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WERKGERELATEERDE MISSERS 
2006 – heden Concretiseren Mijn voorliefde voor divergeren zorgt er voor dat ik 

soms te weinig tijd neem voor de convergentie. Dit gaat ten koste 
van het concretiseren van ideeën. 

2006 – heden Snelheid Oog hebben voor de mate van ontvankelijkheid en 
denkflexibiliteit van anderen ten aanzien van innovatietrajecten. Je 
mag niet te ver voor de troepen uit lopen. 

2016 Attitude Van een groep die een introductietraining Creatief Denken 
heeft gekregen verwachten dat ze het na een maand nog steeds 
direct paraat hebben en kunnen toepassen. Het blijft een spier die 
getraind dient te worden. 

2015 Heldere vraag Hoe eenduidig, ambitieus en concreet de startvraag 
ook kan zijn, ik moet toch ook oog houden voor het proces waardoor 
deze vraag wordt gesteld. De vraag achter de vraag is nog veel 
interessanter en daar moet ik niet te snel aan voorbij gaan.  

2013 Creativiteit Een leidinggevende met een groot creatieve 
denkvermogen heeft niet perse een vergelijkbaar team om zich 
heen staan. 

2011 Draagvlak De invoering van een creatieve beweging werd 
geïnitieerd door 1 MT-lid. Toen die wegviel bleek er te weinig 
draagvlak voor een continuering. 

2009 Innoveren Een goed georganiseerd creatief proces met 
aansprekende output is nog geen garantie dat de organisatie aan 
innovatiekracht heeft gewonnen. Hiervoor moet er meer gebeuren. 

2008 Spelregels Automatisch maar aannemen dat mijn opdrachtgever de  
 spelregels voor een creatieve sessie wel kent. 

2007 Probleemeigenaar De rol van de probleemeigenaar is uniek in een  
 sessie. Ik was vergeten hier vooraf uitgebreid bij stil te staan. 

2006 Verwachtingen Halverwege een introductie Creatief Denken 
 overgaan in een brainstorm, zonder goede briefing en afstemming  
 van de verwachtingen ten aanzien van de opbrengst van zo’n  
 creatieve sessie. 
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OVERIGE MISSERS 
1966 – heden Luisteren Elke dag te snel willen antwoorden, waardoor ik vergeet  
 te luisteren. Laat het eerst echt naar binnen komen. 

1966 – heden Oplossingen Niet elke situatie vraagt automatisch om oplossingen.  
 Soms is luisteren alleen al genoeg om zaken weer in beweging te  
 krijgen. 

1966 – heden Optimisme Ik ben een zondagskind en benader alles graag positief.  
 Daardoor heb ik soms minder oog voor ‘het conflict’. 


