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GEBRUIKTE SYMBOLEN 

 

 

Symbool Betekenis 

 

Definitie 

  Scenario  

 

 
Tips – Voorbeelden 

  

Vragen  

 Lesactiviteit 

Bijv. Hoofdstuk 1 – Activiteit 1  

 Bronnen 

Bijv. links, rapporten, artikelen  

 

 

Symbols Explanation 

 

Definition of terms 

  Scenario  

 

 
Tips – Causes 

 Questions  
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 Learners/Trainers activities 

E.g. Topic 1 – Activity 1  

 Resources  

E.g. links, reports, articles  
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HOOFDSTUK – CREATIEF DENKEN 

HOOFDDOEL VAN DE MODULE 

 

 

Dit hoofdstuk over Creatief denken richt zich op werkzoekenden en lerenden uit het 

volwassenenonderwijs. Het gaat over hoe analytisch te denken,  innovatief te zijn en 

veranderinge te kunnen doorvoeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creativiteit betekent iets te bedenken dat geheel nieuw en origineel is. Metcreatief 

denken zie je iets, zoals een conflict, gegevensset of gebeurtenis, op een heel 

andere manier. 

We noemen ook wel eens “outside the box” denken. 

Creativitiet is dus innovatief denken, oftewel patronen herkennen die niet zo voor de 

hand liggen. 

 

 

 

    
Vragen 
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• Hoe vaak houden dagelijkse routinezaken je af van het bedenken van iets 

nieuws? 

• Hoe vaak heb je het gevoel dat niet van al je potentieel gebruik wordt 

gemaakt, en dat je misschien wel veel meer creatieve kracht in je hebt dan je 

tot nu toe hebt laten zien? 

• Hoe vaak zou je je collega’s wat creativer willen zien, om van meer waarde 

voor de organisatie te zijn? 

 

Creatieve mensen hebben de vaardigheid om nieuwe methoden en technieken te 

gebruiken en om met nieuwe manieren te komen om bestaande taken uit te voeren, 

problemen op te lossen en om te gaan met uitdagingen. Zij brengen een “frisse wind” 

mee, en het helpt de organisatie effectiever te werken. Creatieve mensen zijn dus van 

grote waarde voor de organisatie. 

 

Zoals andere cognitieve vaardigheden kan creatief denken getraind worden.  

Sommige mensen hebben er weliswaar meer aanleg voor. (Doyle, 2019) 

https://www.thebalancecareers.com/creative-thinking-definition-with-examples-2063744  

 

You can develop your creative thinking skills by solving riddles, being aware of your 

environment, and also through play. Play means anything relaxing, for example daydreaming. 

Deze module bestaat uit vijf hoofdstukken, in detail behandelen die de volgende 

onderwerpen: 

• Innovatie,  

• Constant verbeteren,  

• Analytisch denken,  

• Veranderen en  

• Ontwikkelen van creatieve vaardigheden 

 

 

https://www.thebalancecareers.com/creative-thinking-definition-with-examples-2063744
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Waarom is creativiteit van belang voor een organisatie?  

De beste manier om de waarde van creativiteit te ontdekken is bij het oversteken van 

bedrijfssectoren. Bij creativiteit denkt iedereen eerst aan de afdelingen design en marketing, 

maar marktonderzoek toont aan dat creativiteit ook erg gevraagd wordt in minder voor de 

hand liggende sectoren zoals: 

 

Financiële dienstverlening 

• 78% van de bestuurders van financiële instellingen gelooft dat er een sterk verband 

bestaat tussen creativiteit en de groei van de bedrijfsresultaten. Bij het verlenen van 

promoties is creativitweit dan ook een belangrijk beslispunt. 

 

Zakelijke dienstverlening 

• 74% van de managers hier vindt het van belang om creativiteit te laten bloeien, Bij 

promoties en bevorderingen geldt hier hetzelfde als bij de vorige sector. 

 

Engineering 

• 82% van het leidinggevend kader vindt het ook belangrijk dat medewerkers hun 

creativiteit gebruiken in het werk 

 

Engineering, samen met wetenschap, technologie en wiskunde (STEM= science, technology 

& mathematics) is een hoogst ‘creatief’ werkveld. Ontwerpen van nieuwe innovatieve 

computersoftware en robotica worden beschouwd als creatief werk. 

Historisch gezien wordt wetenschap beschouwd als iets dat meer mislukkingen dan succes 

heeft opgeleverd. Ook al is dat gedeeltelijk waar, de reden daarvan is over het algemeen 

niet vanwege technische redenen, maar omdat de verandergezindheid van mensen nog 

niet toe was aan iets nieuws. Het zit niet zo in de menselijke aard om uit de comfort zone te 

stappen en oude zaken en gewoonten weg te gooien. 

Radicale en immer voortschreidende creativiteit is nodig om het STEM-veld goed te laten 

bloeiwen  . (Doyle, 2019) 

https://www.thebalancecareers.com/creative-thinking-definition-with-examples-2063744  

 

 

 

Not-for-profit organisaties 

https://www.thebalancecareers.com/creative-thinking-definition-with-examples-2063744
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Bijna de helft van non-profitorganisaties kiest eerder voor creativiteit dan voor analytische 

competenties. Veel busineeseigenaren geloven dat creativiteit alleen maar voorkomt bij 

“creatieve types”, maar dat is een mythe. Onconventioneel denken biedt ongelooflijk veel 

voor organisaties, en is een grote pré bij het zoeken van werk. 

 

Artistieke creativiteit  

Je hoeft geen kunstenaar te zijn om in je beroep ook artistieke vaardigheden te tonen.  Het 

inrichten van een aantrekkelijke etalage, of het aanleggen van een mooi wandelpad in de 

natuur bijvoorbeeld.  

 

Creatieve taken zijn bijvoorbeeld ook: 

• Opstellen van een script voor een radiocommercial 

• Opstellen van een script voor collectanten 

• Het maken van een examen 

• Ontwerpen van een verpakking van een product 

• Een logo ontwerpen 

• Een pakkend artikel schrijven voor een magazine 
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CREATIEF DENKEN - SYLLABUS 

 

 

Tabel  1: Creatief Denken module 

 

Module Hoofdstukken Onderwerpen 

Creative 

Thinking Skills 

Module 

1. Innovatie 

1.1. Brainstormen en iets nieuws 

ontwikkelen 

1.2. Convergent en divergent 

denken 

1.3. Fases van creatief denken  

  

2. Voortdurend verbeteren 

2.1. Kwaliteit en creatief denken 

2.2. Invoeren van PDCA  

2.3. Bereidheid tot leren  

  

3. Analytisch denken 

3.1. Data en informatievergaring 

3.2. Informatie analyseren d.m.v. 

kritisch denken 

3.3. Nieuwe kennis en 

probleemoplossing  

  

4. Veranderen 

4.1. Het belang van veranderen 

4.2. Initiatief nemen 

4.3. Creatieve strategiën binnen 

het veranderproces  

  

5. Ontwikkelen van creatieve 

vaardigheden 

 

5.1. Concurrerender worden door 

creatief denken  

5.2. Creativiteit in teams 

stimuleren   

5.3. Creativiteit op persoonlijk valk 

stimuleren   
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HOOFDSTUK 1 – INNOVATIE 

 

  

 

Wanneer is een persoon innovatief? 

We zouden kunnen zeggen dat het staat voor " gedrag dat betrokkenheid anatoont met het 

innovatieproces ...".  Innovativiteit wordt getoond in het gedrag van werknemers op de 

werkplek, wanneer je bijvoorbeeld ziet dat werknemers uit technische en niet-technische of 

administratieve functies betrokken bij meer al dan niet radicale innovatieactiviteiten (of juist 

helemaal niet). 

 

 

Individuele innovativiteit is een individuele 

werkprestatie-indicator die verband houdt 

met innovatie. Het is gerelateerd aan het 

gedrag van werknemers waarin ze nieuwe 

dingen proberen of iets compleet nieuws 

creëren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 
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Het verschil tussen uitvinding en innovatie is belangrijk. Een uitvinding is een geheel nieuw en 

origineel idee, terwijl innovatie een nieuwe toepassing en succesvolle exploitatie van een 

nieuw idee is. 

 

Innovatie is iets compleet nieuws voor uw bedrijf, bestaande bedrijfsprocessen verbeteren en 

vervangen, efficiëntie en productiviteit verhogen, uw organisatie uitbreiden, gloednieuwe 

diensten en producten ontwikkelen. Innovatie is een creatief proces. 

 

Ideeën kunnen binnen het bedrijf komen (van medewerkers, managers, onderzoek) en 

buiten het bedrijf (leveranciers, klanten, media, medewerkers). Succes komt voort uit het 

filteren en verfijnen van deze ideeën. Innovaties helpen de productiviteit, verlagen de kosten, 

vergroten het concurrentievermogen, nieuwe samenwerkingen en verhogen de omzet. 

 

Niet-innovatieve organisaties verliezen hun plaats ten opzichte van concurrerende 

organisaties, missen productiviteit en efficiëntie, verliezen werknemers en falen uiteindelijk. 

  

Om innovaties te plannen die producten, diensten en processen verbeteren, moet je je de 

markt analyseren, bestuderen en onderzoeken. jekunt nieuwe kansen identificeren als je uit 

marktanalyses hebt begrepen dat deze weer is veranderd. Als je bijvoorbeeld een opleider 

bent, overweeg dan welke innovaties je kunt introduceren. Laat het bedrijf groeien door 

gloednieuwe diensten of producten te introduceren, denk ook aan trainingen die wat verder 

afstaan  verband houden met uw huidige vakgebied. Gebruik ook nieuwe technologieën en 

methoden om de kwaliteit te perfectioneren. Noteer je eerste opleiding, zodat deze online 

kunt plaatsen om je publiek en hun interesse te vergelijken. 

  

Tip 
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1.1. INNOVATIVITEIT BEGRIJPEN 

 

Zoals in de vorige paragraaf is gezegd, markeert innovativiteit simpelweg het soort gedrag van 

werknemers waarbij ze iets nieuws proberen of iets nieuws in een krat doen. Innovativiteit is het 

vermogen om je voor te stellen hoe succes er aan het einde van het proces uitziet; bereidheid 

om alle veranderingen in overweging te nemen. Mogelijkheid om naar betere methoden en 

opties te zoeken om het hoofddoel te bereiken, actieplannen te maken en kansen te 

identificeren door trends, patronen en toekomstige groeigebieden te begrijpen. 

Innovatie is het vermogen om iets op een nieuwe manier te doen. In het bedrijfsleven is het 

een spontaan of systematisch proces van realisatieverbeteringen die leiden tot positieve 

veranderingen en het verhogen van de waarde van werk en resultaten. 

 

Als voorbeeld van het belang van innovativiteit staat in de onderstaande tekst staat een lijst 

van 10 meest innovatieve en creatieve bedrijven ter wereld. Alle bedrijven hebben 

bijvoorbeeld ook een hoog percentage innovatieve bonussen. 

Op de lijst staan toonaangevende bedrijven in de software- en programmeerindustrie. 

 

'Als je niet bereid bent te accepteren dat je niet gelijk hebt, zul je nooit in staat zijn iets origineels 

te maken' - zo omschreef Sir Ken Robinson creativiteit. Om een oplossing te krijgen die enige 

waarde heeft op basis van een goed idee, moeten de volgende factoren gelijktijdig werken: 

de activiteit van alle noodzakelijke hersenfuncties, de moed om anders te denken dan de 

omgeving, de omgeving die inspireert en ondersteunt, en tot slot een geïntegreerd 

implementatieproces dat adequaat wordt beheerd, als een onmisbaar element van 

succesvolle innovatie. 

Om succesvolle innovatieprocessen tot stand te brengen, is het noodzakelijk om een 

objectieve analyse uit te voeren van de waardeketen van de organisatie op het gebied van 

innovatie en om intern overleg te organiseren om de strategie te kiezen voor het introduceren 

van innovaties, van de lancering van het idee tot de verkoop van de eerste zakelijke oplossing. 

Er is een aparte paragraaf over de methoden van presentatieoplossingen, om de voor- en 

nadelen adequaat te presenteren en bestuurders te overtuigen ze te accepteren. 
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Innovatief denkenwijzen moeten blijvend worden overgenomen (Oppong, 2019.): 

We weten allemaal dat als we blijvende verandering willen creëren, we bepaalde gewoonten 

in onze routine moeten toepassen. Om blijvende resultaten te behalen, moeten we ook 

blijvende gewoonten creëren. Hieronder staan enkele nuttige gewoonten voor innovatief 

denken die jeuw hele leven van pas zullen komen. 

 

1. Snel ideeën "pakken" 

Als een idee in je opkomt, is het een snelle vangst. Later kun je altijd opnieuw evalueren hoe 

goed dat idee al dan niet is. Heb ik tijd om het op te schrijven? Gebruik een voicerecorder 

om elk idee dat bij je opkomt vast te leggen om de goudmijn van je ideeën te negeren. 

Als je een idee 'vangt', moet je het niet 'slechts een idee' laten blijven dat na verloop van tijd 

zal vervagen. Ga terug naar uw notities of spraakmemo's en bekijk ze opnieuw. Het duurt 

misschien niet lang, maar je moet een manier hebben om deze ideeën te beoordelen terwijl 

ze doorneemt. 

Sla al je ideeën digitaal op, zodat je er snel bij kunt.  

 

2. Laat je ego je oordeel niet vertroebelen 

Als je wilt dat mensen openstaan voor jouw ideeën, sta dan open voor die van hen. Als je er 

constant in gedachten van uitgaat dat mensen niet willen luisteren naar wat je te zeggen 

hebt, kan je motivatie gaan verdwijnen.  

Openstaan voor de ideeën van andere mensen stimuleert vaak ook onze eigen geest. Als je 

je ego laat meespelen, zul je vaak te veel bezig zijn met je zorgen te maken over wat 

mensen van je denken, zodat je geen goede ideeën kunt bedenken.  

Activiteit 
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Ook brengt het ego ons vaak op het verkeerde pad. Hij wil ervoor zorgen dat we het niet bij 

het verkeerde eind hebben, dus probeert hij ons te leiden naar wat populair is, algemeen 

aanvaard. Echte innovatie is vaak niet populair, dus je moet in gedachten houden dat je 

ego, uit angst, kan proberen te voorkomen dat je de goede kant op gaat. 

 

Hoewel ons ego handelt om ons te beschermen, begrijpt het niet wat goed voor ons is en 

wat slecht is. Stel je doelen en laat je ego het succes niet in de weg staan. 

 

3. Nieuwsgierigheid is je vriend 

Een nieuwsgierige geest is er een die altijd verder zoekt. Hij is op zoek naar het volgende 

niveau in leven, zaken, relaties en elk ander gebied. Kinderen hebben het vermogen om snel 

te leren en met ideeën te komen, juist vanwege hun nieuwsgierigheid. 

 

Ontwikkel in jezelf een kinderlijke nieuwsgierigheid die nieuwe ideeën zal inspireren en die je 

in staat zal stellen om systemen, producten en andere belangrijke dingen te bedenken die 

iemands leven zullen verbeteren. Sommige mensen kunnen het ook overdrijven omdat ze 

constant aan het verkennen zijn en op geen enkele manier naar de volgende fase gaan, dus 

zorg ervoor dat je een timer instelt; je hebt nog werk te doen! 

 

4. Luister meer dan dat je praat 

 

Je weet al veel. Als je meer praat dan luistert, geef je waarschijnlijk anderen ideeën, maar 

het is ook waarschijnlijk dat je er niet veel van krijgt. 

 

Je hoeft niet zuinig te zijn met woorden, maar je moet ook weten hoe lang je spreekt. Als er 

zich vijf mensen hebben verzameld in een gesprek en je hebt meer dan een vijfde van de tijd 

gesproken, is het misschien niet "oké".  Het is zo’n moment waarop het ego in het spel komt 

en je super spraakzaam probeert te maken. Spraakzaam zijn is prima, maar als je op zoek 

bent naar ideeën, moet je je oren meer gebruiken dan je mond. 
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Als je in een kamer bent met mensen die je respecteert en waarvan je wilt leren, moet je 

misschien ook een notitieblok bij je hebben. Vraag toestemming als je een audio-opname van 

het gesprek wilt opnemen. Met deze aantekeningen kun je later terugkeren naar de inhoud 

van de bijeenkomst en de gepresenteerde ideeën analyseren. 

 

5. Bevorder empathie 

 

Als je een echt innovatieve denker wilt zijn, moet je empathie beheersen. Als je iemands pijn 

kunt voelen, krijg je een beter idee van hoe je zijn probleem kunt oplossen. 

 

Hoewel andere mensen misschien weten wat hun probleem is, hebben ze misschien niet de 

vaardigheden om het op te lossen. Aan de andere kant heb je misschien 

probleemoplossende vaardigheden, maar alleen als je empathie hebt, zul je je bewust 

worden van een probleem. 

 

6. Blijf leren, om succesvol te zijn 

 

Innovatief denken is een van de belangrijkste vaardigheden voor zakenmensen. Bedrijven 

lossen voortdurend problemen op. Als je een probleemoplosser bent en mensen houden van 

uw producten, zul je waarschijnlijk lang succesvol blijven. 

Leren over zakelijke successtrategieën is een van de belangrijkste dingen waarop je je als 

bedrijfseigenaar moet concentreren. Het is belangrijk om innovatief te zijn, maar je moet je 

ook concentreren op het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden die je zullen helpen. 
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1.2. INNOVATIVE COMPANIES 

 

De meest innovatieve bedrijven ter wereld 

 

Onderstaande figuur toont de top 10 van meest innovatieve bedrijven ter wereld. Op de 

bovenste plaatsen staan voornamelijk bedrijven uit de Verenigde Staten, slechts twee in de 

top 10 komen niet uit de Verenigde Staten, maar uit India en Zuid-Korea. Op de eerste plaats 

staat Service Now, een bedrijf met een innovatiepremie van 82,27% en een jaarlijkse 

omzetgroei van 39,02%, en de waarde op de markt wordt geschat op 42,9 miljard USD 

(Forbes,  
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2019.).       
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Figuur 1: ‘s Werelds meest innovatieven bedrijven 

 

 



 

 

 

 IO2|page 21 from 59    

Bij het bespreken van bedrijven die actief zijn op het gebied van software en 

programmeren, zoals Service Now, Workday, Salesforce.com, enz., Is het een bekend 

feit dat ontwerpers en programmeurs die nieuwe softwareprogramma's maken, 

opnieuw moeten nadenken en oplossingen moeten creëren voor alle specifieke 

problemen die voor hen worden geplaatst. Bij het ontwikkelen van de best mogelijke 

oplossingen moet de probleemoplosser over een hoge mate van creativiteit 

beschikken. Om dat te kunnen doen, moet het bedrijf zijn best doen om zijn 

medewerkers zo goed mogelijk te stimuleren.  

Het is een bekend feit dat degenen die producten en diensten ontwikkelen, zeer 

weinig of mogelijk geen informatie hebben over hun eindgebruikers en diensten. Om 

de best mogelijke producten en diensten te kunnen vormen en ontwikkelen, is het 

aan te raden medewerkers te stimuleren om zich in hun positie te verplaatsen, 

respectievelijk in “hun schoenen” te gaan staan.  

Het continu leren en volgen van actuele trends is ook een belangrijke factor die het 

voor medewerkers mogelijk maakt om op de hoogte te blijven, en stimuleert hen ook 

om op een creatieve manier na te denken over hoe een bepaald product en dienst 

verbeterd kan worden, of zelfs de ontwikkeling van een volledig nieuw en innovatief 

product. Het is ook raadzaam om te proberen nieuwe en tot nu toe onervaren 

producten en diensten te ervaren om de ontwikkeling van nieuwe te heroverwegen. 

Ook is een succesvolle samenwerking met softwareontwerpers van het grootste 

belang omdat door wederzijdse interactie en communicatie nieuwe en creatieve 

oplossingen kunnen worden ontwikkeld (auteursaanpassing volgens 

Projectmanagement-training.net, n.d.; Made by many, 2017). 

Bedrijven als Amazon of Netflix die actief zijn op het gebied van internet- en 

catalogusverkoop, registreerden in de loop der jaren ook aanzienlijke veranderingen 

in hun bedrijf, respectievelijk verloopt een aanzienlijke meerderheid van de handel 

en detailhandel op een andere manier online. Tegenwoordig doen shoppers een 

aanzienlijk deel van hun aankopen online, en daarom is het noodzakelijk om te 

investeren in het heroverwegen van creatieve manieren om hen in staat te stellen 

hun boodschappen op de best mogelijke manier te doen en aan hun behoeften te 

voldoen.  

Om succes te behalen, is het verplicht te begrijpen op welke doelmarkt het bedrijf 

van plan is zijn producten en diensten te plaatsen, en wat de kenmerken van de 

markt zijn. Hedendaagse consumenten maken dagelijks gebruik van sociale media, 

waardoor het een van de meest efficiënte manieren is geworden om producten en 

diensten te verkopen en te promoten (Facebook-advertenties, enz.). Om succes te 

behalen, is het belangrijk om creatieve professionals (zowel in marketing als IT) in te 

schakelen die beschikken over kennis van topkwaliteit, die creatief zijn en die 

constant observeren wat nieuw en actueel is, en die dit zullen toepassen in de 
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business van het bedrijf. . Dergelijke professionals kunnen hun krachten bundelen om 

innovatieve en creatieve video-inhoud voor te bereiden die op de website van het 

bedrijf of YouTube kan worden gepubliceerd en op die manier potentiële klanten op 

een veel gemakkelijkere en effectievere manier bereiken (aanpassing van de auteur 

aan de hand van hit-search, nd; Crackitt, zd). 

De productie van voertuigen, of het nu auto's, vrachtwagens of motorfietsen betreft, 

wordt gekenmerkt door massaproductie van modellen die bedoeld zijn voor verkoop 

aan het publiek, met de bedoeling te voldoen aan hun specifieke behoeften en 

voorkeuren voor het bezitten van een specifiek voertuig en transport. Er zijn meerdere 

bedrijven over de hele wereld die in deze branche actief zijn, maar een daarvan 

moet worden opgemerkt is Tesla, een bedrijf dat elektronische auto's produceert, wat 

een belangrijke en belangrijke stap is in de richting van de overgang naar duurzaam 

transport. Dit bedrijf heeft diverse professionals in dienst die hard werken aan de 

verdere verbetering van de huidige modellen van hun motoren en aan de 

ontwikkeling van het auto-ontwerp, terwijl ze tegelijkertijd nieuwe innovatieve ideeën 

ontwikkelen. Het toekomstige succes van dit bedrijf moet gebaseerd zijn op dezelfde 

activiteiten die ze op dit moment doen.  

Om het succes te behouden, zullen de medewerkers van Tesla door moeten gaan 

met het ontwikkelen van nieuwe innovaties en deze aan de wereld aanbieden. Dit 

alles kan worden bereikt door een samenwerking van verschillende profielen van 

medewerkers, gaande van technisch personeel (auto-ontwerpers, producenten die 

het voertuig monteren, enz.), Tot de mensen die verantwoordelijk zijn voor 

marketingactiviteiten. Creativiteit is een must in dit proces in alle fasen. Alle 

medewerkers moeten in staat worden gesteld deel te nemen aan diverse vormen 

van onderwijs en zelfontplooiing, wat zeker een positieve invloed zal hebben op hun 

creativiteit. 

Computerservices in verschillende vormen zijn tegenwoordig zeer actueel en tal van 

bedrijven ontwikkelen deze dagelijks. Bij veel van hen is het belangrijk om bedrijven 

als Facebook en Naver te noemen, die als de meest ontwikkelde ter wereld kunnen 

worden beschouwd. Beiden zijn toegewijd aan het bouwen en ontwikkelen van 

nieuwe, creatieve en innovatieve technologieën. Met name de ontwikkeling van 

Facebook heeft een aanzienlijke impact gehad op het leven van mensen door het 

leggen van contacten met vrienden en familie op een veel gemakkelijker en 

vriendelijker 

 

Facebook: 

Oprichter en CEO Mark Zuckerberg heeft een bedrijfscultuur opgebouwd die het nemen van 

risico's aanmoedigt, waardoor zijn ingenieurs constant nieuwe software  kunnen uitproberen. 

"Ik zoek uit wat de richtingen op hoog niveau zijn die ik denk dat we moeten inslaan en wie 
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de beste mensen zijn om aan die dingen te werken, maar dan zijn veel van de beslissingen 

die ik neem op een dagelijkse basis, 'Oké, gaat dit het bedrijf te gronde richten? Zo niet, laat 

ze het dan uitproberen, " 

"Als de kosten van de test niet super hoog zullen zijn, dan zullen we in het algemeen veel 

meer leren door te experimenteren en de teams te laten gaan en de dingen te laten 

ontdekken die het ontdekken waard zijn dan door rigide te blijven en vast te houden aan het 

oude, ”- Mark Zuckerberg(Clifford, 2017) 

 

Amazon: 

Amazon heeft zijn eigen manier om innovatie te  stimuleren. 

Ze hebben besloten tot een document met de naam " Primal rage fervently asked questions", 

kortweg "PRFAQ", het systeem waar ze eerst een persbericht (PR) hebben waarin de 

medewerker zijn ideeën of visie schetst en later helpt bij veelgestelde vragen (FAQ ) waar 

wordt besproken wat de klant nodig heeft en mogelijke klantvragen beantwoordt. Het wordt 

later geëvalueerd in een aparte groep die speciaal voor dergelijk werk is opgezet en groen 

licht geeft als het aan hun verwachtingen voldoet. Op deze manier heeft Amazon met 

succes tal van innovaties geïmplanteerd, zoals Prime Now, Amazon Go en Alexa. 

Het systeem is succesvol dankzij de stapsgewijze aanpak, het moedigt aan om nieuwe 

ideeën op te doen en door de ogen van de klant te kijken. 

 

Netflix: 

Netflix is een goed voorbeeld van een bedrijf dat begon als bezorgbedrijf in de jaren 90, 

maar uitgroeide tot een enorm succes gedurende zijn 20-jarige bestaan. Maar hoe zag de 

reis eruit? De eerste vraag die iedereen heeft is: "wat kan ik verkopen om geld verdienen?". 

Maar wat als er niets is dat u wilt verkopen, of simpelweg verkopen zou uiteindelijk niet 

genoeg geld opleveren? Als we aan een andere manier denken, moeten we de vraag 

innoveren in een weg waarin aan beide behoeften zou worden voldaan. "Wat als het een 

goed idee zou zijn om mijn dvd's die ik niet wil verkopen aan andere mensen uit te lenen 

tegen een kleine vergoeding?" Je zou een nieuwe huurmarkt starten en dat is op zich een 

marktinnovatie. 

Je bent al een internetbedrijf dat fysieke materie distribueert. Waarom word je dan geen 

volledig online bedrijf met een streamingbibliotheek? Door de markt te analyseren, wordt het 

duidelijk dat tot nu toe Apple de prijs per film domineert, hoe kan dat anders? Overschakelen 

naar een op abonnementen gebaseerd systeem. Een maandelijks bedrag voor je hele 

bibliotheek, wat je duidelijk anders maakt en hopelijk aantrekkelijker voor de klanten. 

Inmiddels liggen de innovatieve plannen van Netflix niet in reclame maar in de groei van 

abonnees en het hebben van hun eigen originele content. Netflix is geen 

contentverhuurbedrijf meer maar een contentproductiebedrijf. 

Daarmee dagen ze nu de belangrijkste Hollywood-distributeurs en studio’s uit.  
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Interessant genoeg ging Amazon van online marktplaats voor boeken naar 's werelds 

grootste online marktplaats met een abonnementsservice zoals Amazon Prime. 

https://www.thebalancecareers.com/creative-thinking-definition-with-examples-

2063744  

 

 

1.3. CONCLUSIE 

 

Innovativiteit  houdt verband met het gedrag van werknemers waarbij werknemers nieuwe 

dingen proberen of ze iets nieuws creëren in hun werk. Innovativiteit is het vermogen zich 

voor te stellen hoe succes er uiteindelijk uitziet, en de bereidheid om rekening te houden met 

alle benodigde veranderingen binnen de organisatie daarvoor.  

 

De meeste innovatieve bedrijven ter wereld hebben een hoog percentage innovatieve 

bonussen, meestal meer dan 70%. Mmeestal komen bedrijven uit de Verenigde Staten, 

slechts twee in de top 10 komen uit India en Zuid-Korea. Op de eerste plaats staat Service 

Now, een bedrijf met een innovatiepremie van 82,27% en een jaarlijkse omzetgroei van 

39,02%, en de waarde op de markt wordt geschat op 42,9 miljard USD, op de tweede plaats 

Workday, software en programmeerbedrijf, tiende plaats eindigt met Facebook.  

 

1.4. VERDER LEZEN (ENGELSTALIG) 

 

Ramiro (2013.), Retrieved from: https://www.ramiro.hr/kako-primjeniti-kreativne-tehnike-u-

poslovanju-nova-ramiro-otvorena-radionica-1.aspx 

Media, F. (2019). Retrieved from Forbes: https://www.forbes.com/innovative- 

companies/#452503271d65 

Radman, G. (2011.)  Retrieved from: http://www.een.hr/upload/vedran/3_vern-radman.pdf 

Develor (2017.), Retrieved from: https://www.develor.hr/?portfolio=innovative-thinking 

Oppong T., 82019.), Retrieved from: https://poduzetnik.biz/zivotni-stil/pet-navika-korisnih-za-

razvoj-inovativnog-razmisljanja/ 

https://www.thebalancecareers.com/creative-thinking-definition-with-examples-2063744
https://www.thebalancecareers.com/creative-thinking-definition-with-examples-2063744
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Porprium (2019.), Retrieved from: https://proprium.hr/zasto-je-pozeljno-biti-inovativan-u-

organizaciji/  

 

 

WOORDENLIJST (ENGELSTALIG) 

 

Skill - the ability to carry out a task with determined results often within a given amount of time, 

energy, or both. 

 

Innovativeness - tending to innovate, or introduce something new or different. 

 

Innovation – it is modern meaning is "a new idea, creative thoughts, new imaginations in form 

of device or method. 

 

Company - abbreviated as co., is a legal entity made up of an association of people, be 

they natural, legal, or a mixture of both, for carrying on a commercial or industrial enterprise. 

  

https://proprium.hr/zasto-je-pozeljno-biti-inovativan-u-organizaciji/
https://proprium.hr/zasto-je-pozeljno-biti-inovativan-u-organizaciji/
https://www.dictionary.com/browse/innovate
https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_personality
https://en.wikipedia.org/wiki/Voluntary_association
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_person
https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_personality
https://en.wikipedia.org/wiki/Commerce
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HOOFDSTUK 2 – CONTINU VERBETEREN 

 

 

De aanpak om elke dag te streven naar kleine veranderingen en verbeteringen, met de 

verwachting dat dit iets belangrijks zal opleveren, wordt ook wel continue verbetering 

genoemd. 

 

De typische benadering van zelfverbetering is om een groot doel te stellen en vervolgens 

grote stappen te nemen om dat doel in kortere tijd te bereiken. Hoewel dit in theorie 

misschien goed klinkt, eindigt het vaak in frustratie en uiteindelijk op mislukking. In plaats van 

snel te zijn en grote stappen te nemen, moeten we ons concentreren op constante 

verbetering door onze normale dagelijkse gewoonten en gedragingen langzaam en in kleine 

stappen aan te passen. 

"Het is belangrijk om succes te behalen.  Nog belangrijker is het om het te behouden. Als ik 

de eigenschappen moet opnoemen die tot succes leiden, dan zijn dat passie, 

doorzettingsvermogen en visie, een bereidheid om constant te verbeteren en te leren. Als 

iemand in de voorhoede van een van de toonaangevende binnenlandse bedrijven, meet ik 

succes af aan de hand van de loyaliteit van de consument aan het merk, goede 

bedrijfsresultaten en tevreden medewerkers ”, aldus de eigenaar van een succesvol en 

innovatief bedrijf.. 

 

 

  



 

 

 

 IO2|page 27 from 59    

 

2.1. CONSTANT IMPROVEMENT TOOLS 

 

Er zijn een paar snelle stappen die medewerkers kunnen nemen om zich te concentreren op 

een constant verbeterproces, zie hieronder die basisstappe (Clear, J., 2018.):  

 

Stap 1:  Doe meer wat al werkt 

Als mensen zien we vaak wat we hebben over het hoofd, omdat ze niet nieuw en 

opwindend lijken. Er zijn veel voorbeelden van gedrag, ( nooit een training missen, elke dag 

gewoon je ding doen) die helpen vooruitgang in het leven te boeken, als we ze gewoon met 

meer discipline doen. 

Vooruitgang kan schuilgaan achter saaie oplossingen en onderbenutte inzichten. Je hebt 

niet meer informatie of een betere strategie nodig, je hoeft alleen meer te doen van wat al 

werkt. 

Kleine hanteerbare verbeteringen  

Het doen van grote projecten of stellen van grote doelen kan voor veel mensen 

demotiverend zijn vanaf het begin. Het voelt als ‘te veel’ en kan voor sommigen zelfs 

intimiderend werken. Het werk opsplitsen in kleinere brokjes doet wonderen om de hele 

groep te motiveren om hun best te doen. Het geeft je het gevoel dat welk doel je ook hebt, 

het haalbaar is. Met kortere mijlpalen zullen alle doelen sneller worden bereikt en zal elke 

werknemer de verbeteringen zelf zien. 

Feedback vragen is goed 
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Openstaan voor feedback zal niet alleen jou, maar uiteindelijk het hele team ten goede 

komen. Horen wat er beter had kunnen gebeuren of een probleem vanuit een heel ander 

perspectief bekijken, kan tot verbetering leiden. Het is belangrijk om te onthouden dat een 

omgeving waarin feedback geven de norm is, de sleutel is tot succesvolle constante 

verbetering in elk bedrijf of elke werkplek. 

Soms is alleen vragen echter niet genoeg, je moet ook bereid zijn om kritiek op je eigen werk 

aan te horen. Door te luisteren, open te staan en te begrijpen wat de ander probeert te 

zeggen, kun je als individu het best groeien. Aantekeningen maken, openlijk enkele 

redeneringen in twijfel trekken en debatteren helpt ook. Een goed voorbeeld geven als een 

goede luisteraar is misschien wel het duwtje dat iedereen nodig heeft om te gaan luisteren 

en meer open te staan voor het ontvangen van feedback op elk moment, zeker in de 

creatieve fase van het project. 

Het kan soms moeilijk zijn om feedback te krijgen, dus soms moet je overgaan tot  

zelfevaluatie Maar feedback krijgen van collega's zal nog beter zijn. 

https://www.mentimeter.com/blog/great-leadership/how-to-promotes-continuous-

improvement-in-the-workplace  

(Cullen, 2018) 

 

Stap 2: Voorkom “tiny losses” 

 

Verbetering betekent niet dat je meer dingen goed doet, het betekent dat je minder dingen 

verkeerd doet. Dit concept noemen we “improvement by subtraction”. Concept is erop 

gericht om minder dingen fout te doen: fouten elimineren, complexiteit verminderen, 

bijvoorbeeld bij investeren:  nooit geld verliezen en uw risico beperken 

 

https://www.mentimeter.com/blog/great-leadership/how-to-promotes-continuous-improvement-in-the-workplace
https://www.mentimeter.com/blog/great-leadership/how-to-promotes-continuous-improvement-in-the-workplace
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In de echte wereld is het gemakkelijker om uw prestaties te verbeteren door de negatieve 

effecten te verminderen in plaats van de positieve effecten  na te streven. "Een van de beste 

manieren om grote winsten te behalen, is door kleine verliezen te vermijden". 

 

 

Stap 3: Achterwaarts meten 

In de menselijke geest is het normaal om onze vooruitgang te meten door vooruit te kijken, in 

de toekomst. We stellen doelen, we plannen stappen in onze voortgang, we proberen de 

toekomst te voorspellen.  

Deze benadering is volledig het tegenovergestelde en, nuttiger, en het betekent 

achterwaarts meten, niet vooruit.  In de definitie is dat het nemen van beslissingen op basis 

van wat er al is gebeurd in het verleden, niet het nemen van beslissingen over wat je zou 

willen gebeuren (Voorbeeld: krachttraining – heb je vorige week 10 kilometer hardgelopen? 

Probeer deze week 11 kilometer) 

Dus: "Meet achterwaarts en word dan een beetje beter". 

 

 

2.2. WAT BETEKENT CONTINU VERBETEREN? 

 

Voortdurende verbetering betekent dat je het vermogen hebt om je aan een nieuwe 

omgeving aan te passen, en het voor jou niet vreemd is om bijvoorbeeld van werkplek te 

veranderen. Ook het vermogen om de PDCA-cyclus  (plannen, doen, controleren, handelen; 

een managementmethode die wordt gebruikt voor controle en continue verbetering van 

processen en producten) op het werk te implementeren en bereid bent om elke dag nieuwe 

vaardigheden op te doen op het werk en in je privéleven.  
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Figuur 2: PDCA cyclus 

 

Vanwege de voortdurende technologische veranderingen is voortdurende verbetering en 

leren, een van de belangrijkste voorwaarden voor behoud van werkgelegenheid. Bedrijven 

vervangen in toenemende mate het concept van vaste functies door tijdelijke. Investeren in 

levenlang leren en werken aan versterken van je  kennis en vaardigheden is een fundamentele 

factor voor je inzetbaarheid. 

 

 

Waarom is het belangrijk om aan jezelf te werken? 

Een paar voorbeelden:  

Omdat de huidige samenleving competitief is. Omdat werkgevers het waarderen dat je aan 

jezelf werkt. Dat houdt bijvoorbeeld persoonlijke groei, toenemend 

verantwoordelijkheidsgevoel en een verbredend perspectief in. Dit alles betekent ook dat je 

beter in een team past en de andere teamleden beter begrijpt. 

Verschillende vormen van online training bieden je een geweldige kans om je eigen project- 

en timemanagementvaardigheden te verbeteren.  (Zoals deze modules, die je wegwijs 

maken in  de broodnodige 'soft skills', die in elke werkomgeving worden gewaardeerd.)  
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Ook via vrijwilligerswerk kun je ejzelf ontwikkelen , en laten 

zien dat je bereid bent om iets terug te doen voor de 

gemeenschap waarvan je een productief deel bent. 

 

Voortdurende verbetering is een belangrijk hulpmiddel voor 

elke werknemer of leidinggevende, om succesvoller te 

worden in je werkgebeid.  

Zoals een beroemde schrijver zei: "Voortdurende verbetering 

is beter dan uitgestelde perfectie". 

 

 

 

2.3. CONCLUSIE 

 

Voortdurende verbetering is de toewijding om elke dag kleine veranderingen en 

verbeteringen aan te brengen. Constante verbetering betekent ook dat je het vermogen 

hebt om je aan een nieuwe omgeving aan te passen, en dat veranderingen binnen je werk 

voor jou niet vreemd zijn, om de PCDA-cyclus op het werk te implementeren en dat je bereid 

bent om elke dag nieuwe vaardigheden op te doen op je werkplek en in je privéleven. 

Drie belangrijke stappen voor constante verbetering zijn: 

 

• Stap 1: doe meer van wat al werkt, 

• Stap 2: vermijd kleine verliezen 

• Stap 3: meet achteruit. 

 

2.4. VERDER LEZEN (ENGELSTALIG) 

 

Clear, J. (2018.), Retrieved from: https://jamesclear.com/continuous- improvement 

Bizlife (2015.), Retrieved from: 

https://www.b92.net/biz/fokus/intervju.php?yyyy=2015&mm=10&nav_id=1053048 
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Moj posao (2006.), Retrieved from:  https://www.moj-posao.net/Savjet-Pravnika/62100/Stalno-

usavrsavanje-postaje-glavni-uvjet-zadrzavanja-menadzerskog-polozaja/6/ 

Namjesnik I., (2016.), Retrieved from: https://inchoo.hr/usavrsavanje-na-poslu/  

 

 

 

WOORDENLIJST (ENGELSTALIG) 

 

Improvement - an occasion when something gets better or when you make it better. 

 

Constant improvement process - also often called a continuous improvement process is an 

ongoing effort to improve products, services, etc. 

 

Tools - something that helps you to do a particular activity. 

 

 

Deming circle - iterative four step management method used in business for control and 

continuous improvement of processes and products. 
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HOOFDSTUK 3 – ANALYTISCH DENKEN 

 

Analytisch denken is een vaardigheid die van onschatbare waarde ois m te hebben. Het  

kan gemakkelijk worden gebruikt  en toegepast in vele aspecten van ons dagelijks leven.  

Deze vaardigheden verbeteren maakt ons een betere denker, communicator en creator  te 

worden. Deze vaardigheid kan ons helpen om problemen efficiënter op te lossen en snel 

alternatieve oplossingen te bedenken. 

 

 

Analytische vaardigheden zijn van belang, omdat ze 

overal, op het werk, thuis, met collega's, familie en 

vrienden kunnen worden gebruikt. Analytisch denken 

is iets wat we kunnen gebruiken om nieuwe 

informatie, ideeën, problemen en oplossingen te 

analyseren en ebdenken. 

 

 

 

 

3.1. WAT HOUDT ANALYTISCH HOUDT IN? 

 

Analytisch denken is het vermogen van iemand om informatie te verzamelen en te 

analyseren, problemen op te lossen en beslissingen te nemen, snel en effectief relevante 

informatie te verzamelen en belangrijke kwesties met betrekking tot deze informatie te 

identificeren, en daarnaast het vermogen om sets gegevens uit verschillende bronnen te 

vergelijken, mogelijke oorzaken te identificeren en patronen te herkennen. 
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Analytisch denken is een van de belangrijkste vaardigheden in moderne beroepen en ook in 

het privéleven. Het helpt ons informatie op de juiste manier te verzamelen, de situatie 

duidelijk te definiëren en te visualiseren, het probleem met succes op te lossen en de juiste 

beslissing te nemen. 

 

Als u op dit moment niet tevreden bent met de kwaliteit en de resultaten van uw analytisch 

denken, hoeft u zich geen zorgen te maken. Analytisch denken is een vaardigheid die u in 

de loop van de tijd en met voldoende oefening kunt verbeteren. Het is als de spieren in het 

lichaam; hoe meer we ze gebruiken, hoe beter we worden.  

 

Analytische vaardigheden zijn de kunst van het denken en het correct verwoorden van 

ideeën. Iemand met zo'n mening is in staat om alle feiten te verzamelen, te analyseren en 

een gedachtengang op te stellen die tot de juiste conclusies leidt. 

 

 

 

Wat is analytisch denken ? 

 

Het is niet alleen het vermogen om na te denken en je mening te uiten, je moet een logische 

conclusie trekken. Gewoonlijk reageert de denkende persoon emotioneel op elke 

verandering in het leven en verbindt hij dat met intuïtieve gevoelens. Emoties zijn anders dan 

logisch-wetenschappelijke kennis. Een persoon wiens gedachten geregeerd worden door 

louter emoties, mist allerlei feiten en trekt daarcoor regelmatig de verkeerde conclusies.  

 

 

 

 

1. Probeer, nadat je de mening van je tegenstander hebt gehoord die het niet met jou eens 

is, eens  jouw standpunt te delen, opgebouwd als logische gevolgtekking. Zo kun je hetzij het 

ongelijk van je tegenstander aantonen, hetzij je eigen denkfouten ontdekken. 

 

2. Los puzzels en logische problemen op.  

Vraag 

Oefeningen in analytisch denken 
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3. Speel schaak, biljart. 

 

 

 

3.2. ZEVEN STAPPEN OM JE ANALYTISCHE 

VAARDIGHEDEN TE VERBETEREN 

 

   

 

Strategieën voor het verbeteren van analytisch denkvermogen in 7 stappen, die hieronder 

worden beschreven (Talent Bridge, 2017.):  

 

Stap 1: Wees observant 

 

Een van de beste dingen die je kunt doen, is buiten wandelen of mensen in je kantoor 

observeren. Gebruik zo veel mogelijk van je zintuigen en observeer wat er om je heen 

gebeurt. Is er iets dat je interesseert? Het is belangrijk om je geest actief te betrekken. 

 

Stap 2: Lees boeken 

 

De sleutel tot het verbeteren van je analytisch denkvermogen is door je geest actief en 

draaiend te houden. Lees boeken en probeer te werken aan een actieve leesstrategie, 

bijvoorbeeld proactief lezen en verwerken en vragen stellen over wat je leest. Met je 

leesmateriaal kun je uitlichten, vragen stellen of voorlezen. 

 

Stap 3: Leer hoe dingen werken 

 

De oplossing vinden maar niet weten hoe bepaalde dingen precies werken, is geen 

uitdagende gedachte. Door te begrijpen hoe dingen werken, krijgt je een beter zicht op het 

proces dat essentieel is voor het stimuleren van je analytische vaardigheden. 

Tip 
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Stap 4: Stel vragen 

Nieuwsgierigheid maakt ons slimmer, aldus neurowetenschapper Aracelli Carmago: "Hoe 

nieuwsgieriger we zijn naar een onderwerp, hoe meer het onze cognitieve functies, zoals 

aandacht en geheugen, gebruikt."  Het stellen van meer vragen kan dus helpen om betere 

probleemoplossende vaardigheden en geheugen voor een onderwerp te ontwikkelen. Wees 

niet verlegen om vragen te stellen. 

Hoor feedback en zorgen, bedoelingen en andere meningen altijd op een objectieve 

manier. Op die manier kun je alle opzettelijke of niet-opzettelijke subjectieve suggesties eruit 

filteren. 

 

Stap 5: Speel denkspellen 

 

Als je je analytisch denkvermogen wilt verbeteren, is het misschien tijd om Sudoku of andere 

denkspellen zoals puzzels te maken, schaak te spelen of kruiswoordpuzzels te doen. Het beste 

is dat je dan je analytische vaardigheden op een leuke manier ontwikkelt en er niet veel 

motivatie voor nodig is om aan de slag te gaan. 

 

Stap 6: Werk aan je probleemoplossende vaardigheden 

 

Voor elk probleem is er een oplossing, dat is de zin die je moet onthouden. Bereid twee, drie 

of zelfs meer oplossingen voor voor elk probleem. En, indien mogelijk, test elke oplossing. Kijk 

welke de beste en meest logische is.  Om uitkomsten te bedenken en potentiële problemen 

te voorzien vóórdat ze zich voordoen, is goed out-of-the-box denken nodig. 

Vertrouw op je eigen vaardigheden om toekomstige problemen gemakkelijk op te lossen en 

te identificeren en ze stapsgewijs aan te pakken. 

 

Stap 7: Denk na over je beslissingen 
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Veel voorkomende taken op het werk zijn beslissingen nemen. Denk goed na en rationaliseer 

al je beslissingen. Wat zijn de voor- en nadelen van je beslissing? Vraag om een deskundig 

advies, doe onderzoek. Vraag jezelf af: is dit de beste oplossing voor dit probleem? Doe een 

stap terug om er opnieuw over na te denken en beslis dan eindelijk. 

Het is belangrijk om te letten op de belangen van alle betrokken partijen, om te zorgendat 

aan alle individuele behoeften wordt voldaan.  

 

Het gebruik van logica, informatie en algemene kennis kan helpen bij het oplossen 

van problemen, zelfs in de meest kritieke tijden.(Hay-Barr) 

https://richtopia.com/effective-leadership/analytical-thinking 

 

 

 

3.3. CONCLUSIE 

 

Analytische denkvaardigheden kunnen worden gebruikt op het werk, thuis, met je collega's, 

familie, vrienden. 

Analytisch denken is een methode die we kunnen gebruiken om nieuwe informatie, ideeën, 

problemen en oplossingen te analyseren en te prioriteren. 

 

Zeven stappen om je analytisch denkvermogen te vergroten, zijn: 

 

• Wees oplettend, 

• Lees boeken, 

• Leer hoe dingen werken, 

• Vragen stellen, 

• Speel denkspelletjes, 

• Oefen je probleemoplossende vaardigheden, 

• Denk na over je beslissingen. 

 

https://richtopia.com/effective-leadership/analytical-thinking
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Analytisch denken vertegenwoordigt het vermogen van iemand om informatie te 

verzamelen en te analyseren, problemen op te lossen en beslissingen te nemen, snel en 

effectief, relevante informatie te verzamelen en belangrijke kwesties met betrekking tot deze 

informatie te identificeren, en het vermogen om gegevenssets uit verschillende bronnen te 

vergelijken, mogelijke oorzaak en gevolg te identificeren en patronen te herkennen. 

3.4. VERDER LEZEN (ENGELSTALIG) 

 

Talent Bridge (2017), Retrieved from: https://talentbridge.com/blog/7- steps-to-improve-your-

analytical-thinking-skills/ 

HalPet (2019.), Retrieved from: https://halpet.hr/proizvod/analiticko-razmisljanje/ 

Puntomarinero 82017.), Retrieved from: https://hr.puntomarinero.com/analytical-mindset-

what-does-it/ 

 

 

WOORDENLIJST (ENGELSTALIG) 

 

Thinking - the activity of using your mind to consider something; someone's ideas or opinions. 

 

Analytical thinking - the ability to investigate a problem and find the ideal solution in a timely, 

efficient manner. 

 

Analyses - a detailed examination of anything complex in order to understand its nature or 

to determine its essential features. 

 

Improvement - an occasion when something gets better or when you make it better. 

 

 

  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/occasion
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/better
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/better
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HOOFDSTUK 4 – VERANDEREN 

 

 

Alleen degenen die in staat zijn om langetermijnverandering in een organisatie door te 

voeren, zijn effectieve leiders. Het is een belangrijke vaardigheid die het 

concurrentievermogen van het bedrijf kan vergroten en de prestaties kan verbeteren. Weten 

hoe je anderen kunt helpen de redenen voor verandering te begrijpen, is van fundamenteel 

belang voor  succes. 

Het succesvol door het veranderingsproces leiden van anderen is geen gemakkelijke taak. 

Sommige mensen zullen verandering altijd in 

een negatief daglicht zien. Personen die 

vertrouwd zijn op ervaringen uit het verleden, 

kunnen zich minder veilig of ongemakkelijk 

voelen in de wetenschap dat ze nieuwe 

vaardigheden moeten ontwikkelen om verder 

te komen 

 

 

 

 

  

 

Organisatieverandering zal alleen slagen als de overgrote meerderheid van de medewerkers 

dit ondersteunt en zich 'opwarmt' voor nieuwe strategieën. ‘Zeer gemotiveerde en 

zelfbewuste medewerkers die betrokken zijn bij de concrete implementatie van de 

verandering, zullen deze accepteren als ze begrijpen dat de verandering nodig is, de nieuwe 

richting begrijpen, zich bewust zijn van hun specifieke rol in het veranderingsproces en klaar 

zijn voor maximale betrokkenheid bij het bedrijf omschakeling’ - zegt Davor Perkov, eigenaar 

en General Counsel in Smart Consultants. 

Tip 
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Gordan Putanec, CEO van Classifieds vult aan dat elke nieuwe medewerker in het bedrijf toe 

is aan verandering, omdat hij zijn kennis en ervaring met zich meedraagt die hij wil toepassen. 

 

Marija Zovko Kordic, Human Resources Manager bij KING ICT, stelt dat weerstand tegen 

verandering sterk afhangt van de medewerker, dat wil zeggen zijn persoonlijkheid. Er zijn 

mensen die meer of minder vatbaar zijn voor verandering en die zich sneller of langzamer 

kunnen aanpassen aan deze nieuwe omstandigheden. 

 

Weerstand op individueel niveau gebeurt om verschillende redenen - legt Zoran Susanj, CEO 

van AT Adria,  - Veranderingen bedreigen onze huidige gewoonten, brengen onzekerheid 

met zich mee in competenties, bevoegdheden, status en beloningen en angst voor het 

onbekende of gewoon als gevolg van het niet begrijpen van de veranderingen. Aan de 

andere kant ligt de weerstand tegen verandering op organisatieniveau vooral in structurele 

en groepsinertie, de neiging om dingen te doen zoals voorheen, die vooral uitgesproken is in 

die organisaties die een bepaald monopolie hebben. Daarom zijn veranderingen in het 

staatsbestuur bijvoorbeeld langzamer, ondanks zeer bekwame en capabele individuen - 

zegt Susanj.  
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4.1. HET BELANG VAN VERANDEREN 

 

Met het implementeren van veranderingen bedoelen we ongeveer constant blijven over 

hoe belangrijk het implementeren van veranderingen is in de werkomgeving, en dagelijkse 

dingen wat er op het werk gebeurt. Om veranderingen door te voeren, moet je zelf initiatief 

nemen, nieuwe ideeën kunnen produceren en je eigen mening kunnen uiten. Daarnaast ook 

de mogelijkheid hebben om je eigen strategie te creëren voor het veranderen. 

 

Om gemakkelijker veranderingen door te voeren, moet u over aanvullende soft skills 

beschikken, waarvan het belangrijkste doel is om u te helpen met nieuwe veranderingen die 

elke dag plaatsvinden in uw werkomgeving. Deze specifieke vaardigheden zijn onder meer: 

 

• Organisatie, 

• Leiderschap, 

• Netwerken, 

• Communicatie, 

• Luisteren, 

• Aanpassingsvermogen. 

 

Succesvolle organisaties zijn dynamisch, veranderen voortdurend, passen zich aan en 

evolueren.  

 

Er zijn twee fundamentele redenen om veranderingen aan te brengen: het verhogen van de 

omzet, de winst, het verlagen van de kosten of om efficiënter en effectiever te worden. Daar 

zou iedereen het mee eens zijn, maar ongeacht de positieve resultaten van verandering, 

ondervindt het management vaak grote weerstand binnen de organisatie als het een 

verandering wil doorvoeren.  
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Hier zijn 5 stappen om u te helpen verandering door te voeren en weerstand binnen je 

organisatie te verminderen (Evision, 2016.): 

 

1. Support van het management is de sleutel 

 

Managers die enige verandering willen aanbrengen in de manier waarop ze binnen een 

bedrijf werken, moeten een goede visie hebben, ze moeten een goed plan en een goede 

implementatiestrategie maken. De eigentijdse manager is verantwoordelijk voor het 

opbouwen van een positieve houding ten opzichte van organisatieverandering op alle 

niveaus. 

Hij of zij moet de vaardigheid hebben om werknemers te leren verandering te accepteren en 

het voor hen gemakkelijker te maken om van de ene situatie naar de andere over te gaan. 

Het is vaak zo dat iets nieuws niet wordt geaccepteerd, simpelweg omdat men zo geweend 

is aan de bestaande, en men de positieve resultaten op lange termijn niet inziet. Managers 

moeten staan voor hun verandering, en de medewerkers overtuigen  dat  de veranderingen 

op lange termijn echt positieve effecten zullen hebben en zullen bijdragen aan het succes 

van de hele organisatie op lange termijn. 

 

2. Betrek je werknemers 

 

Mens is  van aard een passief  wezen en houdt van veiligheid, routines en zekerheid, het is 

gemakkelijker om veranderingen tegen te houden, vooral in het geval van radicale 

veranderingen in gevestigde manier van werken. Maar sSuccesvolle organisaties moeten 

werkwijzes veranderen vanwege technologische vooruitgang. 

Het grote probleem van tegenwoordig is dat veranderingen vrij vaak plaatsvinden, zo vaak 

zelfs dat we kunnen zeggen dat de enige goede manier van werken is om je aan te passen 

aan die constante veranderingen. Om de menselijke weerstand tegen verandering te 

minimaliseren en medewerkers klaar te maken voor verandering, moeten hun houding, 

denken en gedrag worden beïnvloed. De redenen voor de wijzigingen moeten worden 

uitgelegd en indien mogelijk moeten ze in het proces worden meegenomen. Je 

medewerkers geven je daarbij de beste feedback. 
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3. Communiceer openlijk over de geplande veranderingen 

Om veranderingen binnen een bedrijfsorganisatie effectief te beheersen, ongeacht de 

grootte van het bedrijf en het aantal werknemers, is het belangrijk om iedereen te informeren 

en uit te leggen waarom de verandering plaatsvindt, feiten te verstrekken die beschrijven 

waarom ze nodig zijn en wat de verandering wil bereiken. Slechte communicatie en de 

verspreiding van geruchten over verandering zorgen vaak voor veel weerstand. 

Sommige medewerkers zijn erg gekant tegen verandering en de problemen die zich 

daardoor kunnen voordoen zijn: 

• Terwijl ze een tijdje ergens werken, kunnen bepaalde werknemers een zogenaamd 

'psychologisch contract' ontwikkelen - dat is een gevoel waarbij de werknemer van de 

werkgever verwacht dat hij vertrouwde situaties, routines, politiek, procedures en 

patronen biedt. Alles wat het verstoort, kan onzekerheid veroorzaken. 

• Sommige werknemers voelen zich misschien onzeker over de geplande verandering, 

simpelweg omdat ze het gevoel hebben de controle over hun werk, omgeving en 

zelfs trots te verliezen. 

• We voelen ons van nature aangetrokken tot patronen en routines, bij sommigen meer 

dan bij anderen (en oude gewoonten zijn moeilijk te doorbreken.) 

 

Om dergelijke scenario's te vermijden, moet je alle medewerkers die bij het 

veranderingsproces betrokken zijn informeren. Bereid ze op deze manier voor om te weten 

wat hun te wachten staat. Modelleer goed gedrag rond verandering en moedig 

werknemers ook aan om de verandering te accepteren. Proactieve communicatie kan de 

weerstand verminderen omdat medewerkers het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van 

het hele proces. 

 

4. Implementatie en de overgang naar de nieuwe manier van werken 
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Veranderingen moeten systematisch worden gepland en gemanaged. Het is belangrijk om 

een goed tijdschema te hebben voor het doorvoeren en implementeren van wijzigingen in 

alle elementen die van invloed zijn op het proces en de medewerkers die het aansturen. 

Zorg er voor dat werknemers op tijd voorzien van de benodigde nieuwe apparatuur, 

software of een training, vóórdat de veranderingen plaatsvinden. Het implementeren van 

wat nieuws zonder goede en logische volgorde kan frustratie veroorzaken.  Het doorvoeren 

van wijzigingen veroorzaakt stress en werknemers moeten worden geholpen, ondersteund en 

begrepen. Blijf gefocust, wees consistent en volg door totdat je het doel bereikt> Openlijk 

beantwoorden van vragen zal leiden tot ibetere nformatieverstrekking, wat de verandering 

zal vergemakkelijken en snel het “nieuwe normaal” kan gaan worden.  

(news, 2015) 

https://workopportunities.net/successes/company-news/the-importance-of-change-

management/ 

 

 

5. Volgen van resultaten 

Medewerkers praten niet over positieve verandering binnen uw organisatie? Waarom niet? 

Omdat ze niet gemotiveerd zijn? Wellicht, maar wat als ze dat wel zijn, ze praten misschien 

gewoon niet omdat ze niet eerder positieve resultaten hebben gezien van veranderingen.  

Ze zagen geen positieve effecten! Iedereen die meedoet met een verandering moet ook de 

positieve effecten voelen die daarbij bedoeld waren. 

 

Dus als de eerste positieve resultaten komen, laat het ze dan weten, bedank ze voor de rol 

die z daarbij hebben gespeeld. Op deze manier zullen ze zelf meer tevreden zijn omdat ze 

hun bijdrage hebben geleverd. Met deze aanpak zullen ze in de toekomst veel gemakkelijker 

kunnen deelnemen aan het doorvoeren van nieuwe veranderingen binnen de organisatie. 

 

https://workopportunities.net/successes/company-news/the-importance-of-change-management/
https://workopportunities.net/successes/company-news/the-importance-of-change-management/
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Verandering accepteren is eigenlijk de bereidheid om je aan te passen aan een veranderde 

omgeving of situatie. Aanpassingsvermogen, of flexibiliteit, onderscheidt zich vandaag de 

dag als een essentieel element van marktsucces. Organisaties die zich weten aan te passen 

aan veranderende arbeidsomstandigheden, fabrikanten die hun producten aanpassen aan 

de behoeften van klanten, docenten die hun lessen weten aan te passen aan nieuwe 

inzichten in een vakgebied - dat zijn systemen en personen die succesvoller zijn dan hun 

concurrenten respectievelijk colega’s . 

 

Mensen zijn inherent flexibel en kunnen zich zeer snel aanpassen aan veranderingen. Maar 

alleen als ze het willen. Verandering omarmen betekent echt dat je je moet aanpassen aan 

nieuwe manieren van organiseren, werken en leven.  

 

 

4.2. DE FASES VAN VERANDERING 

 

 

Het veranderproces kent drie fases (Small biz trends, 2013.) 

 

1) Communiceer de noodzaak van verandering 

 

De eerste stap bij het doorvoeren van een verandering, groot of klein, is om aan werknemers 

uit te leggen waarom het belangrijk is dat de verandering plaatsvindt en welk voordeel het 

heeft. Dit moet zorgvuldig worden gedaan en met alle afdelingen worden 

gecommuniceerd. Er moet ook ruim gelegenheid zijn voor mensen om hun zorgen, 

gedachten en meningen te uiten. 

 Het overslaan van deze fase zal vrijwel zeker schade berokkenen aan het 

veranderingsproces, misschien al wel vóórdat dat goed en wel is begonnen. 

 

2) Voer de veranderingen stapsgewijs door 
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Veranderingen worden meestal het beste geaccepteerd als het in stukjes wordt geserveerd, 

tenzij dit natuurlijk niet mogelijk is. Wijzigingen kunnen in fasen worden opgesplitst en 

gaandeweg worden herzien.  

Samenwerking is daarbij essentieel, dus als de omstandigheden het toelaten, moet een 

pilotgroep van medewerkers de verandering testen voordat deze volledig is ingebed. 

 

3)  Evalueer, beoordeel en rapporteer over verandering 

 

Het monitoren van het hele veranderingsproces moet prioriteit hebben om de impact en het 

succes ervan te kunnen meten. Mensen moeten op de hoogte worden gehouden over hoe 

de zaken verlopen, en of de resultaten van het veranderprogramma conform doelstellingen 

zijn behaald. 

Het doel van een organisatie om een veranderprogramma aan te gaan, is natuurlijk om 

bepaalde dingen te verbeteringen. Het is dus belangrijk dat medewerkers begrijpen of en 

hoed de verandering de gewenste effecten heeft gehad en  wat er eentueel allemaal 

verder nog moet gebeuren.  

 

4.3. CONCLUSIE 

 

Effectieve leiders hebben het vermogen om langetermijnverandering in een organisatie door 

te voeren. Het is een essentiële vaardigheid die het bedrijf helpt te concurreren met 

concurrenten in veeleisende markten. 

Het implementeren van veranderingen is in feite een constant proces binnen de 

werkomgeving. Om veranderingen door te voeren moet je initiatief kunnen nemen, met 

nieuwe ideeën kunnen komen en je eigen mening kunnen vormen. Om gemakkelijker 

veranderingen door te voeren, moet je over aanvullende soft skills beschikken.  Deze 

specifieke vaardigheden zijn onder meer:   

 

• Organisatie, 

• Leiderschap, 

• Netwerken, 

• Communicatie, 
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• Luisteren, 

• Aanpassingsvermogen. 

 

4.4. VERDER LEZEN (ENGELSTALIG) 

 

 

Small Business Trends (2013), Retrieved from: 

https://smallbiztrends.com/2013/09/implementing-change-programs.html 

 

 

Evision (2016.), Retrieved from: https://www.evision.hr/hr/Novosti/Stranice/5-koraka-za-

uspjesno-uvodenje-promjena-u-poslovanje-organizacije.asp 

Suvremena zena (2016.), Retrieved from: https://www.suvremenazena.hr/prihvacanje-otpor-

prema-promjenama/ 

 

WOORDENLIJST (ENGELSTALIG) 

 

Changes - to make different in some particular; to make radically different; to give a different 

position, course, or direction to. 

 

Implementation - is the realization of an application, or execution of a plan, idea, model, 

design, specification, standard, algorithm, or policy. 

 

Implementation changes skills – required to be Self-initiative, and have ability to produce new 

ideas, and express your own opinion. Also, have ability to create strategies within the process 

of implementing changes. 

 

Change management - is the discipline that guides how we prepare, equip and support 

individuals to successfully adopt change in order to drive organizational success and 

outcomes. 

https://smallbiztrends.com/2013/09/implementing-change-programs.html
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HOOFDSTUK 5 – CREATIEF DENKEN 

 

Een hoofddoel binnen organisaties zou moeten zijn om creativiteit te stimuleren en aan te 

moedigen.  Creatieve expressie is essentieel voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Het kost 

tijd, aandacht en heel veel moeite om iets nieuws en unieks te creeren. Tegenwoordig wordt 

creativiteit echter vooral gebruikt in de digitale cultuur. 

 

Creativiteit wordt een sterkere leerfocus omdat kunst en design nu zo geïntegreerd zijn in onze 

cultuur, grotendeels dankzij de opkomst van technologie. 

 

 

 

We zijn creatief als we een probleem opnieuw kunnen definiëren zodat we een nieuwe 

manier kunnen vinden om het op te lossen. Creatief onderscheidingsvermogen is gebaseerd 

op gevoelens van vrijheid en eliminatie van mentale zelfcensuur. Het berust op een instelling 

die flexibiliteit, openheid en een voorliefde voor onderzoek beschrijft.  

 

De beste ideeën komen in ons op als we de standaardmanier van denken loslaten en naar 

het probleem kijken zoals het anders misschien niet zou worden bekeken. Op deze ideeën 

zijn methoden om creativiteit te stimuleren gebaseerd. 

Tip 
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Resultaten van psychologisch onderzoek laten zien dat een aanpak van vallen en opstaan, 

toevallige vindingrijkheid en de passie om niet op te geven, maar moedig opnieuw te 

beginnen, nieuwe en originele zaken kan opleveren. Tegenwoordig werken voorutistrevende 

bedrijven aan het creëren van een tolerante organisatiecultuur waarin en werknemers 

mogen 'spelen', incubators en 

accelerators voor hun 'creatievelingen' 

worden gecreëerd en ze geven hen 

de kans geven om daar nieuwe 

producten en innovatieve diensten te 

ontwikkelen. 
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5.1. HOE STIMULEEER JE CREATIEF DENKEN? 

 

We hebben het stimuleren van creativiteit beschrevenbinnen een organisatie als het 

vermogen om je eigen creativiteit te gebruiken om het concurrentievermogen te vergroten. 

In staat zijn om creativiteit te stimuleren in teamwerk en in individueel werk. Alle onderzoeken 

geven aan dat we ons creatieve proces altijd kunnen stimuleren, zie onderstaande figuur. 

Beginnend bij de basisstappen zoals slaap, fysieke activiteit, tot het schrijven van alle ideeën 

in het notitieboekje. Creativiteit is een van de belangrijkste vaardigheden, dus het is prioriteit 

om die exacte creativiteit te stimuleren in het gewone dagelijkse werk. 

 

Creativiteit verwijst naar de mentale processen die leiden tot nieuwe oplossingen, ideeën, 

kunstvormen, theorieën en resultaten die uniek en nieuw zijn. 

Het woord komt uit het Latijn. Creare betekent scheppen. 

 

Van wat creatief is wordt meestal gezegd dat het origineel, nieuw, ongebruikelijk of 

spontaan is, en over creativiteit wordt gezegd dat het eigenschappen heeft zoals openheid, 

productiviteit, flexibiliteit, ontdekkingsvermogen ... Vaak worden woorden gebruikt als 

synoniemen voor creativiteit 'vindingrijkheid’ en ‘originaliteit’. 

 

Het doel van onderwijs is niet langer alleen maar het ontwikkelen van een goed aangepaste 

intelligent persoon, maar een creatieve, kritische persoon die in staat is tot conflictoplossing. 

Wetenschappelijke en technologische vooruitgang wordt in toenemende mate versneld, dus 

er wordt steeds meer gezocht naar intellectueel en creatief werk. Sociale verschijnselen en 

relaties worden steeds complexer in de moderne wereld, dus ze kunnen niet worden 

opgelost door simpelweg de feiten te leren. Daarom moeten we kinderen steeds meer leren 

over het oplossen van problemen. Creatief denken en gedrag vereisen ook vertrouwen in je 

eigen oordeel en de moed om je aan je eigen ideeën te committeren. 

 

 

 

 



 

 

 

 IO2|page 51 from 59    

 

 

Hoe het creatieve proces stimuleren? 

Door deze zes eenvoudige stappen te volgen. Lees het aandachtig!  

 

 

 

Figuur 3: Stimulatie van het creatieve proces 
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5.2. CREATIVITEIT, DE BELANGRIJKSTE 

VAARDIGHEID? 

 

 

Creativiteit is de op één na meest gevraagde vaardigheid ter wereld. Creatief leren denken 

zal je de rest van je carrière ten goede komen. En nieuwe macro-economische trends laten 

zien dat creativiteit belangrijker zal worden naarmate we verder gaan. 

Wat het betekent om creatief te zijn: "Creativiteit is het oplossen van problemen met 

relevantie en nieuwigheid." Creativiteit staat simpelweg voor het oplossen van problemen op 

een originele, andere manier dan andere. 

 

Creativiteit is niet strikt aangeboren. Sommige mensen zijn weliswaar van nature creatiever 

dan anderen, maar door de tijd erin te steken, kan iedereen leren en oefenen om creatiever 

te zijn. Creativiteit is een vaardigheid en als een vaardigheid kun je er beter in worden. 

 

Waarom is creativiteit zo belangrijk binnen organisaties? 

 

Werkgevers zijn bij sollicitatiegesprekken steeds vaker op zoek naar creatieve medewerkers. 

Waarom is dat zo? Lukt het ze? 

In tegenstelling tot andere gebieden hebben we het in het bedrijfsleven meer over een 

specifieke term van creativiteit, die gericht is op de oplossing van problemen. Dat helpt als 

andere oplossingen falen. 

Over het algemeen stelt creativiteit je in staat onderscheid te maken tussen "middelmatig" en 

"uitmuntend, door schijnbaar onverenigbare zaken met elkaar te verbinden en nieuwe 

gedrags- en werkpatronen te creëren. 

Creativiteit zelf bestaat dus uit open staan voor en bereid zijn om bekende zaken te 

combineren en samen te voegen om zo tot een geheel nieuwe en goede oplossing te 

komen. We hebben het nodig om de goede vragen te stellen, voor productontwikkeling, 

vakantieplanning, klantenondersteuning of vele andere activiteiten die plaatsvinden, van 

productie tot personeelsbeheer. 
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Als we onszelf toestaan om ons los te rukken uit de sleur en het alledaags, dan gaan we 

buiten de regels denken die we tot nu toe hebben opgesteld en wijken we af van de 

gevestigde normen, door fantasie en logica te mixen. Dat is “out of the box”. 

 

Wie is creatief? 

 

Creativiteit is niet beperkt tot kunstenaars, genieën en uitvinders. Door specifieke technieken 

en methoden te gebruiken, kan ieder van ons creatief worden. 

 

Kenmerken van de creatieveling zijn: (Markanovic, 2016.):  

 

1. Expertkennis – Beschikken over veel informatie en kennis levert  meer mogelijke associaties, 

combinaties en verbindingen van stukjes informatie. 

 

2. Verbeeldingskracht - Albert Einstein zei ooit: "Verbeelding is belangrijker dan kennis". De 

verbeeldingskracht stelt ons in staat om onze voorheen diepgewortelde manieren van denken 

los te laten en nieuwe te ontdekken. 

 

3. Risicobereidheid - Laat toe vreemde, aanvankelijk onlogische gedachten na te jagen. 

Veel uitvinders twijfelen vaak voordat ze een keerpunt bereiken. 

 

4. Intrinsieke motivatie - Een bijzonder sterke creatieve drive van binnenuit is aanwezig 

wanneer er sprake is van intrinsieke motivatie. Dus niet vanwege een beloning. 

 

5. Creatieve omgeving - Creatieve mensen zijn meestal afhankelijk van andere creatieve 

mensen. Daarvoor is een omgeving nodig die teamwerk ondersteunt. 

 

6. Nieuwsgierigheid - Creatieven zijn chronisch nieuwsgierig, dus hun favoriete vraag is 

"Waarom?". Brede ontwikkeling houdt hen up-to-date. Het is ook nodig om vanuit 

verschillende perspectieven naar problemen te kijken, om het bestaande opnieuw te bezien 

en om eventueel een nieuw concept te zien ontstaan. 
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7. Communicatieve vaardigheden - Creatieve mensen in een bedrijf hebben een rijke 

woordenschat en goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden en zijn geneigd om 

"met woorden te spelen". 

 

Hoe creativiteit stimuleren? 

Er is een wijdverbreide perceptie dat alleen kinderen creatief zijn. Deze houding komt voort 

uit de omgeving waarin kinderen opgroeien ten opzichte van volwassenen. Volwassenen die 

met dagelijkse zakelijke verplichtingen worden geconfronteerd, onderdrukken vaak hun 

creativiteit. Om zich tegenover de baas te bewijzen, nemen ze vaak een groot aantal 

verantwoordelijkheden op zich, maar deze aanpak laat geen ruimte voor creativiteit en 

nieuwe ideeën. 

 

Creativiteitsmoordenaars 

Creativiteit kent vele vormen en wegen. Er zijn echter situaties waarbij, door op te treden als 

'manager van creativiteit', verbeeldingskracht en creativiteit beperkt wordt. 

 

Deze situaties moeten worden vermeden: 

 

1. Verkeerde rolverdeling - “Iedereen is een genie. Als je een vis echter beoordeelt op zijn 

vermogen om in een boom te klimmen, zal hij zijn hele leven ervan overtuigd zijn dat hij stom 

is. "A. Einstein 

 

2. Beperking van buitenaf op het einddoel - Subtiel taalgebruik of druk door controle op de 

werkplek remt creativiteit. 

 

3. Strikte toewijzing van tijd - Creatieve mensen hebben meer tijd nodig dan minder creatieve 

mensen, omdat ze vaak problemen in beeld brengen. 

 

4. Gebrek aan diversiteit in de teamrollen - Homogene groepen werken beter samen, maar 

zijn minder creatief. 

 

5. Gebrek aan positieve feedback - Zelden wordt doorgegaan met een idee, als er geen 

positieve reacties worden ontvangen 
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5.3. CONCLUSIE 

 

 

Creativiteit bevorderen en aanmoedigen heeft als hoofddoel om anderen te laten groeien. 

Het kost tijd, aandacht en een sterk verlangen naar iets nieuws.  

Creatieve expressie is en blijft belangrijk voor persoonlijke groei en ontwikkeling. 

Tegenwoordig is creativiteit echter primair verbonden met een digitale cultuur. Het is breder 

dan dat. 

Probeer je eigen creativiteit te stimuleren, zowel in teamwerk als in individueel werk. 
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5.4. VERDER LEZEN  

 

https://www.slo.nl/thema/meer/21e-eeuwsevaardigheden/creatief-denken/ 

 

WOORDENLIJST (ENGELSTALIG) 

 

Creativity - is a phenomenon whereby something new and somehow valuable is formed. 

 

Creative process - is both easy and hard to define: Easy because it simply refers to the way in 

which people come up with new ideas or solutions for problems, and difficult because that 

process is a somewhat different one for each person. 

 

Fostering - to bring up; to promote the growth and development of; to nurse; cherish. 
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