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gratis POSTERS



5 posters voor meer creativiteit en inspiratie op je werkplek. 
 
Print ze uit op A3 en hang ze op. Boven je bureau, in de gang, naast de 
koffieautomaat. Ze zijn bedoeld om jou en je collega's positief te prikkelen. 
 
Want we worden in ons werk al snel opgeslokt door de waan van de dag. En in
die waan vergeten we weleens open te staan voor nieuwe ideeën. Het goede 
nieuws is: je kunt met kleine veranderingen een groot verschil maken op je 
werkplek. 
 
3 TIPS voor een inspirerend en stimulerend werkklimaat: 
 
 

TIP 1

TIP 2

TIP 3

Spreek tot de verbeelding 
Doorbreek de informatiestroom en begin inspirerend te 
communiceren. Gebruik bijvoorbeeld tekeningen om je boodschap te
verduidelijken. Dit is voor jou leuker, maar óók voor je collega's.  
Zakelijk tekenen leren? www.huisvanverbeelding-academy.nl 
Je kunt ook eens met je hele team een workshop volgen.

Inspirerend Leiderschap begint bij jezelf 
Emoties zijn besmettelijk. Ook jouw emoties. Daarom is het belangrijk
om goed voor jezelf te zorgen. Voel jij je gestresst en opgejaagd? De 
mensen met wie jij werkt voelen dit haarfijn aan.  
Jouw energie heeft invloed op de energie van anderen.  
Neem daarom af en toe bewust afstand van je werk. Even lummelen 
mag best.  

Strategische doelen bereiken via creatieve wegen 
Meerjarenstrategie, strategische personeelsplanning, 
 toekomstbestendige visie en missie. Onderwerpen die we geneigd 
zijn vooral rationeel te benaderen. Daarmee sluiten we een deel van 
ons denkvermogen buiten. Door te kiezen voor creatieve wegen 
ontstaat er meer energie en inspiratie. Lastig? Laat je sessie dan 
begeleiden door een facilitator. www.huisvanverbeelding.nl
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Live getekend verslag tijdens uw bijeenkomst of sessie 
In Company workshops in zakelijk tekenen, storytelling, creatief denken
Praatplaten en getekende presentaties in opdracht
Creatieve facilitators voor uw sessie
Jaarprogramma Inspirerend Leiderschap

Online cursus Zakelijk Tekenen
Online cursus Tekenen zonder Talent


