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Ze heel efg VOO1de hand. DeSOndanks ofjuist daarom slaan ze aan bij een groot
publiek. Maar hoe bedenk je iets simpels als je
zelf verre van simpel bent?
'Je moet zo min mogelijk nadenken', is
het opvallende antwoord van Victor Lamme,
hersenonderzoeker aan de Universiteit van
Amsterdam. Alleen dan sta je open voor alle informatie die totje komt.'Te diep nadenken leidt
volgens Lamme tot te veel focus op één deelaspect. Het brein gaat een probleem dan heel
gedetailleerd bekijken, wat het vrijwel onmogelijk maakt nogop een eenvoudigplan te komen.
Dus: denk simpel.
Het gaat allemaal om de thalamus, weet
hersenonderzoeker Dick Swaab, bekend van
hetboekWij zíjn ons brein. De thalamus is onze
centrale hersenstructuur. Die bepaalt of iemand een eenvoudig, maar effectief idee kan
ontwikkelen. Mensen bij wie de thalamus prikkels goed flltert, hebben een kleinere kans om
op de geniale inval te komen. Dat mag tegenstrijdigklinken, maarbij dezemensenbereiken

minder prikkels het bewustzijn. Daardoor is de
kans op eennieuwideeveelmindergroot, aldus
Swaab. Alleen als veel prikkels tot het bewustzijn doordringen staat de mens open om vanuit
een nieuwe invalshoek naar bestaand materiaal te kijken. In deze aanwezige materie probeert hij nieuwe elementen te ontdekken, wat
kan leiden tot een ogenschijnlijk simpel idee.'
Maar daarvoor zljn - hoe paradoxaal het
ook klinkt - wel veel hersens nodig. Lamme:
'Voor een briljant simpel plan heb je een groot
probleemoplossend vermogen nodig. Dit vermogen is bij mensen met een hoog IQ beter ontwikkeld dan bij minder slimme mensen.'

Onderbewustzijn
Het gaat niet alleen om aangeboren eigenschappen en de ingewikkelde werking van het
brein. Er is een heel simpele techniek: leun
achterover. Dan heb je meer kans op een briljante inval, stelt Lamme. Wanneer je achterover

Als je met zijn tweeën
bent,ktrn je optreden
alszoekmachinein de
I '
nennnerlngen
vêrn deander'
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leunt, staan de hersenen bij wijze van spreken
open voor de wereld; ze kunnen om zich heen
kijken. De ogen focussen zich niet op één punt
waardoor meer prikkels, en dus ideeën in spe,
de hersenen bereiken. Al deze prikkels komen
binnen in het onderbewustzijn. Daar rijpt de informatie, waarna het geniale idee zich opeens
aandient. Lamme: Je hebt geen controle over
een idee. Een oplossing ontstaat eigenlijk vanuit het niets.'
NeuropsycholoogJelleJolleswijst daarnaast
op het belangvan 'hersennetwerken'. Deze netwerken in het brein leggen verbanden tussen
nieuwe prikkels en informatie die al eerder in
de hersenen zijn vastgelegd.Volgens Jolles zorgen die hersennetwerken ervoor dat mensen
slim zijn en succesvol nieuwe verbanden leggen. Mensen kunnen volgens hem leren om
simpele ideeën tot een succes te maken, want:
'De netwerken gaan beter functioneren door
training en ervaring.'

Kaartenbak
En dan is er nogje karakter. 'Jemoet lef hebben',
zegt Lamme. 'De hele dag door worden overal
goede ideeën geopperd, maar je moet er maar
netvertrouwen in hebben datje plan levensvatbaar is. Dat is maar weinig mensen gegeven.'
Daarnaast is een flinke dosis nieuwsgierigheid
vereist.Jolles: Je moet openstaan voor nieuwe
verbanden. Die vind je door een "open mind"
te hebben en buiten de gebaande paden te denl<en.'
Leeftijd speelt in ieder geval geen rol. Jonge
mensen doenweliswaar makkelijker ideeën op,
omdat hun brein nog rijpende is en dus openstaat voor vernieuwing. Maar wie op leeftijd is,
kan volgens Jolles uit 'een grotere kaartenbak
van ervaringen' putten. De hersenen geven
daardoor bij een potentieel idee meteen aan
hoe groot de slagingskans is. 'Vol' raken hersenen niet: bij hetouderworden reorganiseerthet
brein zich. De hersenen wissen onbelangrijke
informatie, waardoor ruimte overblijft voor
nieuwe ideeën.
Blijft er één vraag over: heb je meer kans op
een geniale simpeie inval in je eentje of sta je
sterker met zijn tweeën? Je zou gezien de drie
voorbeeiden bij dit verhaal denken dat het laatste het geval is. Jolles: 'Samen een idee bedenken leidt tot heel andere inzichten. Als je met
zijn tweeën bent, kun je optreden als zoekmachine in de herinneringenvan de ander.Je kunt
ook twee zal<enaan elkaar koppelen waardoor
een unieke nieuwe visie of toepassing ontstaat.'
Het werken in duo's heeft nog een pluspunt: je
kunt de taken verdelen. Lamme: 'De één weet
hoe een bedrijf gerund moet worden, de ander
beheerst de creatieve component beter. Je doet
allebeiwaarje goed in bent.'
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'TYii slaan $eenwc over'
Wie: AlmarHoltz (37)en Eric Treurniet (42, rechts)
Wat 2theloo, eenwc-winkel in binnensteden en (tank-)stations
met frisse wc's en toiletgerelateerde producten.
Opvallend: Sinds de openingvan hun eerstewc-winkel in 2011zijn
er 78 filialen bijgekomen.
Tip: 'Plan regelmatig samen een lange autoreis, want dan kom je
totde beste ideeën.Telefoonuiten blikop oneindig.'
Willie Wortel Eric: 'Met mijn gezin
was ik een weekendjein Brugge.Iedere keer als mijn dochter naar het
toilet moest, volgdeeen ongemakkelijk moment. Er bleken nauwelijks goedeplekken te zijn om te
plassen.Toen daar mijn oog op een
leegwinkelpand vie1,realiseerde
ik mij dat er een wc-winkel moest
komen.'

over.Mijn favorietetoilet staat in
NewYorl<.
Tijdenshet plassenin
restaurant Beautyand Essexkrijgje
champagne.'Eric:'Ik kijk op elk toilet ofik nieuwe ideeënop kan doen.
Mijn favorietewc staat in Barcelona
in restaurant Boca Grande.De totaalbelevingklopt daar helemaal.
I n h e t t o i l e ts t a a t sa vo n d se e nd j
plaatjeste draaien.'

Geheim Almar: 'Jehebt een gouden
idee in handen als mensen zeggen:
"Dat heb ik ook bedacht, maar
nooit gedaan."Vervolgensmoet je
je onderscheidenin dc uitvoering
vanje product. Iets wat ook niet
iedereenis gegeven.'

Bonje Eric: 'Op werkgebiedheb ik
eigenlijk niets te klagen, maarvan
mij zou Almar mogen stoppen met
roken.Wat hij niet leuk aan mij
vindt? Dat ik ongeorganiseerdben
en mijn post nooit openmaak.'

DuoAlmar:'Toenvriendenons
aan elkaar voorsteldenwisten
we meteen datwe een goed duo
zouden vormen. Waar ikvooral de
operationelekantvan het bedrijf
in de gaten houd, is Eric hetgezicht
naar buiten. Een wc-winkel als idee
k l i n k t s i m p e l ,m a a r d e t t i t v o e r i n g
ligt ingewikkelder. Dat kun je echt
niet alleen.'
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Inspiratie Almar: 'Normaal naar
een toilet gaan, dat kan ik niet
meer.AltUd ben ik op zoek naar
handige snufjes die wij niet hebben. wij slaan nergenseenwc

CarrièretijgerAlmar:'We werken
dag en nacht. werkwekenvan honderd uur zijn heel normaal. Jesociale levenlijdt daaronder,wantje
hebt weinig tijd voor anderedingen.
Tegelijkertijd zijn we flexibel,want
we werken ookveel vanuit huis.'
Droom Eric: 'Eenjaar lang op alle
mooie golfbanen van de wereld
spelen,dat zou ik heerlijkvinden.
Mijn gezin neem ik dan lel<ker
mee.'Almar:'De wereld rondzeilen
met mijn kinderen. Datwil ik al
heel lang. En met 2theloo wiilenwe
de Starbucksonder de wc-winkels
worden.'
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Zelfklevende
memo
AmerikaanArtFry
bedacht het gele
zelfklevendevelletje
in 1980tijdens een
repetitie van zijn
kerkl<oor.Om te
voorkomen dat zijn
bladwijzer steedsviel,
ontwikkelde hij het
papier met plakstrip.

*

Paperclip
De eerstepaperclip
dateertvan 1867.Het
huidige model, dat
de papieren minder
beschadigt, rsin!927
bedacht door GeorgeF.
Griffiths. Afzet: twintig
miljard stuks perjaar
wereldwijd.

" Tipp-Ex
Nadattypiste Bette
Nesmith Graham
ontslagenwas vanwege
een typefout, zette
"e

een

herlriifin

correctievloeistofop.
Metslrcces:inl979
verkocht ze haar bedrijf
voor ruim $47 mln.

ra Hoelahoep
Richard KnerrenArthur
Melin ontwikkelden
de kunststofhoepel
in 1958,nadat ze
gehoord hadden dat
kindereninAustralië
met cirkelvormige
bamboestengels
speelden.
.* Smiley
De smileywerd ooit
ontwikkeld om
medewerkersvan een
bedrijf te motiveren.
Bernard en Murray
Spain besloten hem
commercieel uit te
baten en verkochten
in tweejaar tijd vijftig
miljoen badges.
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'Ik slaap in een te Hein lkea-bed'
Wier pieter uan f i lburg (ZZ links) en Sem Schuurkes,t nl
Wat: CityHub, een hotel waar reizigers slapen in een 'hub': een
cabine zo breed als eentweepersoonsbedwaarje comfortabel en
goedkoop in kunt slapen.
Opvallend: Later ditjaar opent hun eerste CityHub met honderd
slaapcabines in hartje Amsterdam.
Tip: 'Zorg datje als duo goede vrienden bent, wantje zit altijd met
elkaar opgescheept. Goede ideeën komen dan vanzelf.'
Willie Wortel Pieter:Allebei hebben we tijdens onze studententijd
veelgereisd.We wisten eigenlijk nooitwaar we goed konden
overnachtenvoor een fatsoenlijke
prijs. Daarom beslotenwe op zoek
t e g a a n n a a r e e nn i e u w em a n i e r
van goedkoop slapen.We wilden
in ieder gevalgeenluxe hotel of
een hostel met stapelbedden.Zo
ontstond een cabine,evenbreed als
een tweepersoonsbed,waarje voor
iets meer dan twee tientjes per persoon een nacht comfortabel kunt
slapen.Wij vullen met CityHub het
gat op dat tussen een hotel en een
hostel zit.'
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Geheim Pieter: Als je iets ontwikl<ellvanuit de wenserrvan de ge. bruikeren het is ook nogeens
s i m p e le n h e r k e r r b a a rd,a n
. ::. spreekt dat mensen aan.

D u o S e m : 'O n dernemen kun
je niet alleen.

Als duo versterkje elkaar.Ik ben de
creatievelingen Pieter stort zich op
de financiële kantvan ons bedrijf.'
Bonje Pieter: 'Door zijn creativiteit
kan Sem soms warrigen grootmoedig zijn. Ik ben juist ongeduldig en
dat vindt Semweer minder leuk.'
WereldverbeteraarsSem:'Onwetendheid bij mensen is een
belangrijke oorzaakvan conflicten.
Met ons conceptwillen wij deze
kortzichtigheid zoveelmogelijk
wegnemen door verschillendeculturen van over de hele wereld met
elkaar in contact brengen.'
Carrièretijger Pieter: 'Hoewel we
allebei ongeveerzestiguur per
weekwerken, kan ikCityHub daarb u i t e ng o e dl o s l ate nL. u xei n m i j n
privélevengun ik mezelf nog niet.
Ik slaapbijvoorbeeldnogaltijd in
een te l<leinll<ea-bed.
Ik ben ruim
twee meter lang en mijn voeten
bungelen over de rand.'
Droom Sem:'De wereld zien en
culturen leren kennen, dat is onze
grote droom. Hopelijk lukt dat met
CityHub. Overvijfjaar willen we
dé uitvalsbasiszijn in de grootste
toeristenstedenvan de wereld.'
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-,.Train uzelf in het maken van mentale
voorstellingen door iets visueelvoor te
stellen:'Hoe ziet die straathoek eruit
waar ik zovaak langskom?' Of: 'Wat zou er
gebeurenals het op zaterdagaltUdregent?'
.r.,Ga r-raareen omgeving metveel prikkels
waar u weinig ervaring mee heeft. Dat
z ijn,
l < a neenbedrijIolst re el<mus eum
rnaar ook een stad of wijk of sportclub
met een cultuurwaar u nog nooit bent
geweest.Resultaat:de luiken van uw geest
worden opengezet,omdat u iets buiten uw
vertrouwde omgeving doet.
,:-Voer een handeling uit die u nietvaak
doet (achteruit lopen) of doe denkspelletjes
('bedenk dertig manieren om een
lucifersdoosjete gebruiken'). Zo eist u van
uw brein dat het informatie op een heel
andere manier verwerkt.
aeÈft**&

:.,Trjdens een 'kruisbestuiving' komt u tot
een ander denkproces.Zet bijvoorbeeld
een man en een vrouw tegel-Ioverelkaar of
brainstorm eensmet iemand uit eenheel
andere cultuur ofachtergrond. Door het
mengen van cLlltuur-of sekseverschillen
ontstaan betere ideeën.
Meer lezen overhersenen:
Ellis en het verbreinen,
JelleJolles,
N europ sychP ublí shers,
181blz..€22.
Wij zijn ons breín,
DickSwaab,
uítgever ij,l.tla s Contac t,
480b12.,€15.
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Het maakbare breín,
Margríet Sitsloorn,
Uitgeueríj Bert B akker,
215blz.,€12,50.
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