
HUIS VAN VERBEELDING

I N F O R M A T I E  E N  T A R I E V E N  

I N S P I R E R E N D E  V I S U E L E  S E S S I E  



Communicatie en gedrag in organisaties leidt vaak niet tot het gewenste resultaat. Verandertrajecten die
tot frustratie leiden bij management én medewerkers, vergaderingen waar in cirkels wordt gepraat, dure
bijeenkomsten waarvan de opbrengst binnen een dag weer is vervlogen. Na een jaar zeggen
medewerkers tegen elkaar: hier hebben we het al over gehad? Waarom is daar toen niets mee gedaan?

Huis van Verbeelding staat voor een andere aanpak. Door creativiteit en strategie te verbinden.
Een creatieve aanpak helpt om ineffectieve patronen te doorbrengen: een voorwaarde voor innovatie.
Ons team bestaat uit creatieve strategen. Dit maakt Huis van Verbeelding uniek. Ons team bestaat uit
professionals, afkomstig vanuit overheid en corporates. We kunnen snel analyseren, verbanden leggen
en tot de kern komen. En daarbij kunnen we óók nog eens goed tekenen.

OVER ONS



Nieuwe ideeën en doelen, maar er zit geen beweging in. Plannen liggen op de plank te versloffen.

Je wilt met iets beginnen maar weet niet precies waar en hoe. Van die momenten dat je voelt hoe

de waan van de dag je beïnvloedt. De automatische piloot maakt dat je team afdwaalt van de zaken

die jullie echt belangrijk vinden. Zo zonde! 

Het zou geweldig zijn om met het hele team de koppen bij elkaar te steken en de creativiteit eens

flink te laten stromen. Er zitten genoeg dwarskijkers, frisdenkers en oude-rotten-in-het-vak in het

team om tot mooie ideeën te komen en ook nog te verzinnen hoe ze uitgevoerd kunnen worden.

Dus de belangrijkste ingrediënten zijn aanwezig.

Hoe krijg je voor elkaar dat je als team eens op een andere manier gaat brainstormen? Wat kun je

doen om de nieuwe plannen echt nieuw te laten zijn en los te komen van wat er al is? Wat kun je

inzetten om buiten de gebaande paden te komen? Hoe zorg je dat alle teamleden zich gezien en

gehoord en dus deel van de plannen voelen zodat ze worden gedragen?

                             Een inspirerende visuele sessie biedt uitkomst!

INSPIRERENDE VISUELE SESSIE: 
VAN VRAAGSTUK NAAR CONCREET RESULTAAT MET
INTERACTIEVE WERKVORMEN



De trainingen die wij ontwerpen en faciliteren zijn praktisch, aansprekend en inspirerend voor jou

en je team. Live, op een inspirerende locatie, hybride of online mogelijk.

Onze talentvolle strategen zorgen voor relevante interactie en natuurlijk een ‘meeslepend’ visueel

verhaal dat jullie mee terug kunnen nemen. We hebben een vernieuwende en creatieve aanpak

waarin jullie zowel individueel als samen werken en waarin iedereen aan bod komt.

Vind je dit interessant en wil je weten hoe wij jullie inspiratievonkjes kunnen

aansteken? 

Of het nu om een korte inspirerende sessie gaat

of om de langere transformatie trajecten,

inspirerende visuele sessies bieden uitkomst. 

We bespreken vooraf met jou de verschillende

uitdagingen en doelstellingen waar je als team

of afdeling mee worstelt. Daarna ontwerpen we 

 één of meerdere sessies op maat en schetsen

we een duidelijk beeld van wat wij voor jullie

kunnen betekenen. 



INHOUD 

Samen met het team gaan we op ontdekkingstocht. Jullie nemen een situatie voor ogen

waarin er in het klein al eens gebeurde wat jullie voor ogen hebben. Wat gebeurde er? Wie

waren betrokken? Wat was jouw aandeel? Hoe zag het eruit? Met verhelderende vragen

brengen jullie methodisch de kracht die al in het team aanwezig is naar boven. Zo gaan jullie

op zoek naar haakjes waaraan we het uiteindelijke ideaal plaatje kunnen ophangen.

Vraagstuk



“A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.”—Yoko Ono.

Een vraagstuk los je niet op door vanuit de waan van de dag op zoek te gaan naar oplossingen. Dan

zit je er met je neus te dicht op. Ons brein is geneigd zo snel mogelijk van A naar B te denken.

Daarom komen we vaak op snelle, voor de hand liggende oplossingen. Maar dit zijn lang niet altijd

duurzame oplossingen.

Daarom helpen we jullie om van een afstandje te kijken. We zoomen uit om het grotere plaatje te

kunnen zien. We doen dit door een langere termijn droom of ambitie vast te stellen en dit te

vertalen in concrete uitkomsten. Over hoe het ideaal plaatje er over een aantal jaar uitziet.  Waar

merk je aan dat jullie het ideaal hebben bereikt? Wat doen jullie? Waar zijn jullie goed in? Op een

creatieve manier brengen jullie zelf in beeld hoe de gewenste situatie er over een aantal jaar uitziet.

Ideaal toekomstbeeld



Uitstralen

We keren weer terug naar het nu. Jullie weten wat jullie willen en ook waar jullie uit willen komen.

De vraag is nu hoe jullie het gaan uitstralen. 

 

Want om bij het ideaal plaatje uit te komen heb je het hele team, de hele afdeling of zelfs de hele

organisatie nodig en het begint bij jullie. Hoe gaan we jullie collega’s meenemen? Welk verhaal

vertellen jullie? Welke beelden gebruiken jullie? 

Kortom: hoe stralen jullie vanaf nu uit waar jullie straks met z’n allen willen zijn?



Verandering gaat niet over een nacht ijs. 

Daarom is het belangrijk om tijdens de

sessie goed stil te staan bij hoe jullie

verder gaan. Hoe duidelijker jullie voor

ogen hebben waar jullie gezamenlijk

willen uitkomen, hoe gemakkelijker en

leuker de weg er naartoe wordt. 

Concreet restultaat van de inspirerende visuele sessie

Wat jullie hierbij bedenken wordt ondersteund door het visuele eindverslag dat wij tijdens de

sessie/ reeks sessies hebben getekend. 

Deze visuele notulen nemen jullie mee terug om jullie verhaal te ondersteunen en collega’s mee

te nemen.



Ja, dit wil ik!

Zie je na het lezen van deze informatie voor je hoe een sessie als deze verloopt en ben je

geïnspireerd geraakt? Ben je nieuwsgierig geworden naar de creatieve krachten van jouw team? Voel

je de energie al borrelen en heb je tijdens het lezen je mouwen al opgestroopt? Of heb je een tof idee

dat je niet hebt teruggelezen en ben je benieuwd naar de mogelijkheden ervoor?  

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We denken graag met je mee of een inspirerende visuele

sessie voor jou de meest passende oplossing is. 

En wie weet… inspireren wij elkaar binnenkort!



INVESTERING

DAGDEEL 

- Voorbereiding op maat

- Materialen voor de groep

- Creatieve werkvormen

- Begeleiding van de sessie

- Visuele opbrengst

- Introductie van toepassingen

€ 1500 ex BTW (10-20 personen)

DAG 

- Voorbereiding op maat

- Materialen voor de groep

- Creatieve werkvormen

- Begeleiding van de sessie

- Visuele opbrengst

- Introductie van toepassingen

€ 2200 ex BTW (10-20 personen)



Is de groep groter?

Bij speciale evenementen, 
met grote groepen (soms

wel 100 personen), of
meerdere parallelsessies,

bespreken we de vorm van
onze bijdrage op maat. Met

meerdere begeleiders.



Training Zakelijk Tekenen of Teken je Les

Online training Zakelijk Tekenen en Tekenen zonder Talent

Live getekend verslag (visuele notulen) van uw bijeenkomst

Een praatplaat op maat of getekende presentatie (digitaal getekend)

Visueel beleid

Training  Visueel Notuleren en customer journeys

EXTRA MOGELIJKHEDEN

Interesse? We maken voor u een voorstel op maat.



VOORBEELDEN



Wij begrijpen hoe belangrijk een creatieve omgeving is!

In het centrum van Den Haag hebben wij ons Huis van Verbeelding. Een frisse en kleurige ruimte, speciaal
voor mensen die in een uitnodigende omgeving aan de slag willen.  De ruimte is ook beschikbaar voor
onze trainingen. 

Als je een training boekt kun je met een aantrekkelijke korting gebruik maken van deze creatieve ruimte
met goede koffie. Uiteraard komen we ook in-company. 

Vraag naar onze interessante combi-deals!

DEZE SESSIE VOLGEN IN EEN CREATIEVE

RUIMTE?



ONZE DIENSTEN

SESSIE BEGELEIDING
Facilitators van creatieve teamsessies
(missie, visie, strategie en richting,
teamkwaliteiten, organisatiecultuur, LEAN
traject, visuele klantreis).

WORKSHOPS en TRAININGEN
Zakelijk tekenen, visueel notuleren, creatief
denken, teken je les, collegetour creative
changemakers

LIVE GETEKEND VERSLAG
Tijdens uw bijeenkomst live getekende
'notulen' met de opbrengst van de sessie

ONLINE ACADEMIE
Doorlopende cursus zakelijk tekenen, voor
individuele inschrijvers

CHAOS IN DE ORDE
De podcast voor creative changemakers, én
het jaarlijkse werkfestival

www.huisvanverbeelding.nl
www.huisvanverbeelding-academy.nl

 
www.tekenjeles.nl

 
www.chaosindeorde.nl

http://www.huisvanverbeelding.nl/
http://www.huisvanverbeelding-academy.nl/
http://www.tekenjeles.nl/
http://www.chaosindeorde.nl/

