Plezier EN prestatie!
Het draait in de huidige economie niet langer om spierkracht, maar om creativiteit,
ontwikkeling, dienstbaarheid en klantvaardigheid. In de praktijk komt het erop neer dat
organisaties een inspirerende omgeving dienen te beiden, waarin kansen en uitdagingen
worden geboden.
In toenemende mate ziet men dat bedrijven zich meer gaan bekommeren om plezier in het
werk. Opmerkelijk is dat plezier en het leveren van prestaties niet langer worden gezien als
tegengestelde krachten. Plezier wordt steeds meer als randvoorwaarde beschouwd om te
kunnen presteren. Plezier en prestatie versterken elkaar zelfs!!
Inspiratiedag
De inspiratiedag is bedoeld om eens een dag te ‘ontsnappen’ aan de wereld waar je dagelijks
in leeft met zijn vaste rituelen, routines en regels. Tijdens deze dag gaat het om de
deelnemers zelf en het team en komen er vragen aan bod als: wat inspireert je? waar heb je
plezier in? waar krijg je energie van? wat bindt jullie ? en ….… waar droom je van!
Met behulp van diverse opdrachten en oefeningen wordt spelenderwijs en op creatieve wijze
gewerkt aan de 3 thema’s welke de rode draad van de dag vormen: talent, toekomst, team!
Je maakt op deze dag een persoonlijk ontdekkingsreis! Je ontdekt wat loslaten van de
dagelijkse dingen en het out-of-the–box denken je oplevert. En het resultaat van deze dag is
dat de teamband, het wederzijds inzicht, vertrouwen en begrip wordt versterkt.
Innovatie op de werkvloer!
Hoe bereikt u dat? U bereikt dat ondermeer door de creatieve denkkrachten van uw
medewerkers te stimuleren. Als u zich wilt blijven ontwikkelen en wilt onderscheiden ontkomt
u er niet aan om aandacht te geven en ruimte te maken voor creativiteit en innovatie.
Maak kennis (vanaf 1 dagdeel tot 3 dagen) met creatief denken en creatieve vaardigheden.
Met behulp van technieken, oefeningen en instrumenten wordt uw eigen creativiteit en dat van
uw medewerkers geactiveerd. Een belangrijk deel van de opgedane kennis en ervaringen zijn
inzetbaar in uw dagelijkse praktijk. U zal ervaren dat het creatieve denkniveau van uw
medewerkers zichtbaar omhoog gaat. Het levert u op: plezier, energie en een beter resultaat!!
Informeer naar de mogelijkheden en ‘tips-trics-tools’ van het creatief denken.
Bent u op zoek naar een bijzondere plek voor uw teambijeenkomst kijk dan op de nieuwe
website van kunstwerkruimte.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen of via de mail met Inge Bečka.
En kijk ook eens op de website creativiteit in context.
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