Training Creatief Denken
Hoe lang duurt het voordat ik creatief kan denken?
Wij fiksen dat op deze eendaagse training tussen 09.32 en 17.01 uur.
Wat is creatief denken eigenlijk?
Creatief denken en handelen is “het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande
vraagstukken te vinden”. Het zijn vaardigheden die in onze maatschappij, die steeds complexer en digitaler wordt, onmisbaar
zijn! De volgende vaardigheden horen bij creatief denken en handelen:
·
het kennen en hanteren van creatieve technieken
·
het denken buiten gebaande paden
·
nieuwe samenhangen kunnen zien
·
het durven nemen van (verantwoorde) risico’s
·
fouten kunnen zien als leermogelijkheden
·
een ondernemende en onderzoekende houding
Wat gaan we doen dan op zo’n trainingsdag?
Wij organiseren een energieke, uitdagende en creatieve trainingsdag voor iedereen die deze vaardigheden wil trainen en
kennis wil maken met creatieve denktechnieken. Je maakt kennis met de spelregels voor een goede brainstorm, oefent met
diverse werkvormen om aan problemen te werken en leert waar je als procesbegeleider van een brainstorm op let. Je krijgt
inzicht in de theorie van creatief denken, maar gaat vooral in een dynamisch tempo actief zelf aan de slag. Door te doen
vergroot je je lef en ontdek en vergroot je je eigen creativiteit.
Voeg de vaardigheid na afloop maar toe aan je cv en je bent klaar voor de toekomst!
We? We? Wie is/zijn we?
Oh sorry. Wij zijn Miel Verstappen en Suzanne Verheijden. We zijn beiden gecertificeerd trainer, en houden van een beetje
gekkigheid en creatieve uitspatting zonder te kleien of borduren. We hebben ervaring in commercie en zorg en worden
gedreven door werk dat er toe doet. We houden van trainingen met ruimte voor inhoud en humor en het liefst geven we die
samen!
Kan ik al mijn collega’s of vrienden meebrengen deze dag?
Tuurlijk. Na aanmelding uiteraard. Samen kunnen we best een grote club aan.
Moet ik ver reizen?
Soms wel, soms niet. Bij een in-company training zoeken we in overleg een locatie met uitslaapgarantie. Maar je zit toch de
hele terugweg met een smile op je gezicht en adrenaline in de auto of trein dus dan merk je weinig van reistijd.
#Wepromise.
Wat kost het ook al weer?
De kosten voor particulieren bedragen 175 euro per persoon inclusief lunch en koffie/thee. Voor bedrijven en zelfstandigen:
195,- inclusief lunch en koffie/thee. Voor een in-companytraining maken we een offerte op maat. Omdat Buro StrakZ CRKBOgeregistreerd is, hoeven we geen BTW te heffen.

Mail voor data, aanmelden of vragen naar
info@burostrakz.nl of bel 06-21485535

