
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.

       Van hoe laat tot hoe laat word ik
klaargestoomd als procesbegeleider?
Deze tweedaagse training duurt van 09:27-15:59 - wij
houden niet van een 9 tot 5 mentaliteit 😉. 

       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:

       Wat gaan we doen dan op zo’n
trainingsdag?
De eerste dag van deze 2-daagse is hetzelfde als de
omschrijving van de training Creatief Denken. Dat is 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. 

Een geschikte werkvorm bij een probleem te kiezen
Diverse werkvormen te begeleiden
Een veilige sfeer tijdens het brainstormen te creëren
De brainstormmaterialen op de juiste manier in te
zetten
Digitale tools in te zetten om dit proces te begeleiden
en deelnemers op afstand mee te laten doen
Een groepsindeling en tijdsplanning voor een
brainstormsessie te maken
Diverse werkvormen op het gebied van inbox-denken
en out-of-the-box denken toe te passen
Daarbij werk je aan een aantal door jou zelf
ingebrachte casussen die je vooraf aanlevert. Of niet.

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! Na dag 2 ben jij
hoogstpersoonlijk in staat:

       Wie zorgt ervoor dat ik de kneepjes van
het vak leer?
Dag 1 wordt verzorgd door Miel Verstappen en/of Suzanne
Verheijden. Dag 2 door laatstgenoemde.
Het zijn allebei redelijk gezellige mensen.

      Wat kost deze leuke tweedaagse?
De kosten voor particulieren bedragen 374 euro per
persoon inclusief lunch en koffie/thee. Voor bedrijven en
zelfstandigen: 395 euro inclusief lunch en koffie/thee. 
Heb je dag 1 al gevolgd en wil je enkel dag 2 aansluiten?
Dan is de prijs: €200 voor particulieren, €225 voor
overigen. Voor een in-company training maken we een
offerte op maat. Omdat Buro StrakZ CRKBO-geregistreerd
is, hoeven we geen BTW te heffen.

Mail voor data, aanmelden of vragen naar 
info@burostrakz.nl of bel 06 - 2148 5535
burostrakz.nl

TRAINING:
Procesbegeleider
Creatief Denken
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