


Van reactief naar creatief 

is meer dan 

het verplaatsen van de C!



• De essentie van creativiteit

• Wat is creatief leiderschap?

• Ben ik een creatief leider?

• Waarom zouden we het willen?

• Manager versus leider

• Hoe doe je het?

• Wat is een creatief klimaat?

De kracht van de creatief leider



Innovatie is het resultaat van 

creativiteit, creativiteit is een 

voorwaarde voor innovatie



Je kunt een probleem niet 
oplossen met de denkwijze die 

het heeft veroorzaakt



Hoe wel?



Wat is creatief 

leiderschap?



CREATIEF LEIDERSCHAP = LEIDERSCHAP + 

Creatief leiderschap is gericht op het creëren van 

de toekomst, naar succes toe! 

Reactief leiderschap is gericht op het oplossen 

van problemen. Van ellende af!



Er zij  er et tale t, aar de 
eeste  doe  het zo der

Stef Bos



KENMERKEND VOOR CREATIEF LEIDERSCHAP IS:

 Voel je zeker zonder het te weten

 Simplificeer de zaken, ga op zoek naar de kern

 Snel kunnen en durven beslissen en handelen

 Flexibel opstellen en kijken naar de omgeving

 Co-creatie, betrek de klant in het creatieve proces

 Geef creativiteit prioriteit en trek het breed in de organisatie

 Een klimaat waarin creativiteit wordt gestimuleerd en uitgedaagd



Logica brengt je van A naar B.
Verbeelding brengt je overal

Albert Einstein



 Speels

 Actief nieuwsgierig

 Avontuurlijk

 Kan omgaan met onduidelijke situaties

 Kan omgaan met onzekerheid

 Durft risi o’s te e e
 Geeft vertrouwen vanuit zelfvertrouwen

DE EIGENSCHAPPEN VAN EEN CREATIEVE 
PERSOONLIJKHEID:

Een creatief leider voelt zich comfortabel zonder zekerheid!



Manager

versus 

Leider



HET VERSCHIL TUSSEN MANAGEMENT EN LEIDERSCHAP

Management Leiderschap

De dingen goed doen De goede dingen doen

Efficiënt Effectief

Zo hoog mogelijk in de ladder 

klimmen

De ladder tegen de juiste muur 

plaatsen

Planning en control Visie

Target Idee



 Manage alleen als dat echt iets oplevert!

 Als het goed gaat, blijf er dan van af! 

 Accepteer onzekerheid

 Geef vertrouwen

 Laat ruimte voor creativiteit en vakmanschap

MANAGEN IS INTERVENIËREN



Creativiteit is geen doel op zich, 

maar een middel om concrete 

resultaten te behalen



CREATIEF LEIDING GEVEN, 
HOE DOE JE DAT?

Creativiteit is niet iets dat 

je erbij doet, maar is de 

manier waarop je het doet.

Maar er zijn ook valkuilen! 



De grote valkuil

Als leider zelf de 

mooiste vogel willen 

zijn



Risicomijdende organisatie

Projecteer je eigen onzekerheid niet op anderen!

De managementillusie Mete  is ete
( Doe eer et o ge eer )

Niet luisteren naar je mensen

Als je hekken om mensen zet, dan krijg je schapen

Ruimte zonder kaders is leegte

De kaart is niet het gebied! (Umberto Eco)

Cynisme en scepsis

Benchmarking 

(= achteruit lopen naar de toekomst!)

VALKUILEN EN BELEMMERINGEN VOOR SUCCES



Als je wilt innoveren dan neem 

je het risico van een mislukking



Wat is een 
creatief klimaat?



CREATIEF KLIMAAT
10 bepalende dimensies van goran ekvall

1. CHALLENGE

Collega’s zij  trots op hu  erk e  oele  zi h er era t oordelijk oor.
2. FREEDOM

Collega’s zij  rij o  ieu e a iere  i  hu  erk te o derzoeke .
3. IDEA SUPPORT

Collega’s luistere  aar elkaar e  helpe  elkaars ideeë  te ersterke .
4. TRUST AND OPENNESS

Collega’s i de  het aa ge aa  o  hu  ideeë  et a dere  te espreke .
5. DYNAMISM AND LIVELINESS

Er is hier veel te beleven. En het is een uitdagende plek om te werken.

6. PLAYFULNESS AND HUMOR

Collega’s he e  eel plezier i  hu  erk e  er ordt hier eel gela he .
7. DEBATES

Collega’s dis ussiëre  eel o er ogelijke er eteri ge  e  elkaars ideeë .
8. CONFLICTS

Collega’s roddele  iet e  o fli te  orde  s el opgelost.
9. RISK TAKING

Collega’s oge  foute  ake  e  risi o’s e e  ij ieu e i itiatie e .
10. IDEA TIME

Er is voldoende tijd voor het discussiëren over en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven 

en verbeterideeën.



STEL JE OORDEEL UIT!



Uitstel van oordeel !!!



Als je blijft doen wat je deed, 
krijg je wat je deed



Er is nog nooit iets 
veranderd door het 
op te schrijven!




