
Manieren om creatief te blijven

Elke fotograaf heeft wel eens last van een creatieve dip. Maak je daar vooral niet te druk 
om. Want dat hoort nu eenmaal bij een creatief brein. Zie het als een “writers block.” 
Soms is je hoofd gewoon even te vol. En het is dan helemaal niet handig om van alles te 
gaan forceren. Creativiteit zit niet alleen in het maken van foto’s. Het kan juist overal in 
zitten. Zelfs in het creatief opvouwen van de was ;)  Wat belangrijk is, dat je vooral moet 
toegeven aan het gevoel van a-creativiteit. Want juist dat geeft de ruimte voor weer een 
heleboel inspiratie. Maar ja, hoe doe je dat? 

Nou, daar heb ik wel wat leuke tips voor. Dus mocht voel je jezelf een “Toos 
Inspiratieloos?” Of heb je even een duwtje in je rug nodig? Dan kan deze lijst je daarbij 
helpen om je creativiteit weer te laten stromen. Het zijn niet specifiek fotografie gerichte 
opdrachten. In elk geval zetten ze je wel tot nadenken waardoor je meer ruimte in je 
hoofd krijgt om plaats te maken voor inspiratie. 
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Een tip: 
Probeer elke week 5 dingen uit de lijst je eigen te maken. En herhaal deze dingen steeds 
weer. Je kunt 5 afzonderlijke dingen kiezen maar je kunt ze ook puntsgewijs gaan 
uitvoeren. Na zes maanden zal je echt een verandering zien in je denk- en doe wijze. 

© Willie Kers Photography 2022 www.williekers.com

- Neem vaker pauzes! En dan ook écht pauze. 
- Schrijf je gedachten en ideeën op. Dat geeft ruimte in je hoofd. 
- Luister naar muziek. En nog beter, doe dan een hoofdtelefoon op 

op oortjes in.  
- Omring jezelf met positieve mensen 
- Omring jezelf met creatieve mensen 
- Omring jezelf met mensen die beter zijn dan jij of het niveau 

hebben waar je naar toe wilt.

- Wees openhartig en zeg wat je voelt. 
- Raak geïnspireerd door anderen, niet ontmoedigd! 
- Vraag feedback 
- Geef feedback 
- Oefen, oefen, oefen 
- Probeer iets nieuws uit 
- Doe iets liefs voor iemand anders, zomaar.. omdat het kan!

- Doe vaker wat je leuk vindt! 
- Lees boeken 
- Neem een notitieboekje en een pen overal mee naar toe 
- Zit minder achter de computer en FB! Je mist echt niet 

iets wat ook kan wachten tot morgen! 
- Stop ermee om jezelf naar beneden te halen. 
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Veel liefs,  
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- Maak meer tijd vrij voor een ander 
- Tel je zegeningen 
- Neem veel rust 
- Daag jezelf uit, “feel the fear and do it anyway” 
- Inspireer een ander 
- Break the rules 
- Forceer niets!

- Stop met proberen om iemand anders te zijn! Want je bent 
écht al supermooi van jezelf! 

- Ruim je werkplek op 
- Maak iets af 
- Heb plezier in wat je doet 
- Wees dankbaar 

- Ga naar een stad of land toe waar je nog nooit bent geweest 
- Sta jezelf toe om fouten te maken 
- Dance like no one is watching! 
- Kijk tekenfilms 
- Lach vaker 
- Maak je minder zorgen, voor bijna alles is er wel een oplossing 

En last but not least….luister goed naar je hart, want dat klopt.. 
altijd! 
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