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Crea%viteit	  is	  de	  kunst	  van	  het	  doorbreken	  
van	  patronen,	  gewoontes	  en	  zekerheden.	  	  





JE	  PERSPECTIEF	  BEPAALT	  VOOR	  EEN	  
GROOT	  GEDEELTE	  WAT	  JE	  ZIET	  
	  



Verbind	  alle	  punten	  door	  4	  lijnen	  te	  
tekenen	  zonder	  je	  pen	  op	  te	  %llen	  





IDEËEN	  STOPPERS	  

	  
Ja,	  maar….	  DAAR	  HEBBEN	  WE	  GEEN	  TIJD	  VOOR.	  
DAT KAN ECHT NIET. Dat moet ik eerst uitzoeken

Dat is niet logisch.      Ben nou toch realistisch.
Ik wil niet voor gek staan.  Ik ben niet creatief. 

NEE!                         We willen geen fouten maken.  
Er is maar een manier waarop dat kan 
Ik moet wel de regels volgen. Daar weet ik niets vanaf. 

	  



SELECTEREN CREËREN 



VOOR	  DE	  HAND	  LIGGEND	  

ONTDEKKINGEN	  

ONTDEKKINGEN	  



Als ik een uur de tijd had 
om een probleem op te 
lossen. Dan zou ik 55 
minuten nadenken over 
het probleem en 5 minuten 
over de oplossing. 

*	  Toegewezen	  aan	  Einstein.	  Echter	  geen	  bron	  kunnen	  vinden	  waar	  dit	  ook	  echt	  uit	  blijkt	  



De	  regels	  van	  vandaag	  







Een review van meer dan 600 studies geeft 
aan dat meditatie creativiteit stimuleert 
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Blauwe	  ideeën	  

•  Laag	  hangend	  fruit	  
•  Weinig	  risico	  
•  Makkelijk	  te	  

implementeren	  

Rode	  ideeën	  
	  

•  Innova%eve	  ideeën	  
•  Spannend	  
•  Maken	  een	  verschil	  

Gele	  ideeën	  
	  

•  Dromen	  
•  Uitdagingen	  
•  Visionair	  

NOW	   WOW	  

HOW?	  

Gewone	  ideeën	   Originele	  ideeën	  

haalbaar	  

(nog)	  niet	  	  
haalbaar	  



	  
	  

Zet	  de	  ideeën	  in	  je	  agenda!	  
	  

Kies	  een	  buddy	  uit	  de	  groep	  en	  	  
check	  bij	  elkaar	  over	  2	  weken.	  

	  
	  

freek.sanders@sbuddy.nl	  



Test	  je	  foto	  



Test	  je	  foto	  



Test	  je	  foto	  



Bereid	  je	  goed	  voor	  



Eigen	  magazine	  

h`p://www.debbieveeke.nl/	  



Oproep	  op	  LinkedIn	  



Doos	  chocolade	  



Video	  maken	  

h`ps://www.youtube.com/watch?v=Z_0RCTiC-‐zs	  


