
In ben geen leraar,

alleen een

medereiziger aan wie

je de weg vroeg.

Ik wijs naar voren, naar

voren voor mezelf, net

als voor jou. (Georges
Bernard Shaw).

oit werden 'kwaliteitszorg' en 'busi-
ness excellence' voorgesteld als de
enige juiste weg naar succes voor be-
drijfsleven en organisaties. Nu zijn

creativiteit en innovatie de toverwoorden. Net
zoals kwaliteitszorg ons heel wat heeft bijge-
bracht en nog steeds doet -het werk is immers
nog niet afgerond -zal creativiteit en het effec-
tief gebruiken en marktrijp maken van ideeën
ons inderdaad geen windeieren leggen. Net zo-
als kwaliteitszorg een deel van het dagelijkse
werk is geworden en al in veel organisaties is
ingebed, zullen creativiteit en innovatie hun
geëigende plaats krijgen. Waarom kunnen we
niet, net zoals jaren geleden kwaliteitszorg in-
gang vond via kwaliteitscirkels, starten met cre-
ativiteit- en innovatiecirkels. Ondertussen zijn
de do's en don'ts van cirkelwerking wel bekend.
En deze nieuwe cirkels zouden kunnen ingezet
worden op een veel breder terrein dan de kwali-
teitscirkels, die vooral populair waren in pro-
ductieomgevingen.
Creativiteit is als een regenboog. Die komt er
niet omdat we zo graag eens willen genieten
van het kleurrijke beeld. Een regenboog is er al-
leen als alle omstandigheden juist zijn. Bedrij-
ven en organisaties die het wensen moeten wer-
ken aan de omgeving en de structuren om crea-

-"""' tiviteit en innovatie te voeden. En ervoor zorgen
.lê;;' dat de creativiteit op een constructieve manier

ingezet kan worden. Creatopia (zie ook p. 16) is
een peterschapsproject dat deelnemers helpt om een creatieve cultuur te bevorderen. Sa-
men met peters/meters wordt er geëxperimenteerd met technieken en mogelijkheden.
Creativiteitstechnieken, zoals toegelicht op p. 21, zijn geen toverstokjes die je zomaar
eventjes bovenhaalt. Om de parallel te trekken met kwaliteitszorg: de 7 tools en 7 new
tools waren en zijn dat ook niet. Vandaar ook de soms teleurstellende resultaten van een
brainstorm of andere creatieve sessies. Zomaar technieken loslaten op een groep mede-
werkers, zonder een geschikte cultuur en omgeving, is zinloos en wellicht zelfs contra-
productief.
En toch. Met kennis van creatieve technieken kan je ook anders naar jt;.omgeving enje ma-
nier van werken kijken. De filosofie van een techniek overnemen in .het dagelijkse leven
biedt nieuwe mogelijkheden. PCI (Potentials, Concerns and Interest) is een gekende con-
vergentietechniek, om een selectie te maken uit de vele verzamelde ideeën en mogelijkhe-
den. Maar waarom zouden we alles niet eens bekijken met een PCI-bril? Als iemand met
een voorstel komt, je werkomgeving,... Wat is er positief aan? Wat baart me zorgen (en hoe
kan ik die zorgen ombouwen tot iets positief) en wat is er echt interessant of uniek...
Creativiteit hoeft ook niet steeds in grootse dingen te liggen. Je bureau herschikken is
creatief. Je keuken schilderen is creatief. Ervoor zorgen dat je rommel en ballast kwijt-
raakt is ook creatief. Niets van dit alles is wereldschokkend of bedrijfshervormend. Maar
het zal ons veel vrolijker en bevrijd maken en daardoor een invloed hebben op de ma-
nier waarop we zaken aanpakken. Ooit hebben we leren lopen door babystapjes te zet-
ten. Niemand heeft ons toen tegengehouden om te zeggen: zo 'n klein stapje, laat maar;
zo kom je nooit ver; het heeft geen zin. Integendeel. Elke wankele stap vooruit werd met
gejuich aangemoedigd. Nu stappen we druk rond zonder ons daarbij vragen te stellen...
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