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Creativiteit in de loopbaanpraktijk Hoe gaat het nu met? Interview Special

Creativiteit kan een onderdeel zijn 
van ons werk als loopbaanadviseur. 
In dit artikel wordt uiteengezet hoe 
creativiteit in onze loopbaanpraktijk 
wordt ingezet.

In deze rubriek kijken we hoe het met 
(oud)-cliënten van BHP Groep en 
De digitale loopbaancoach gaat. In 
deze editie vertelt Vincent Mulder zijn 
verhaal.

Een vast onderdeel in ons magazine. 
In deze editie een interview met Jeff 
Gaspersz, hoogleraar innovatie en 
verbonden aan Nyenrode Business 
Universiteit. 



Geachte lezers,

Het voorjaar is begonnen. Het groen keert terug in de natuur en 
de bomen staan vol in de knoppen. Mogelijk bent u bezig met het 
kiezen van uw vakantiebestemming voor de zomer of nodigt dit 
seizoen uit tot het maken van creatieve plannen voor uw werk of 
onderneming. 

Onze redactie heeft zich de afgelopen weken bezig gehouden met 
het thema Creativiteit. U zult veel over dit thema kunnen lezen in 
onze nieuwste editie van het Loopbaan Magazine. 

In de Interview Special leest u een prachtig interview met Prof. 
Dr. Jeff Gaspersz, hoogleraar innovatie aan Nyenrode Business 
Universiteit. We spreken met hem over, onder andere, creatie-
kracht.

Zoals u ook van ons gewend bent laten we ook in deze editie een 
oud-cliënt aan het woord. Vincent Mulder vertelt op boeiende 
wijze over de betekenis van creativiteit in zijn leven en werk. 

Wij wensen u veel leesplezier toe!

De Redactie

VOORWOORD



In dit artikel beschrijft Adri van der Kemp de 
voors en tegens van creativiteit op de werkvloer.

VAN HET LEVEN
DE MUSICAL



Nederland moet een innoverend land worden, willen we in de 
toekomst mee blijven doen op het wereldtoneel. Mensen zullen 
flexibel en creatief moeten zijn om zich in de steeds meer onzeker 
wordende samenleving succesvol te kunnen blijven manifesteren. 
Zo maar 2 statements die je regelmatig om de oren vliegen. We 
willen dus vrije geesten, mensen die oorspronkelijke ideeën kunnen 
ontwikkelen, mensen die ‘out of the box’ denken, die niet meegaan 
in de massa. De grijze muis loopt op zijn laatste benen. Maar wordt 
creativiteit echt zo gestimuleerd en gewaardeerd? Ik waag het te 
betwijfelen. 

Dit waargebeurde voorbeeld speelt een behoorlijk aantal jaren 
geleden. Om zich verder te ontwikkelen in haar beroep besloot 
Jacky een parttime Hbo-opleiding aan de Sociale Academie te 
volgen. Naast een volledige baan als groepsleidster in een instituut 
voor lichamelijke gehandicapte jongeren, een behoorlijke klus. Maar 
ze wist niet beter. Studiefaciliteiten waren er in die jaren nog niet en 
alle collega’s deden het op deze manier. 

Hoewel het door de combinatie van studeren en werk behoorlijk 
zwaar was, had ze er een leerzame en ook leuke tijd. De opleiding 
stoelde sterk op de gedachte dat het inzetten van ludieke middelen 
bij het begeleiden of behandelen van mensen erg effectief kan zijn. 
Er werd dus veel aandacht besteed aan sport- en spel-, muziek-, 
handvaardigheid- en drama-werkvormen. Eerlijk gezegd stond 
zij hier aanvankelijk wat sceptisch tegenover. Of je je trauma’s zou 
kunnen verwerken door een tekening te maken, dat vroeg zij zich
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sterk af. Maar hoe meer zij kennis maakte met allerlei aspecten van 
deze benadering, hoe enthousiaster zij werd. In veel gevallen werkt 
creatief bezig zijn beter dan praten, ontdekte ze gaandeweg. Toen 
een collega, toevallig ook studiegenoot, haar dan ook voorstelde 
om als eindwerkstuk in plaats van een scriptie een musical te maken,
samen met de bewoners van het instituut, werd zij al snel 
enthousiast. Samen met die jongens en meiden een script maken, 
hun beleving van het wonen in een instituut weergeven, hun 
verdriet maar ook hun dromen zichtbaar maken. Het leek haar een 
mooie uitdaging. Nog los van het feit dat zij liedjes maken leuk vond. 

Toen zij iets verder waren in hun plannenmakerij, besloten ze het 
plan voor te leggen aan de directie van de opleiding. Want zij zagen 
ook wel dat iedere medestudent een keurige eindscriptie schreef. En 
dat hun plan dus afwijkend was. Daar moesten ze wel een fiat voor 
krijgen. Maar ze wisten zeker dat het met gejuich ontvangen zou 
worden. Dit was tenslotte nog eens echt in de geest van de 
opleiding. Werken met de diepere zielenroerselen van gehandicapte 
jongeren, aan de hand van drama- en muziekactiviteiten; mooier 
kon niet in hun ogen. 

Dat viel een beetje tegen. Tijdens het bezoek aan de directie 
ontmoetten zij vooral gefronste wenkbrauwen. Argwanend werd er 
gevraagd naar hun plannen. Al snel werd duidelijk dat er vanuit de
opleiding geen begeleidingsvorm en toetsingskader voor deze 
eindopdracht was. Kortom het ene bezwaar volgde het ander op. 
Het sterkste argument van Jacky en haar collega was simpel: “walk 
what you talk”. Als je als opleiding de kracht van het inzetten van 
ludieke middelen predikt, kon je er toch niet tegen zijn dat juist dit
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ook ingezet wordt voor een eindwerkstuk? De ultieme toepassing.
Hiertegen was de directie duidelijk niet opgewassen. Ze gingen 
overstag. Jacky en haar collega kregen zelfs een kleine subsidie 
toegewezen. En, voor zo’n ingewikkeld project erg noodzakelijk, 2 
docenten, die hen zouden begeleiden gedurende het proces. 

Vele maanden van hard werken volgden. Samen met de bewoners 
en collega’s, maar ook met mensen van buiten zoals een geluids-
technicus, muzikanten, grimeurs etc. werd de productie gerealiseerd. 
Een avondvullende musical voor een afgeladen zaal. De toe-
schouwers werden gegrepen door emotie en het applaus na 
afloop was enorm. De bewoners waren natuurlijk apetrots op het 
resultaat, maar los daarvan hadden ze een schitterend proces 
doorgemaakt. Door wekelijks met elkaar te praten over het 
script werden ze geconfronteerd met hun gevoelens, kregen zij
zicht op hun dromen en wensen, maar vaak ook op hun 
frustraties omdat het onmogelijk leek om hier vorm aan te geven. 
Deze pubers deelden dit met elkaar, waardoor er regelmatig
heel kwetsbare, maar ook mooie leermomenten ontstonden. 
Eigenlijk was het proces nog waardevoller dan het resultaat. 

Nog nagloeiend van trots werd het project met de begeleiders van 
de opleiding en gecommitteerde in een eindgesprek geëvalueerd. 
Schitterend gedaan vond men, ongelofelijk goed. Maar daarna 
kwam de domper. Het toetsen wilde inderdaad niet erg lukken. Of ze 
toch nog maar een eindscriptie wilden maken, werd hen gevraagd. 
Natuurlijk mocht hun musical daarvan het onderwerp zijn. Eigen-
lijk een theoretische beschouwing op hun werkstuk. Knarsetandend 
hebben ze hieraan voldaan, zodat ook zij uiteindelijk hun papiertje 
kregen. 
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Van docenten en studenten heeft Jacky later een aantal malen terug 
gehoord dat binnen de opleiding hun werkstuk als lichtend voor-
beeld werd gepresenteerd. Het zal u niet verbazen dat haar reactie 
daarop enigszins cynisch was. 

Jacky’s creativiteit botste duidelijk met de bureaucratie. Dat had ze 
niet verwacht binnen deze speelse opleiding, maar het was wel zo. 
Verborgen onder alle ludieke lagen bleek er toch een onwrikbaar 
systeem te liggen. Zomaar een voorbeeld van iemand die moest 
ervaren dat creatief handelen vaak weerstand oproept bij anderen. 
Je loopt buiten het gebaande pad. Wijkt af van het protocol. Dit is 
blijkbaar angstig voor degenen die verantwoordelijk zijn. Ongrijp-
baar, want ongecontroleerd. 

Dezelfde politici die van de daken schreeuwen dat ons land nieuw 
elan nodig heeft, mensen met durf; de VOC mentaliteit, staan toe 
en stimuleren zelfs dat letterlijk voor alles controlesystemen worden 
ontwikkeld. Elk incident kan leiden tot een nieuw woud aan regels. 
Mensen die bijvoorbeeld in het onderwijs, de zorg of de hulp-
verlening werken klagen niet voor niets steen en been over de 
enorme hoeveelheid informatie waarmee zij het controlesysteem
voortdurend moeten voeden. Voor veel mensen een veel grotere 
belasting dat het feitelijke werk dat zij moeten doen. En eerlijk 
gezegd betwijfel ik of de kwaliteit van het werk er altijd door 
gegarandeerd wordt. 

De echte creatieveling vindt meestal zijn weg wel. Neem bijvoor-
beeld Vincent van Gogh; hij liet zich echt niet remmen door regels 
of protocollen. Herman Brood trok zijn eigen plan. Maar voor de
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minder briljante geesten onder ons kan het heel erg lastig zijn om 
buiten de gebaande paden te gaan lopen. Misschien kun je ook 
creatief werken binnen een streng gecontroleerde omgeving. Maar 
dit is lastig en zeker niet stimulerend. Jacky, uit ons voorbeeld, zal 
waarschijnlijk voortaan eerst achter haar oren krabben voordat ze 
weer aan een wild avontuur begint. 

Controle en creativiteit staan volgens mij op gespannen voet met 
elkaar. De creatieve geest zal zich moeilijk laten controleren. Aan de 
andere kant zal strenge controle niet uitdagen tot creatief denken 
en handelen. Als we willen bereiken dat mensen durven af te wijken 
van gebaande paden, zullen we ze daar ook de ruimte voor moeten 
geven. Misschien toch maar een paar regeltjes afschaffen?

Auteur: Adri van der Kemp
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INTERVIEW
SPECIAL

Jeff Gaspersz is als hoogleraar innovatie verbonden aan 
Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast is hij spreker, 
trainer en coach op het gebied van innovatiemanagement en 
business creativiteit en heeft hij diverse boeken geschreven
over innovatie, creativiteit en innovatiegericht human
resource management. 

JEFF GASPERSZ
“De doorbraak komt altijd door verandering van perspectief”



Jeff Gaspersz is als hoogleraar innovatie verbonden aan Nyenrode 
Business Universiteit. Daarnaast is hij spreker, trainer en coach op 
het gebied van innovatiemanagement en business creativiteit en 
heeft hij diverse boeken geschreven over innovatie, creativiteit en 
innovatiegericht human resource management. Adri van der Kemp 
sprak met hem.

Creatiekracht is een soort kernwoord van je boodschap.
“Ja. En waarom? Omdat ik denk dat het leven bedoeld is om te 
creëren. Klein of groot. Op het moment dat je niet meer in staat 
bent om te creëren, dan denk ik dat je iets van je potentieel mist. 
Ik denk dat mensen die in een burn-out terecht zijn gekomen geen 
oplossingen meer kunnen creëren voor tegenkrachten in hun leven. 
Creëren is ook een wending aan je loopbaan geven, zodat er 
evenwicht ontstaat tussen behoefte en aanbod. Je bent aan het 
creëren als je zoekt naar een werk-privé balans, of een netwerk dat 
inspireert. Ik denk dat we creatiekracht nodig hebben juist op het 
moment dat we onze doelen ambitieus stellen.”

Hoe vertaal je dat naar het nu? We zitten in crises. Voor veel mensen 
is het alleen overleven.
“Er is een uitspraak die zegt: de noodzaak is de moeder van de 
uitvinding. De noodzaak maakt dat je patronen gaat doorbreken, 
dat je dingen van een andere kant kunt gaan bekijken. Op het 
moment dat je niet over die competentie beschikt, dan denk ik dat 
je overweldigd kunt worden. Dat zie je in organisaties. Aan de ene
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kant verwacht de organisatie steeds meer van haar mensen. Er is 
een grotere prestatiedruk, men verwacht dat de mensen in alle 
veranderingen meegaan. Dan kom je op een heel moeilijk punt. In 
zijn diepste zijn wil de mens bij een groep horen. Maar als hij loyaal 
is aan een groep verwacht hij ook de groep aan hem loyaal is. En 
dat is dus vaak niet zo. Sommige mensen kunnen daar niet mee om
gaan. Dan vertaalt de externe onzekerheid zich in innerlijke 
onzekerheid. Wie niet meer ‘gegrond’ is, en ankers heeft in het inner-
lijke, gaat schuiven.”

Dat is het grote probleem. Organisaties verwachten veel van hun 
medewerkers, maar willen niet meer voor hen zorgen. 
“Inderdaad. Dus is heel belangrijk dat je weet wat je wilt. Daarom 
is een belangrijke metacompetentie dat je kunt reflecteren. Ik denk 
dat deze tijd vraagt om mee te doen, maar ook om het zien waar je 
mee bezig bent. Je moet je zelf vragen stellen als: waar komt mijn 
diepere passie vandaan? Of: waar komt die onzekerheid vandaan? 
Als je niet kan reflecteren, dan verlies je de vaste grond onder je 
voeten.

Rondom werk en loopbaan zijn er vier belangrijke competenties. In 
elk daarvan kun je getraind worden. De eerste is het ‘kunnen’. Hoe 
kun je ‘skills’ opdoen die niet alleen van belang zijn voor deze 
organisatie maar ook overdraagbaar zijn naar elders?

Een tweede competentie is het ‘willen’. Er zijn mensen die wel
kunnen maar niet willen, omdat ze te veel verankerd zijn in hun 
organisatie. Ze zitten zeg maar in de comfortzone. Dat vraagt 
reflectie: wat wil ik nou echt? Wat zijn de psychologische tegen-
krachten? De derde competentie is het ‘kennen’. Het kennen van de 
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arbeidsmarkt, van je relaties, van de sociale media die je kunnen 
helpen met die volgende stap. Je kunt wel ‘kunnen’ en ‘willen’, maar 
als je de weg niet kent kom je er ook niet.

De vierde en belangrijkste competentie is het ‘zien’. Op het moment 
dat je niet in staat bent de kansen te zien en daaruit een verlangen 
te creëren, dan kun je nog zoveel ‘kunnen’, ‘willen’ en ‘kennen’, maar 
dan werkt het niet. Zien heeft te maken met: de kansen zien die je 
wilt grijpen, of, zoals Antoine de Saint-Exupéry zei: het verlangen 
naar de zee te krijgen. Je moet de kans kunnen zien die bijdraagt 
aan de doelen die je stelt.”

Hoe komt het dat zo veel mensen daar moeilijk toe in staat zijn? 
“Ik kwam eens een inkoper tegen, die in zijn eigen bedrijf niet 
verder kwam. Hij solliciteerde zich wild, zonder succes. Ik ontdekte 
dat hij ook veel mensen heeft gecoacht en geadviseerd. Ik maakte 
hem duidelijk dat hij dus niet alleen inkoper was, maar ook coach 
en adviseur. Met deze nieuwe blik op zijn competenties ging hij 
breder op de arbeidsmarkt zoeken en vond uiteindelijk een baan als 
consultant. Hij ontdekte nieuwe kansen. De doorbraak komt altijd 
door verandering van perspectief.
Om nog even terug te komen op de creatiekracht. Als mensen niet 
in hun creatiekracht kunnen komen, komt dat heel vaak door een 
eenzijdige blik. Die blik kan er zijn door opvoeding, opleiding of zelf-
beeld.”

Maar hebben wij de laatste decennia ook niet alleen maar een beeld 
van veiligheid gecreëerd?
“Inderdaad. En nu komen alle incidenten en ellende binnen 1 
seconde op je iPad. Dat betekent dat het gevoel en de perceptie van 
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onveiligheid is vergroot. Die constante verbondenheid met de 
wereld is een groot voordeel, maar ook een groot risico. Je kunt je 
niet meer afschermen. Je gaat teveel mee met de flow. 

We zitten nu in een tijd waarin een aantal metacompetenties 
nodig zijn. Een daarvan is het leren om steeds weer nieuwe 
competenties te verwerven. Een ander is het kunnen ontspannen; 
zo niet, dan word je meegezogen in deze wereld. Een derde is dat 
je keuzes kunt maken: wat wil je nu wel en wat niet. Het nee durven 
zeggen vanuit een dieper ja.” 

Dat klopt, maar ik zie ook mensen die niet meer tegen hun baas 
durven te vertellen dat ze om zich heen kijken naar een nieuwe baan. 
“Dat gevoel kun je niet ontkennen. De vraag is alleen: Wat doe je 
ermee? Wat doe je met angst in je leven? Laat je je leiden door je 
angst of je verlangen? Concentreer je op je verlangen en gebruik 
je creativiteit om de externe en innerlijke obstakels te kunnen 
overwinnen.” 

Er is wel een behoorlijke groep mensen die dat perspectief niet ziet 
of niet heeft. Wat doe je daarmee? 
“Er zijn situaties waarin je letterlijk het gevoel hebt geen uitzicht,
 geen perspectief te hebben. Ik denk dan dat je met alle creatiekracht
die in je is, moet voorkomen dat je in een situatie van fatalisme 
terechtkomt. Zorgelijk zijn de situaties die er nu zijn in sommige 
delen van Spanje, waar veel hoogopgeleiden geen baan meer 
kunnen vinden door een gebrek aan werkgelegenheid. En daardoor 
ook moeilijk een bestaan kunnen opbouwen. Voor deze landen en 
Europa in het algemeen gaat dit een intense uitdaging vormen. Als 
je met Azië niet meer kunt concurreren op kosten en ook steeds

IN
TE

R
VI

EW
SP

EC
IA

L



minder op kwaliteit. Waar moet je dan nog op concurreren? Ik 
denk dat de oplossing ligt in innovatie. En de bron van innovatie is 
creativiteit. Een steeds belangrijker vraagstuk voor de overheid 
wordt: Hoe kunnen we de creatieve kracht van het land vergroten? 
En niet alleen van het bedrijfsleven, maar ook van de burgers zelf. 
Ik denk dat het steeds belangrijker wordt om op scholen innoverend 
denken in het programma te zetten. Daarmee kan men later
oplossingen vinden in moeilijke werk- en levenssituaties. Het is 
bijvoorbeeld een goede ontwikkeling dat op diverse Nederlandse 
basisscholen kinderen met een denktechniek als mindmapping 
vertrouwd worden gemaakt. Dat verrijkt hun creatieve denkkracht. 
En die hebben ze straks hard nodig.” 

Oké, creativiteit. Maar waar moet die creativiteit naar leiden? 
“Hoe komt het dat Apple zulke gewilde spullen maakt? Dat ze steeds 
in staat zijn om hun klanten te enthousiasmeren voor een nieuw 
product? Het antwoord is: innovaties. Het zijn de innovaties waar-
door klanten zeggen: dat moet ik ook hebben. We hebben in 
Nederland een aantal industriële topsectoren. Als je daar blijft 
innoveren in High Tech-achtige toepassingen rond energie en water 
bijvoorbeeld, dan denk ik dat je de rest steeds een stap voor bent. 
Maar je moet wel blíjven innoveren, want je kunt zo gekopieerd 
worden.” 

BHP innoveert veel, onder andere de Digitale Loopbaancoach. Maar 
toch is er altijd een spanningsveld: wanneer innoveer je, hoeveel 
geld besteed je eraan? 
“Dat is waar. Maar ik zeg altijd dat je slim moet innoveren. Luister 
meer naar je medewerkers, die hebben vaak kansrijke ideeën. Als 
je innovatie definieert in termen van nieuwe producten en nieuwe 
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diensten, haken echter een hoop mensen af. Productontwikkeling 
is immers niet hun taak. Maar innovatie heeft ook te maken met het 
vinden van de kleine procesverbeteringen, met effectiever gaan 
communiceren met klanten, met het anders benutten van bestaande 
kennis, met het slimmer inrichten van het werk. Als je innovatie zo 
neerzet, kunnen heel veel medewerkers bijdragen en voelen zich 
daardoor ook meer betrokken bij vernieuwing.

Luister vooral ook goed naar klanten; de klant is niet alleen degene 
die bij je koopt maar die vaak ook bereid is met je mee te denken. Ga
voorts na hoe je innovatiegericht kunt samenwerken met andere 
organisaties. Dat kunnen ook organisaties zijn uit geheel andere 
sectoren.”

Toch zie je in elk bedrijf ook een hoop regeltjes die haaks lijken te 
staan op creativiteit en innovatie. 
“Ik werk veel met organisaties met een sterke bureaucratie. Daar zie
je steeds meer procedures, die beperkingen opleggen. Maar de 
beperking kan je ook creatief maken. Mensen die gewend zijn aan 
bureaucratie, aan de tegenkrachten, weten hoe dat werkt. Regels 
kun je niet afschaffen, die heb je nodig. Maar wat je wel kunt doen
is mensen duidelijk maken dat verandering wel mogelijk is, maar in
kleine stapjes. Formuleer kleine acties, waarmee je mensen kunt 
activeren. Hebben ze eenmaal een kansgerichte mindset verworden, 
dan zie je dat ze dwars door de silo’s heen innovatiegericht gaan
samenwerken.” 

Mensen die bij ons komen ervaren hun crisis vaak als een heel goed 
moment om dit soort dingen op een rijtje te zetten.
“Never let a good crisis go to waste” zei Winston Churchill al. Een 
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crisis spoort je aan fundamentele vragen te stellen en de oude 
patronen los te laten. Na je te hebben afgevraagd hoe je verder wilt 
gaan, zet zich de verandering in, Crisis kan je ontmoedigen, echter 
het kan ook je carrière een goede wending geven. Het hangt af met 
welke bril je ernaar kijkt. Hoe je jezelf blijft motiveren, ondanks de 
crisis.” 

Jonge mensen zijn daar veel verder in. 
“Zonder te generaliseren kun je zeggen dat jonge mensen vaak een 
fluïde mindset hebben. En niet alleen omdat ze jonger zijn, maar 
ook omdat ze een andere oriëntatie hebben. Uit onderzoek dat ik 
heb begeleid naar de generatie Y bij een groot bedrijf blijkt dat er 
een kloof is tussen hoe zij graag gemanaged zouden willen worden 
en hoe managers managen. Jongeren willen ruimte en vrijheid, ook 
in werkplek. Terwijl de oudere managers toch liever hun team om 
zich heen zien. Voor de generatie Y is het kantoor veel meer een 
ontmoetingsplek. Ze zijn betrokken wanneer ze zien dat het werk 
hen veel oplevert aan ontwikkeling en aan contacten, maar kunnen 
ook afstand nemen. Het is niet leven om te werken, maar werken 
om te leven. Dus in de avond liever geen werkafspraken. Je zou deze 
oriëntatie in het Engels ‘detached commitment’ noemen. Eigenlijk 
wel een goede oriëntatie in organisatie die zelf ook mensen niet 
meer aan zich willen binden.“ 

Auteur: Hans Walraven

Meer lezen over de ideeën van Jeff Gaspersz of zijn gratis eBook 
downloaden met tips voor een creatiever team: www.kansdenken.nl
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HOE GAAT HET NU MET?
In deze rubriek kijken we hoe het nu met oud-cliënten 
gaat. Deze keer vertelt Vincent Mulder zijn verhaal.



In onze vaste rubriek ‘Hoe gaat het nu met’ schrijft een cliënt of oud-
cliënt over hoe het nu met hem of haar gaat. In deze editie spreken 
we met Vincent Mulder.

“In 2009 ben ik via het UWV aangemeld voor een individueel 
re-integratietraject bij BHP Groep. Ik was werkloos en wist eigenlijk 
niet zo goed welke kant ik op moest. Mijn loopbaan als maatschap-
pelijk werker/groepswerker liep niet naar wens. Na de studie heb 
ik eerst als groepsleider gewerkt. Een baan als maatschappelijk 
werker kreeg ik ondanks veel sollicitaties niet, vanwege te weinig 
werkervaring. Het werk als groepsleider is een waardevolle leer-
ervaring, maar is me inhoudelijk eigenlijk nooit echt bevallen.

Op een gegeven moment kreeg ik mijn eerste baan als maatschap-
pelijk werker in Inkomensbeheer en Schuldhulpverlening. Daar 
moest ik een caseload draaien, die ik niet aankon. Dit bleek niet 
mijn tak van sport. Later heb ik in andere sectoren diverse tijdelijke 
contracten als maatschappelijk werker gehad. Het registreren van 
onbenulligheden t.b.v. AWBZ-verantwoording, de structuur van 
beleid en methodieken, het paste allemaal minder bij mij. Uitein-
delijk kon ik tijdelijk aan de slag als straathoekwerker met dak- en 
thuisloze jongeren. Hier kreeg ik veel vrijheid om mijn werk in te 
vullen en was als een vis in het water. Men wilde me graag houden 
en er was werk genoeg; maar helaas geen geld voor extra personeel.

Uiteindelijk word je daar moedeloos van, als het niet lukt om 
zekerheid te krijgen. Liever wilde ik uit die branche stappen. Ik was 
al een aantal jaren als zzp-acteur bezig naast de hulpverlening en
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vond dat moeilijk om verder op te bouwen. Ik was goed in beren op 
de weg zien, dankzij Adri van der Kemp heb ik dat steeds meer los 
kunnen laten. 

Creativiteit
Mijn creativiteit heeft er altijd al ingezeten. Op de lagere school 
vermaakte ik klasgenoten met imitaties van André van Duin en de 
Zweedse Muppetshow-kok. Naast diverse toneelcursussen deed 
ik de Amateurtheaterschool: Een particuliere eenjarige opleiding, 
twee dagen per week. Daar heb ik veel geleerd. Vervolgens auditie 
gedaan op diverse toneelscholen, maar helaas afgewezen. 

Als alternatief ben ik maatschappelijk werk gaan studeren. Daarna 
als vrijwilliger gaan werken bij het Steigertheater in Nijmegen. Via 
collega’s kwam ik in contact met theater-evenementenbureaus. 
Daarna via via als trainingsacteur kunnen starten bij de Koninklijke 
Marechaussee. Dat plaveide de weg om in die branche ook meer 
aan de slag te kunnen.

Van Typetjes naar Eigen Onderneming
Ik ben begonnen met typetjes spelen bij Roepaen Evenementen. 
Dat was een goede kweekvijver, ik ontdekte mijn talent om mensen 
makkelijk aan te voelen en in mijn verhaal mee te krijgen. Zo is ook 
de Theatrale Stadswandeling ontstaan: Keizer Karel en zijn Nar 
leiden mensen rond door Nijmegen, langs bijzondere locaties waar 
vaak een verrassend verhaal achter zit, volgens het motto ‘Historie 
met Humor’. Daarnaast kan men mij boeken voor workshops op 
gebied van creativiteit, theatersport of film maken: www.vincent-
mulder.nl. Binnenkort verander ik mijn bedrijfsnaam overigens naar 
‘Ter Leeringh & Vermaeck’. Dat dekt de lading van wat ik doe en
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het klinkt leuk, alsof het een sjiek advocatenkantoor betreft. De 
website www.terleringenvermaak.com blijft ook te bereiken via 
www.vincentmulder.nl. 

Verder richt ik me nu meer camera-acteren. Het begon met kleine 
rollen in diverse professionele korte films. Inmiddels heb ik een 
hoofdrol gehad in de televisieserie ‘Beschuldigd’ en ben ik volgend 
seizoen te zien in een bijrol in ‘Flikken Maastricht’. Inmiddels ben ik 
zelf ook begonnen met korte films maken. Daarnaast ben ik voorne-
mens om mijn skills hierin aan te gaan bieden aan particulieren en 
bedrijven; naast workshops kan ik videoregistraties, elevator pitches,
commercials en andere bedrijfsfilms maken en monteren. Mijn 
ervaring als acteur en regisseur komt me hierbij goed van pas. 

De andere kant van creativiteit
Mijn creativiteit stimuleert me vaak om zaken naar mijn eigen hand 
te zetten: Zo word ik veel afgewezen voor reclamespots. Casting-
agents verzekeren me dat het niet aan mijn acteerskills ligt, maar 
er is gewoon veel concurrentie. En al speel je het beste, als de 
opdrachtgever iemand anders beter bij hun product vinden passen, 
hebben zij het laatste woord. Dan word je wel eens neerslachtig dat 
je nooit gekozen wordt. Mijn creativiteit helpt me dan vaak om 
zoiets om te zetten in kracht: In dit geval een zwarte comedyfilm 
over en man die altijd op de tweede plaats eindigt maar uiteindelijk 
door toeval ergens eerste mee wordt.

Vaak zie je bij beroemde creatievelingen dat ze veel geleden heb-
ben. Dat bewijst dat het mogelijk is om negativiteit om te zetten 
in positiviteit. Misschien doordat je op een gegeven moment 
onverschillig wordt ten opzichte van wat je hebt meegemaakt…
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Ik kan niet bewerkstelligen alsnog gekozen te worden voor die 
reclamespot, dus leg me erbij neer… van daaruit ontstaat rust en 
kan het je minder schelen. De enige winst die te behalen valt, is deze 
ervaring om te zetten in iets bruikbaars! 

Natuurlijk heeft de artistieke branche erg te lijden onder de crisis. 
Tot voor kort had ik een 0-uren contract in de hulpverlening. Dat gaf 
een basisinkomen en als ik opdrachten had, was ik niet gebonden. 
Helaas is mijn derde jaarcontract niet omgezet in een vaste. Daarom 
probeer ik nu alle zeilen bij te zetten om meer te halen uit mijn eigen 
bedrijf. 

Een blik in de toekomst
Ik hoop dat ik in de toekomst mijn brood kan verdienen met mijn 
eigen bedrijf. Beren op de weg stuur ik met een kluitje het riet in, 
haha… Ik maak me soms nog zorgen qua werk, maar het geeft tege-
lijkertijd een drive om er vol voor te gaan. Laatst heb ik meegedaan 
aan het 48 Hour Film Project, waarbij in 48 uur een korte film 
gemaakt moest worden met als verplichte zin: “Het leven is als een 
botsauto”… en dat klopt... Botsauto’s zijn leuk en als je ergens tegen-
aan botst, moet je het roer omgooien!”

Auteur: Vincent Mulder

www.vincentmulder.nl
www.terleringenvermaak.com
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Creativiteit kan een onderdeel zijn van ons werk als 
loopbaanadviseur. In dit artikel wordt uiteengezet hoe 
creativiteit in onze loopbaanpraktijk wordt ingezet.

CREATIVITEIT IN DE LOOPBAANPRAKTIJK
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In ons werk als loopbaanadviseur speelt creativiteit een steeds 
grotere rol. We proberen zoveel mogelijk bronnen aan te boren 
om onze cliënten op nieuwe, realistische ideeën rondom werk te 
brengen. Eén van de manieren om dit te doen is Creatief Matchen; 
een methodiek die deelnemers uitnodigt om ‘out of the box’ te 
denken als het gaat om het vinden van een nieuw beroeps-
perspectief. 

Het Creatief Matchen kan bij ons onderdeel zijn van een loop-
baanadviestraject, maar wordt ook in de vorm van een workshop 
aangeboden. Dit doen wij dan ook regelmatig voor enkele van onze 
opdrachtgevers.

Creatief Matchen gaat om associëren en loslaten, je horizon 
verbreden. De workshop start met een uitnodiging aan de deel-
nemers om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen rondom werk. 
Wanneer wij, loopbaanadviseurs, aan onze cliënten vragen wat zij 
graag willen, volgt al snel het antwoord: “iets met………”. Zodra 
een deelnemer een woord op de stippellijn zet, kan het brain-
stormen, en daarmee het verzamelen van informatie en ideeën, 
beginnen. De kunst is om elk antwoord weer te verdiepen: door het 
stellen van open vragen breng je iemand op een nieuw idee.

Hoe werkt het?
Wanneer een cliënt zegt dat hij graag ‘iets met sport’ wil, dan wordt 
hij uitgenodigd om vrij te brainstormen over het thema Sport. Alles
wat gelinkt kan worden aan sport wordt door de cliënt op een 
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vel papier genoteerd: verbanden, begrippen en betekenissen van
‘iets met sport’ kunnen zijn: voetbal, prof, kantine, Kluivert, trainer,
Hiddink, sporttas, sportkleding, reclame, marketing, televisiespotje, 
Studio Sport, stadion, gras, kunstgras, lijnentrekker, zwemmen, 
tennis, ballenjongen, zwembad, tennissokken, fitness, gezonde 
voeding, dieet, gymleraar, schaatsen, klapschaats, uitvinder, tech-
niek, massage-olie, fysiotherapeut, etc. 

Vanuit de verzameling van verbanden, begrippen en betekenissen 
kan vervolgens een zoektocht plaatsvinden die meer specifiek op 
functies is gericht. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van internet, waar 
een verkenning kan plaatsvinden naar de beroepsmogelijkheden.

‘Iets met sport’ wordt dan: kantinebeheerder, profvoetballer, 
trainer, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper, voetbalmakelaar, 
materiaalman, tuinman/grasmaaier, ijsmeester, uitvinder, sport-
leraar, zwemleraar, manueel therapeut, sportjournalist, promotor, 
Tv-presentator, reclamemaker, leerbewerker, minister, gemeente-
ambtenaar, conciërge, wethouder…etc.

Vervolgens worden er enkele functiemogelijkheden gekozen die 
nader onderzocht kunnen worden. Met vaak als resultaat dat een 
nieuw perspectief ontstaat.

Voorbeelden uit de praktijk:
Een verpleegkundige die onder andere vanwege de onregelmatige
werktijden haar werk niet meer kan uitoefenen, vond het erg lastig
om een andere functie te gaan zoeken die bij haar past. Haar ‘iets
met’ bleek vooral te liggen in ‘iets met medisch’. Logisch, zou je 
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denken, maar uiteindelijk bleek het vooral te liggen in medische
apparatuur, en niet zozeer in het verplegen of verzorgen van mensen. 
Zij is uiteindelijk productspecialist geworden bij een leverancier van 
medische materialen. Door het loslaten van de gebaande paden 
rondom zorg en verpleging en door juist breder te durven kijken 
naar de term ‘medisch’ leverde dit haar een nieuw perspectief en 
uiteindelijk een nieuwe baan op!

Eén van onze loopbaanadviseurs kwam in gesprek met Wim, een 
wiskunde docent met jarenlange ervaring in het onderwijs. Hij gaf 
aan volledig afgeknapt te zijn op zijn functie als docent. Er was 
geen match meer tussen hem en zijn leerlingen, hij kon en wilde 
niet langer als docent werken. Wat hij zeker wist, is dat hij ‘iets met 
cijfers’ wilde doen. Maar dan in een omgeving waar gelijkwaardig-
heid centraal stond: niet meer kennis overdragen en orde houden, 
maar inhoudelijk sparren en overleggen over zijn werk. Tijdens het 
Creatief Matchen werd de voorliefde voor cijfers verder uitgediept.
Uiteindelijk is hij een financiële opleiding gaan volgen. Via ons 
netwerk kon hij aan de hand van een stage gerichte werkervaring 
opdoen bij een woningcorporatie. Vanuit deze ervaring is hij gaan 
solliciteren en heeft uiteindelijk een baan gevonden als boekhouder 
bij een touroperator.

Auteur: Monique Kropman
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