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Inleiding 

 

Het methodisch handelen van professionals wordt in dit artikel bekeken 

vanuit een sociaal veranderkundig perspectief. Gepleit wordt voor een 

creatieve aanpak in het helpen en begeleiden van mensen. 

  

‘Veranderen’ heb ik in mijn boek (2010) omschreven als een vorm van 

zelfregulering, dat wil zeggen als een bewuste en onbewuste vorm van 

contextafhankelijk handelen van zowel professionals als niet-

professionals, gericht op het realiseren van eigen waarden en 

doeleinden, voorzover dit handelen ‘adequaat’ is afgestemd op 

interne en externe verhoudingen en structuren.  

‘Creatief zijn’ kunnen we omschrijven als dát deel van het 

handelingsverloop waar iets nieuws en nuttigs tot stand komt.  

 

In de gegeven omschrijving van veranderen worden drie 

basisdimensies in het veranderkundig handelen zichtbaar: 

1. Cognitieve aspecten van veranderen. Mensen stellen zichzelf 

bewust of onbewust bepaalde doeleinden en waarden in het leven 

en proberen deze binnen hun situatie te realiseren. 

2. Interne afstemmingsaspecten tussen delen van het zelf. De 

verschillende soorten ‘zelven’ spelen door elkaar heen in een soort 

van dialectische beweging van scheiden en verbinden van delen 

en creëren met elkaar samenhang en identiteit. 

3. Externe afstemmingsaspecten tussen het zelf en de omgeving. 

Tussen het zelf en de omgeving wordt in het waardegeoriënteerd 

handelen van mensen scheidingen en verbindingen aangebracht 

op het niveau van opvattingen (intercultureel), personen 

(interpersoonlijk) en posities (interpositioneel). 

Aan de hand van deze drie dimensies zou ik enkele notities willen 

maken over het boeiende, maar ook ingewikkelde thema van de 

creativiteit in het methodisch handelen. Voordat we ingaan op deze 

drie dimensies, wil ik eerst enkele vóór-opmerkingen maken over de 

relatie tussen creativiteit en veranderen. 

 

1. Creativiteit op sociaal gebied 

 

Veranderen impliceert de erkenning van een zekere creatieve 

competentie die mensen eigen is. Een mens is geen machine. Hij is een 

levend wezen met creatieve vermogens om zichzelf te reguleren in 

relatie tot zijn omgeving. Volgens Stevens (1996, 168) is de mens een 

creatief, cultuurscheppend wezen, dat een zekere autonomie bezit 
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ten opzichte van de buitenwereld. Hij heeft de bekwaamheid om zelf 

eigen keuzes te maken en deze te realiseren. Hij is niet louter een 

product van de omgeving. 

 

Als we het hebben over creativiteit als een kenmerk van veranderen, 

dan gaat het niet om creativiteit in het algemeen, maar om creativiteit 

op sociaal veranderkundig gebied. Het gaat om de wijze waarop 

mensen zichzelf sturen in verhoudingen en contexten, d.w.z. het gaat 

om het sociaal functioneren van individuen, groepen, organisaties en 

samenlevingsverbanden. Mensen die op een bepaald gebied een 

zeer grote prestatie leveren – denk aan de grote creatieve denkers 

van onze geschiedenis, zoals Newton, Edison, Picasso, Beethoven of 

Einstein – kunnen in sociaal opzicht kleurloos, mateloos saai en niet 

inspirerend zijn, d.w.z. niet persoonlijk en sociaal creatief. Mogelijk 

behoeven ze sociale hulpverlening of sociale activering, omdat ze 

vastlopen in hun relaties tot mensen en tot zichzelf.  

 

Sociaal veranderkundig handelen kan dus niet bestaan uit 

ongebreidelde creativiteit op één bepaald gebied, zoals muziek, 

economie of een of andere vorm van vrije tijdsbesteding. Veranderen 

vraagt om een ‘adequate’ interne en externe afstemming van het 

creatieve handelen en haar ‘producten’. Het is een vorm van sociaal 

handelen, waarbij niet alle aandacht wordt gevestigd op slechts één 

cultuurgebied of op het realiseren van slechts één speciaal doel of 

één bepaald resultaat. Het gaat bij het oplossen van sociale 

problemen en sociale kwesties steeds om meerdere doelen 

tegelijkertijd, welke doelen overigens sterk met elkaar kunnen botsen. 

Zo kan het zijn dat iemand met een bepaald idee of product veel 

indruk weet te maken op andere mensen. Men noemt deze persoon 

mogelijk zeer ‘creatief’. Met betrekking tot creativiteit op sociaal 

gebied gaat het onder meer om de vraag of het idee of product 

voldoende rekening houdt en inspeelt op interne en externe 

verhoudingen en structuren in en tussen mensen. Tevens ligt bij 

creativiteit op het gebied van het sociaal functioneren nadruk op het 

handelingsproces, op de activiteiten zelf. De vraag is, in hoeverre er 

tijdens het scheppen van dit product of idee sprake was van een 

adequate interne en externe afstemming op de ander en het andere.  

 

Bij sociale verandering gaat het dus om creativiteit van mensen in hun 

sociaalmaatschappelijk functioneren. Dit sociale domein bestaat uit 

een verzameling kennis, normen (regels) en posities die genesteld zijn in 

een bepaalde samenlevingscultuur. Het sociale domein bevindt zich in 

het interactieveld tussen mensen in gezinnen, organisaties, netwerken 

en  anders samenlevingsverbanden. Er zijn speciale beroepsgroepen 

die fungeren als een soort ‘bewakers’ van dit werkveld. Sociaal-

creatieve mensen zijn in staat om nieuwe ideeën in het sociaal netwerk 

in te brengen die door het netwerk als nuttig worden gezien en die 
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verder wordt uitgewerkt tot een min of meer duurzaam bestanddeel 

van de cultuur. 

 

Nu is het op persoonlijk en sociaal gebied niet gemakkelijk om vast te 

stellen: Deze vrouw is creatief in het opvoeden van kinderen. Het is niet 

eenvoudig om het vernieuwende aspect van een troostende 

handeling in een bepaalde context aan te geven. Het sociale leven is 

immers een losjes georganiseerd gebied met weinig scherp 

afgebakende algemeen aanvaarde regels en prioriteiten. Daardoor 

kunnen de geldigheid en nuttigheid van nieuwe ideeën moeilijk 

worden vastgesteld. Toch lijkt een zekere objectieve beschrijving van 

een vernieuwend en nuttig idee of handelwijze op sociaal gebied 

wenselijk en wellicht ook mogelijk. We kunnen de ideeën en 

handelingen van iemand in hun sociale context zien en vandaaruit 

aannemelijk maken dat een bepaald idee op dat bepaalde tijdstip 

voor dat gezin nuttig was en door de gezinsleden als nieuw en nuttig 

werd gevonden in verband met de oplossing van een bepaald 

probleem. Zo kan het heel nieuw zijn voor iemand te ervaren dat je 

kritiek op iemand kunt geven zonder hem persoonlijk te kwetsen of 

zonder jezelf op te winden en boos te worden. Mensen kunnen het 

verrijkend vinden dat je hen ondersteunt bij het zingeven aan hun 

leven. Crimineel gedrag kun je menselijker maken en laten zien 

waarom iemand zo is geworden, waardoor er nieuwe energie vrijkomt 

voor verandering. Je kunt op een creatieve manier de aandacht 

vestigen op de maatschappelijke kloof tussen arm en rijk. 

 

2. Cognitieve handelingscompetenties en creativiteit 

 

In cognitieve zin gaat het bij creatief handelen om een bewust en 

onbewust proces van informatieverwerking waarmee een bijdrage 

wordt geleverd aan een nieuwe uitvinding, een nieuw idee, een 

nieuwe oplossing op sociaal gebied.  

 

Doelrichtingen gewaarworden 

Een doelrichting of referentiewaarde in het handelen gewaarworden 

of een doelrichting in het handelen bepalen kan ten dele worden 

gezien als een bewust proces van informatieverwerking. Men kan 

bewust en weloverwogen te werk gaan bij het kiezen voor een 

doelrichting in zijn handelen. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand in 

zijn alledaagse bezigheden op bepaalde punten vastloopt en niet 

meer weet hoe hij verder moet. Dan kan het nodig zijn om 

weloverwogen een keuze te maken voor een bepaalde doelrichting in 

het handelen.  

Dit vraagt soms om veel creativiteit. Belangrijk is onder meer het 

kunnen selecteren van informatie. Je moet alle troep uit je gedachten 

bannen. Je kunt niet alleen maar goede ideeën hebben. De kunst is 

om de troep weg te smijten en slechte ideeën te negeren. Je ziet 
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onmiddellijk: Dat is rotsooi. Dat werkt niet. Het is oud of te gekunsteld of 

je weet dat het geen vorm krijgt. En als je een goed idee bespeurt, zeg 

je: Aha, dat klinkt interessant. Laat ik daar eens mee doorgaan. 

 

Meestal verloopt het ‘kiezen’ voor een bepaalde doelrichting in het 

handelen echter automatisch zelfgestuurd. Het voltrekt zich vrij 

onbewust in de stroom van een gebeurtenisschema. In sommige 

situaties wordt dit onbewuste 'kiezen' zelfs voor méér wenselijk 

gehouden. In onbewuste processen kunnen immers veel afzonderlijke 

parallelle operaties tegelijkertijd worden uitgevoerd, terwijl men in 

bewuste informatieverwerkingsprocessen mogelijk slechts één item 

tegelijkertijd in het bewustzijn gewaar kan worden, aldus Stevens (1996, 

72). Men kan er zelfs bewust voor kiezen om een keuze onbewust te 

maken. Zeker bij complexe beslissingen kan het creëren van gunstige 

voorwaarden voor dergelijke onbewuste verwerkingsprocessen - 

bijvoorbeeld als bewuste doelrichting een ontspannende activiteit 

ondernemen of er 'een nachtje over slapen' - belangrijk zijn voor het 

maken van een adequate, creatieve keuze. Voor het vinden van een 

creatief antwoord de ingewikkelde vraag gewoon even loslaten, het 

overlatend aan de onbewuste verwerkingsprocessen van de hersenen. 

Voorwaarde is wel dat men zich al sterk met het vraagstuk heeft 

ingelaten, maar er op dit moment niet verder uitkomt. De dwang om 

tot een oplossing te komen laat men los, waardoor de hersenen - 

zelfregulerend - hun eigen bewerkingen kunnen uitvoeren. Snoek 

(1989, 121) spreekt van de onverwachte vondst die alles te maken 

heeft met de voorbereide geest. Om zo'n onverwachte vondst 

mogelijk te maken moet men onder andere niet te sterk gefixeerd zijn 

op een te specifieke oplossing van het probleem. Juist het géén 

rekening houden met de eisen van een directe probleemoplossing kan 

die ruimte bieden die nodig is voor het uitdenken van nieuwe oplossin-

gen, aldus Snoek. Maar de intuïtie kan ons ook in de steek laten en de 

onbewust werkende automatische piloot is in nieuwe en complexe 

situaties niet altijd een goede gids. Stel dat we in een nieuwe stad 

komen, waar we de weg niet goed kennen. Dan hebben we schema's 

- in dit geval een stadskaart - in ons geheugen nodig om heel bewust 

de juiste doelrichting te vinden. 

 

Uitdrukkelijk ruimte geven voor het onbewust 

informatieverwerkingproces kan dus in bepaalde situaties voor 

bepaalde doeleinden wenselijk zijn. Mihalyi schrijft (1998, 90):  

 

Wanneer we een probleem bewust proberen op te lossen, verwerken 

we de informatie op lineaire, logische wijze. Maar wanneer ideeën 

zelfstandig, zonder dat we ze in rechte en beperkte banen leiden, op 

elkaar kunnen reageren, is er ruimte voor onverwachte combinaties. 
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Alle stukjes informatie kunnen dan opeens – als in een soort van aha-

erlebnis – op hun plek vallen. Als de probleemsituatie die moet worden 

aangepakt duidelijk is, zien we, aldus Mihaluyi, dat het creatieve 

proces van probleemoplossing ondergronds gaat. Er is sprake van een 

soort broedperiode. Mihalyi schrijft (1998, 110):  

 

Deze kloof tussen het gevoel dat er een probleem is en het gevoel dat 

de oplossing in een bepaalde richting moet worden gezocht, doet 

vermoeden dat in de periode waarin het bewuste proces even 

pauzeert, zich een onontbeerlijke broedperiode voordoet.Deze 

broedperiode is juist vanwege zijn geheimzinnige aard vaak 

bestempeld als het creatiefste deel van het totale proces. Het verloop 

van het bewuste denken kan tot op zekere hoogte geanalyseerd 

worden aan de hand van logische en rationele wetten. Maar wat er 

precies in de ‘duistere hoeken’ gebeurt, kan met geen enkele 

standaardanalyse verklaard worden en hult het creatieve genie weer 

in zijn aloude mysterieuze gewaad: we voelen ons bijna geroepen om 

ons tot de mystiek te wenden, om de muze bij wijze van verklaring 

weer tot leven te wekken. Onze respondenten stellen unaniem dat het 

belangrijk is om problemen een tijdje te laten gaarkoken in het sop van 

het onbewuste.  

 

Om creatief te blijven, moet je dus niet steeds bezig blijven met de 

problemen waar je op stuit. Je moet niet steeds maar blijven zoeken 

naar oplossingen. Soms schiet de oplossing je midden in de nacht of 

onder de douce te binnen. Als je niet meer weet hoe het verder moet, 

is het misschien beter wat te gaan hardlopen en je gedachte de vrije 

loop te laten. Zeker voor ingrijpende nieuwe inzichten en producten 

lijkt deze ondergrondse ontwikkeling belangrijk, aldus Mihalyi (111). Het 

is een periode van geheimzinnig nietsdoen, de periode dat de geest 

zich niet bewust bezighoudt met het probleem en toch bezig is met 

een soort informatieverwerkingsproces. 

 

Analyse van persoon en situatie 

In het methodisch handelen van veranderkundigen gaat het niet 

alleen om voorgelegde problemen, maar ook om ontdekte 

problemen. Bij voorgelegde problemen is de vraag van de klant 

duidelijk. Bij ontdekte problemen weet de klant niet wat het probleem 

is. Creativiteit heeft dus niet alleen te maken met het zoeken naar een 

oplossing voor een probleem, maar ook met het ontdekken en 

vaststellen van wat het probleem is. 

 

Volgens Claxton (1998, 174) hindert het zelfbewustzijn mensen om 

onbewust opgedane informatie waar te nemen. Naarmate mensen 

hun aandacht meer richten op hun zelfbewustzijn, naarmate zij minder 

in staat blijken te zijn om zich open te stellen voor de enorme 

hoeveelheid onderbewuste pre-conceptuele informatie waarvan het 
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bewustzijn zich bedient. Gericht bewustzijn houdt volgens Claxton 

verband met de concentratie van een beperkt gebied van 'activiteit' 

in een kleiner deel van het geheugennetwerk. Het is in zijn ogen juist de 

zelfverleiding van de indirecte, ontspannen, geduldige en langzame 

geest, die het onderbewuste de kans geeft om een creatieve 

oplossing aan te dragen voor een probleem dat moet worden 

opgelost of opgehelderd (zie 6.1). 

 

Volgens Claxton (1998) is er bij mens en dier sprake van een 

onbewuste intelligentie. Dit is een elementair, pré-reflexief vermogen 

waarmee bijvoorbeeld kinderen, lang voordat ze kunnen reflecteren, 

een grote mate aan intelligentie vertonen. In tegenstelling tot het 

bewust doelgericht handelen gaat het hier om impliciet leren op basis 

van ervaringen. Hier zijn we steeds onbewust mee bezig. Daardoor 

kunnen we soms iets weten wat we niet kunnen analyseren of 

verklaren. We weten in die zin veel meer dan we 'denken'. Naast een 

bewust handelingsrepertoire hebben mensen ook een onbewust of 

onderbewust handelingsvermogen.  

 

Het onderbewuste is een laag van activiteit in de menselijke psyche 

die rijker en subtieler is dan het bewustzijn. Het kan gebeurtenissen 

registreren die, om welke reden dan ook, niet tot het bewustzijn 

doordringen, en het reageert daar ook op. We hebben een schemer-

achtige database tot onze beschikking die vol zit met preconceptuele 

informatie, waarvan een groot deel door het bewustzijn wordt 

geweigerd omdat het te aanvechtbaar of onbetrouwbaar is. Het 

bewuste besef beslist wat het als geldig aanvaardt - en loopt daardoor 

dissonante patronen en subtielere nuances mis, aldus Claxton (1998, 

158).  

 

Bevrijdiging van druk - het bewuste denken loslaten, ontspannen zijn, 

het gevoel hebben van niet beoordeeld te worden, zich veilig voelen, 

vertrouwen hebben - is volgens hem nodig om deze schat aan 

onbewuste informatie wat meer bewust te worden. Zet die 

nauwgezette, ontvankelijke, empathische, intuïtieve, creatieve, 

beschouwende en langzame 'schildpadgeest' aan het werk, zodat de 

wereld de kans krijgt zich meer ten volle aan ons te onthullen dan via 

het 'hazenbrein' van het bewust doelgericht zoeken, zo luidt het advies 

van Claxton.  

 

Doelrealisatie 

Bij het daadwerkelijk proberen te realiseren van doelen is onder meer 

tijd en aandacht belangrijk. Volgens Mihalyi is onze hoeveelheid 

aandacht echter beperkt. Hij schrijft:  

 

Deze eenvoudige veronderstellingen hebben enkele belangrijke 

consequenties. Om op een bestaand gebied creatief te zijn, moet er 
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een surplus van aandacht beschikbaar zijn. (..) In uniforme en verstarde 

culturen kost het aanzienlijk meer moeite om een nieuwe denkwijze te 

ontwikkelen. Anders gezegd, creativiteit doet zich eerder voor op 

plaatsen waar nieuwe ideeën makkelijker worden gezien en 

begrepen.  

 

De vraag is hier onder meer belangrijk of er op school en op het werk 

wel een zeker surplus van aandacht beschikbaar is. 

 

Ook flexibel in kunnen spelen op ontwikkelingen in persoon en situatie is 

een belangrijk aspect van doelrealisatie. Deze flexibele benadering is 

onder meer kenmerkend voor het creatieve handelingsmodel van 

Joas (1996, 237). Joas kritiseert de teleologische denkwijze, waarin 

motieven verschijnen als oorzaken van het handelen en plannen 

worden begrepen als tevoren bepaalde schemata van een 

handelingsafloop, waarop men zich in het handelen voortdurend 

moet oriënteren. Dit, in zijn ogen, Cartesiaans dualisme gaat in 

werkelijkheid niet op. Handelen veronderstelt niet een noodzakelijke 

planning vooraf en zelfs als er plannen vóórliggen, wordt het concrete 

handelingsverloop van situatie tot situatie constructief ontwikkeld en 

staat het open voor continue revisie. Het plan is nooit het enige 

oriënteringsmiddel van ons handelen, aldus Joas. 

 

In deze kritiek op het lineaire denken over veranderen vindt Joals 

onder meer steun bij de Franse filosoof Henri Bergson (1859-1941). In zijn 

levensfilosofie maakt hij onderscheid tussen dode materie die in de 

natuurwetenschappen wordt bestudeerd en de wereld van het 

levende, die men met het statisch, mechanistisch en deterministisch 

denken van de natuurwetenschappen niet kan begrijpen. In het 

levende zit de élan vital, een soort van scheppingsdrang die een niet-

deterministische,spontane en vrije beweging veroorzaakt welke niet 

voorspelbaar is en welke niet kan worden gemeten in de fysische tijd 

(Bergson 2014). Om het levende te kunnen begrijpen, moet de mens 

naast zijn intellect gebruik maken van zijn intuïtie. De intuïtie alleen stelt 

hem in staat de elan vital te achterhalen. Zo schrijft Bergson in zijn 

Introduction à la métaphysique (Russell 2008): 

 

Laten we als voorbeeld nemen de beweging in de ruimte. Langs deze 

hele beweging kan ik me mogelijke rustpunten voorstellen; die noem ik 

de posities van het bewegende object of de punten waar het 

bewegende object doorheen gaat. Maar, al waren het er oneindig 

veel, ik zal uit de posities geen beweging maken. Ze zijn geen delen 

van de beweging; ze vormen er een aantal visies op; je zou kunnen 

zeggen dat het slechts veronderstelde rustpunten zijn. Nooit bevindt 

het bewegende object zich werkelijk in een van de punten. Hoogstens 

kun je zeggen dat het er doorheen gaat. Maar de doorgang die een 

beweging is, heeft niets gemeen met een rustpunt dat onbeweeglijk is. 
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Veranderen in de wereld van het levende is volgens Bergson dus een 

continue beweging. Veranderen is een proces dat niet kan worden 

begrepen als een reeks van afzonderlijke toestanden of fasen. Ware 

verandering impliceert volgens hem ware duur en een elkaar 

doordringen van verleden en heden, niet een mathematische 

opeenvolging van statische toestanden. Doorgaans zien we de tijd als 

lineair waarbij we ons in het heden bevinden en waarbij het verleden 

de lijn is die achter ons ligt. Volgens Bergson is het verleden niet 

hetgeen waarin de voorgaande lijnen zich bevinden; het is één groot 

reservoir voor allerlei herinneringen die allemaal met elkaar bestaan. 

Constant mengen we losse deeltjes uit die grote verzameling. 

 

In de 20e eeuw sluit onder meer de opvoedkundige wetenschapper 

Heyting (1997) zich bij deze veranderopvatting aan. Volgens hem is het 

vertrekpunt van denken over opvoeden en veranderen niet zozeer de 

orde, een min of meer statische toestand, maar de continue beweging 

die opvoeden is. 

 

3. Interne afstemming en creativiteit 

 

Creativiteit is niet een puur cognitieve bezigheid. Het heeft vooral ook 

iets te maken met interesse en nieuwsgierigheid. Bij creativiteit op 

sociaal gebied gaat het om interesse voor sociale vraagstukken.  

 

Zonder een dosis nieuwsgierigheid, verwondering en belangstelling zal 

iemand niet zo snel een interessant probleem herkennen, zo schrijft 

Mihalyi (1998, 64).  

 

Het is belangrijk, dat de (aankomende) beroepskracht nieuwsgierig en 

geïnteresseerd is in zijn vakgebied. Dat hij of zij het leuk vindt om zich 

met dit beroep bezig te houden en iets anders en ongewoons te 

bedenken. Een dergelijke belangstelling en nieuwsgierigheid is zelden 

alleen maar intellectueel van aard.  

 

Doorgaans is ze geworteld in diepe gevoelens, in gedenkwaardige 

ervaringen die als het ware opgelost moeten worden – een oplossing 

die alleen bereikt kan worden door nieuwe artistieke uitingen of een 

nieuw inzicht. Iemand die alleen maar rijk of beroemd wil worden, zal 

daar wel voor willen vechten, maar zal zelden voldoende gemotiveerd 

zijn om meer dan alleen het noodzakelijke te doen, om de grenzen 

van de bestaande kennis te overschrijden, aldus Mihalyi (98).  

 

Belangrijk is dat (aankomende) beroepskrachten liefde en passie 

hebben voor hun vakgebied. Oplossen van sociale problemen kan op 

deze manier een spannend avontuur zijn dat bepaald niet saai is. Deze 

ervaring van genot is een belangrijk aspect van creativiteit. 
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Volgens Csikszentmihalyi (1998) is de ervaring van flow kenmerkend 

voor creatieve mensen. ‘Flow’ omschrijft hij als een toestand van het 

bewustzijn waarop men zowel diep geconcentreerd is als intens geniet. 

Men geniet van iets nieuws ontdekken of maken. De toestand wordt 

gekenmerkt door orde, positieve emoties en het vermogen om 

doelbewust te handelen. Het staat tegenover de ervaring van innerlijke 

wanorde, negatieve emoties en het onvermogen om doelbewust te 

handelen (1998, 426). Het is een bijna automatische, moeiteloze, maar 

uiterst geconcentreerde staat van bewustzijn. Het is geen pure 

ontspanning, maar juist een geconcentreerd bezig zijn. Negen 

elementen zijn volgens Mihalyi kenmerkend voor flow. Elk aspect 

kunnen we proberen te verbeteren. 

1. Men heeft constant een helder doel voor ogen. Een helder doel is 

niet hetzelfde als een dichtbij liggend, concreet doel. Bij creatief 

bezig zijn kan het doel juist ook ver weg liggen in de vorm van een 

mooi of mysterieus ideaal, bijvoorbeeld als het gaat om 

samenwerking tussen mensen. Men heeft dit doel in de vorm van 

een helder beeld  van de gewenste eindsituatie voor ogen. 

2. Elke handeling wordt onmiddellijk gevolgd door feedback. Men 

geeft zichzelf steeds feedback over hoe goed het gaat. 

3. Er is evenwicht tussen uitdaging  en vaardigheid. Creatief zijn in een 

gesprek met de cliënt kost strijd en pijn, maar je kunt het. 

4. Actie en bewustzijn zijn één. We zijn er met onze gedachten 

helemaal bij. We zijn geconcentreerd en betrokken op de ander 

bezig. 

5. Afleidingen worden uit het bewustzijn verbannen. Men is diep 

geconcentreerd op het hier en nu. Men kan zich verliezen in het 

creatieve proces. 

6. Er is geen angst om te falen. Faalangst is niet aan de orde, omdat 

het in ‘flow’ duidelijk is wat ons te doen staat en onze vaardigheden 

toereikend zijn voor de uitdaging die we aanvaard hebben. 

7. Van zelfbewustzijn is geen sprake. We zijn te zeer bezig met wat we 

doen om ons druk te maken over de bescherming van ons ego. 

8. Het besef van tijd raakt in de war. We vergeten bijvoorbeeld hoe 

laat het is. 

9. De activiteit wordt een doel op zich. Werkgenot is belangrijker dan 

alle extrinsieke beloningen. Je gaat het agogisch werk niet in om 

geld te verdienen of roem te behalen. Roem en beloning moet je 

welwillend aanvaarden als het zover is, maar je moet bovenal 

genieten van je werk: van het oplossen van ingewikkelde 

problemen, van het helder weergeven van hoe een situatie in 

elkaar zit, van een prettig gesprek. Wat telt is de zoektocht, niet de 

schat, aldus Mihalyi. 

 

Mihalyi geeft aan dat niet alle flows leiden tot een geluksgevoel. Hij 

schrijft:  
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Maar als iemand ’flow’ ervaart bij activiteiten die destructief of niet 

complex zijn, of als iemand verslaafd raakt aan één flow-activiteit en 

dat ten koste gaat van een evenwichtig leven, kan ‘flow’ook slechte 

gevolgen hebben.  

 

Mihalyi hanteert hier onder meer als criterium voor gelukbrengende 

flow: intern evenwicht. In onze terminogie is dit een bepaalde norm 

van interne afstemming tussen delen van het zelf. 

 

Een creatieve persoon 

Mihalyi (1998) vraagt zich af, of er kenmerken zijn te noemen van een 

creatieve persoonlijkheid. Of is er geen enkel verband tussen een 

bepaalde persoonlijkheid en stijl en een zekere creativiteit? Maakt het 

geen verschil of je nu een wildeman bent of een monnik, een somber 

type, beschaafd of onbezonnen? Een punt dat Mihalyi (68) sterk naar 

voren brengt, is de dialectische notie van tweepolige complexiteit. 

Aan de ene kant zijn creatieve mensen zelfstandig en scheiden ze zich 

af van andere mensen; aan de andere kant zijn ze gevoelig, staan ze 

open voor nieuwe ervaringen en voelen zich met andere mensen 

verbonden. Tegenstellingen en zelfs tegenstrijdigheden gaan in hen 

juist samen. Allerlei verschillende menselijke trekken  (ik zou liever 

spreken van ‘activiteiten’) worden in hen verenigd. In een dialectisch 

spanningsveld zijn een aantal paren van schijnbaar tegengestelde 

kenmerken.  

 

Deze eigenschappen hebben wij allemaal, maar meestal worden we 

getraind om slechts een van de tegenpolen in ons te ontwikkelen. Als 

wij bijvoorbeeld de agressieve, competitieve kant van ons karakter 

ontwikkelen, zullen we geneigd zijn de meer zorgzame coöperatieve 

kant te minachten of te onderdrukken. Maar een creatief individu is 

eerder zowel aggresief als coöperatief, tegelijkertijd of op verschillende 

momenten, afhankelijk van de situatie. Iemand met een complex 

karakter is in staat om alle eigenschappen tot uiting te brengen die de 

men in zich heeft, maar die doorgaans wegkwijnen, omdat we denken 

dat het ene uiterste ‘goed’ is en het andere ‘slecht’ (…). Een complex 

karakter betekent niet dat er sprake is van een zekere neutraliteit, een 

gemiddelde. Het betreft niet een positie in het midden tussen twee 

uitersten. Het betekent niet dat iemand met alle winden meewaait en 

bijvoorbeeld competitief noch coöperatief is. Het betekent eerder dat 

iemand in staat is om, wanneer de situatie dat vereist, van het ene 

uiterste naar het andere uiterste te gaan (1998, 68). 

Creatieve mensen hebben enorm veel lichamelijke energie, maar zijn 

ook vaak stil en rustig (..). Dit betekent niet dat creatieve mensen 

hyperactief zijn, altijd ‘bezig’ of constant in beweging. In feite 

pauzeren ze vaak en slapen ze veel. Van belang is dat ze hun energie 

onder controle hebben – die wordt niet beheerst door de kalender, de 

klok of enig ander extern tijdschema. Wanneer dat nodig is, kunnen ze 
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hun energie als een laserstraal richten op hun doel; wanneer dat niet 

nodig is, gaan ze hun batterijen onmiddellijk opladen. Het ritme van 

activiteit gevolgd door rust of bezinnning is volgens hen van groot 

belang voor het succes van hun werk (69).  

 

We zien bij creatieve personen, volgens Mihalyi, dus allerlei 

tegenstellingen en tegenstrijdigheden. Ze zijn doorgaans slim, maar 

hebben tegelijkertijd iets kinderlijks naïefs. We zien bij hen een 

combinatie van speelsheid en luchthartigheid enerzijds en anderzijds 

van doorzettingsvermogen, discipline en vastberadenheid. Ze 

schommelen vaak tussen verbeelding en fantasie enerzijds en een 

diepgewortelde realiteitszin anderzijds. Ze hebben zowel een neiging 

tot extraversie als tot introversie. Men kan goed alleen zijn, terwijl men 

het anderzijds belangrijk vindt om kennis met anderen uit te wisselen en 

mensen te ontmoeten in de vorm van een gemeenschappelijke 

onderneming, bijvoorbeeld met beroepsgenoten. Het vermogen tot 

interactie is dus van groot belang. Ze hebben feedback nodig op hun 

ideeën en producten. Maar hier ligt wel een tegenstelling of dilemma: 

men kan een nieuw idee hebben en voelen dat het erg goed is en er 

zo door meegesleurd worden, dat men even totaal geen aandacht 

meer heeft voor anderen. En dan wordt de afstand tussen  de persoon 

en andere mensen groter. Creatieve mensen zijn ook zowel opvallend 

bescheiden als trots.  

 

Een beroemdheid van wie je verwacht dat hij arrogant of hautain is, 

blijkt tot je verbazing een zelfkritisch en verlegen mens” (79).  

 

Men combineert typisch ‘mannelijke’ en typisch ‘vrouwelijke’ 

rolaspecten. Creatieve meisjes blijken dominanter en harder; creatieve 

jongens zijn juist gevoeliger en minder aggressief dan hun mannelijke 

leeftijdgenoten (81). Een androgyne persoon kan tegelijk agressief en 

zorgzaam zijn, gevoelig en hard, dominant en onderdanig. Hij 

verdubbelt dus zijn handelingsrepertoie en kan op veel meer manieren 

in wisselwerking staan met zijn omgeving (82). Creatieve personen zijn 

zowel traditioneel als gericht op verandering. Ze zijn bereid om om 

risico’s te nemen. Ze hebben de bereidheid om over belangrijke 

punten lang na te denken zonder er zeker van te zijn, dat het iets 

oplevert. Ze willen echter alleen veranderingen, waarbij rekening wordt 

gehouden met hetgeen in het verleden werd gewaardeerd. Er is bij 

creatieve personen zowel sprake van gedrevenheid en emotionele 

betrokkenheid op een bepaald doel als van onpartijdigheid , afstand 

en objectief zijn. Creatieve mensen voelen zich blootgesteld aan pijn 

en leed, maar ook aan heel veel genot (84). Het vermogen om te 

genieten heeft vooral betrekking op het genieten van het 

scheppingsproces op zich. Het scheppen van een sociaal product, 

d.w.z. van een goede samenwerking, een maatschappelijk inzicht, een 
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sociale oplossing voor een probleem, een artikel of boek over een 

sociale kwestie.   

 

Volgens Mihalyi komt creatief zijn voort uit een positieve drijfveer, niet 

uit een negatieve, bijvoorbeeld niet uit de wil om anders te zijn dan 

anderen.  

 

Een negatieve beweegreden werkt nooit, zal geen enkele nieuwe 

schepping opleveren. In dat opzicht werkt alleen een positieve 

drijfveer, aldus Mihalyi (83). 

 

4. Externe afstemming en creativiteit 

 

Zowel bij sociaal veranderkundig handelen als bij creativiteit gaat het 

om contextafhankelijk handelen. Het is niet iets dat alleen maar in het 

hoofd gebeurt. Het speelt zich juist af in de wisselwerking tussen 

gedachten en een sociaal-culturele context. Het sociale milieu zou de 

creatie (het nieuwe) kunnen afkeuren en afdoen als niet waardevol, 

nep of niets nieuws. Veranderen is dus niet alleen afhankelijk van de 

mate van individuele efficacy of creativiteit. Het is ook afhankelijk van 

de mate waarin het betreffende sociale veld openstaat voor 

invloeden die uitgaan van een persoon of van personen in het 

algemeen en van hun producten of ideeën in het bijzonder. Factoren 

buiten het individu bepalen mede of er in een bepaald geval sprake is 

van zelfregulering en creativiteit. Deze externe factoren betrekken bij 

de verklaring van het gedrag van mensen maakt de  

gedragsverklaring aannemelijker dan wanneer deze enkel wordt 

gezocht in een geatomiseerd individu. 

 

Wat iemand nodig heeft om creatief te zijn op sociaal gebied, is een 

bepaalde toegang tot dit gebied. De Franse socioloog Bourdieu (1980) 

spreekt hier van sociaal kapitaal (naast cultureel en economisch 

kapitaal). Je moet opgroeien in een omgeving waar je veel basiskennis 

en basisvaardigheden opdoet op sociaal gebied. Is je familie 

‘sociaal’? Hoe groot is je sociale netwerk? Van welke kwaliteit is je 

netwerk? Is er sprake van goede communicatie in de zin zoals bedoeld 

door bijvoorbeeld Habermas? Word iemand in zijn milieu erkend en 

gewaardeerd om zijn sociale prestaties?  

 

Creatief zijn zit dus nooit alleen in de geest. Dat zou per definitie geen 

geval van culturele of sociale creativiteit zijn. Het idee moet verpakt 

zijn in een taal die anderen kunnen begrijpen. Voor ter zake 

‘deskundigen’ op cultureel of sociaal terrein moet het als iets nieuws en 

nuttigs herkenbaar zijn. De zelfsturende en creatieve competenties van 

de persoon bepalen niet of iemand daadwerkelijk zelfsturend en 

creatief is. Wat telt, is de vraag of het nieuwe idee dat de persoon 

naar buiten brengt ook daadwerkelijk wordt opgenomen in het 
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gebied. Dit kan mede het gevolg zijn van toeval, andere competenties 

of de invloed van andere mensen in het culturele en sociale netwerk. 

Het is dus niet toereikend om alleen de personen te bestuderen die 

een nieuw idee of product uitvinden, want in feite is de pesoon niet 

meer dan een schakel in een ketting, een stadium in een proces. De 

ontdekking van Einstein is ondenkbaar zonder de reeds bestaande 

kennis, zonder het sociale netwerk dat zijn geest prikkelde, zonder de 

sociale mechanismen waardoor zijn ideeën werden erkend en 

verspreid. 

 

Volgens Csikszentmihalyi (1998) is het in ieder geval niet voldoende dat 

de persoon zelf van mening is dat zijn idee creatief is. Vat men 

creativiteit slechts op als een subjectief fenomeen, dan is er in zijn ogen 

geen realistische uitwerking van het begrip mogelijk. We kunnen pas 

met zekerheid zeggen of iets een creatieve gedachte is of een 

hersenschim, wanneer we er een aantal criteria op loslaten - logica, 

schoonheid, nut – wat betekent dat we een sociale of culturele 

evaluatie in het leven roepen. Zo kunnen complexe bezigheden die 

‘flow’ voortbrengen in de wereld ongeluk zaaien. Denk bijvoorbeeld 

aan de ontwikkeling van een of ander biologisch wapen. Mihalyi 

schrijft (1998, 416):  

 

Ik besef dat dit tegen de tijdgeest indruist. Tegenwoordig mag 

iedereen creatief zijn. Als een idee verrassend of nieuw lijkt, mag je dat 

het stempel creatief geven, ongeacht de opinie van anderen. 

Ondanks deze Zeitgeist, zal ik proberen aan te tonen waarom deze 

veronderstelling van weinig nut is. 

 

Iemand die een creatieve bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling 

van zijn beroep, moet allereerst de regels en inhoud van het gebied 

leren. Om een oorspronkelijk denker te zijn, moet je allereerst 

beschikken over een grote hoeveelheid informatie. Je moet opgroeien 

in een omgeving waar je veel van dergelijke informatie kunt vergaren. 

Je moet een grote database hebben en je de basiskennis van het 

beroep eigenmaken. Pas als je de regels en structuren van het sociaal 

gebied kent en met dit gebied vertrouwd bent, pas dán kun je er in 

geïntesseerd zijn. Je moet weten hoe het werkt: hoe mensen worden 

beïnvloed door hun omgeving en hoe men daar tegenwoordig over 

denkt en schrijft. Je moet het sociale veld kennen van een gezin, een 

bedrijf, een instelling, een buurtgemeenschap en hoe in dat sociale 
veld sociale normen zijn verduurzaamd in regels en instituties. 

 

Afsluitend 

 

In dit stuk heb ik aan de hand van het driewereldendenken over 

eranderen proberen te verhelderen wat creativiteit in het werken met 

mensen kan inhouden. Een dergelijk creatief handelingsvermogen kan 
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men proberen bij zichzelf en bij anderen te versterken. Daar ligt in ieder 

geval mijn passie. 

 

Reflectievragen 
 

1. In hoeverre heb jij het gevoel, dat je op sociaal gebied een 

bepaalde ‘missie’ hebt? 

 

2. Geef suggesties voor hoe jij je eigen creativiteit op sociaal gebied 

zou kunnen vergroten. Ga bijvoorbeeld in op:  

- jouw aandacht voor de sociale wereld;  

- iets waarover je je verwondert en waar je nieuwsgierig naar 

bent;  

- een mogelijk flow-ervaring op sociaal gebied;  

- in hoeverre je snel bent afgeleid en je energie richt op 

belangrijke zaken;  

- in hoeverre je voldoende gesloten en ook weer niet te 

betrokken bent; 

- in hoeverre je je graag richt op complexe sociale vraagstukken. 

 

3. Geef enkele suggesties voor hoe in jouw organisatie een meer 

creatieve sociale omgeving kan worden gecreëerd. 
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