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Sluiten jij en je collega’s de werkweek af met “vier uur bier uur”? 

Wij ook! De vrijdagmiddagborrel is hier bij Traffic Builders zojuist officieel 

losgebarsten. (Ik heb dit artikel niet vandaag geschreven, nee.) 

 

Speakers staan voluit. Potjes tafelvoetbal dreunen door het kantoor. Vakinhoudelijke 

discussies vliegen je om de oortjes. En ik, ik zit op mijn dooie akkertje (lees: 

onderuitgezakt aan mijn bureau, oordoppen in, kratje Heineken erbij, lam als een 

tientje) dit artikel te schrijven over creatief denken. 

 

 

Sommige reclamecampagnes horen in een museum te hangen, vind je niet? Zo goed 

bedacht. Zo kunstig. Ik kan daar echt van genieten. Ik vind het daarom ook leuk om 

www.royishak.nl te voorzien van creatieve concepten die je zelden tot nooit tegenkomt 

op andere blogs. 

 

Een nep begrafenisondernemer, fictieve gastblogger, ludieke portemonnee-actie, 

Nederlands-Egyptisch gesprek, freestyle, sound effect, tijdgebonden call-to-action, 

vreemde 404-pagina enzovoort.  

 

Godzijdank valt het ook jullie op. Ik krijg regelmatig de vraag van cursisten: “Hoe 

verzin je zoiets?” Waarop ik voorheen helaas moest antwoorden: “Kweetnie.” Daarom 

ben ik even bij mezelf te rade gegaan en heb ik drie conclusies getrokken over 

creatief denken. 

 

 

Ik heb geen flauw idee wat er in het nieuws gebeurt. Ik lees geen kranten, ik kijk en 

luister geen journaal, niks. Ze geven me altijd het gevoel dat je geen hond kunt 

vertrouwen en dat wij allemaal naar z’n grootje gaan. Ze maken je wereldbeeld zo 

zwartgallig, vind ik. 

 

Mijn referentiekader is gevormd door andere invloeden: puzzelboekjes, tekenfilms, 

fantasierijke speelfilms, songwriters, exotische culturen, psychologie, marketing, 

marketing en marketing. Het nadeel: ik kan niet meepraten over de politiek, voetbal en 

die bloederige oorlog in ... Friesland? Het voordeel: ik denk out-of-the-box ― 

simpelweg omdat ik een andere box heb meegekregen. 
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Om een komische woordspeling in het Frans te maken, moet je niet alleen Franse 

woorden kennen. Je moet de taal ook spreken. Hetzelfde geldt voor creatieve 

concepten voor je klant: je moet je eerst vastbijten in zijn bedrijf, aanbod en markt. 

 

Tijdens een opdracht spendeer ik driekwart van mijn tijd aan verdieping. Waarom? 

Omdat ik de materie dan makkelijker in verband breng met die prachtige quote van 

Yardi Izaaks, met die dijenkletser tijdens een pokeravondje waarbij alle HvU-vrienden 

stuk gingen van het lachen, met een doldwaas avontuur tijdens mijn reis in 

Cuba, Canada, Jamaica of andere verre bestemming, met één van de ingevingen die 

ik voortdurend in mijn iPhone noteer. 

 

 

Creativiteit vloeit uit de rechterhersenhelft. Hoe stimuleer ik deze emo-helft? 

Met situaties waarin ik mij 100% op mijn gemak voel. Waarin ik niet bewust nadenk en 

mijn gedachten de vrije loop kan laten gaan. 

 

Dobberend in bad, bijvoorbeeld. Zingend onder de douche. Hijgend op een 

loopband in Sportstudio Buiten. Dromend achter het stuur ― ik weet het: 

levensgevaarlijk. (Eén geruststelling: vandaag kan ik niet meer rijden en laat ik de 

auto staan in de parkeergarage van Traffic Builders.) 

 

Wat is mijn meest favoriete scenario? Thuis. In mijn versleten trainingsbroek 

op de bank. Voeten ongegeneerd op tafel, asbak op de leuning, laptop op mijn lid, 

muziek snoeihard ― en dan de hele avond deuken slaan in mijn toetsenbord. 

 

 

Volgens de belastingdienst vallen onder "inkopen" alle grondstoffen, hulpstoffen 

en halffabricaten die je nodig hebt voor je eindproduct. In dat geval moet ik toch eens 

kijken of de btw van drank ook aftrekbaar is. ;-) 

 

Want sommige campagnes bedacht ik  toen ik net zo teut was als nu, waaronder 

deze. Het gebeurde jaren terug. Zaterdagavond. Wij hingen bij mij thuis en een 

ladderzatte vriend tetterde de oren van ons hoofd ― omdat hij letterlijk en figuurlijk 

veel op zijn lever had. 

 

Plots stootte hij iemands glas om. Het bier vloeide over een stapeltje facturen en 

het deed me denken aan onzichtbare inkt. Wacht eens: onzichtbare inkt, brief, vuur, 

aansteker ... Zippo! Eureka! 

 

Tot volgende maand: donderdag 27 februari 2014! 
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