Maak tijd voor creativiteit
Maak nu tijd & ruimte voor een waardevolle investering in uw bedrijf; investeer in de competentie
creativiteit. Omdat blijkt dat creativiteit het succes van uw organisatie vergroot.
Creatief Denken in 1 dag!
Tijdens deze training wordt duidelijk dat creatief denken geen gave is, maar een vaardigheid die
iedereen zich eigen kan maken. Je leert via verschillende methoden, technieken en werkwijzen
de gangbare paden te verlaten en je eigen creativiteit te vergroten. Iedereen kan creatief leren denken
en nieuwe mogelijkheden zien. Deze basistraining van een dag is geschikt voor iedereen die de
toegevoegde waarde van creativiteit van mensen in organisaties inziet, en daar direct mee aan de slag
wil gaan. Lees meer
Brainstormen met resultaat | gratis workshop Dialogues House| 27 januari 2011
Uit eigen ervaring weet ik dat brainstormen in de praktijk soms niet meer is dan even snel een
‘rondje’ langs de deelnemers met de vraag of men nog een idee heeft. Vrijwel nooit komt uit een
dergelijke brainstorm iets nieuws en verrassends. De reden hiervan is simpel. Lees meer
Appreciative Inquiry | gratis Informatie & Inspiratiebijeenkomst | 20 januari 2011
Stel je eens voor... als mensen elkaar zouden aanspreken op ieders kracht, passie en potentie, in
plaats van op hun gebreken en tekortkomingen. Als mensen niet langer moeten veranderen, maar de
ruimte krijgen bij te dragen aan een gewenste toekomst. Wilt u hier meer van weten, dan bent u van
harte welkom op de AI Informatie- en Inspiratiemiddag op 20 januari 2011 van 14.00 – 17.00 uur in
Seats2Meet Maarssen. Deze middag wordt georganiseerd door de deelnemers van het AI netwerk.
Bekijk in de bibliotheek van TNO MC het AI-Magazine.
U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst van 20 januari 2011.
Programma
13:30 Ontvangst bij Seats2Meet Maarssen
14:00 Inleiding AI 100 ambitie (Kees Ahaus, directeur TNO Management Consultants)
Onderbouwing Appreciative Inquiry als benadering en methode voor organisatieontwikkeling
14:30 Casus “Appreciative Inquiry in de praktijk”
14:40 Uitwisselen van ervaringen
15:00 Pauze
15:30 Toelichting AI 100 Actieleertraject
16:00 Ruimte voor individuele vragen en persoonlijke kennismaking
17:00 Afsluiting

Kunstwerkruimte
Ben je op zoek naar een bijzondere ruimte voor een vergadering, teambijeenkomst
of ‘heisessie in de polder’? Kijk dan eens op kunstwerkruimte, een prachtige
stolpboerderij omringd door weilanden gelegen in werelderfgoed de Beemster.
Kijk voor meer info op creativiteit in context.
En informeer naar de mogelijkheden bij Inge Bečka.
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