
HUIS VAN VERBEELDING

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

L I V E  G E T E K E N D  V E R S L A G



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



MEER BETROKKENHEID EN EEN CONCRETE OPBRENGST
MET EEN LIVE GETEKEND VERSLAG
Je hebt een belangrijke meeting, een presentatie, bijeenkomst of congres georganiseerd. Het is

gelukt om die ene toffe keynote speaker te krijgen, het programma is dynamisch, de locatie ziet er

gelikt uit en de hapjes zijn vegan. Nu ben je nog op zoek naar een creatieve manier om een grote

impact en blijvende indruk te maken. Dan bel je Huis van Verbeelding! 

We werken met een groep talentvolle strategen en analytici, die óók nog eens mooi kunnen

tekenen. We zijn verschillend: lang, kort, man, vrouw, sportief, casual en tuttebel. Met achtergronden

in Communicatie, HR, Bedrijfsvoering, IT, Financiële en arbodienstverlening, Projectmanagement en

Wet- en regelgeving. Stuk voor stuk creatievelingen met de drive om organisaties een beetje mooier

te kleuren. Gespecialiseerd in het  levendig verbeelden van complexe informatie. 

Wij zijn thuis in veel thema's: duurzaamheid, omgevingswet, zorg, onderwijs, maatschappelijke en

sociale vraagstukken, data en IT.

Laat ons een live verslag tekenen. 

Verras, raak en vermaak je publiek, maar belangrijker: voorkom dat de inhoud van de sessie

wordt vergeten. Het kleurrijke eindresultaat is aantrekkelijk en insta-proof.



DE VOORBEREIDING

We bellen, zoomen of komen langs voor

een intake. We bespreken het thema, de

context, de agenda, eventuele sprekers,

de werkvormen, de doelgroep en je

specifieke wensen voor het

verslag. Tijdens dit gesprek beginnen de

eerste beelden al te ontstaan voor de rode

draad van het verslag. Als je zelf al

duidelijke beelden voor ogen hebt,

kunnen we deze ook in het verslag

integreren.  

Events vinden live, online en hybride plaats. Voor onze tekenkunsten maakt het geen verschil. Als wij

live aanwezig zijn bij het event tekenen wij op meters lang papier of digitaal en wordt dit

geprojecteerd op een scherm. Als we online aanwezig zijn, maken wij een digitaal verslag.



We bereiden ons natuurlijk goed voor door thuis research te doen naar het thema, de sprekers en de

verschillende perspectieven. We denken verder over passende beelden en de indeling van ons

canvas. Op de dag zelf komen we goed beslagen ten ijs. 

Ook voor wat betreft de materialen hebben we een plan. Ieder heeft zo z’n voorkeuren, maar we

nemen onze eigen spullen mee: mooi papier, inkt- en acrylstiften, pastel, potlood, pen, tape, post-its,

een schaar en reserve inkt.





EEN CONCRETE OPBRENGST

Tijdens het event zien deelnemers live hoe presentaties, opbrengsten uit break-out sessies

en bijdragen uit het publiek een plek krijgen op het papier of in het digitaal getekende

verslag. We luisteren kritisch, vatten samen en brengen de essentie van de sessie tot

leven met beelden. Wij zijn analytisch en kunnen goed filteren wat de hoofd– en bijzaken

zijn. Jargon is ons niet vreemd en we verhelderen processen. De verhalen en de rode draad

van de dag krijgen kleur en worden beter onthouden. 

Na afloop van de sessie heb je direct een inspirerend en tastbaar eindverslag

om te verspreiden.



BLIJVENDE IMPACT

Een visueel verslag is zowel geschikt als concrete opbrengst van een grote bijeenkomst, als

van een kleinere meeting, waarvan je de resultaten wil delen met collega’s of als startpunt

wil gebruiken voor het vervolgtraject.  

Heb je interesse in een live getekend verslag om jouw events, presentaties, bijeenkomsten

en congressen levendig en onvergetelijk te maken?  Wil je onze experts en analytici met

tekentalent wel eens live of digitaal aan het werk zien? Ben jij gecharmeerd van een

inspirerend en tastbaar eindresultaat om (van) te houden én te delen? 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek om de mogelijkheden te

verkennen!



INVESTERING

Live Tekenen tijdens sessie,

bijeenkomst, overleg, seminar:

- Dagdeel of dag

- Live, online of hybride

- Voorbereiding op inhoud

- Materialen 

- De tekenaar werkt digitaal of op papier

aan een visueel verslag van jullie sessie

 

Dagdeel: € 750 ex BTW 

Dag: € 1250 ex BTW



Live tekenen tijdens

Design Sprints, Social Hackathons, Heidagen: 

- 1 tot 3 dagen aan één stuk

- Live, online of hybride 

- Eén of meerdere tekenaars

- Gezamenlijke voorbereiding op inhoud 

- Materialen 

- De tekenaar werkt samen met jullie facilitator

(of wij zetten een facilitator voor jullie in!) 

- De tekenaar ondersteunt groepen tijdens het

proces met tekeningen, concepten en

prototypen

- De tekenaar werkt aan een visueel

eindresultaat om te delen met anderen

Offerte op aanvraag: maatwerk

INVESTERING



EXTRA MOGELIJKHEDEN

MOBIELE TEKENWAND: Willen jullie een verslag op groot papier en is er geen geschikte wand?

Huur via ons een mobiele tekenwand van 3 meter (€50 per dag) 

WORKSHOP ZAKELIJK TEKENEN: als onderdeel van uw bijeenkomst of na afloop.

PRAATPLAAT OP MAAT: na afloop een of een aantal beelden digitaal laten tekenen. Handig ter

ondersteuning van nieuwsbrieven, social media of het afdrukken van tekeningen op bijvoorbeeld

mokken, tassen, etc.

EXTRA: een tekenaar die tijdens de pauzes/informatiemarkt in gesprek gaat met deelnemers en

vastlegt wat deelnemers dromen, frustreert van de organisatie vinden, etc.

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.

Wil je een creatieve brainstormsessie met je team? Je jaarplan al tekenend uitwerken? Creatieve  
werkvormen in je sessie toepassen? Je presentatie of vergadering ervaren in een ‘anders dan
anders vergaderruimte’? Je huurt Huis van Verbeelding voor een dagdeel of dag. 

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!

ANDERS DAN ANDERS?



ONZE DIENSTEN

TRAININGEN
Zakelijk tekenen, visueel notuleren, creatief
denken, teken je les, creative changemakers
class

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

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/

