
Creativiteit 
 Dit e-book is een kadootje aan jou. We

delen 8 manieren om je creativiteit te
boosten. Sommige zullen eye-openers zijn,

anderen inkoppertjes. Misschien doe je
sommige dingen al en zijn ze voor jou

vanzelfsprekend. Super, dan ben je al een
heel eind op weg. Andere manieren kun je

gaan uitproberen. 
 

Veel succes, plezier en vergeet niet te
genieten van je mooie creaties! 

 



1. Zie het grote plaatje
Vaak zijn het de dromers die het verschil maken.
Creatieve mensen zijn in staat om het grote plaatje
te zien wanneer alle anderen verstrikt raken in de
details. Ze hebben een duidelijk idee van wat ze
willen bereiken en zijn door een aanstekelijk
enthousiasme in staat anderen mee te krijgen. 

Voor de creatieveling is een risicovolle situatie een
uitdaging. Zelfs wanneer het even tegenzit worden ze

gestimuleerd door de kans om dingen beter te maken.
Ze laten zich niet tegenhouden door de "status quo" of

faalangst voor ze beginnen. Het glas is halfvol. 

2. Neem initiatief



3. Openstaan
Sta open voor nieuwe manieren om dingen te doen.
Vaak is het grootste obstakel om met nieuwe ideeën
te komen, het vasthouden aan oude ideeën. Om je
creatieve potentieel te maximaliseren moet je het
zelfvertrouwen hebben om flexibel te zijn in je
zienswijze en open te staan voor het uitproberen
van nieuwe manieren om dingen te doen.

Creatieve mensen weten dat ze niet alle antwoorden
hebben. Zij gaan op zoek naar de ideeën van anderen

en verwelkomen uiteenlopende standpunten. Ze willen
dat anderen hun ideeën ter discussie stellen en

uitdagen, omdat ze weten dat ze er beter van worden.

4. Input van anderen



Als je even vastzit...

 Frisse lucht. Ga een eind wandelen, al is het maar een blokje om. 

 Mediteren. Ogen dicht (of gefixeerd op 1 punt) en aandacht naar je

ademhaling. Je voelt je daarna een stuk helderder. 

 Naar buiten staren. Lijkt een beetje om mediteren maar misschien

ligt dit je beter. 

 Zinnen verzetten. Ga even wat anders doen. Leg weg waar je mee

bezig bent en kom er later weer naar terug. 

 Activiteit. Ga bewegen. Dansen, wandelen, sporten. 

Vijf effectieve manieren om los te komen: 

1.

2.

3.

4.

5.



Er zijn veel ideeën nodig om tot een goed idee te komen.
Succesvolle creatieve mensen zijn in staat om veel
ideeën te genereren. Er zijn verschillende technieken om
ideeën te genereren. Sommige zijn analytisch en dagen
het verstand uit (zoals veranderen van perspectief of
absurde vragen),  andere zijn intuïtief en vragen om
input vanuit het hart (zoals vrije associatie of dromen).

Creatieve beslissingen zijn het moeilijkst te nemen. Vaak
zijn er geen feiten beschikbaar om te bewijzen dat iets
een goed idee is, alleen een gevoel dat je weet dat dit

het juiste is om te doen. Creatieve mensen zijn reflectief
en evaluatief; ze zijn in staat om beide kanten van een

situatie te zien en een beslissing te nemen op basis van
hun persoonlijke waarden.

6. Beslis op basis van je waarden

5. Genereer veel opties



7. Neem actie en hou vol
Doorzettingsvermogen is de sleutel tot het slagen van
ideeën. Als je eenmaal hebt bedacht wat je moet
doen, is er moed nodig om actie te ondernemen en
het doorzettingsvermogen om het idee tot realisatie
te brengen. 

Creatieve mensen houden van hun werk. Ze kunnen zich
niet voorstellen iets anders te doen, omdat ze genieten

van hun werk. Door deze liefde voor hun werk vinden ze
het prettig om hun succes met anderen te delen. Ze

geven credits waar deze op hun plek zijn en moedigen
anderen aan om samen met hen successen te vieren.

 

8. Geniet  



Angst voor:
 

fouten maken
 falen

dom overkomen
controle verliezen

afwijzing
anders zijn

verandering
breken van regels

 
 
 

Wat

blokkeert je

creativiteit? 

Fear is the mortal enemy of creativity, innovation and happiness
- Alex Bogusky



Potentiality bestaat uit een verzameling van creatieve, eigenwijze en
enthousiaste trainers en coaches. Allemaal anders en met een gedeelde liefde
voor fun, leren, oprechte aandacht en kwaliteit. We zijn vrij en uitgesproken.
We maken onze eigen keuzes, los van conventies. Doen de dingen anders.

We maken we er een punt van om onze stoutste dromen waar te maken.
Iedereen wordt uitgedaagd om datgene te doen of te maken waar zijn of haar
hart sneller van gaat kloppen. Met als resultaat fantastische programma's waar
we trots op zijn.

Ons doel is jou te helpen om je potentieel waar te maken en zo het maximale
uit het leven te halen. Dit doen we met uitdagende trainingen, verrassende
workshop en impactvolle trajecten. Geen saaie boel, maar ervaren, beleven en
voelen. En het daarna concreet maken zodat jij er werkelijk iets aan hebt. Dit
allemaal om jou in staat te stellen gelukkiger, succesvoller en effectiever te zijn.

Wil je meer weten? Bezoek onze website www.potentiality.nl

Over ons


