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DIT ZIJN DE acht TOPSKILLS VOOR DE creatieve leider 

Organisaties opereren in steeds complexere en grillige markten. In 
omgevingen waarin verandering een constante is. Dit vraagt om 
wendbare organisaties met een sterke creatieve afdeling. En om 
leidinggevende creatieven met analyserend, ontwerpend én innoverend 
denkvermogen. Welke skills hebben zij nodig om hun team optimaal te 
laten presteren? Wij presenteren er acht.  

 

  

Creatief leiderschap is vooral een stijl van 
leidinggeven die tot uiting komt in het 
gedrag van de leider.  

Voor een creatief die de transitie 
doormaakt van maker/producent naar 
leider is het onderzoeken en ontwikkelen 
van een eigen leiderschapsstijl de eerste 
belangrijke stap. Hoe ga je leiding geven 
aan een team vanuit een creatieve en 
strategische visie?  Wat vraagt dat van jou 
als persoon? 

Als leider van een creatief team heb je te 
maken met een over het algemeen 
eigenzinnige groep mensen. Er zijn veel 
manieren waarop creativiteit in een 
persoonlijkheid tot uiting komt, en 

evenzoveel manieren waarop deze 
creativiteit gestimuleerd kan worden om 
tot de beste output te komen. Je mikt op 
een leiderschapsstijl die bijdraagt aan het 
creëren en cultiveren van een creatieve 
cultuur. Als leidinggevend creatief beheers 
je de dynamiek tussen inspiratie en creatie 
en harde deadlines, klantverwachtingen 
en organisatiedoelen.  

Daarom is bij het ontwikkelen van een 
eigen leiderschapsstijl een diepgaand 
inzicht in creatieve processen van belang. 
Net als de vaardigheden voor het 
aansturen van multidisciplinaire teams 
(want dat is de aard van creatieve teams) 
en een positieve communicatiestijl. 
Daarnaast moet je leren wanneer je je 
team ruimte geeft, en wanneer je je 
tanden moet laten zien.  
 

 

 

1. heeft een leiderschaps- 

stijl die bijdraagt aan 

een creatieve cultuur 
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Een goede creatieve leider is vooral in 
staat om andere denkwijzen te 
introduceren. Waardoor niet alleen zijn of 
haar team creatiever wordt, maar de hele 
organisatie en haar cultuur.  

Nieuwe ontwikkelingen en 
koerswijzigingen in een organisatie vragen 
om nieuw gedrag. Om gedrag van 
medewerkers in een nieuwe richting te 
sturen zijn nieuwe denkwijzen nodig. 
Vastgeroeste of verouderde manieren van 
denken moeten op de schop. Daarin kan 
een creatief leider het voortouw nemen.  

De markt is voortdurend in beweging, 
gedreven door technologische en sociaal-
maatschappelijke ontwikkelingen. Wat 
vandaag geldt, is morgen alweer 
verouderd. De creatief leider is een 
belangrijke inspirator in deze constante 
beweging naar een nieuwe koers. 

 

 

Inzicht in hoe het creatieve proces werkt is 
essentieel voor een creatief leider. Daarbij 
(h)erkent hij/zij dat ieders proces uniek is, 
en dat die uniciteit ten volle benut moet 
worden.  

Ieder van ons heeft een eigen uniek 
creatief proces dat gebaseerd is op 
persoonlijke levenservaringen. Creatieve 
leiders nemen de tijd om hun eigen 
creatieve proces én dat van hun 
teamleden te doorgronden.  Ze tonen visie 
op hoe ze de diverse vormen van 
creativiteit samenbrengen, zodat ieders 
unieke werk- en denkwijze benut wordt.  

Daarmee versterken zij het collectieve 
creatieve proces van het team.  

Hoe zet je mensen in hun kracht? Door te 
onderzoeken waar hun talent en passie 
ligt. Die kunnen best buiten het 
takenpakket liggen. Een leider stimuleert 
zijn team daarom om uit de comfort zone 
te stappen en nieuwe taken op te pakken. 
Met het doel talent optimaal te stimuleren 
en te benutten. In dit proces zijn 
vertrouwen en positieve feedback erg 
belangrijk.  

 

 

Een goed creatief leider motiveert en 
neemt afstand.  

Ego moet de creatief leider niet al te veel 
in de weg zitten. Het doel is om zijn team 
te ontplooien, niet om zelf te shinen. Als 
creatief leider wil je niet werken op basis 
van macht en controle, maar op basis van 
vertrouwen, goede onderlinge relaties en 
heldere afspraken.  

Veel creatief leiders hebben zelf de 
transitie gemaakt van maker naar 
manager. Daarom zijn ze gewend zelf nog 
veel uitvoerend werk te doen. Of is er de 
neiging de eigen denkwijze op te leggen in 
plaats van de kracht van het team te 
gebruiken. Maar soms hangt het team te 
veel aan de ideeën van de leider en is het 
juist de uitdaging om creatieve 
zelfstandigheid te stimuleren. Weten 
wanneer los te laten en wanneer te sturen 
is een leerproces.  

 

 

2. INTRODUCEERT NIEUWE 

DENKWIJZEN 

 

3. (H)ERKENT IEDERS UNIEKE 

CREATIEVE PROCES  

 

4. MOTIVEERT EN NEEMT 

AFSTAND 
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Een goed creatief leider kan aantonen wat 
de waarde van creativiteit is voor de 
organisatie. Hij/zij geeft hiermee haar 
team niet alleen bestaansrecht, maar 
dwingt respect af en een rol in belangrijke 
organisatieontwikkelingen.  

Creativiteit is een belangrijk middel voor 
organisaties om antwoord te vinden op de 
complexe vragen van deze tijd. Toch is dat 
besef nog niet in elke organisatie 
doorgedrongen. Creatieve teams worden 
vaak niet begrepen of te weinig 
gerespecteerd. Daardoor is de kans groot 
dat ze niet de positie krijgen van waaruit 
ze werkelijk waarde toe kunnen voegen 
aan de organisatie. Een goed creatief 
leider maakt de waarde van zijn team 
voelbaar. 

 

 

Een goed creatief leider heeft een fanbase. 

Om als leider te groeien, heb je de steun 
van je team nodig. Vertrouwen is de basis 
van alle relaties, zo ook de relaties tussen 
een creatief leider en zijn teamleden. Door 
vertrouwen te geven aan het team, zal de 
leider vertrouwen terugkrijgen.  

Hoe kweek je als creatief leider het 
vertrouwen dat ervoor zorgt dat je 
teamleden je fans worden? Door oprechte 
belangstelling te hebben. Door naar je 
team te luisteren en voor hun belangen op 
te komen.  

Maar ook door zelf om feedback te vragen. 
Wees niet blind voor je blinde vlekken. Een 
creatief leider heeft het vermogen tot 

introspectie. Durft naar de eigen fouten te 
kijken en is bereid kritiek van teamleden 
aan te horen en bespreekbaar te maken. 
Het toegeven van eigen fouten maakt je 
een krachtigere leider. Het wekt 
vertrouwen en vergroot het respect, wat 
uiteindelijk goed is voor de onderlinge 
relaties. 

 

  

Een creatief leider zet kaders, managet 
verwachtingen en weet wat hij van zijn 
team kan vragen. 

Een creatief leider schept de kaders voor 
vooruitgang en geeft vervolgens ruimte 
aan zijn team om daar invulling aan te 
geven. Hij/zij managet verwachtingen, 
inspireert, maakt bottlenecks 
bespreekbaar en spreekt zijn waardering 
uit.  

Aan de andere kant weet de creatief leider 
ook wat hij zijn klanten kan beloven. Hij 
laat zich niet onder druk zetten om te snel 
te leveren met een mindere creatieve 
kwaliteit tot gevolg. Daarmee managet hij 
niet alleen de creatieve flow, maar vooral 
ook de verwachtingen van klanten en 
stakeholders op een positieve manier.  

 

 

Een goed creatief leider geeft de 
organisatie smoel.  

Een creatief leider en zijn team bepalen 
(mede) hoe de organisatie zich 
manifesteert in de wereld. Hoe deze met 
doelgroepen, klanten en andere 
stakeholders omgaat. Hoe de organisatie 

5. KAN DE WAARDE VAN 

CREATIVITEIT AANTONEN 

 

6. zijn team is zijn 

FANBASE  

 

7. MANAGET VERWACHTINGEN 

EN ZET KADERS 

 

8. GEEFT DE ORGANISATIE 

SMOEL 
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invulling geeft aan de purpose. Om deze 
imagovormingsprocessen goed te 
orkestreren, beheerst een succesvolle 
creatieve leider de nodige kneepjes van 
externe communicatie. Daarmee geeft hij 

in belangrijke mate vorm aan de 
organisatie-identiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versdenkers Leerlijn Leading Creatives 
  

Leading Creatives van Versdenkers is een inspirerend leerprogramma waarmee creatieven hun 

ambities tot Creative director, Strateeg en Leidinggevend creatief kunnen realiseren. Tegelijkertijd 

kunnen organisaties hiermee hun toptalent van de toekomst aan zich binden. 

Creativiteit en probleemoplossend vermogen staan in de top drie van belangrijkste vaardigheden 

voor professionals en organisaties in dit millennium. Dat betekent dat organisaties nú moeten 

investeren in mensen die sturing gaan geven aan de creatieve ontwikkeling in het bedrijf. 

Het programma bestaat uit een praktisch small group trainingsprogramma afgewisseld met blended 

learning, werkbezoeken, creative challenges en cases. Het brengt een rijk palet aan creatieve en 

leidinggevende skills en ervaring in het werken met andere creatieve professionals. Uitdagend en 

concreet.  

 

Versdenkers stimuleert strategische creativiteit in organisaties en professionals. 

Dat doen we met training, coaching en advies. 

www.versdenkers.nl 

 

http://www.versdenkers.nl/

