
Waarom Creativiteit ?!?

Creativiteit is van groot belang voor de ontwikkeling van mensen, en daarmee ook voor de 
ontwikkeling van organisaties. Op dit moment ligt sterk de nadruk op innovatie en creativiteit. 
Hiermee kun je jezelf ontplooien en onderscheiden van je omgeving en concurrent. Binnen het 
bedrijfsleven is er een dringende behoefte aan creatieve ideeën en mensen die in staat zijn 
een ander geluid te laten horen. In een organisatie met een creatieve cultuur is de ‘core 
attitude’: zoeken naar mogelijkheden, open staan voor je omgeving, nieuwsgierig zijn, lef 
hebben, experimenteren, gericht zijn op de toekomst en zaken positief benaderen.

‘Ontwikkel&prikkel je creatieve brein’ (2 dagen)
In deze 2 daagse training (maart/ april/juni 2009) leer je creatieve vaardigheden ontwikkelen. 
In de praktijk blijkt dat met behulp van technieken en oefeningen iedereen in staat is om 
creatief in het leven te staan! Lees meer …

BrainJumping (1,5 uur) gratis workshop dinsdag 7 april 2009 in ABN AMRO Dialogues House
Workshop waarin je kennis maakt met creatief denken. Wat is het effect van negatief vs 
positief denken, taal vs beelddenken, logisch denken vs ‘voorbij de logica’ denken? Doe ook 
mee en kijk op www.dialogueshouse.nl

Anderen en veranderen (1 dag)
Durf jij veranderen op een andere, creatieve, speelse en ook confronterende manier te 
ervaren? Dan is deze workshop geknipt voor jou en/of je team! Deze workshop is bedoeld voor 
iedereen die zijn grenzen wil verleggen. De workshop geeft in korte tijd, op ongewone wijze, 
inzicht in het fenomeen veranderen. Aan de gang met een ‘brood’ klei … Lees meer …

Frisse Blik 2009 (1/2 dag)
Van goede voornemens is nog niet veel terecht gekomen. Je leeft in de waan van de dag en 
doet veel zaken op routine. Je herkent dit en wil daarvan af! Dan is NU de tijd aangebroken om 
een middag ‘vrij’ te nemen en een begin te maken om het anders te gaan doen. De rode draad 
is ont-moeten. In deze workshop gaat om, energie en inspiratie, creatieve vermogens, 
openstaan voor elkaar, nieuw en anders! Lees meer …

Workshop op maat!
Met je team een ‘workshop-op-maat’ organiseren, waarbij creativiteit, veranderen en 
samenwerken centraal staan? Neem dan contact op met Inge Be  čka  

Indien deze informatie voor anderen ook interessant kan zijn, stuur deze mailbrief dan gerust 
door!
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