger in handen heeft
gekregen, is het creëren, en vooral ook recreëren van
content een stuk eenvoudiger geworden. Vooral bij dit
recreëren ligt een cruciaal punt in de context van
creatieve blokkades. Want er zijn namelijk een hoop
instanties die totaal niet blij zijn wanneer hun content (of
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die van hun cliënten) wordt 'misbruikt' voor
eigengemaakte content. Dit gebeurt bijvoorbeeld door
middel van het remixen en knippen van beeld en geluid.
Deze vorm van co-creatie wordt door veel partijen
gezien als piraterij, maar het hoeft niet zo opgevat te
worden. Het is namelijk een manier waarop veel
jongeren, die zijn opgegroeid met internet,
communiceren en hun identiteit visualiseren. Het is een
mix van culturen, een manier van interactie. Dit is een
van de manieren hoe de jeugd onderling
communiceert. Larry Lessig9 vertelt over dit onderwerp
en roept artiesten en creatieven op tot 'open source
creativity'. Want zodra de traditionele visie overleeft en
ook deze creatieve uitingingen worden geremd, zal het
een enorme beperking opleveren voor de nieuwe
creatieve generatie.
Geconcludeerd mag worden dat velen onder ons (te)
weinig doen met hun creatieve potentie. In de
groeiende vraag naar creatief probleemoplossend
vermogen is dit een slechte zaak. Het is tijd dat mensen
meer openstaan voor hun eigen creatieve vermogens
en deze vervolgens ook toepassen in de praktijk. Om
de laatste misvatting aan te pakken, doorlopen we een
aantal creatieve technieken. Veel mensen gebruiken
namelijk termen als 'brainstormen' iets te vluchtig en
onderschatten hierbij de mogelijkheden. Doordat het
vaak ongecontroleerd gebeurt schiet het zijn doel
voorbij, met als resultaat geen goede oplossingen en
gefrustreerde medewerkers. Het is dus belangrijk om in
te zien welke mogelijkheden creatieve technieken met
zich meebrengen en vooral ook hoe je deze toepast
binnen je eigen context. Laten we deze technieken
eens nader gaan bekijken.
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3.4 Creatieve technieken
Er zijn ontzettend veel verschillende technieken,
methodes en manieren die helpen bij creatief denken.
Het voornaamste is dat je uitzoekt welke methodes het
beste bij jou (en je projectteam!) passen en dat je ze op
de juiste manier toepast. Je moet gefocust bezig zijn.
Geloof het of niet; ideeën bedenken is hard werken.
Wie aanboort op zijn of haar creatieve vermogens,
komt al snel terecht bij de begrippen divergeren en
convergeren. Het zijn de twee noodzakelijke stappen
binnen ieder creatief proces. Binnen deze fasen vallen
weer allerlei methoden en technieken die gebruikt
kunnen worden om creatieve oplossingen te zoeken
voor problemen. De praktijk leert dat veel van deze
basistechnieken oftewel vergeten worden, oftewel
onbewust worden gedaan. Van belang is dat de
technieken erg kunnen helpen en dat je ze kunt
toepassen in allerlei verschillende situaties.
Tevens biedt het je wat mogelijkheden om je creatieve
vermogens en vooral ook je creatief inzicht aan te
scherpen. Dit is weer nuttig voor mensen die minder
vaak beroep hoeven te doen op hun creatieve
vaardigheden, maar er indirect wel veel mee
geconfronteerd worden. Dit zijn bijvoorbeeld de
leidinggevenden die de zogenoemde 'creatieven'
aansturen. De basiselementen van creatief denken zijn:
Divergeren
'Het breed gaan tijdens een creatief proces. Het is
kwantitatief; een zo groot mogelijke hoeveelheid ideeën
genereren. Tijdens het divergeren wordt op allerlei
manieren op verschillende vlakken geprobeerd
oplossingen te vinden.'10
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Convergeren
'Het van veel naar weinig ideeën gaan tijdens een
creatief proces. Kijken welke oplossingen echt relevant
zijn voor het probleem. Selecteren, combineren,
groeperen en kiezen. Hier wordt een slag qua diepgang
gemaakt.'11

Binnen verschillende methoden om ideeën te
genereren moet je dus eerst uitzoemen: het grote
plaatje bekijken, het probleem vanuit zoveel mogelijk
standpunten belichten. Daarna ga je keuzes maken en
je op een aantal richtingen focussen. Hier komt het
beruchte kill your darlings aan bod. Ga tijdens een
groepsproces dus niet altijd alleen in op je eigen ideeën
en ga er ook niet vanuit dat jij de enige bent die met
goede ideeën komt. Zeker in de creatieve sector, maar
ook in andere industrieën waar je in teamverband
werkt, is de 'gun-factor' erg belangrijk. Mocht je zelf het
beste idee hebben, super! Dan moet je ook voor dat
idee staan. Maar druk het niet door als anderen zeggen
dat het niet goed is. Probeer elkaar juist aan te
scherpen en te versterken. Je werkt immers allemaal
voor hetzelfde doel.
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Hulptechnieken
Er zijn talloze ideegeneratiemethoden en -technieken
die hulp kunnen bieden tijdens het creatieve
denkproces om tot vernieuwende inzichten te komen.
Hieronder behandelen we een aantal veelvoorkomende
technieken.
Doorassociëren
Een associatie is een 'onwillekeurige verbinding van
verwante voorstellingen.'12 Het doel van deze techniek
is het vinden van nieuwe invalshoeken. Tijdens het
associatieproces ga je in op zoveel mogelijk
verschillende perspectieven. Wanneer je associeert, leg
je verbindingen tussen dingen die in jouw perceptie wat
met elkaar te maken hebben. Een duidelijk voorbeeld:
sneeuw en wit. Dit is een simpel voorbeeld, maar hoe
meer ervaring je hebt met het proces, des te dieper kun
je gaan, met uiteraard een bijpassend goed resultaat.
Er zijn verschillende manieren om dingen aan elkaar te
verbinden.
Dit
gebeurt
door
middel
van
associatiepatronen.
Voorbeelden
hiervan
zijn
associaties op basis van tegenstelling (hoog-laag), een
onderdeel van een ander object (knoop-overhemd),
dingen die bij elkaar horen (potlood-gum), oorzaak en
gevolg (wond-bloed), overeenkomst in vorm (eendzwaan) of klank/rijm (lamp-stamp). Het gaat erom dat je
een dieper niveau bereikt dan het eerste waar je aan
denkt. Dit kan ook bereikt worden door middel van
geur- of smaakassociatie13, waar je herinneringen die je
bij willekeurige geuren, smaken, situaties of iets
dergelijks opschrijft en deze onderling binnen een
creatief team gaat uitwisselen. Door deze vaak bizarre
combinaties, ontstaan vaak originele en onverwachte
invalshoeken. Het doorassociëren levert vaak originele
en nuttige inzichten op.
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Analogieën
Een analogie is een overeenkomst tussen twee dingen
of situaties. Deze hoeven niet precies gelijk te zijn, maar
moeten wel gedeeltelijk overeenkomen. Een analogie
betekent dat er behalve een verschil, ook een
overeenkomst tussen twee situaties is. Om analogieën
te herkennen, kun je op verschillende eigenschappen
letten:
Familieverwantschap:
Je ziet in één oogopslag dat verschillende
objecten/producten qua uiterlijk bij elkaar horen. Ze
moeten minimaal één ding overeen hebben, maar
verder niet precies hetzelfde zijn. Denk de
overeenkomsten tussen een mes, vork en lepel.
Verschillende vormen, maar onderdeel van hetzelfde
bestek.
Vormovereenkomst:
Verschillende objecten/producten die niet
direct iets met elkaar te maken hebben,
maar qua vorm wel erg op elkaar lijken.
Zoals het traditionele Coca-Cola flesje aan
een vrouwenlichaam doet denken.
Technisch-functioneel:
Je eigenschap, techniek of functie, die
wordt gebruikt in een product. Dit kan gebeuren tijdens
de productontwikkeling van bijvoorbeeld een zwempak
dat geïnspireerd is op haaienhuid, waardoor er sneller
mee gezwommen kan worden.
In analogieën denken kan helpen bij het genereren van
ideeën, doordat je een probleem vanuit verschillende
kanten belicht. Je zoekt verbanden om een analogie te
creëren tussen het product/object en iets anders. Het
kan bereikt worden door bijvoorbeeld in de huid te
kruipen van het product (persoonlijke analogie), een
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vergelijkbare situatie zoeken (directe analogie) of
idealistisch denken (fantasie analogie). Het zijn
verschillende benaderingen waardoor er verschillende
soorten ideeën en oplossingen kunnen ontstaan.
Provoceren
Bij deze techniek ga je jezelf bewust een beperking
opleggen om creativiteit te bevorderen. Deze beperking
vereist geen voorbereiding, maar een andere manier
van benaderen. Je kunt bijvoorbeeld het probleem
omdraaien of je onrealistische dingen voorstellen, zoals
wat er kan gebeuren in een wereld zonder
zwaartekracht. Ook zou je naar de slechtste oplossing
kunnen zoeken. Tijdens dit proces wordt je wat losser
en komen er vaak weer goede ideeën bovendrijven.
Een variatie op provoceren is de zogenoemde concept
challenge. Hier ga je iets ter discussie stellen wat al
lang vast staat. Je gaat dus iets wat normaal of
vanzelfsprekend is veranderen, zodat je anders tegen
het probleem aankijkt.
Mindmap
Mindmappen is een manier van verbanden leggen en
doet hierdoor al snel denken aan associatietechnieken.
Het verschil is dat mindmappen visueler is. Je
structureert in schematische vorm je gedachten. Het
proces is vergelijkbaar met de werkwijze van onze
hersenen. Het schema is een soort van overzicht van
de binnenkant van je hoofd. Wat speelt er zich allemaal
af? Zodra je dit voor je uitschrijft en schetst, kun je
vervolgens in kleuren, lijnen, cirkels, etcetera letterlijk
verbanden weergeven om je rechterhersenhelft te
prikkelen.
Door deze techniek neem je informatie sneller op,
stimuleer je je creatieve vermogens en onthoud je
dingen beter. Handig aan deze techniek is, dat het
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werkt om de gedachten van verschillende mensen
binnen een creatief team inzicht te geven van elkaars
ideeën en gedachtestromen. Zodra het visueel is voor
iedereen, stimuleer je de interactiviteit binnen een groep
en kom je sneller tot resultaat. Het visuele aspect
brengt alles voor jezelf duidelijker in kaart en
tegelijkertijd schept het duidelijkheid binnen de groep.
De visuele taal spreken we immers allemaal. (Zie
hiervoor ook 6.1)
Er zijn talloze technieken die je kunnen helpen bij het
genereren van ideeën of het vinden van vernieuwende
gedachten die tot oplossingen leiden. Het voornaamste
is, dat je deze technieken serieus neemt, er ervaring
mee opdoet en kijkt wat je er voor jezelf uit kunt halen.
Ervaring met technieken die bij je passen of die je nog
niet eerder hebt gebruikt, zorgt ervoor dat je intuïtief je
creatieve vermogens ontwikkeld. Hoe meer ervaring je
hebt, hoe beter je een soortgelijke situatie of probleem
de volgende keer aan kunt pakken. Zorg er alleen voor
dat je altijd open blijft staan voor vernieuwing. Ervaring
kan erg nuttig zijn en is vaak belangrijk en handig, maar
zet het niet om in routine. Blijf goed om je heen kijken.
Luisteren en leer.
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3.5 Randvoorwaarden voor het creatieve proces
'De momenten waarop je geniale ingevingen krijgt zijn in
twee verschillende soorten situaties te plaatsen:
gedwongen en ongedwongen.'14
Een ongedwongen situatie kan bijvoorbeeld zijn
wanneer je met vrienden gezellig aan het borrelen en
praten bent of wanneer je onder de douche staat. Hier
ontstaan
de
beruchte
'spontane'
ideeën.
Bij de gedwongen situatie sta je op een bepaalde
manier onder druk. Dit kan ontstaan wanneer je
bijvoorbeeld je sleutels verloren bent juist wanneer je
zo'n haast hebt of wanneer je in the middle of nowhere
opeens zonder benzine komt te staan. Ook al zullen de
laatste soort situaties altijd blijven voorkomen, kun je
voor een creatief denkproces deze spontane
ingevingen beter proberen af te dwingen. Want ook al
lijkt het dat de ideeën onverwacht te binnen schieten, is
er een structuur te herkennen die kan worden gebruikt
wanneer je doelbewust creatief wilt denken. In dit soort
ongedwongen situaties zijn een viertal voorwaarden te
herkennen die (op papier) een juist creatief klimaat
scheppen.
Tijd
Het klinkt wat voor de hand liggend, maar ergens goed
de tijd ergens voor nemen is lastiger dan het lijkt.
Tegenwoordig bepalen wij zelf niet ons leven, maar
heerst de klok. Deadlines moeten gehaald worden,
lastige problemen moeten binnen geringe tijd opgelost
worden. Het verleden heeft al veelvuldig bewezen dat
overhaaste oplossingen op de lange termijn vaak door
de mand vallen. Neem dan ook voldoende tijd om alle
fasen van het creatieve proces te kunnen doorlopen.
Een oplossing voor een probleem wat al jarenlang aan
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de orde is bedenk je immers niet binnen enkele
minuten..
Houding
Een positieve houding is van groot belang tijdens het
creatief denken. Zodra je problemen op een negatieve
manier benadert, roep je de beperkingen over je af. Het
wordt zo een stuk lastiger om de problemen op te
lossen. Zodra je de problematiek als uitdaging
benaderd, heb je een veel grotere kans tot goede en
slimme oplossingen te komen.
Kennis
Wanneer je een bepaald probleem moet oplossen, is
het erg handig (al dan niet noodzakelijk) om je te
verdiepen in de materie. Wanneer je zonder verdieping
ideeën en oplossingen gaat bedenken, is de kans groot
dat het al eerder is gedaan. Een creatieve sessie ingaan
samen met experts vanuit het betreffende gebied is
daarom altijd aan te raden.
Kennis kan overigens ook belemmerend werken.
Experts of andere mensen met jarenlange evaring met
de betreffende materie, hebben vaak moeite met
loslaten van bepaalde visies over het onderwerp.
Daarom is de frisse inbreng van een leek vaak erg
nuttig. Die kan zorgen voor prikkelingen bij de experts
om zo het divergerende proces te stimuleren. (Dit
laatste fenomeen is terug te vinden in de praktijk in de
vorm van de ervaring en kennis van een senior en de
frisse 'lekeninbreng' van een junior.)
Omgeving
De omgeving waarin de creatieve sessie plaatsvindt
kan zowel bevorderlijk werken als dat het tegen je kan
werken. Je moet je namelijk wel goed genoeg kunnen
concentreren op het probleem. Vermijd dus de
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rinkelende telefoons en kleppende collega's. Het vinden
van een stimulerende omgeving is afhankelijk van de
personen/samenstelling van het creatieve team. Omdat
het voor iedereen persoonlijk is, is het aan jezelf om te
testen en te kijken wat voor jou het beste werkt. Zoek
naar een plek waar iedereen zich op zijn of haar gemak
voelt, weinig afleiding is en mensen het gevoel hebben
vrij te kunnen denken en praten.
Door aan zoveel mogelijk van deze voorwaarden te
voldoen wanneer je in een creatief proces stapt,
vergroot je de kans op het vinden van een goede
oplossingen. Een goed proces is het halve werk, vooral
wanneer het gaat om complexere problematiek waar
onconventionele benaderingen noodzakelijk zijn. Een
goed creatief proces levert altijd nuttige inzichten op.
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3.6 Creative problem solving
Creatieve vermogens zijn enorm nuttig bij de aanpak
van complexe problematiek. Om lastige problemen op
te lossen, maar ook om ze in kaart te brengen.
Problemen die een niet-standaard oplossingen
vereisen. 'Dit houdt echter niet in dat creativiteit altijd
nodig is voor het oplossen van problemen.'15 Het is
vooral
noodzakelijk
zodra
de
gangbare,
gewoonteoplossingen niet voldoen.
Het creatieve proces
Zoals eerder aangegeven draait het creatieve proces
om de 'wisselwerking tussen convergeren en
divergeren.'16 Hierbij werkt de linkerhersenhelft samen
met de rechter. Eerst wijk je uit en ga je de breedte in
(divergent denken). Je start met beperkte informatie en
gaat op zoek naar zoveel mogelijk richtingen en
mogelijkheden. Vervolgens moet je deze richtingen
weer terugbrengen en weer op één punt richten
(convergent denken). Hoewel deze twee denkwijzen
tijdens het creatief proces veelvuldig elkaar zullen
afwisselen, is het over het algemeen zo dat de focus in
de beginfase op het divergeren ligt. In de tweede fase
verschuift deze naar het convergeren. Er ontstaat een
ruitfiguur.
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Tijdens het proces en de wisselwerking tussen
divergeren en convergeren ontstaan vaak meerdere
oplossingen.
Creatief problemen oplossen
Het verschil tussen het oplossen en van 'standaard' en
complexere problemen, is de routine. Veel handelingen
zijn in de loop der tijd zo vanzelfsprekend geworden,
zodat er geen creatief denken meer aan te pas komt.
Denk maar aan de ochtend: er komt weinig creativiteit
kijken bij het smeren van een boterham met pindakaas.
Het wordt pas interessant wanneer er zich problemen
aandienen die niet op de automatische piloot opgelost
kunnen worden. Op zulke momenten verandert de
attitude ten opzichte van het probleem. De volgende
afbeelding geeft dit als volgt weer:

Aan de linkerkant staat routine, de oplossing/reactie bij
standaardproblemen. Je denkt niet meer na over een
oplossing, maar lost het probleem als vanzelfsprekend
op. Zodra een probleem een niet-standaard oplossing
vereist, komt creativiteit aan de beurt. Zoals te zien is
wordt het risico bij creatieve oplossing hoger. Hierbij
wordt gedoeld op het nadeel wat vernieuwing met zich
meebrengt: niemand kan met zekerheid zeggen of en
hoe het aanslaat.
Dit is de angst die velen hebben bij creatief
probleemoplossend denken: onzekerheid. Je weet niet
wat voor oplossing er uitkomt en of je er wat aan gaat
hebben. Deze onzekerheid wordt hierdoor vaak
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ontweken en voor het zekere gekozen. Dit is een
nekslag voor vernieuwing, want wanneer bedrijven of
mensen niet openstaan voor vernieuwing of
verandering, sta je stil en loop je al snel achter op
nieuwe ontwikkelingen. Natuurlijk moet binnen innovatie
verbetering altijd centraal blijven staan. Vernieuwing
'om mee te doen' is nutteloos.
Een mooie manier die het verschil aanduidt tussen
routinedenken en creatief denken is de zogenoemde
'usefulness of wishing'.17 Dit proces is niets meer en
niets minder dan een wens hebben; een bijna
utopische gedachte over hoe je iets idealistisch zou
willen zien of hebben. Dit wensdenken staat lijnrecht
tegenover routinedenken en zorgt daardoor snel voor
vernieuwende inzichten. Het gaat totaal niet uit van hoe
iets is, maar juist hoe iets zou kunnen worden. Dit is
een bepaalde attitude die je jezelf zou kunnen aanleren
bij het benaderen van complexe problemen. Het zorgt
er namelijk voor dat je even helemaal loskomt van de
realiteit en je geen zorgen maakt over praktische
belemmeringen. Tegelijkertijd brengt het een golf van
emotie met zich mee, wat erg bevrijdend kan werken.
Dit is een perfecte manier om een creatief proces te
starten. Het zet je meteen op de juiste koers. (Meer
hierover in 4.1)
Zoals eerder aangegeven, is het verschil tussen het
bedenken van standaard oplossingen en nietstandaard oplossingen terug te definiëren naar de
wisselwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft.
Tijd om dit even nader te bekijken!

31

3.7 Hersensplit: links of rechts?
Hoewel onze hersenen (gelukkig) prima simultaan
samenwerken, zijn er toch duidelijk verschillen tussen
onze linkerhersenkwab en de rechtse. Om geen
wetenschappelijk irrelevant plaatje te schetsen, houden
we het binnen de context van creativiteit.
Vanaf oudsher heeft men altijd een scherpe mening
gehad over de hersenen: het linkse deel is
verantwoordelijk voor het rationele, analytische en
logische denken; kortom alles wat we van onze
hersenen verwachten. Het rechtse deel is juist meer
gedempt, non-lineair en instinctief. Men was er altijd
van overtuigd dat dit rechtse deel was verouderd. Een
'ontwerp' van moeder natuur die de mens allang was
ontgroeid.
Vanaf het jaar 1800 zijn wetenschappers met het
onderwerp aan de slag gegaan, om bewijsmateriaal te
verzamelen om dit standpunt te onderbouwen. 'In 1860
ontdekte een Franse neuroloog, Paul Broca, dat een
deel van de linkerhersenkwab onze taalkundigheid
controleerde.'18 Tien jaar later kwam een soortgelijke
ontdekking, ditmaal van een Duitse neuroloog
genaamd Carl Wernicke. Hij stelde dat onze
vaardigheid om taal te begrijpen. Mede door deze
ontdekkingen, is er een verkeerd beeld over de
hersenen ontstaan, waar een simpele conclusie
uitgetrokken werd. 'De menselijke vaardigheid tot taal is
hetgeen wat ons onderscheid van dieren.'19 En
hierdoor is het een simpele conclusie door te stellen dat
het linkerdeel van onze hersenen het deel zijn wat ons
menselijk maakt.
Dit geloof hield lange tijd stand, totdat professor en
Nobelprijswinnaar Roger W. Sperry met een
baanbrekend onderzoek kwam. In 1950 kwam hij er
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middels experimenten achter dat 'bij bepaalde
geestelijke handelingen, juist het rechterdeel van onze
hersenen superieur was aan het linkse deel. Hij leverde
bewijs aan dat liet zien dat de linkerhersenkwab
helemaal niet beter was dan het rechter deel, maar dat
de twee delen gewoon op totaal verschillende manieren
functioneren. Door dit onderzoek ontstonden er twee
groepen: de ene groep bleef bij het eerste standpunt
en bleven het rechterdeel 'afkeuren', terwijl de andere
groep juist het rechtdeel prees.'20 Beide extremen zijn,
zoals in veel gevallen, fout. Dit komt omdat het linkeren rechterdeel van onze hersenen simultaan
samenwerken en beide noodzakelijk zijn voor
verschillende handelingen. Na ruim 30 jaar onderzoek
zijn wetenschappers tot de volgende conclusies
gekomen, die relevant zijn wat betreft creatief denken:
1)
Het linkerdeel neemt dingen opeenvolgend waar, het
rechterdeel juist gelijktijdig. Hierdoor excelleert links in
taken die in een bepaalde volgorde afspelen. Denk
hierbij aan verbale activiteiten zoals praten, lezen,
schrijven en het begrijpen van anderen door spraak en
taal. Waar links het rijtje van A tot Z afwerkt tot het de
juiste oplossing tegenkomt, werkt rechts juist door het
hele plaatje in één keer (gelijktijdig) te overzien. Dan
Pink komt met een mooie vergelijking: 'Waar het
linkerhersendeel 1000 woorden symboliseert, staat het
rechterdeel voor het ene plaatje dat hetzelfde verhaal
vertelt.'21
2)
'Waar links in letterlijk in tekst specialiseert, richt rechts
zich op de context'.22 Het is het makkelijkst uit te
leggen door te zeggen dat je linkerhersenhelft dingen
letterlijk oppikt, waar het rechtse deel het geheel
overziet. Voorbeeld: Je bent net naar de kapper

33

geweest en je haren heel kort laten knippen.
Vervolgens kom je iemand tegen die zegt: 'Zo, net van
de trap gevallen ofzo?' Het linkerdeel van je hersenen
ontcijferen
dit
letterlijk.
Wanneer
alleen
je
linkerhersenhelft zou werken, zou je de uitspraak
dusdanig interpreteren alsof je letterlijk van de trap bent
gevallen. Het rechterdeel plaatst het binnen een
context. Dit deel neemt het sarcasme van de uitspraak
waar en legt de link met het feit dat je net naar de
kapper geweest bent.
Links kijkt dus naar wat er gezegd wordt en rechts kijkt
naar hoe het gezegd wordt. Beide delen zijn even
belangrijk en kunnen dan ook niet zonder elkaar. Een
belangrijke lering die hieruit getrokken kan worden, is
de belangrijke rol van het rechterdeel van de hersenen.
3)
'De rechterzijde van je hersenen legt verbanden, waar
links de focus legt op een enkel antwoord.' 23 Dit
bewijst nogmaals de samenwerking tussen de twee; de
een kan niet zonder de ander. Links analyseert en richt
zich op details. In tegenstelling tot rechts, dat
verbanden legt tussen verschillende zaken om zo the
big picture inzichtelijk te maken. De linkerkant opereert
logisch en analyserend. Een werkwijze vergelijkbaar
met die van een computer. Deze methode
categoriseert alle data en gaat de rijtjes net zo lang af
tot het goede antwoord voorbij komt. Deze
vaardigheden blijven belangrijk, maar zijn niet effectief
wanneer het gaat om complexe problematiek waar we
tegenwoordig steeds vaker mee te maken krijgen. Bij
complexe problemen dienen verbanden gelegd te
worden om het grote plaatje te kunnen zien. Hier
komen de vaardigheden van de rechterhersenhelft van
toepassing.
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Er is dus een heldere verdeling tussen links en rechts.
Je hebt een logische, lineaire, analyserende, in-rijtjesdenkende hersenhelft aan de linkerkant en een
onconventionele, niet-lineaire, intuïtieve, in-een-geheelzienend hersendeel rechts. Wat in de context van dit
document de belangrijkste conclusie is, is het feit de
taken van de linkerhersenhelft (groten)deels te zijn
automatiseren. Dit in tegenstelling tot de activiteiten van
de rechterhersenhelft. Deze intuïtieve werkwijze is niet
te automatiseren. Het is een eigenschap die mens
eigen is en altijd noodzakelijk zal zijn. Hoeveel
handelingen er ook geautomatiseerd zullen worden, de
menselijke, onconventionele methoden zullen nooit
gemist kunnen worden.

Er is een oud gezegde: 'There are two kinds of people
in this world. Those who believe that everything can be
divided into two categories... and the rest of you'"24
Wat dit gezegde mooi symboliseert, is het feit dat niet
alles zo zwart/wit hoeft te zijn. Bij de hersenen is het
niet anders: beide helften zijn noodzakelijk. Van belang
is dat we de rol van beiden niet onderschatten. Het is
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geen kwestie van een keuze, het gaat juist om de
wisselwerking tussen de twee: de een functioneert niet
zonder de ander. Een pur sang 'links gecontroleerde'
wereld zou koud en emotieloos zijn, terwijl een 'rechts
gecontroleerde'
wereld
juist
chaotisch
en
oncontroleerbaar zou zijn. Een perfecte symfonie
tussen beide helften is het uitgangspunt.
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3.8 Entering the Conceptual Age
Ons huidige educatieve systeem is ingericht op de
industrialisatie. Het systeem leerde mensen één ding:
hard werken voor een diploma voor een nuttig beroep,
zodat je zeker was van een baan en dus van een
toekomst. De educatieve sector leidt mensen op als
computer programmeurs die codes kunnen kraken,
advocaten die contracten in elkaar draaien, enzovoorts.
Deze periode wordt ook wel gedefinieerd als 'the
Information Age'25, een tijd waarin de logische, lineaire,
gecomputeriseerde
breinen
de
economie
en
maatschappij in handen hadden. Maar tijden
veranderen. Met steeds complexere en lastigere
vraagstukken is de vraag naar creatieve vaardigheden
hoger dan ooit. Deze periode kunnen we aanduiden als
'the Conceptual Age' een maatschappij die vraagt naar
flexibele, inventieve mensen die het grote plaatje
begrijpen en doorzien waar de kansen liggen. Mensen
die zich makkelijk aanpassen binnen nieuwe
omgevingen en methodieken.
Waar de vorige era nog gericht was op mensen met
'linkse' vaardigheden, zal de Conceptual Age zich juist
meer richten op right-brainers. Dit wil overigens niet
zeggen dat de 'linkse' herseneigenschappen zoals
lineair, logisch denken overbodig wordt, integendeel.
Het is alleen zo dat het rechtsdenken nu nog vaak
gezien als overbodig, ondergeschoven kindje, steeds
belangrijker wordt.
Pink beschrijft de Conceptual Age in zijn boek A Whole
New Mind. Hij benoemd six senses26, attitudes die
staan voor de perfecte symfonie tussen links en rechts.
Het zijn de vaardigheden waar je op moet richten om
het maximale uit jezelf te halen binnen deze nieuwe
maatschappij.
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Deze zes punten zijn fundamenteel en nuttig voor
iedereen. Het geeft aan dat je verder moet kijken dan
puur de functie. Dat je naast een argument binnen een
verhaal ook het geheel binnen de context moet
bekijken. Enzovoorts. Je kunt het het beste
samenvatten door te zeggen dat je niet op extremen
moet bouwen, maar juist een balans moet zoeken
tussen twee uitersten. Belangrijk is dat deze waarden
altijd en bij ieder mens aanwezig zijn, ze moeten soms
alleen nog aangewakkerd worden. Maar is onze
maatschappij hier wel op ingericht?
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afslag 4 DE ROL VAN CREATIEF DENKEN

4.1 Het conservatieve opvoeden
Nu de Conceptual Age eraan komt, is het van belang te
kijken hoe wij hiermee omgaan. Hoe stomen we de
nieuwe generatie klaar voor dit tijdperk? Doen we dit op
de juiste manier of juist niet? Schort er iets aan onze
manier van opvoeden en lesgeven? Laat er ten eerste
geen onduidelijkheid bestaan over het doel van dit
onderzoek: het onderwerp is creativiteit en draait
volledig op het belang van de ontwikkeling en stimulatie
van creatief, probleemoplossend vermogen. Waar over
opvoeding en educatie gepraat wordt, moet dan ook
binnen deze context gezien worden.
Creativiteit draait om durf, lef en bovenal:
experimenteren. Zoals oud-president van de Verenigde
Staten Abraham Lincoln ooit prachtig omschreef: 'Wie
niet in staat is een fout te maken, is tot niets in staat.'
Hiermee raakt hij exact de gevoelige snaar van het
onderwerp. Het hedendaagse opvoeden is namelijk
conservatief, behoudend, voorzichtig. Kinderen worden
vanaf jongs af aan geconfronteerd met een strenge,
kritische maatschappij. Regels, regels en nog eens
regels. Hoewel regels en wetten (vanzelfsprekend)
essentieel zijn om een samenleving in goede banen te
leiden, is de huidige manier van opvoeden niet altijd
even bevorderlijk voor de ontwikkeling van creatief
vermogen.
Sir Ken Robinson, een internationaal erkent symbool
voor ontwikkeling binnen de domeinen creativiteit en
innovatie, vat de problematiek als volgt samen.
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'In a nutshell, it's that we're all born with immense
natural talents but our institutions, especially education,
tend to stifle many of them and as a result we are
fomenting a human and an economic disaster.'27
De kern van zijn visie is dat iedereen geboren wordt
met talloze creatieve vaardigheden. In plaats het
ontwikkelen, stimuleren en exploiteren van deze
vaardigheden, werken we de ontwikkeling juist tegen.
'Een studie keek naar de vaardigheden om originele
ideeën te genereren. Het aantal originele antwoorden is
op vijfjarige leeftijd 90%. Op zevenjarige leeftijd is dit
echter gedaald tot 20% en veel volwassenen slagen er
zelfs in om maar 2% originele antwoorden meer te
geven.' 28
Wanneer er tijdens de ontwikkeling van een kind
aangeleerd wordt procedures te volgen en strikte
regels in acht te nemen, beginnen de meeste mensen
hun creatieve vaardigheden te verliezen. Opvoeding en
educatie zijn erop gericht kennis bij te brengen en
belangrijke normen en waarden over te dragen.
Natuurlijk zijn kennis, normen en waarden van groot
belang binnen een samenleving, maar het mag niet ten
koste gaan van de ontwikkeling van natuurlijk
aangeboren creatieve vermogens. Zeker niet nu deze
vermogens meer nodig zullen zijn dan ooit.
In The Sourcebook for Creative Problem Solving is
gekeken
naar
hoe
men
vroeger
creativiteit
onderzocht.29 Dit was een grootschalig proces van het
jarenlang volgen van projectteams en hun creatieve
processen filmen om later de opnames te analyseren.
De analysefocus lag hierbij vooral op actie-reactie. Hoe
reageert men op elkaar en wat heeft dit voor effect?
Het voornaamste leerpunt was het verschil in het
visueel vermogen van mensen. Sommige mensen
40

kunnen al op basis van een woord goed
doorassociëren. Ze beelden zich dingen visueel in. Bij
andere volwassen is dit vermogen verdwenen. Het lijkt
alsof ze niet meer in staat zijn om dingen in het hoofd in
te beelden. Dit is een schokkende conclusie, wanneer
je bedenkt dat elk kind geboren wordt met het
vermogen visueel te denken.
George M. Prince geeft in hetzelfde boek een goed
voorbeeld over een kind. Kinderen denken op een
interessante manier. Ze doen er alles aan om zichzelf te
vermaken, zonder enig gevoel voor schaamte of gêne.
Zodra het kind een doel voor ogen heeft, gaat het vrij
over oplossingen denken. In het voorbeeld heeft het
kind een simpel doel voor ogen: zichzelf voeden. Dit is
voor (de meeste) volwassenen natuurlijk routine, maar
voor een kind een creatieve uitdaging. In het voorbeeld
leert het kind hoe hij zichzelf moet voeden, op basis van
een herinnering. Hij wil eten in zijn mond stoppen en
gebruikt zijn eigen referentiekader: duimen. Hij herhaalt
het trucje wat hij altijd met zijn duim doet en past het
toe op het eten: hij stopt het in zijn mond. Deze manier
van denken noemt hij approximate thinking.

Bij deze manier van kijken overzie je een situatie als een
geheel; je bekijkt het binnen een bepaalde context. Je
graaft in je geheugen en vindt een soortgelijke situatie.
Vervolgens pas je deze toe op je actuele probleem.
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Approximate thinking is dus leren op een gissende
manier. Je hebt de gewenste oplossing ongeveer in je
hoofd, maar het hoeft niet altijd een logische oplossing
te zijn. Het is een andere manier van kijken, een andere
manier van leren. Dit leerproces wordt 'The Mindspring
Theory'30 genoemd en wordt weergegeven in de
volgende afbeelding:

Aan de hand van het eerdergenoemde voorbeeld met
het kind dat zelfstandig leert eten, lopen we het
schema door.
Wish
Je hebt een bepaalde wens; je wil dat iets gebeurt.
- Het kind wil zelf zijn eten in zijn mond stoppen.
Retrieve
Je gaat nadenken over oplossingen / mogelijkheden.
- Het kind raakt zijn mond tijdens het duimen.
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Compare
Je zoekt binnen je referentiekader naar vergelijkingen.
- De duim gaat naar binnen, dus dat zal met het eten
dan vast ook zo gaan.
Transform
Je past de oplossing aan op de betreffende situatie.
- De mond moet wijder open om de hele hand, met
eten en al naar binnen te krijgen.
Store
Je onthoudt je oplossing voor een volgende keer.
- Het kind leert dat hij het de volgende keer weer zo
moet doen.

Dit leerproces komt samen in de image. Dit zijn de
plaatjes die je voor je ziet in je hoofd tijdens het proces
en baseert zich dus op je visuele vermogens. Imaging31
kan van grote toegevoegde waarde zijn in allerlei
verschillende situaties. Het is het letterlijk zien van
overeenkomsten en analogieën. Het leert een kind op
een andere manier kijken, de context analyseren en zelf
leren en toepassen. Het probleem is dat dit te weinig
gestimuleerd wordt tijdens de opvoeding. Hoe zit dit
binnen de educatie?
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4.2 De benadering vanuit educatie
Momenteel zijn er binnen het educatieve systeem veel
regels en standaarden. Daarnaast worden leerlingen
beloont om het geven van de juiste antwoorden. Er
wordt dus voornamelijk gekeken naar het resultaat,
terwijl het leerproces centraal zou moeten staan. In The
Sourcebook for Creative Problem Solving wordt
ingegaan op het centrale leerpunt van het onderwijs:
het aanleren van differentiëren.32
We leren dingen onderscheiden op een zwart-wit
manier. Of iets is goed, of iets is fout. Dit maakt het
lastig om creativiteit te ontwikkelen. Het is hetzelfde
verschil als tussen approximate en precise thinking.
Doordat creatieve situaties vaak afwijken van de
normale omstandigheden gaan ze vaak in tegen de
standaard regelgeving. Het feit dat er regels zijn is
uiteraard goed en noodzakelijk. Zonder regels heb je
weinig aan creatief vermogen, omdat dit vermogen dan
in het niets verloren gaat. Het wordt ongestuurd en
daardoor onbruikbaar. Het probleem zit hem dan ook
niet in de regelgeving, maar in het routinegedrag
eromheen. Het generaliseren van dingen is de ultieme
vijand van innovatie. Het stagneert niet alleen de
creatieve ontwikkeling, maar werkt deze ook nog eens
tegen. Ken Robinson heeft hierover een gevatte quote:
'If you're not prepared to be wrong, you'll never come
up with anything original.'33
Het lastige van de huidige benadering vanuit het
educatieve klimaat is het type mens wat we ermee
opleiden: bang voor verandering en het vermijden van
risico's. Dit is vreemd, omdat bedrijven juist op zoek
zijn naar zelfstandige, creatieve mensen die zich
makkelijk aanpassen en inspringen op nieuwe
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ontwikkelingen en veranderingen. Een gemis dus in
vraag en aanbod. Daarnaast is er ook nog een
probleem met betrekking tot de benadering van
educatie vanuit de politiek. Veel politici kijken naar het
huidige onderwijs in vergelijking met hoe het hen
vergaan is in hun jeugd. In plaats van puur te kijken
naar wat voor de huidige generatie de beste vorm van
leren is, kijken ze alleen hoe ze het beter kunnen doen
in vergelijking met de tijd dat ze zelf nog op school
zaten. Omdat hier vaak jarenlang tussen zit, wordt er te
weinig rekening gehouden met de ontwikkelingen die in
de tussentijd hebben plaatsgevonden. Een gemiste
kans, en killing voor de huidige scholieren/studenten. Zij
worden immers zo de dupe van de beperkte visie van
de gezagshouders van nu.
De huidige werkwijze en hiërarchie van de meeste
(voornamelijk Westerse) educatieve systemen zijn
gebaseerd op een bepaalde perceptie van het begrip
intelligentie. Dit begrip wordt namelijk gemeten door
een bepaald niveau van scholing. Een master student
wordt intellectueel hoger ingeschat dan de gemiddelde
bachelor student. Het probleem is wellicht dat we dit
als normaal beschouwen. Het is een bewijs van wat
ons aan kennis is bijgebracht. Intelligentie is namelijk
erg lastig te meten en tevens een breed begrip.
Maatschappelijke ontwikkeling is immers niet met taal
of wiskunde te vergelijken, terwijl het toch zeker wel
bijdraagt aan de intelligentie van een persoon.
Een ander bewijs van de traditionele hiërarchie binnen
de educatieve sector is de verdeling van vakken. In het
huidige systeem zijn de kunsten nu eenmaal
ondergewaardeerd in vergelijking met talen en
wiskunde. Ook dit ervaart men over het algemeen als
'normaal' en 'logisch', zonder hier een goede reden
voor te hebben. Althans, de redenering34 hierachter is
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wel ergens op gebaseerd, maar het is maar te
betwijfelen of deze argumenten in de nieuwe
maatschappij nog wel gelden.
De eerste reden voor de belangenverdeling is een
economische. De kunsten worden niet als nuttige
toevoeging binnen de maatschappij gezien. Het is geen
richting die van belang was tijdens de industrialisatie.
Dit gold wellicht in de vorige eeuw, maar juist niet voor
de opkomende creatieve economie.
De tweede reden is intellectueel. Vanaf het ontstaan
van de academische structuur zijn kunstzinnige,
creatieve vakken niet gezien als onderdeel van de
kernvakken. Ze zijn nooit als gelijke gezien van de talen
en exacte vakken. Dit komt door de historische kijk op
intelligentie en het belang van academisch
gewaardeerde vakken daarbinnen. Hoewel deze
uiteraard van groot belang blijven, is het
intelligentieniveau niet volledig af te lezen aan het
niveau van talen en/of exacte vakken. Kortom,
intelligentie is meer dan alleen maar 'links denken'. Het
logisch en lineair denken, wat vooral bij taalkundige en
wiskundige toepassingen erg belangrijk is, is de kern
van het educatieve systeem. Hoewel dit een essentieel
onderdeel van educatie is, omvat dit niet het hele
begrip van intelligentie. Want als we alleen naar de
academische benadering van het begrip kijken, en ons
dus limiteren tot links denken, is een berg culturele
ontwikkelingen lastig te verklaren. Want muziek, kunst,
literatuur, liefde, relaties, maar ook commerciële handel
zou dan onmogelijk zijn. Binnen deze ambachten speelt
namelijk vooral de intuïtieve rechterhelft van de
hersenen parten. Wanneer je dit combineert met de
onzekerheid die de toekomst voor ons in petto heeft,
kun je er van uit gaan dat het van groot belang is dat
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de 'creatieve' vakken een prominentere rol binnen de
educatie verdienen.
De traditionele kijk op het educatieve systeem werkte
misschien goed in de tijd van industrialisatie en
informatie, maar in het nieuwe tijdperk van de steeds
complexer wordende samenleving, is een kijk nodig die
zich even snel ontwikkelt als de maatschappij om ons
heen. Een systeem waarin gelijkheid is tussen 'linkse'
en 'rechtse' vakken, met als resultaat meer motivatie,
hogere zelfverzekerdheid en betere prestaties. Als
bewijslast voor de resultaten, zijn er in Europa
grootschalige projecten geweest. Zoals The Arts in
School Project in Engeland, welke ruim 2000 mensen
verdeeld over 300 projecten over vier jaar volgde.
Daarnaast is er ook het Culture, Creativity and the
Young project35 geweest in 22 landen. Het resultaat
was direct voelbaar in de sfeer op de scholen. Zowel
de docenten als de leerlingen waren meer gemotiveerd
dan voorheen. De resultaten waren beter en de banden
en aansluiting op de samenleving uitgebreider.
Conclusie
Er kan (en moet wellicht) nog veel veranderen binnen
de educatieve sector voor een betere aansluiting op de
Conceptual Age. Initiatieven zoals het Arts in School
Project zijn een goed voorbeeld en tot dusver ook erg
succesvol.
De vraag naar creatieve en flexibele mensen is groot en
deze vraag zal alleen maar groter worden. Want hoe
gaat de huidige beroepspraktijk eigenlijk om met de
creatieve ontwikkeling van hun medewerkers?
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4.3 Creatieve obstakels
Deze analyse is deels gebaseerd op mijn eigen ervaring
die ik bij verschillende reclamebureaus heb opgedaan
als copywriter. Hierbij heb ik aan zowel individuele
projecten als in teamverband gewerkt.
Bedrijven, zeker uit de creatieve sector, kunnen vaak
zeer inspirerende omgevingen zijn waar de meest
creatieve en briljante ingevingen ontpoppen. Helaas zijn
er ook binnen deze creatieve bureaus genoeg
obstakels die creativiteit juist tegenwerken. Dit is
vreemd en geen goede zaak, omdat creativiteit een
belangrijke pijler is van het succes van een bureau of
bedrijf.
Miscommunicatie
Binnen elk bedrijf speelt communicatie een grote rol. Dit
is met de komst van moderne communicatievormen,
met name Internet, steeds belangrijk geworden. Deze
vormen van communiceren brengen ook gevaren met
zich mee. Hoe meer communicatie er is, hoe lastiger dit
is te managen. Hierdoor neemt het risico op
miscommunicatie (intern of extern) toe. Wat is de
invloed van deze miscommunicatie op de ontwikkeling
en het stimuleren van creatief vermogen bij
medewerkers?
Tijdens het bedenken en realiseren van creatieve
communicatie-uitingen krijg je met veel ontzettend veel
verschillende mensen en afdelingen te maken. Als
creatief heb je binnen een bureau direct te maken met
mensen van verschillende afdelingen (intern) en
afhankelijk van je functie ook met klanten (extern). 'Op
veel creatief/commerciële scholen proberen ze dit
proces uit de praktijk te simuleren.'36
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Omdat ieder persoon een andere taak en rol heeft,
brengt dit ook een andere kijk met zich mee. Het lastige
hiervan, is dat het over het algemeen ook ander type
mensen zijn. Omdat er wel aan één product of resultaat
gewerkt wordt, vergt dit veel samenwerking tussen de
verschillende afdelingen en personen. Helaas loop je
tijdens dit intensieve proces vaak al snel tegen
obstakels aan die direct of indirect in relatie staan tot
het vermogen tot creativiteit. Hier volgen een aantal
veelvoorkomende obstakels:
Obstakel 1: de briefing
In veel grote bureaus of bedrijven heb je te maken met
meerdere mensen op één opdracht. Bij de briefing heb
je als creatief (de persoon die met de creatieve ideeën
en oplossingen moet komen) hierdoor vaak met
verschillende (interne) opdrachtgevers te maken.
Meerdere
personen
brengen
verschillende
boodschappen. Althans, de boodschap is in principe
wel dezelfde, maar iedereen brengt het toch op een
andere manier. Vanwege praktische redenen komt het
vaak voor dat tijdens zo'n proces, de briefings, debriefings en feedbackmomenten door verschillende
personen worden opgepakt. Het probleem hierbij is,
dat een opdracht niet door iedereen op dezelfde
manier geïnterpreteerd wordt. In het geval van de
creatieve briefing, komt het dus veelvuldig voor dat je
als creatief lang hebt gewerkt aan een opdracht en er
pas tijdens de review achterkomt dat jouw oplossingen
niet aansluiten op de eigenlijke wens, maar dat dit niet
goed is gecommuniceerd. Dit is niet alleen frustrerend
en demotiverend, maar vaak kun je de bedachte
concepten ook weggooien, omdat ze al eens zijn
afgekeurd. Zo worden goede ideeën afgeschoten
doordat de opdracht niet helder is gecommuniceerd.
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Behalve deze interne miscommunicatie, is er ook nog
de andere, niet geheel onbelangrijke partij: de klant. De
klant heeft bij een opdracht altijd een bepaalde
oplossing of visie al in het hoofd. Het is niet
ongebruikelijk dat een klant ook nadat de opdracht al is
gegeven (en geformuleerd) wijzigingen doorvoert, zelfs
in een laat stadium. De klant is koning, dus dien je hier
als uitvoerder goed op te reageren.
Obstakel 2: de conceptvoorstellen
Wanneer je met voorstellen komt voor een opdracht,
gaat dit intern vaak langs een flink aantal afdelingen en
mensen voordat ze bij de klant terecht komen. De fase
aan de creatieve kant levert vaak weinig problemen op;
je spreekt immers met vakgenoten onder elkaar.
Doordat zij vaak eenzelfde mindset hebben, zowel
visueel als creatief, kunnen zij ideeën in een vroeg
stadium al beoordelen. De op papier 'niet creatieve'
mensen kijken vanuit een andere visie naar een idee.
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Omdat deze visie vaak niet helemaal aansluit op die van
de creatief, is het binnen veel bureaus noodzakelijk om
concepten al in een vroeg stadium ver uit te werken.
Een goede visual vertelt immers het halve werk. Helaas
vergt dit uitwerken veel tijd en dan heb je ook nog een
kans dat het hele idee bij voorbaat al afgekeurd wordt.
Daarnaast wordt er bij ver uitgewerkte ideeën al snel
gekeken naar de beeldkeuze, fontkeuze, vormgeving
en lay-out. Hier kan niet door iedereen 'doorheen'
gekeken worden, waardoor sommige goede ideeën
wederom om een verkeerde reden sneuvelen. Het idee
moet centraal staan in de conceptfase. 'Ideas come
first, execution later.'
Obstakel 3: dooddoeners en kritiek
Wellicht wel het belangrijkste element bij het creatief
denken is dat de toevoer van ideeën niet geblokkeerd
wordt. Er zijn 'interne en externe blokkades'37 die je
tegen kunt komen tijdens het genereren van ideeën. De
interne blokkades zitten, zoals het woord al zegt, in de
persoon zelf. Wat hiermee bedoelt wordt, dat iemand
tijdens bijvoorbeeld een brainstorm ergens aan denkt,
maar dit bijvoorbeeld niet durft te zeggen. Of iemand is
te kritisch op zijn eigen ideeën. Schaamte,
overschatting, zelfkritiek, allemaal mogelijke redenen
waardoor de gedachtegang vastloopt. Zo wordt het
vinden van vernieuwende, originele ideeën erg lastig.
Externe blokkades komen van buiten af, namelijk van
de andere mensen die participeren aan een creatieve
sessie. Naast de interne blokkades die natuurlijk ook bij
hen op kunnen duiken, is vooral de houding jegens
elkaar erg belangrijk. Zodra iemand fel kritiek uit op een
idee van een ander, kan deze totaal dichtklappen wat
grote gevolgen kan hebben voor de rest van de
creatieve sessie. Van groot belang is dat er een sfeer
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ontstaat waar ieder zich op zijn gemak voelt, zodat
niemand last heeft van blokkades die het genereren
van ideeën tegenwerken.
Ook na het proces waarin de ideeën gegeneerd
worden kunnen er blokkades voorkomen. Deze
blokkades zijn meestal extern, omdat je op dat moment
vaak van anderen afhankelijk bent. Maar ook deze
blokkades kunnen intern zijn. Tenminste, als je intern
beschouwt als 'binnen het creatieve team'. De gouden
regel38 van een creatief team, in welke vorm dan ook, is
dat er vanuit 'we' gecommuniceerd wordt. Zodra men
naar buiten brengt dat er intern verschillende
standpunten ingenomen worden gaat het mis. Het is
hetzelfde als bij een merk; communiceer je meerdere,
verschillende dingen tegelijk, dan komt je boodschap
niet over. Hetzelfde geldt bij het presenteren van
creatieve ideeën en concepten. Zodra je niet als één
team achter je concept staat, krijg je miscommunicatie
tijdens de presentatie die je geloofwaardigheid
aantasten. Dit, meestal met als gevolg dat je ideeën,
hoe goed ze ook mogen of kunnen zijn, afgeschoten
worden.
Obstakel 4: miscommunicatie, demotivatie en
bureausplijting
Door onder andere eerdergenoemde situaties kan er
binnen het bureau of werkplek een demotiverende sfeer
ontstaan. Geen motivatie is de killer van creatieve
uitingen. Goede, originele ideeën bedenken kan alleen
maar als de omstandigheden er naar zijn. Omdat je
vaak 'op commando' creatief moet zijn, dien je deze
omstandigheden zelf te creëren.
Wanneer men binnen een creatief team of bureau een
sfeer proeft waarin vernieuwende of gewaagde ideeën
om ongegronde redenen worden afgeschoten, heb je
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het risico op demotivatie onder de mensen. Laat
daarom mensen altijd uitpraten en beargumenteer alles
rustig, zodat begrepen wordt waarom een idee 'fout' is.
Zodra dit onjuist gebeurt kunnen mensen de passie
voor het vak verliezen. Uiteindelijk dam je hierdoor
zover in op creativiteit, dat dit door het hele bureau
merkbaar is. Bijkomend probleem is dat dit gedrag ook
de attitude en mentale status van de andere
medewerkers kan aantasten.
Een bedrijf moet achter haar werknemers staan en ze
vertrouwen geven om te doen waar ze goed in zijn. Dit
betaalt zich uiteindelijk uit en voorkomt dat de
negatieve spiraal dusdanig uitbreidt dat je bureau
opsplit in verschillende kampen. Zodra er kampen
ontstaan is er veel onbegrip en spanning tussen de
verschillende afdelingen. Dit terwijl ze juist naadloos in
elkaar moeten overvloeien om tot een goed resultaat te
komen.
Obstakel 5: interne barrières
Buiten de situatiegebonden interne en externe
obstakels, heb je ook wel eens interne barrières die
ervoor zorgen dat je toevoer tot vernieuwende ideeën
geblokkeerd wordt. Dit zijn dus dingen waar een
creatief last van kan hebben. Een aantal
veelvoorkomende barrières zijn:
Bij patroondenken moet je vooral denken aan
routinegedrag. Je bent bepaalde handelingen al
jarenlang gewend en ziet dus ook minder snel
verandering in deze situaties. Het doel bij creatief
denken is andere invalshoeken zoeken om vernieuwing
te stimuleren. Ga daarom nooit uit van het logische en
voor de hand liggende. Trek alles in twijfel.

53

Veel mensen stoppen bij het eerste idee. Die denken
dat de eerste ingeving automatisch de beste is. Hoewel
dit best zo kan zijn, komen de meeste goede ideeën
pas na een tijdje. Het is sowieso erg belangrijk om een
probleem van zoveel mogelijk kanten te bekijken. Dit
zorgt ervoor dat je de context beter begrijpt en levert
(meestal) nieuwe inzichten op.
Ga nooit een idee te vroeg evalueren. Een idee kan in
een prille fase wel eens (vaak uit tijdnood of
enthousiasme) snel voorgelegd worden en door de
beperkte uitwerking afgeschoten worden, terwijl er veel
potentie in zit. Er zijn altijd genoeg argumenten te
vinden om een idee slecht te vinden. Beter is om er
positief naar te kijken, de goede punten aan te halen.
Waar liggen de kansen en wat is interessant aan het
idee, de invalshoek of de gedachte erachter?
Een van de grootste barrières blijft angst. Deze
blokkade komt ook in meerdere eerder omschreven
obstakels aan bod, maar blijft een van de grootste
problemen. Mensen zijn nu eenmaal snel bang om
afgeschoten, uitgelachen of als raar bestempeld te
worden door mensen uit hun directe sociale omgeving.
Het belangrijkste is dat je positief blijft en in jezelf en je
ideeën blijft geloven. Zorg ervoor dat anderen zich op
hun gemak voelen. Zodra jij hun angst wegneemt, zal
dit omgekeerd vaak ook zo gebeuren.
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Conclusie
Er zijn
talloze
vormen
van
obstakels
die
probleemgeneratie
of
vernieuwende
gedachten
tegengaan en/of stagneren. De bovengenoemde
obstakels omvatten de meest voorkomende problemen
rondom het genereren van ideeën. Ik heb voornamelijk
gekeken vanuit mijn eigen ervaring binnen de
reclamewereld, maar hetzelfde principe werkt op iedere
andere sector of werkomgeving waar creatieve
processen afgehandeld worden in teamverband. De
omgeving en de sfeer binnen die omgeving is van
cruciaal belang. Het teambelang moet centraal staan.
Zolang iedereen dat in het achterhoofd houdt, blijft het
saamhorigheidsgevoel gewaarborgd en voorkom je
splijting
binnen
het
team
of
bureau.
Vergelijk het met de politiek. Zolang iedereen blijft
vingertje wijzen en met modder blijft gooien om er zelf
beter van te worden, blijft het landbelang op de tweede
plaats staan. En waar gaat het nu eigenlijk over? Vaak
om de persoon zelf. Het ego staat in de weg van het
uiteindelijke doel en belang.
De kern van de problematiek rondom creatieve
ontwikkeling ligt bij miscommunicatie. Binnen elk groot
bedrijf heerst een bepaalde hiërarchie. Deze neemt
fragmentatie met zich mee wat het risico vergroot van
onderlinge competitie of scheiding tussen verschillende
afdelingen. Het is dan ook een niet meer dan logische
doelstelling voor een bedrijf om alle neuzen intern één
kant op te krijgen. Helaas ligt de focus voor veel
bedrijven vooral op de korte termijn en externe
activiteiten. Dit is echter stap twee. Zonder een goede
interne sfeer, is het niet mogelijk extern het optimale
eruit te halen. Gelukkig zijn er ook voorbeelden van
bedrijven die wél actief aan internal branding doen. En
met succes!
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afslag 5 SUCCES-STORIES

Om te laten zien dat een gezond creatief milieu geen
utopische gedachte is, gaan we kijken naar een drietal
praktijkcases die excelleren binnen de context van het
stimuleren van creativiteit. Het sleutelwoord tot dit
succes? Internal branding.
5.1 De magie van het Google-en
Internetbedrijf the Google Company heeft een
wereldwijde status op het gebied van innovatie,
vernieuwing en creativiteit. Het is binnen enkele jaren
uitgegroeid tot een van de meest sterke merken ter
wereld. Wat is het geheim van hun succes? Wat
hebben zij en doen ze nog steeds er aan om deze
status van innovatie te behouden? In een podcast39
licht Marissa Mayer, Vice President of Search Products
and User Experience, het onderwerp 'creativiteit binnen
Google' uit in een aantal zeer interessante en leerzame
punten.
Een eerste punt de houding die Google stelt aan haar
medewerkers. Ze verwachten van iedereen creatieve
inbreng. Hiermee willen ze teambuilding en draagvlak
creëren. Door iedereen in te lichten en up to date te
houden van alle activiteiten en zoveel mogelijk mensen
te betrekken bij ideeën en initiatieven.
Google staat voor openheid en transparantie. Alle
bedrijfsinformatie wordt intern gedeeld en is
toegankelijk voor alle medewerkers. Doordat zo de
gebruikersgegevens (resultaten en feedback op
producten) bekend zijn bij iedereen, worden keuzes die
het bedrijf maakt beter begrepen en snapt men
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waarom, hoe en op welke projecten men moet werken.
Tegelijkertijd voorkomt dit vriendjespolitiek. Omdat alle
beslissingen worden gemaakt op basis van cijfers en
feiten,
voorkomt
dit
interne
botsingen
en
miscommunicatie.
Zelfstandigheid en verantwoording worden intern
gestimuleerd en gewaardeerd. Waar in veel bedrijven
van soortgelijke capaciteit één manager ongeveer 12
mensen onder zich heeft, liggen de verhoudingen bij
Google wat anders: één manager op circa 40
medewerkers. De redenatie hierachter licht bij de
transparantie van de organisatie. Wanneer slimme,
goede mensen toegang hebben tot de juiste informatie
voelen ze zich sneller betrokken. Hierdoor kunnen ze
grotendeels hun eigen tijd en energie indelen en op
deze manier zichzelf managen.
De veelbesproken eigen werktijd noemt Google een
'License to persue dreams' of 'Innovation Time Off'. Dit
houdt in dat elke medewerker 20% van hun werktijd,
dat is in een normale werkweek dus één dag, aan een
eigen project mag besteden. (In de praktijk werkt het
vaak zo dat er eerst een aantal maanden op een
Google project gewerkt wordt, om daarna weer een
aantal weken op een eigen project te werken.) Je moet
dit absoluut niet zien als een vrij speeluurtje, maar als
het experimenteren binnen het eigen vakgebied. Het
experimenteren brengt veel positieve effecten met zich
mee: je leert, ontdekt en zoekt je eigen grenzen en die
binnen je vakgebied op. Je doet ervaring op, je doet
dingen waar je zelf achter staat. Je vindt het leuk, bent
beter gemotiveerd en passievol bezig met je vak. Het
houdt je creatief geprikkeld. Dat dit alles mogelijk wordt
gemaakt binnen de baas zijn tijd is een extra stimulans.
Daarnaast schept het vertrouwen dat de medewerkers
dubbel en dwars terugbetalen: bijna de helft van alle
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Google diensten zijn bedacht binnen deze eigen
werktijd. Denk hierbij aan diensten als Gmail, Google
News en AdSense. Naast een positieve en vrolijke sfeer
onder de medewerkers, heeft het dus ook nog enorme
impact op voor de bedrijfsresultaten.
Een andere succesfactor is het belang van
gebruikersfeedback. In plaats van eeuwenlange
interne discussies over bepaalde keuzes binnen
producten, laat Google de gebruiker beslissen. Ze
zetten zo snel mogelijk, mits de basis goed staat, een
beta-versie van een product online, om de reactie van
de gebruikers te bekijken. Het doel is vervolgens om op
basis van de uitkomst van deze gebruikerstesten de
dialoog aan te gaan en snel reageren in de vorm van
verbeteringen, updates en eventuele uitbreidingen.
Voorbeeld
'Binnen het projectteam van Google News ontstond
een discussie over de manier van sorteren. De ene helft
wilde nieuws op datum sorteren, de andere helft gaf de
voorkeur aan sorteren op locatie. Na de betaversie
online te hebben gegooid en de keuze aan de gebruiker
te hebben gegeven, gaf 98% de voorkeur aan sorteren
op datum.'
Op het moment dat deze resultaten bekend zijn en
deze ook intern duidelijk gecommuniceerd worden,
begrijpt iedereen de beslissing. Een mooie
bijkomstigheid is dat, mits er snel en adequaat
gereageerd wordt op deze input vanuit de gebruikers,
alleen de positieve associaties overeind blijven. De
negatieve associaties met de gebreken van de beta
versie worden weggevaagd door het snelle handelen
en inspelen op de vraag vanuit de doelgroep. De
doelgroep voelt zich zo meer betrokken met het
product en het bedrijf.
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Bij Google staat de gebruiker centraal. De focus van
het innovatieproces wordt vanaf het begin op de
gebruiker gericht in plaats van geld, wat in de meeste
commerciële instanties (logischerwijs) het voornaamste
aandachtpunt is. Het idee hierachter is simpel te
verklaren. Zodra je met een product of dienst een grote
groep mensen bedient, zal de geldstroom automatisch
volgen. Denk maar aan YouTube, met miljoenen
gebruikers voordat het winstgevend was en pas
achteraf een verdienmodel aan is geplakt.
Google benadert het bedrijf vanuit de zogenoemde
complexiteitstheorie40 (ook wel chaostheorie genoemd).
Deze leert dat innovatie voortkomt uit hetgeen wat er al
is. Het gebruikt oude gebruiken, producten, diensten
en laat deze doorgroeien. Soms met kleine
verbeteringen, soms met hele sprongen. Bekijk het als
een boom waar steeds verse lagen mos op groeien. De
theorie stelt dat creativiteit een natuurlijk gegeven is,
een potentieel dat overvloedig aanwezig is in mensen
en de wereld om ons heen. Creatieve processen
starten als vage ideeën en wensen vanuit een individu
of kleine groep mensen. Deze kerngroep steekt er tijd
en energie in en gaan op zoek naar ideeën die echt
zouden kunnen werken. Gaandeweg het proces gaan
meer mensen in de ideeën geloven. Het werkt
besmettelijk. Zodra er genoeg volharding en
enthousiasme is bij de initiatiefnemers, komen de
investeerders vanzelf.
Veel buitenstaanders, vaak vanuit 'niet-creatieve'
sectoren, zien Google puur als 'creatieve speeltuin'.41
Het wordt niet altijd als serieus bedrijf gezien. De
realiteit laat zien dat ze op basis van gedegen
gedachten en filosofische beweegredenen hun
bedrijfsstructuur opgebouwd hebben. Het is schijnbaar
erg lastig binnen te komen bij Google, omdat ze een
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streng aanmeldprogramma hebben. Maar als je dan
eenmaal binnen bent, krijg je er ook veel voor terug:
vertrouwen.
Initiatief nemen en veel verantwoordelijkheid krijgen is
niet voor iedereen weggelegd. Je moet er ook als
werknemer op een juiste manier mee omgaan. Feit is
wel dat we, op basis van Google's successen, kunnen
concluderen dat hun werkwijze erg goed werkt onder
de juiste groep mensen.

Conclusie
Google heeft een voor hen ideale balans gevonden
tussen vrijheid en regels. Creativiteit vanuit een blanco
papier komt niet zo snel. Er zijn regels nodig, een
sturend kader om creativiteit te stimuleren. Google
heeft een goede kruisbestuiving tussen creativiteit en
effectiviteit gevonden. De goede interne branding zorgt
ervoor dat alle neuzen één kant op staan, met als
uitkomst een fijne, positieve werksfeer en uitstekende
resultaten. Het voornaamste leerpunt is dat deze
werkwijze niet alleen is weggelegd 'omdat het Google
is'. Het is binnen elk bedrijf mogelijk een soortgelijke
werkwijze toe te passen. Zolang je het maar eigen
maakt en in overleg doet met je medewerkers. Immers,
de mensen maken het bedrijf!
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5.2 Creativity & play met IDEO
IDEO is een naam die wellicht wat minder bekend is bij
het massapubliek. De mensen die werken binnen de
creatieve sector zullen het bedrijf wellicht wel kennen.
IDEO is immers al jarenlang 'een van de meest
vooruitstrevende, innovatieve designbureaus ter
wereld'.42 De voornaamste keywords die IDEO
samenvatten zijn creativity en play. In een presentatie43
licht CEO Tim Brown uit wat deze begrippen voor
betekenis hebben binnen het bedrijf.
'Volwassenen zijn erg bang om hun creativiteit te uiten,
vooral wanneer ze het resultaat aan anderen moeten
laten zien.' Die angst voor de mening van anderen geeft
hij weer in een mooi en simpel voorbeeld: teken binnen
30 seconden de persoon na die naast je zit. Het
resultaat? De meeste mensen schamen zich voor hun
tekening. Een te grote neus, flaporen, foute
verhoudingen, noem het maar op. Ook al is dit een
onschuldig voorbeeld, het geeft de angst en schaamte
aan die we hebben ten opzichte van onze ideeën of
creatieve uitingen. Hierdoor worden onconventionele
ideeën niet snel gedeeld. We zijn bang voor de reactie
die ze teweegbrengen.
Dit versterkt het conservatief denken en gedrag van het
grootste deel van de volwassenen en onderstreept de
analyseresultaten van het vorige hoofdstuk. Kinderen
hebben nog de vrijheid om open elk idee te opperen.
Ze experimenteren er op los. Op deze vrijheid en
schaamteloosheid wordt ingeboet naarmate men
volwassen wordt. Hier verandert het vrije denken in
conservatief denken.
Kinderen kijken op een andere manier naar dingen dan
volwassenen. Kinderen vragen zich dingen af als 'wat is
het?' en 'wat kan ik ermee doen?'. Volwassenen willen
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nieuwe dingen liefst zo snel mogelijk binnen een
categorie of hokje plaatsen om het beter te begrijpen.
In andere woorden: ze zijn op een bepaald niveau bang
voor verandering, bang voor een nieuwe situatie en
plaatsen het dus vrijwel automatisch binnen een veilige
omgeving.
Waar veel creatieve bureaus (op papier) naar op zoek
zijn, is een omgeving die dezelfde creatieve uitingen
oplevert als kinderen doen. Een omgeving waar men
risico's durft te nemen om tot originele uitingen te
komen. Dit moet dan echter wel gestimuleerd worden..
De sleutel tot succes ligt volgens Tim Brown bij
saamhorigheid. Een bedrijf waar alle medewerkers
bevriend zijn. Vrienden zijn te sleutel tot de mindset die
je hebt bij spelen; de situatie waarin kinderen verkeren
en vrij kunnen denken. Het is een vorm om open
communicatie te creëren, iets wat Google ook doet.
Hiermee verdwijnen onzichtbare grenzen binnen een
bedrijf die afdelingen van elkaar scheiden.
Ook gelooft hij in visuele communicatie. Bij IDEO zijn
op de werkplekken allerlei materialen aanwezig om snel
en direct tijdens de conceptfase prototypes te bouwen.
Dit zorgt ervoor dat ideeën snel en duidelijk
gepresenteerd kunnen worden. Deze prototypes staan
bij IDEO centraal binnen het presentatieproces, zowel
intern als extern. Het helpt niet alleen om klanten en
collega's te overtuigen van een idee, maar het breekt
ook het traditioneel denken. Door het laten zien van een
prototype van bijvoorbeeld klei, overtuig je makkelijker
mensen die minder creatief inzicht hebben. Mensen
waarbij het eerder besproken image (het visualiseren in
het hoofd) minder ontwikkeld is.
De visuele taal er een die we allemaal spreken en
voorkomt daarmee veel verwarring en onduidelijkheid.
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Tevens is het tastbaar, wat minder aan de fantasie
overlaat. Het idee wordt zo al snel als 'echter'
beschouwd ten opzichte van een bijvoorbeeld
woorden. Mensen moeten iets voor zich kunnen zien
om er zich iets bij voor te kunnen stellen.
Sommige mensen doorzien ideeën al bij een simpele
schets of een woord, anderen hebben meer nodig. Hier
komt het prototype kijken. De kracht van beeld is
immers groter dan die van tekstuele of mondelinge
presentatie.
Wanneer er geen product maar bijvoorbeeld een dienst
of ervaring gepresenteerd moet worden, is dit natuurlijk
lastig te realiseren in de vorm van een fysiek prototype.
In deze situaties wordt gebruik gemaakt van role play.
In andere woorden: de mensen beelden letterlijk het
idee uit, als in een soort toneelstukje. Ze simuleren de
situatie om het idee goed uit te kunnen leggen. Veel
volwassenen staan hier sceptisch tegenover, vanwege
dezelfde schaamte. Ook is hier sprake van ongeloof.
Werkt het wel? Bij IDEO werkt het uitstekend. Door de
'vriendencultuur' kent iedereen elkaar goed en is het
schaamtegevoel een stuk minder. Hoe dan ook
ontstaan er door de interactie tussen mensen vaak
nieuwe ingangen en perspectieven.
Een belangrijke kernwaarde die is vastgelegd in de
filosofie van IDEO ligt in de conceptfase en bij de
ideeëngeneratie. Er wordt intern nooit een idee
opgeëist door een individu. Zij geloven namelijk dat,
zodra je er helemaal op gebrand en gefocust bent dat
iedereen weet dat het jou idee is, dat het je dusdanig
veel energie kost dat je geen nieuwe ideeën meer
bedenkt. IDEO richt zich juist op het genereren van
grote hoeveelheden ideeën. Dit proces wordt als
collectief opgepakt, waardoor het irrelevant is wie
precies met een bepaald idee komt. Doordat iedereen
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elkaar stimuleert en er sprake is van één groot creatief
groepsproces, wordt het individu op de tweede plaats
gezet. 'Een individueel territorium belemmert immers
creatieve ontwikkeling.' Deze filosofie is overigens door
mensen van Google44 opgepikt, waardoor het nu
binnen beide bedrijven wordt toegepast.

Conclusie
Spelen stimuleert vrij denken. Er moeten wel regels aan
verbonden zijn waaraan iedereen zich houdt, wil het
effect en resultaat opleveren. Dit geldt zeker bij
groepswerk, waar je door het aantal mensen sneller te
maken krijgt met miscommunicatie. IDEO probeert de
mindset die een spelend kind heeft op een
professionele wijze te stimuleren binnen de praktijk. Dit
proberen ze te realiseren middels internal branding.
Door de band tussen werknemers te stimuleren,
ontstaat er een milieu waar mensen onderling vrijer van
gedachte wisselen. Via creatieve en vernieuwende
presentatiemethodes, proberen ze altijd en overal de
grenzen op te zoeken en nieuwe perspectieven te
openen. De sfeer en mogelijkheden die IDEO als
werkgever creëert, stimuleert creativiteit onder de
werknemers. Anders dan Google, omdat dit relevanter
is voor hun producten, bieden ze letterlijk tools aan in
de vorm van materialen om prototypes te bouwen en
presentatiemethoden. Tegelijkertijd is de visie en het
doel van de internal branding hetzelfde: eenheid
creëren waardoor alles en iedereen voor hetzelfde doel
werkt.
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5.3 Interpolis: het 'nieuwe' werken
Om niet alle succesvolle ontwikkelingen neer te leggen
bij de op papier innovatieve bedrijven, kijken we in deze
case naar wat Nederlands trots binnen dit gebied:
Interpolis. Het interessante van dit bedrijf is dat het hier
om een verzekeraar gaat, een bedrijventak die niet zo
snel wordt geassocieerd met innovatie. Hun
vernieuwende visie op het begrip werk, kende zijn
intrede in het jaar 2000. Over dit 'Helder Werken', zoals
de methode genoemd wordt, zeggen ze het volgende.
'Bij Interpolis geloven we dat als je vertrouwen geeft, je
ook vertrouwen terug krijgt. Vertrouwen speelt niet
alleen een belangrijke rol in hoe wij met klanten
omgaan. Ook onderling werken wij op basis van
vertrouwen. Medewerkers van Interpolis krijgen de
vrijheid om zelf te bepalen hoe ze hun doelstellingen
realiseren. Zij hebben zelf de verantwoordelijkheid voor
de tevredenheid van onze klanten. Wij noemen dit
Helder Werken.'45
Dit is hetzelfde vertrouwen wat we eerder bij Google en
IDEO zagen. Toeval? Helder Werken verbindt
voorwaarden op het gebied van inrichting van
werkplekken, informatietechnologie, communicatie en
de zorg voor medewerkers met elkaar. Deze visie is
terug te zien in verschillende situaties.
Flexibel kantoorconcept. Bij Interpolis zijn er geen
vaste werkplekken. Ook niet voor de directie. In plaats
hiervan, heeft elke afdeling een aparte etage
toegewezen gekregen. Daar vinden medewerkers hun
post, telefoon en een kluisje voor het opbergen van
persoonlijke spullen en laptop. Zo hebben ze dus de
keuze om op hun eigen afdelingsverdieping een plekje
te zoeken, of elders in het gebouw. In het hoofdkantoor
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heb je hiervoor het zogenoemde Tivoli-gebied, waar
verschillende
dagelijkse
activiteiten
worden
gecombineerd. Het gaat om werken, overleggen,
ontmoeten, ontspannen, eten. Op die manier is een
‘stad’ ontstaan waar medewerkers van Interpolis
kunnen werken en leven.
Interpolis gelooft in: 'je werkplek is waar je bent'.
Minstens dertig procent van de medewerkers is in
overleg, werkt thuis, heeft een afspraak buiten de deur
of is vrij. Zo komt het dat we minder werkplekken op
kantoor
hebben
dan
er
medewerkers
zijn.
Naast de financiële redenen hierachter, is dit
voornamelijk bedoelt als tool voor internal branding.
Door de grenzen tussen afdelingen en mensen letterlijk
weg te halen, forceer je mensen, op een niet
dwingende manier onderling een band te creëren. Het
stimuleert teambuilding en creativiteit, want je zit steeds
elders en ook met andere mensen om je heen. Dit
prikkelt en brengt variatie.
De visie dat werken niet altijd op de traditionele wijze
gedaan hoeft te worden (op kantoor, vijf dagen per
week, van 9 tot 5) is vernieuwend en past vele malen
beter bij de huidige maatschappij, waar iedereen al te
weinig tijd voor zichzelf en zijn privé en sociaal leven
heeft. Deze betere aansluiting van het werk op het
privéleven zorgt voor tevredenheid en motivatie onder
de werknemers.
Het aannamebeleid. Bij de werving en selectie van
nieuwe medewerkers wordt in de eerste plaats naar de
persoonlijke eigenschappen van mensen gekeken. Het
gaat erom dat zij passen bij de cultuur van Interpolis.
Belangrijker dan diploma’s zijn de eigenschappen
echtheid, openheid en de wil om iets voor de klant,
maar ook voor collega’s te betekenen.
Hierbij sluit het ook weer aan op de visies van Google
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en IDEO, om de juiste mensen aan te nemen op de
juiste plekken. Vooral het onderling contact wordt
gestimuleerd. Op en top internal branding.
Open leiderschap. De moderne manager inspireert
mensen en zorgt voor een klimaat waarin medewerkers
zelf initiatieven opperen en hun mening geven. Dit is het
vertrouwen waar ze voor staan. 'Geef vertrouwen om
het zelf terug te krijgen.' Het klimaat wat ze creëren
geeft de medewerkers een mate van zelfstandigheid en
vrijheid en roept hiermee meteen verantwoordelijkheid
op. De letterlijke verantwoordelijkheid om hun klanten
tevreden te houden.
Digitaal kantoor. Interpolis werkt zo weinig mogelijk
met papier. Werken met papier is duur en omslachtig,
maar
voornamelijk:
het
maakt
het
werk
plaatsgebonden. Digitaal (net)werken opent de deuren
naar mobiel werken. Hiervoor hebben ze een ictsysteem dat het mogelijk maakt op elk moment en elke
plaats elk document te maken en bewerken. Bellen en
mailen kan overal en altijd, dus hoeft niet altijd op
kantoor.
Interpolis loopt in Nederland voorop in dit werk, wat
telewerken genoemd wordt. Ze zijn er in 1996 mee
gestart, toen het hoofdkantoor werd geopend. Dit sluit
aan bij het vorige punt. Door het ict-systeem, de
Interpolis manier van werken en het aanbod van
telewerkplekken, kunnen mensen ook makkelijk vanuit
thuis werken.
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Conclusie
Interpolis kijkt op een originele, vernieuwende manier
naar het begrip 'werkplek'. Ze zien dat de functie van
een kantoor verandert. Ze bieden medewerkers het
vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de vrijheid om
hun werk zo in te richten dat het past bij hun
persoonlijke wensen. En de vrijheid om steeds die
werkplek te kiezen die het best past bij de taak van dat
moment. Dat hoeft niet per se een kantoor te zijn.
Werken kan en mag ook thuis of onderweg. Zo kunnen
de medewerkers hun werktijden en werkplek beter
afstemmen op hun privé situatie en er echt staan voor
hun klanten op momenten dat het telt. Wederom een
helder voorbeeld van een win-win situatie, waar er
richting de medewerkers tegemoet gekomen wordt wat
zich vertaalt in succes naar buiten.
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5.4 De sleutel tot succes
We hebben nu dus drie succesverhalen bekeken van
drie totaal verschillende type bedrijven; qua producten,
qua grootte en qua type medewerkers. Wat zijn dan
precies de overeenkomsten van hun manier van
werken die zo goed werkt en bevorderlijk is voor het
stimuleren van creativiteit?
Ze hebben allemaal een juiste verhouding gevonden
tussen het loslaten van de werknemers (vrijheid) en ze
te controleren (regels). Het mooie is dat de visies
overeenkomen. Ze hebben allemaal een soortgelijke
mentaliteit en standpunt met betrekking tot het
behandelen en stimuleren van medewerkers.
De juiste medewerkers samenbrengen zorgt voor een
goede sfeer binnen het bedrijf. Dit kan zijn op basis van
vaardigheden en vakkennis (Google), op vriendschap
(IDEO) of op persoonlijke eigenschappen (Interpolis),
zolang het maar past bij het bedrijf en je ook de andere
noodzakelijke criteria niet vergeet. Het gaat om het
vinden van een juiste balans. Wat wil je als bedrijf en
wat (voor mensen) heb je hiervoor nodig? Je moet een
juiste sfeer creëren om het maximale uit je
medewerkers en bedrijf te halen. Heb je intern de
zaakjes op orde en heerst er tevredenheid, dan betaalt
dit zich automatisch uit in de vorm van tevreden klanten
of gebruikers.
Om een dergelijke creatieve en stimulerende situatie te
realiseren, pakken ze bepaalde punten of processen
anders aan dan 'normale' bedrijven. Zo selecteren ze
op een andere manier medewerkers, passen ze de
omgeving erop aan en bieden ze tools die de
bedrijfsvisie ondersteunen en medewerkers helpen
hierin mee te gaan.
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Conclusie
Google, IDEO en Interpolis maken allen gebruik van
zeer interessante en succesvolle vormen van internal
branding. De belangrijkste les die hieruit getrokken kan
worden, is dat het helemaal niet branchespecifiek of
onrealiseerbaar is. Het moet gewoon op een goede
manier in het DNA van de bedrijfsstructuur geweven
worden. Hiervoor is openstaan voor vernieuwing een
vereiste. In het volgende hoofdstuk vind je
aanbevelingen die hierbij kunnen helpen.
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afslag 6 INTERNAL BRANDING

Nu het belang van creatief denken binnen de moderne
maatschappij beter is toegelicht en we praktijksituaties
hebben bekeken waar vooruitstrevende methodes al
gestimuleerd en toegepast worden, is het tijd voor een
aantal aanbevelingen.

6.1 Dezelfde taal spreken
Een creatief proces doe je niet alleen. Je bent vaak
onderdeel van een team, met mensen boven en onder
je. Hierdoor ben je dus erg afhankelijk van elkaar. Dit is
niet erg, je werkt immers voor hetzelfde doel. Echter
kunnen de directe of persoonlijke belangen wel eens
verschillen. Hierdoor is het voornaam dat je alle neuzen
één kant op krijgt. Een gelijkwaardige situatie creëren,
waar iedereen zich vrij voelt om te zeggen wat hij wil.
Dit moet natuurlijk wel duidelijk binnen vooraf gestelde
kaders en regels gebeuren. Het is namelijk net zoals
creativiteit: het moet gestuurd worden.
Transparantie
Zoals we gezien hebben bij de succes-stories van
Google, IDEO en Interpolis, kan internal branding een
enorme impact hebben op je bedrijf, medewerkers en
daarmee direct invloed op de kwaliteit van je producten
en diensten. Dit is intern voelbaar en extern zichtbaar.
Van belang is dat je een eerlijke en duidelijke band
schept met je medewerkers. Transparantie is intern
minstens zo belangrijk als extern. Dit laatste lijkt voor de
meeste mensen vanzelfsprekend, maar dit was vroeger
niet zo. Voorheen was het zo dat bedrijven riepen en de
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consumenten luisterden. Er werd een product gemaakt
en je moest het dan maar kopen, of je wilde of niet.
Veel keus was er niet. Van deze monoloog is nu geen
sprake meer. Met de enorme keuzemogelijkheden en
informatietools die de consument nu in handen heeft,
doorzien ze elke leugen. Eerlijkheid en openheid is
geboden. Deze kritische houding nemen mensen ook
mee naar hun werk. Daarom heeft het geen zin om
dingen te verzwijgen of onduidelijk te zijn. Zolang je op
een zelfde niveau praat met je medewerkers, ze
vertrouwen geeft en inzichtelijk maakt waarom ze
moeten doen wat ze doen, haal je er een stuk meer uit
dan wanneer je dit niet doet.
Voorkom miscommunicatie
Dit hangt ook weer af van de mate van internal
branding, wat als doel heeft om één team te creëren
onder de medewerkers. Om miscommunicatie tussen
verschillende afdelingen tegen te gaan, moet je
'dezelfde taal spreken'. Dit is het voornaamste doel van
internal branding. Om dit te illustreren, ga ik in op een
voorbeeld uit de reclamewereld, waar creatief denken
van groot belang is. Miscommunicatie ontstaat hier
vaak door het gebrek van visueel inzicht vanuit de nietcreatieve hoek. Een idee moet al bijna dtp-klaar
afgeleverd worden, terwijl de opdracht nog in de
conceptfase zit. Over dit visuele vermogen heerst
eenzelfde soort taboe als over creatief denken; veel
mensen denken dat ze het niet in zich hebben.
Gelukkig is dit, zoals deze scriptie toelicht, gerust op
fabels. Iedereen bezit visueel denkvermogen. Ook al is
dit vermogen afgenomen of weggestopt in het proces
van volwassen worden, zijn er genoeg methodes om
dit weer aan te wakkeren. Een van de meest
interessante en succesvolle is die van Dan Roam. In zijn
boek 'The back of the napkin' en het vervolg 'Unfolding
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the napkin' presenteert hij een zeer interessante
visueel-denkmethode46.

Wat we in het schema zien zijn de vier stappen: look,
see, imagine, show. Dit is de volgorde die normaal
gevolgd wordt, maar het kan ook in willekeurige
volgorde.
Look - kijken
Collecting and screening. Kijken is de eerste stap in
het visuele denkproces. Wat is er te zien? Wat niet?
(Wat ontbreekt?) Wat herken je en wat valt op? Snap ik
het in één oogopslag of moet ik er over nadenken? Het
belangrijkste bij deze stap is de context begrijpen. Vul
het aan met plaatjes in je hoofd, the image, zoals nader
toegelicht in 4.1 Je scant het totaalplaatje voor jezelf.
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See - begrijpen
Selecting and clumping. Je gaat alles wat
aandachtiger bekijken. Je selecteert wat relevant is en
laat de rest weg. Je gaat associëren en graven in je
geest. Heb ik dit eerder gezien? Begrijp ik wat ik zie?
Zie ik patronen? Je gaat hierbij zaken categoriseren en
clusteren. Tevens pik je de gemeenschappelijkheden
en overeenkomsten eruit die dingen herkenbaar
maken. Dit alles om overzicht te krijgen van de zaken
die relevant zijn.
Imagining - verbeelden
Seeing what isn't there. Verbeelden doe je wanneer je
visuals hebt verzamelt en geselecteerd en het tijd is om
het werk om te buigen en te transformeren zodat het
daadwerkelijk te gebruiken is. Je kunt het verbeelden
op twee manieren uitleggen: zien met je ogen dicht, of
dingen zien die er niet zijn. Dit proces is vooral bij het
bekijken van schetsen van cruciaal belang, omdat je
dan eerder de potentie van een idee kunt doorgronden.
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Showing - laten zien
Making it all clear. Wanneer er patronen gemaakt zijn,
de visuals begrijpbaar zijn en we ze dusdanig hebben
getransformeerd zodat we iets nieuws ontdekken, is
het tijd om het aan anderen te laten zien. Het
presenteren is erg belangrijk, omdat je in één
oogopslag je denkproces inzichtelijk maakt. Deze stap
zorgt ervoor dat je zelf alles nog een keer naloopt. Sluit
het nog wel aan bij de opdracht? Staat het
oorspronkelijke idee nog? Zorg er in ieder geval voor
dat je ideeën helder en sterk overkomen. Je moet
anderen immers nog overtuigen.
Deze vier simpele stappen, coveren het hele visuele
denkproces. En het mooie is, dat het makkelijk is aan te
leren. Iedereen heeft immers het vermogen tot
visualisatie. Het heeft niks te maken met goed kunnen
tekenen of niet. Het is een attitude en manier denken.
Je gedachten visueel overbrengen op anderen. Hoe
goed de tekening eruit ziet is onbelangrijk, zolang het
maar communiceert.
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Conclusie
De visuele taal spreken we allemaal. Het helpt wanneer
mensen deze visuele vermogens aanscherpen, in
plaats van zich ervoor verstoppen en vanuit hun veilige
hokjes roepen dat ze niet visueel ingesteld zijn. Visuele
vermogens zitten in ieder mens. Ook hier is het een
kwestie van ervoor open staan. Het moment dat we de
traditionele denkwijze doorbroken hebben en de
mogelijkheden van visualisatie écht gaan inzien, zal een
hoogtepunt zijn voor de communicatie. Want waarom
zou er miscommunicatie ontstaan wanneer iedereen
dezelfde taal spreekt?
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6.2 Creativity & play
‘If the purpose is more important than the act itself, it's
probably not play.’47
Deze uitspraak vat het hele probleem omtrent 'play'
binnen een serieuze context samen. De perceptie is
puur plezier, waar spelen natuurlijk ook om draait. Maar
het gaat erom dat het ook als een serieus onderwerp
gezien moet worden. Play is immers noodzakelijk voor
ons bestaan en is ook hetgeen wat het leven nu zo leuk
maakt.
Zoals we hebben gezien in de analyse van de
opvoeding, 4.1, is dat het creatief vermogen bij
kinderen procentueel vele malen hoger ligt dan bij
volwassenen. Om dit hoge percentage tijdens het
volwassen worden te behouden, is play nodig. Spelen
ontstaat uit nieuwsgierigheid en verkenning. Door het
opzoeken van grenzen en het bekijken en gebruiken
van dingen op spelende wijze, ontstaat creativiteit. Dat
is waar play voor staat.
De voornaamste eigenschap is de vrijheid die je hebt en
voelt tijdens het spelen. Juist door deze vrijheid ben je
in staat anders te denken en nieuwe perspectieven te
ontdekken. Je staat onbewust meer open voor andere
prikkels en invloeden, waardoor nieuwe richtingen en
denkwijzen ontstaan. Spelen is hierdoor dan ook een
voorname voorwaarde voor innovatie. Dit bewijst het
succesverhaal van IDEO in het vorige hoofdstuk nog
maar eens.
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Play is terug te vinden in plezier, lachen,
nieuwsgierigheid, humor, games, fantasie en talloze
andere situaties en eigenschappen. Het is belangrijk in
te zien dat dit soort elementen cruciaal zijn voor de
mens en ook zeker voor het stimuleren van creativiteit.
Een omgeving dit soort vormen van play tegengaat,
gaat hiermee tegelijkertijd ook creatieve ontwikkeling
tegen. Het is daarom belangrijk dat de omgeving
serious play stimuleert. Het is immers een voorwaarde
voor creativiteit.
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6.3 Stimuleren van (creatief) werkgedrag
Wat al eerder aangegeven is en stiekem ook wel een
logisch (en cruciaal) punt is, is dat je werknemers
gemotiveerd moeten zijn.48 Zodra er mensen
gedemotiveerd raken reflecteert dit direct op het werk.
Of iets met passie is gemaakt of niet is duidelijk
zichtbaar. En wat het erge is; een negatieve sfeer kan
binnen no time overslaan op andere medewerkers. Met
als gevolg dat een totale afdeling gedemotiveerd raakt.
Iets wat absoluut voorkomen moet en kán worden. Er
zijn namelijk genoeg manieren om de motivatie te
stimuleren.
'Al ruim 40 jaar worden verschillende experimenten
gedaan op het gebied van motiveren. Meestal gebeurt
dit in de vorm van testen: hoe snel kan men een
bepaald probleem oplossen. In een presentatie laat
Dan Pink zien wat de resultaten hiervan zijn, aan de
hand van een simpel experiment.'49
Twee groepen mensen krijgen
hetzelfde probleem voorgeschoteld.
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Groep één krijgt te horen: we nemen de tijd
(snelheid) op om een gemiddelde op te
nemen (geen druk).
Groep twee krijgt te horen: degene die het
snelste het probleem oplost krijgt een
financiële beloning (druk).
Opvallend genoeg is de gemiddelde snelheid waarin
het betreffende probleem werd opgelost bij groep één
ruim 3,5 minuut sneller dan bij groep twee. Wat wel van
belang is hierbij, is het soort probleem. Zodra dit
experiment wordt uitgevoerd bij een probleem met een
tamelijk voor de hand liggende oplossing, werkt een
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beloning prima. Maar bij complexere problemen waar
creativiteit bij nodig is, werkt het geven van een
beloning juist tegen. Waar een beloning dus gegeven
wordt in de hoop dat het stimuleert en mensen scherp
houdt, blokkeert het in veel gevallen de creativiteit juist.
Het straf- en beloningssysteem komt uit de tijd van de
industrialisatie (en wellicht nog daarvoor). Een tijd waar
we nog geen beschikking hadden over computers en
andere automatiseringssystemen die veel van ons werk
over kunnen nemen. Maar het systeem is achterhaald
voor de 21e eeuw: the Conceptual Age.
De kijk van Tony Robbins sluit hier deels bij aan. Hij zet
zich al ruim 30 jaar in voor andere mensen en is in zijn
leven op zoek naar één ding: 'Waarom doe je wat je
doet? Wat is de motivatie hierachter?' Wanneer
mensen de vraag hierbij krijgen waarom ze nooit hun
doel bereikt hebben, krijg je veelal dezelfde reacties. Te
weinig geld, te weinig tijd, niet de juiste omgeving, niet
de juiste baas.. noem het maar op. De benadering van
het probleem is hierbij onjuist. 'Het gaat niet om de
bronnen (resources) maar om hoe je ze gebruikt/omzet
in jouw voordeel (resourcefulness).'50 Dit kan door
bijvoorbeeld creativiteit, nieuwsgierigheid, passie en
vastberadenheid.
'Het stimuleren van creatieve eigenschappen kan
plaatsvinden op individueel of groepsniveau.'51
Individuele kenmerken
De individuele kenmerken richten zich intern, op de
persoon zelf. Op deze zaken kun je dus zelf direct
invloed uitoefenen.

80

Cognitieve vaardigheden
Veel onderzoekers zoeken naar de link tussen
intelligentie en innovatie. Hoewel er overeenkomsten
zijn, is intelligentie niet een voorwaarde voor innovatie of
creativiteit. Het gaat hier, zoals zo vaak, om het vinden
van een juiste balans. In dit geval tussen een
'vloeiende' intelligentiefactor (algemene mentale
vaardigheden)
en
'verworven'
intelligentie
(taakspecifieke kennis en vaardigheden). We weten
immers dat ervaring een zegen kan zijn, maar ook
routine-denken met zich mee kan brengen. Invloeden
van leken of nieuwelingen zijn daarom al snel
vernieuwend. Zoals in het boek The Four Hour
Workweek mooi geschetst wordt: ‘Je bent een expert
zodra je meer van een onderwerp weet dan je
opdrachtgever.’
Persoonlijkheid
Binnen
de
psychologie
worden
vijf
grote
persoonlijkheidskenmerken
aangemerkt
waarop
mensen verschillen van elkaar. Dit zijn extraversie
(warm, actief, sociaal), neuroticisme (angst, depressie),
openheid
(ideeën,
open
geest,
esthetiek),
inschikkelijkheid
(vriendelijk,
volgzaam)
en
gewetensvolheid (nauwkeurig, verantwoordelijkheid).
Hoog
of
laag
scoren
op
deze
vijf
persoonlijkheidskenmerken leidt tot verschillend
organisatiegedrag en daardoor tot verschillen in
benadering en stimuli van creatief gedrag en innovatie.
De belangrijkste eigenschappen die creativiteit
stimuleren
zijn
openheid,
zelfvertrouwen,
stressbestendigheid (doorzettingsvermogen) en een
proactieve instelling.
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Motivatie
Mensen moeten passie hebben voor hetgeen wat ze
doen, want wil je creatief zijn of innovatie
verwezenlijken, moet je het ook daadwerkelijk wel
willen. Vernieuwing komt dus alleen wanneer men er
open voor staat. Dit geldt natuurlijk ook voor de
organisatie zelf. De liefde voor het vak is een betere
motivator voor innovatie dan externe motivators in de
vorm van
erkenning, status of salaris. Belangrijk
is dus: de juiste mensen op de juiste plekken
neerzetten. Men moet op de juiste functie zitten en
deze functie ook echt ambiëren. Dit kan gestimuleerd
worden door het uitstralen van vertrouwen en in de
vorm van tools, zoals trainingen geven om creativiteit te
kunnen uiten in de desbetreffende functie.
Groepskenmerken
Deze kenmerken richten zich juist op het functioneren
binnen een groep. Dit is vanzelfsprekend dus ook niet
alleen van jezelf afhankelijk, maar ook van de opstelling
van anderen. Leer je echter de generieke kenmerken
begrijpen, dan kun je ook meer invloed op de
individuele kenmerken van anderen uitoefenen en
hiermee het groepsproces helpen.
Teamklimaat
Een team of organisatie karakteriseert zich aan de hand
van personen en de rollen die ze binnen dit klimaat
vervullen. Er zijn een aantal factoren die het klimaat
dusdanig beïnvloeden om creativiteit te stimuleren.
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1) Een gemeenschappelijke visie zorgt ervoor dat
mensen zich actiever inzetten en hierdoor een betere
creatieve bijdrage leveren.
2) Participatie: iedereen moet het gevoel hebben hun
steentje bij te kunnen en mogen dragen. Het blijft een
teamproces.
3) Steun en normen voor innovatie binnen de groep. De
groep moet openstaan voor verandering en
vernieuwing. Nieuwe ideeën moeten beloond worden
en niet de grond in gedrukt.
4) De onderlinge verstandhouding is altijd van groot
belang. Lastig te meten is het verschil van effectiviteit:
de ene groep presteert goed omdat iedereen elkaar
mag, de andere krijgen briljante ingevingen vanuit
conflicten. Dit blijft een lastig te meten punt, maar wel
interessant vanuit de visie van het stimuleren van
creativiteit.
Teamprocessen
Zoals eerder aangegeven, hebben de onderlinge
verstandshouding en hiermee het teamproces grote
invloed op de innovatie en creativiteit. Er zijn binnen een
team altijd ongeschreven regels of dingen die mensen
aannemen, die niet altijd waar hoeven te zijn. Een
voorbeeld hiervan is 'de meeste stemmen voor een
idee, dat zal dan wel het beste zijn.' Dit hoeft niet altijd
zo te zijn. Er moet een sfeer heersen waar niemand
zich belemmert voelt om nieuwe input te geven. Een
prachtvoorbeeld is geschetst bij Google, die de
gebruiker laat beslissen. Hiermee voorkomen ze
individueel belang en mijden ze vriendjespolitiek.
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Teamstructuur
Een team is vaak samengesteld uit mensen met een
verschillende (beroeps)achtergrond. Dit heeft vaak veel
invloed op het creatief functioneren van de groep, wat
af te lezen is in het resultaat. Er moet samenhang
gecreëerd worden; samen werken voor één doel. Dit
doel moet belangrijker zijn dan de individuele
successen die men soms graag voorop stelt. In plaats
van het eigen belang, moet het belang van de groep en
hiermee van de andere leden voorop staan. Het is een
vorm van saamhorigheid die door de hele organisatie
zou moeten gelden.
Leiderschap
Een leider of manager heeft altijd veel invloed op de
manier van werken en functioneren van een groep. Het
blijkt dat een openstaande, democratische en
participatieve leiderschap erg bevorderlijk is voor het
innovatief werkgedrag. Het verkleint de grens tussen
leidinggevende en 'ondergeschikte' en stimuleert
hiermee de vertrouwensrelatie.
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Conclusie
Wat de belangrijkste les is die we uit de onderzoeken
en voorbeelden kunnen leren, is dat het niet werkt om
zwart/wit te denken. Er is meer dan alleen maar 'goed'
en 'fout'. Mensen moeten durven experimenteren, hun
grenzen verkennen en deze verleggen. Een ouderwets
straf- en beloningssysteem damt dit creatief gedrag in.
Het zorgt ervoor dat mensen te voorzichtig worden, het
versterkt conservatief gedrag. Stimuleer mensen om de
grenzen binnen hun passie en expertise op te zoeken.
Creëer een passende internal branding methode en kijk
wat het oplevert. Gelukkige mensen maken immers
werk wat dit geluk uitstraalt.
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6.4 Tips for better ideas

Omdat het aanboren van de creatieve vermogens bij
iedereen anders werkt, is het beste om bestaande
technieken te gebruiken en simpelweg te ervaren welke
combinatie van methoden en technieken het beste voor
je werken. Enkele tips die kunnen helpen:
Substitueren
Het weglaten van bepaalde elementen waardoor je tijd
bespaart. Elke opdracht vraagt om een andere manier
van denken waardoor je soms (tijdrovende) stappen
over kunt slaan, zonder dat dit ten koste gaat van de
kwaliteit. Bij bedrijven, waar vaak strakke deadlines
gelden, kan dit erg nuttig zijn.
Combineren
Er is niet één methode die het complete creatieve
proces omvat. Combineer daarom verschillende
technieken. Kijk wat voor jou en de opdracht het beste
werkt. Daarbij kun je eindeloos variëren. Het enige wat
telt is in deze zin is het resultaat.
Herschikken
Er is ook geen vaste volgorde van zaken. Je hebt met
meerdere partijen te maken, dus zul je aan bepaalde
deadlines moeten voldoen. Maar hoe je aan hét idee of
concept komt is aan jou. Kijk dus zelf wat de beste
volgorde is voor de opdracht en wat het beste voor je
werkt.
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Inspiratie
De plaats waar je dingen uitdenkt is erg belangrijk,
evenals de mentale status waar jij en de rest van het
creatieve team zich in bevinden. Maar wat wel geldt, is
dat inspiratie voor iedereen op een andere manier komt
en ontstaat. Ook hiervoor geldt dat dit het beste te
ontdekken is door het simpelweg uit te proberen. Door
het doen ervaar je wat het beste voor jou en je team
werkt.
Bewustzijn
Ben je ervan bewust dat creativiteit nodig is om een
bepaald probleem op te lossen. Daarom doet men een
beroep op jouw creatieve vermogens. Omdat de voor
de hand liggende oplossingen klaarblijkelijk niet werken,
moet jij je rechterhersenhelft in werking stellen. Creatief
denken is niet hopen op het eureka moment. Er zijn
maar weinig mensen die over deze gave beschikken.
Ook creatief denken is hard werken.
Stel samen
Ga alle bovenstaande punten na wanneer je een goed
idee of oplossing bedacht hebt. Kijk hoe dit tot stand is
gekomen. Wellicht kom je na een aantal analyses zo
achter bepaalde criteria die in jouw voordeel werken.
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afslag 7 HET PERFECTE CREATIEVE MILIEU

Eindbetoog
Bestaat het eigenlijk wel, een 'perfect' creatief milieu? Is
er een model te ontwikkelen dat precies voorschrijft aan
welke voorwaarde je je als persoon, collega, werkgever,
werknemer, docent, leerling of bedrijf aan kunt houden
om het maximale uit je eigen creatieve vermogens en
die van mensen uit je omgeving te halen? Het antwoord
is nee. Althans, geen model wat alle verschillende
mensen, bedrijven en situaties covered. Creativiteit en
innovatie blijven zaken die erg persoon- en
omgevingafhankelijk zijn. Het enige wat gedaan kan
worden is eensgezindheid creëren in de mindset, zodat
iedereen binnen een organisatie hetzelfde doel en/of
belang deelt en ambieert. Daarnaast kunnen personen
ervoor zorgen dat ze hun eigen creatieve vermogens
aanscherpen, zowel aan de creatief uitvoerende zijde
als aan de creatief ontvangende.
Dit document tracht een andere kijk op de wereld van
creativiteit en innovatie te geven en vooral hoe we
hiermee om kunnen gaan. Deze is een kijk is een
inspiratiebron die gebruikt kan worden om een eigen
visie op te bouwen. De brandvisies van Google, IDEO
en Interpolis zijn vooruitstrevend en er kan veel lering uit
getrokken worden, maar ze zijn niet letterlijk te
kopiëren. Je moet ze aanpassen op je eigen situatie.
Het proces waarin een traditionele omgeving
doorbroken wordt opdat innovatie naar binnen kan
sluipen, duurt op de ene plek langer dan op de andere.
Zolang iedereen maar het besef heeft wáár ze voor
werken en waarom. Want zodra je plezier en geluk
vindt in wat je doet, slaat dit al snel over op de mensen
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in je directe omgeving. Wanneer dit geluk bij iedereen
voelbaar is, ontstaat je op papier een situatie waarin
creativiteit en innovatie optimaal gestimuleerd worden.
De aanbevelingen geven inzichtelijke, praktische tips en
gedachtegoed waar je je als persoon en/of organisatie
op kan richten om creativiteit te stimuleren. Zodra het
belang ervan ingezien wordt, komt de reactie vanzelf.
Elk persoon heeft bepaalde doelen en behoeften in het
leven. Denk aan behoeften als zekerheid, onzekerheid,
persoonlijke groei en sociale erkenning. Het zijn de
beweegredenen van de mens. De prikkels die we nodig
hebben, die het leven interessant houden. Het is aan
onszelf om deze behoeften te vervullen. Hoe graag we
ook problemen van andere mensen en situaties de
schuld geven van het niet bereiken van onze doelen,
zijn deze problemen altijd op te lossen. Creativiteit
speelt hier een centrale rol in. Zorg er dus voor dat je
waar kan altijd op deze vermogens kunt bouwen. En
wie weet word je er ook nog een gelukkiger mens van..

Have a nice flight and I wish you adieu.
Roy van Bijsterveldt

90

afslag 8 INSPIRATIEBRONNEN

Human inspirators
Tijdens mijn studie en voornamelijk mijn scriptie, zijn
veel personen belangrijk geweest. Hun visies, sturing
en passie voor het vak zijn zeer waardevolle
inspiratiebronnen gebleken. Hiermee doel ik niet alleen
op mensen die ik persoonlijk ken, maar ook op de
andere mensen wiens visie in de scriptie verwerkt zijn.
Ik kan niet iedereen benoemen, maar ga een aantal
belangrijke personen kort uitlichten.
Ken Robinson
Sir Ken Robinson is een wereldwijd erkend expert op
het gebied van creativiteit en innovatie binnen de
educatie en zakenwereld. Hij wordt als consultant
wereldwijd ingezet door regeringen, grote bedrijven en
culturele organisaties. Hij heeft een Ph.D. behaalt met
zijn studie in drama en theater binnen educatie.
Tegenwoordig is hij internationaal conventiespreker,
professor, schrijver van verschillende boeken over
creativiteit en innovatie en grondlegger van
verschillende nationale en internationale educatieve
programma's om creatieve ontwikkeling te bevorderen,
hoofdzakelijk bij kinderen.
http://www.ted.com/speakers/sir_ken_robinson.html
http://www.sirkenrobinson.com/

Dan Pink
Cum Laude afgestudeerd aan de Yale Law School,
maar tot zijn eigen vreugd nooit advocaat geworden.
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Dan Pink is voornamelijk bekend als schrijver en
spreker binnen de commerciële sector. Zijn
speerpunten zijn het motiveren en ontwikkelen van
creatief vermogen bij medewerkers. Zijn boeken zijn
wereldwijde bestsellers en zijn artikelen worden
veelvuldig geplaatst door erkende bladen zoals de New
York Times en Harvard Business Review. Zijn laatste
baan was die van hoofd speechschrijver voor vicepresident Al Gore.
http://www.ted.com/speakers/daniel_pink.html
http://www.danpink.com/

Tim Brown
Als CEO van IDEO gelooft hij erg in 'creativity and play'
binnen de werksfeer. Zoals beschreven bij de IDEOcase, ligt vriendschap aan de basis van hun succes. Als
CEO wordt hij veelvuldig gevraagd om te spreken over
zijn bedrijf en tevens visie op de creatieve sector.
http://www.ted.com/speakers/tim_brown.html
http://www.ideo.com/

Dan Roam
Dit is de schrijver van de inmiddels wereldwijd bekende
boeken 'The Back of the Napkin' en het vervolg
'Unfolding the Napkin'. Dan Roam is een visueel denker
en heeft een eigen methode op dit onderwerp
ontwikkeld. Zijn visie is dat visueel denken een
vaardigheid is die iedereen bezit, zij het dat de een het
beter of meer gebruikt dan de ander. Elk probleem is
op te lossen met een tekening. Om zijn punt te
bewijzen heeft hij maandenlang een Russisch bedrijf
geleidt, door puur en alleen tekeningen te gebruiken
om opdrachten te geven. Zijn visueel denkmethode is
een aanrader voor iedereen, maar vooral gericht op
mensen die op management- of directieniveau bij grote
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bedrijven werken. Hij wordt veelgevraagd voor
workshops bij bedrijven en instanties als Boeing,
Microsoft, Wal-Mart, eBay, Google en de United States
Senate.
http://www.thebackofthenapkin.com/

Stuart Brown
Dr. Stuart Brown is inmiddels een bekend spreker en
onderzoeker op het gebied van 'play'. Hij is hier op een
aparte manier terecht gekomen. Tijdens zijn research
naar moordenaars, kwam hij in verschillende cases één
overeenkomst tegen: het gebrek aan spelen in hun
kindertijd. Sindsdien is hij de invloed van spelen in de
breedste zin van het woord verder gaan onderzoeken.
Intussen heeft hij duizenden mensen geïnterviewd en
onderzocht om de relatie tussen 'play', creativiteit en
succes te analyseren. Tevens heeft hij dit onderzoek
doorgetrokken bij dieren. Zijn stichting, the National
Institute of Play heeft als doel wetenschappelijk
onderzoek over 'play' tot een hoger niveau te tillen.
http://www.ted.com/speakers/stuart_brown.html
http://www.nifplay.org/about_us.html
http://www.stuartbrownmd.com/

Tony Robbins
Een motivational speaker pur sang. Tony Robbins heeft
een van de beroemdste glimlachen ter wereld. Hij is
dan ook wereldwijd te beluisteren op de talloze
congressen waar hij spreekt. Met een aantal bestsellers onder de riem weet hij veel mensen te raken met
zijn visie. Zijn voornaamste doel: erachter komen
waarom iemand doet wat hij of zij doet. Ben je er
gelukkig mee? Haal je er voor jezelf alles uit? Naast zijn
veelbekroonde werk, waaronder een kleine glansrol in
Jack Black's comedy Shallow Hal, heeft hij een eigen
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stichting. Deze Anthony Robbins Foundation werkt met
daklozen, ouderen en probleemjongeren, en fungeert
als een soort voedselbank die wereldwijd ruim 2 miljoen
mensen helpt.
http://www.ted.com/speakers/tony_robbins.html
http://www.anthonyrobbinsfoundation.org/

Hans van Dijk
Schrijver van Zapklare Brokken en een van de meest
succesvolle copywriters die Nederland ooit gekend
heeft. Zijn boek en vooral de nuchtere en eerlijke
benadering heeft me veel geleerd over de
reclamewereld. Er zijn weinig dingen die lastiger zijn
dan een keuze maken waar je je leven op wilt focussen,
work-wise. Daarom zeker zo belangrijk om een helder
beeld te krijgen. Via zijn boek is dit gelukt. Nog nooit
zo'n eerlijke kijk op een harde wereld gelezen.
http://www.zapklarebrokken.nl/

Michael van Damme (COCD)
Bij het bepalen van een richting voor mijn scriptie,
kwam ik uit bij het COCD. Deze organisatie zijn al sinds
1977 in België en Nederland toonaangevend in training
creatief denken, het faciliteren van brainstorms en het
verlenen van advies in creativiteit en innovatie. Het
COCD zit ook achter het boek Creativiteit Hoe? Zo! een
boek over methoden en technieken voor creatief
denken. Via de mail heb ik met Michael veelvuldig
contact gehad over het bepalen van richtingen. Tevens
heeft hij me veel nuttige artikelen en literatuur
aangereikt.
http://www.cocd.org/
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Hugo van Roy
Als coördinator van mijn afstudeerrichting Interactie
Strategie en studieloopbaanbegeleider heeft Hugo een
bepalende rol gehad binnen mijn studie. Als uniek
persoon en ervaren vakman heb ik veel aan hem
gehad. Via hem had ik toegang tot veel informatie,
nuttige tips en een altijd inspirerende visie. Met zijn
positieve houding en gemeende interesse heeft hij me
altijd geholpen. Mijn dank is groot.
Jan-Willem Leentfaar
Een andere docent die binnen mijn afstudeerrichting
centraal stond was Jan-Willem. Hij heeft me vooral veel
bijgebracht op het praktijkgebied. Hoe bereidt ik me
voor? Waar moet ik me op focussen? Aan zijn
vakkennis en positieve houding heb ik veel gehad.
Dank ook voor alle inspirerende gesprekken.
Joep Luycx
Al in mijn eerste jaar mocht ik tijdens de lessen scenario
schrijven van Joep's lesmethode genieten. Helaas was
me toen nog niet opgevallen wat ik later pas besefte:
de unieke persoonlijkheid van Joep. (Dat ie apart was,
had ik overigens al wel door.) Gelukkig kreeg ik een
herkansing tijdens mijn externe minor Storytelling. Hij
heeft me persoonlijk erg geholpen in de aansluiting en
focus tussen school en beroepspraktijk. Naast een
uitstekende vakman een interessante persoonlijkheid
die altijd weet te boeien. Zowel als persoon en als
professional heb ik hem erg hoog zitten. Veel dank voor
alle steun!
http://www.burovanons.nl/
http://www.websitevanjoep.nl/
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Edwin van den Bosch
Dankzij Edwin ben ik aan mijn afstudeerstage
gekomen. Erg behulpzaam, relaxt en vooral down to
earth. Een typische persoonlijkheid die het vooroordeel
over de arrogante egocultuur die advertising heet
onderuit te halen. Tijdens mijn stage heb ik naast zijn
vakkennis ook veel gehad aan zijn ervaring binnen het
vak. Hij heeft me uitgebreider kennis laten maken met
het reclamevak en goed advies gegeven over mijn
toekomst. Dank voor alles.
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