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De nooDzaak samengeVat

1.0 DE nOODzaak vOOr innOvaTiE
Bedrijven die de boot misten − zoals Kodak, De Gruyter, Ter 

Meulen Post, OAD en Nokia − aan de ene kant en succesvolle 

bedrijven als Apple, Arri München of Wehkamp aan de 

andere kant.

1.0.1   De kunst van loslaten en omarmen
Innovatie is meer dan het bedenken van nieuwe ideeën. 

De weg van creativiteit naar innovatie: behouden wat goed 

gaat, loslaten wat achterhaald is of dreigt te worden en de 

nieuwe situatie volledig omarmen.

1.0.2  survival of the fittest
Het creëren van een structuur en cultuur waarbij het perma-

nent (kunnen) omgaan met verandering de norm is. 

1.1  DE nOODzaak vOOr CrEaTiviTEiT
ICE: creativiteit en ondernemerschap als voorwaarde voor 

innovatie. Creativiteit is geen toevalstreffer, maar het leggen 

van nieuwe verbindingen door gebruik te maken van een 

gestructureerd proces. 

1.1 .1   creativiteit  en vakmanschap
Vakmanschap, creatief denken, kritisch denken en een crea-

tieve mindset: C= fa (K, I, E).

1.1 .2  De creatieve organisatie
Toevallige ontmoetingen van mensen en ideeën die niet toe-

vallig plaatsvinden. Van hiërarchie naar heterarchie. Traditio-

neel leiderschap en creatief leiderschap. Het iDNA in de 

genen van iedereen. 

1.1 .3  het creatieve proces
Creativiteit is meer dan brainstormen. Een gedeeld creatief 

proces (het huis van creativiteit) als voorwaarde voor duur-

zame innovatie.

Genius is one percent inspiration 
  and ninety-nine percent perspiration.

Thomas A. Edison
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Bij associëren maken we 

onderscheiden we in twee 

typen associaties:

1 de bloemassociatie

2 de kettingassociatie.

Bij een bloemassociatie 

ga je telkens terug naar je 

uitgangspunt (woord, 

muziek, voorwerp, geur, 

beeld et cetera). laten we 

het woord boek als uitgangs-

punt nemen voor het associë-

ren. Bij een bloemassociatie ga je 

telkens terug naar het woord boek 

voor het maken van associaties. Probeer 

de lijst met associaties zo lang mogelijk te 

maken en doe dit tot het punt dat er ook ongewone asso-

ciaties komen. ga dus verder dan de clichématige, voor de 

hand liggende associaties, maar probeer ook hier in het 

Derde-Derde te komen.

als ik denk aan boek, dan denk ik aan…

als ik denk aan boek, dan denk ik aan…

als ik denk aan boek, dan denk ik aan…

omdat een dergelijke associatie 

op een gegeven moment de 

vorm aanneemt van een 

bloem, heet deze vorm de 

bloemassociatie. 

Bij een kettingassociatie 

associeer je verder op de 

voorafgaande associatie. 

met andere woorden: het 

volgende begrip, geluid, 

muziekstuk, beeld et cetera 

wordt dan het uitgangspunt 

voor de daaropvolgende associa-

tie. Wanneer we dus weer het woord 

boek als uitgangspunt nemen, ga je 

daarna naar het volgende woord − bijvoorbeeld 

auteur − voor het maken van een nieuwe associatie. 

omdat een dergelijke associatie op een gegeven moment de 

vorm aanneemt van een ketting, noemen we dit de ket-

tingassociatie.

als ik denk aan boek, dan denk ik aan auteur

als ik denk aan auteur, dan denk ik aan boekenbal

als ik denk aan boekenbal, dan denk ik aan…
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Vaak zie je bij brainstormsessies dat er op veel post-its 

losse kreten staan als vernieuwend, transparant, informatie verbeteren 

et cetera. Dit zijn eerder denkrichtingen of associaties. 

nu heb je natuurlijk ideeën in allerlei soorten en maten. Je hebt specifieke 

ideeën, beginnende ideeën, concepten en benaderingen. Ideeën kunnen 

heel praktisch zijn en onmiddellijk uitvoerbaar (bijvoorbeeld: advertenties 

plaatsen in plaatselijke kranten). er zijn ook ideeën waar je nog niet mee 

aan de slag kunt en die je nog verder moet uitwerken (we moeten iets met 

publiciteit doen). Wat het ook is, probeer in ieder geval in een paar woor-

den zo duidelijk mogelijk te beschrijven wat jouw idee is. 

Wanneer het een benadering is (voorbeeld: winkeldieven onmiddellijk 

bestraffen), probeer dit dan in tweede instantie uit te werken in concre-

tere ideeën (winkeldieven voor de schandpaal zetten, winkeldieven 

ter plekke executeren, onmiddellijk de werkgever of familie van winkel-

dieven inlichten). 

een idee wordt bij voorkeur geformuleerd als een korte zin, waarin ten-

minste een werkwoord en een zelfstandig naamwoord zitten. Publiciteit 

is dus geen idee, maar publiciteit krijgen in plaatselijke kranten wel. 

Verwar overigens kwantiteit niet met snelheid. neem de tijd om je idee zo 

duidelijk mogelijk op te schrijven, zodat je ook later nog weet wat de 

bedoeling was.
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