
5 manieren om uw 
creativiteit te stimuleren als 
je voelt dat je vastzit

V olgens het World Economic Forum 
staat creativiteit in de top drie van 
vaardigheden die werknemers nodig 

zullen hebben om het goed te doen in 2021 en 
daarna. Creativiteit is een noodzakelijk ingrediënt 
voor innovatie, strategiebepaling, marketing en 
het oplossen van dagelijkse problemen. Hoewel 
iedereen in staat is om creatief te zijn, is het als 
een spier die moet versterkt worden. Dus als jij of 
je team het gevoel heeft vast te zitten of moeite 
heeft om frisse ideeën te vinden, zijn hier enkele 
tips om je innerlijke creatieve genie te ontsluiten!

1. Neem een pauze - Heeft je ooit een geweldig 
idee gehad tijdens het douchen, of misschien 
tijdens je dagelijkse rondje hardlopen? Uit 
neurowetenschappelijk onderzoek is gebleken 
dat onze hersenen creatiever zijn in de vrije tijd, 
dus een van de beste dingen die je kunt doen als 
je creativiteit moet aanwakkeren, is een pauze 
nemen en iets leuks doen. Maak een snelle 
wandeling, speel een spelletje met een collega, 
alles wat je nieuwe energie geeft en je hersenen 
even aan iets anders laat denken, helpt om de 
creatieve energie te laten stromen!

2. Zelfvertrouwen opkrikken - Soms is het makkelijk 
om aan onze capaciteiten te twijfelen en 
negatief tegen onszelf te praten wanneer we 
vastzitten met een probleem. Helaas maken 
negatieve zelfpraat en een gebrek aan 
zelfvertrouwen het nog moeilijker om creativiteit 
op te wekken! 

Als jij of je team een gebrek aan zelfvertrouwen 
ervaart, maak dan snel een lijst van al je recente 
prestaties en denk na over welke talenten en 
vaardigheden je hebt gebruikt om die doelen te 
bereiken. Als je in een groep werkt, vertel dan om 
de beurt aan een ander teamlid wat je het meest 
indrukwekkend aan hem of haar vindt. 

3. Oefenen, oefenen, oefenen - Creativiteit is als 
een spier, wat betekent dat je het moet 
gebruiken of verliezen! Trek elke dag 20 minuten 
uit om creatief te denken. U kunt 10 minuten lang 
alle aspecten van een op te lossen probleem in 
kaart brengen en vervolgens 10 minuten lang 
brainstormen over een lijst van mogelijke 
oplossingen. In een groep kunt u een oefening 
doen waarbij de deelnemers doen alsof ze een 
fictieve expert zijn op een denkbeeldig gebied 
(zoals iemand die hoeden ontwerpt voor 
eenhoorns) en de andere deelnemers de persoon 
in kwestie interviewen over zijn werk. Dit soort 
speelse oefeningen kan helpen om je creativiteit 
wakker te schudden en problemen vanuit een 
nieuwe invalshoek te bekijken.

4. Vraag jezelf af: "Wie heeft dit probleem al 
eerder opgelost?" - Als je vastzit met een moeilijk 
probleem, kan het nuttig zijn om te stoppen met 
denken over het oplossen van het probleem en in 
plaats daarvan na te denken over wie hetzelfde 
probleem heeft gehad en het heeft opgelost. 



Toen tandpastafabrikanten bijvoorbeeld manieren 
wilden vinden om tanden witter te maken zonder 
ze te beschadigen, vroegen ze hoe bleekvrije 
wasmiddelen wit witter maakten. Ze ontdekten 
dat het wasmiddel witte kleding gewoon witter 
deed lijken zonder de stof te bleken of te 
beschadigen door blauwe kleurstof toe te voegen 
en zo hadden ze een nieuwe oplossing voor hun 
probleem!

5. Stop nooit met leren - De beste manier om de
creativiteit te laten stromen is om nooit te stoppen
met leren! Zoek naar nieuwe mogelijkheden voor
persoonlijke en professionele ontwikkeling, leer
nieuwe vaardigheden en probeer nieuwe hobby's
uit om de creativiteit voortdurend aan te
wakkeren.




