
Sta jij open voor je omgeving? Benader jij zaken positief? Ben jij nieuwsgierig? Heb jij lef? 
Hoe vaak experimenteer jij? En ben jij gericht op de toekomst? 

Doorbreek je dagelijkse patronen! Kom uit je comfortzone! Breek je heilige huisjes af!    

Er wordt steeds meer waarde gehecht aan creativiteit. Graag zien grote organisaties dat het 
ontwikkelen van creativiteit wordt opgenomen in persoonlijke ontwikkelplannen. Creatief 
denken en creatief in het leven staan, kan je namelijk leren. 

BrainJumping…….hersengymnastiek
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? 

Creatief kunnen denken is heel handig in situaties, die een andere kijk op de zaak en een 
andere dan gebruikelijke actie vergen; in situaties waarin je niet meer weg komt met een 
standaardreactie, oplossing of idee!

De workshop kan goed fungeren als een warming-up of energizer voor een out-of-the-box 
strategiedag of heisessie.  
Lees meer   …  

Mintzberg voor managers …..wordt creatief! 
Mintzberg constateerde te veel nadruk op de ratio en formalisme, en te weinig nadruk op de 
intuïtie en contact met de realiteit. Het ontwikkelen van een strategie is een creatief proces, 
waarbij het erom gaat delen te combineren tot een beter geheel. Intuïtie, spontaniteit en 
verbeeldingskracht blijken in de loop der jaren weggedrukt. 

“De strategievormer als pottenbakker. Je ziet, voelt, boetseert, drukt, masseert en op 
natuurlijk wijze krijgt de pot oftewel de strategie vorm.”

• ervaar en krijg inzicht in toegevoegde waarde van creativiteit
• hoe stimuleer ik creativiteit in mijn organisatie ?  
• verbeelden van de huidige organisatie & transformatie naar de gewenste organisatie 

door middel van co-creatie met klei
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 Bečka

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