
Beste lezer, 
 
Een gezond en gelukkig nieuwjaar gewenst. 
Heb je goede voornemens gemaakt? Gaat het lukken die  
te realiseren? Of is de kans op mislukking groot?   
 
Goede voornemens hebben veel te maken met fantasie  
en met mislukken: je stelt je iets voor wat er nog niet is,  
je spant je in om het te bereiken maar dat betekent ook dat  
het kan mislukken. 
  
J.K. Rowling, schrijfster van de Harry Potter boeken hield  
vorig jaar op de prestigieuze Harvard University een  
opmerkelijke speech. Voor alle afgestudeerden sprak ze  
over het belang van mislukking èn verbeelding. 
  
Voor creativiteit en innovatie is het heel belangrijk dat je niet  
bang bent voor mislukking en dat je je verbeelding aan het  
werk zet. Daarom hieronder nog meer over de speech op Harvard. 
 
En dan nog dit .... 
Vrijdag 13 maart organiseer ik weer een training Creatief Denken  
in het Van Abbemuseum in Eindhoven. Interesse?  
Binnenkort komt er meer informatie.  
 
Veel creatieve wijsheid en succes met mislukken in 2009. 
 
Hartelijke groet, 
Annet 
 
 
 
Drs. Annet Goltstein 
 
Cream Consult, creativiteit & innovatie 
+31 (0)6 44 54 90 83 
mail@annetgoltstein.nl 
http://www.annetgoltstein.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

De kracht van mislukken. 
 
J.K.Rowling heeft in haar leven veel ervaring met mislukken en  
zei in haar speech voor Harvard alumni daarover: 
 

    "Seven years after my graduation day, I had failed on an epic scale.  
    An exceptionally short-lived marriage had imploded, and I was jobless,  
    a lone parent, and as poor as it is possible to be in modern Britain,  
    without being homeless. I was the biggest failure I knew." 
 

De Harvard afgestudeerden wijst ze op de waarde van mislukking: 
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    "You might never fail on the scale I did, but some failure in life is inevitable.  
    It is impossible to live without failing at something, unless you live so  
    cautiously that you might as well not have lived at all - in which case, you  
    fail by default." 
    "Failure gave me an inner security that I had never attained by passing  
    examinations. Failure taught me things about myself that I could have  
    learned no other way. I discovered that I had a strong will, and more  
    discipline than I had suspected; I also found out that I had friends whose  
    value was truly above rubies." 
 

Ter informatie: J.K.Rowling kreeg bij acht uitgevers een afwijzing, pas de  
negende wist ze te overtuigen haar boek uit te geven. 
 

Ze spreekt ook over verbeelding en de betekenis daarvan reikt verder dan  
de ‘fantasie’ die ze gebruikte om haar boeken te schrijven: 
 
    I have learned to value imagination in a much broader sense. Imagination is  
    not only the uniquely human capacity to envision that which is not, and therefore 
    the fount of all invention and innovation. In its arguably most transformative  
    and revelatory capacity, it is the power that enables us to empathise with  
    humans whose experiences we have never shared." 
    "We do not need magic to change the world, we carry all the power we need  
    inside ourselves already: we have the power to imagine better."  
 
Tip: Wil je zelf creatiever zijn of je medewerkers daartoe uitnodigen? Of wil je je  
goede voornemens doen slagen? 
Zorg er dan voor dat een mislukking of fout niet meteen wordt afgestraft.  
Geef mislukkingen ‘positieve’ aandacht, leer er (sámen) van zodat het de  
volgende keer beter gaat. Kortom; maak van een blameer-cultuur een  
creatieve leercultuur. 
 
Cream Consult gebruikt regelmatig o.a. energizers en werkvormen waarbij juist 
‘mislukken’ tot plezier leidt. Die zijn zeer effectief bij een project-start-up of een  
brainstormsessie. 
 
Wil je de hele Harvard speech van J.K.Rowling lezen? Kijk dan op: 
http://harvardmagazine.com/commencement/the-fringe-benefits-failure-the-
importance-imagination 
 
De speech staat ook op Youtube, geknipt in 3 delen: 
Deel 1 Failure: http://nl.youtube.com/watch?v=nkREt4ZB-ck 
Deel 2 Failure and Imagination: http://nl.youtube.com/watch?v=Nm28K-
Dgfxs&feature=related 
Deel 3 Imagination: http://nl.youtube.com/watch?v=cElk8cQk2VY&feature=related 
 
Veel succes met mislukken! 
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