
HUIS VAN VERBEELDING
I N F O R M A T I E  E N  T A R I E V E N

T R A I N I N G E N  Z A K E L I J K  T E K E N E N  



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



IN-COMPANY TRAININGEN ZAKELIJK TEKENEN: 
VAN LANGS ELKAAR HEEN NAAR OP ÉÉN LIJN
Onze trainingen zakelijk tekenen zijn erop gericht om jullie te leren hoe je zakelijke informatie om  kunt

zetten in heldere, aantrekkelijke beelden die bij de doelgroep, het doel, de werkinhoud en jullie team of

organisatie passen. 

Zakelijk tekenen is een tool en geen doel. Het gaat erom dat je je boodschap, visie, strategie, projectplan,

afspraken of presentatie kunt ondersteunen met tekeningen, zodat iedereen voor zich ziet wat er wordt

bedoeld en verwacht. Je leert van ons niet alleen tekenen, maar ook communiceren. Wat tussen zender en

ontvanger kan veel misgaan. De kneepjes en handvatten die je van ons leert, lenen zich ook uitstekend om

interne processen, of bijvoorbeeld een klantreis uit te tekenen. Op die manier kun je ze letterlijk eens kritisch

bekijken en verbeteren.  

De trainingen zijn praktisch, aansprekend en inspirerend voor jou en je team. 
Live, op een inspirerende locatie, hybride of online mogelijk.



ZAKELIJK VISUEEL COMMUNICEREN
We hebben ze allemaal: van die

overleggen die eindeloos lijken te duren,

saaie presentaties die bestaan uit lappen

tekst, discussies tussen collega's die niet

lekker lopen, omdat je elkaar net niet 

 helemaal begrijpt. Het is precies niet

duidelijk waar het over gaat omdat taal

verschillende beelden bij mensen

oproept, het lukt niet om tot

overeenstemming en afspraken te komen,

de energie lekt weg en na afloop blijf je

gefrustreerd en ongeïnspireerd achter.  

Hoe fijn zou het zijn om deel te nemen aan een energiek overleg waar je allemaal hetzelfde beeld

voor ogen hebt? Om een presentatie te geven of krijgen die tot de verbeelding spreekt? Om tijdens

een ingewikkeld gesprek uit te kunnen tekenen waar de crux zit? 

Op een simpele manier op één lijn komen.  Dat kan!



In de loop der jaren zijn we in ons werk steeds meer geschreven taal gaan gebruiken. 

We schrijven rapporten, plannen, verantwoordingen, beleid en mails, eindeloos veel mails. 

Dat is best vreemd want uit onderzoek blijkt dat mensen 80% onthouden van wat zij zien. Slechts 20%

van wat zij lezen en 10% van wat zij horen blijft hangen. 

Met andere woorden: ons brein is gek op beelden. 

Ruim 90 % van de informatie die ons brein oppikt is visueel en wij verwerken beelden 60,000 maal

sneller dan tekst. 

Het is dus de hoogste tijd om de drie manieren van informatieverwerking – zien,

lezen en horen – te combineren. Bij voorkeur samen met je collega’s, zodat je

samen zakelijk visueel kunt communiceren.

Omdat zakelijk tekenen een nieuwe vaardigheid is, die van je brein behoorlijke inspanning vraagt,

bieden wij jullie bij voorkeur een training aan die verspreid is over een aantal maanden. Zo kun je

tussentijds oefenen en integreren in je werk. Ook loop je vast en zeker tegen zaken aan, waar we je

dan weer mee verder kunnen helpen. Zo zorgen we dat jullie ook ECHT aan de slag gaan met visueel

communiceren.   



INVESTERING PER TRAINING 

 

ZAKELIJK TEKENEN
TRAINING [FAVORIET]

ZAKELIJK TEKENEN 
BASIS

ZAKELIJK TEKENEN
PROEVERIJ  

3 Trainingen, om het zakelijk
tekenen écht te integreren in
de werkwijze
Basis Zakelijk Tekenen  
Procestekenen en praatplaten 
Live visueel samenvatten 
Tussen iedere training zit 4 -  6
weken tijd om te oefenen en
te ervaren waar deelnemers
extra hulp bij kunnen
gebruiken
Materialen (stiften, etui,
schetsboekje, hand-out)

€ 595 ex BTW per deelnemer 

Minimaal 10 deelnemers -
maximaal 15 deelnemers
Live en online mogelijk

Training van 1 dag
Zakelijk Tekenen met
basisvormen
Voorbeelden van zakelijke
toepassingen
Jargon omzetten in beeldtaal
Aan de slag met eigen
actueel vraagstuk praktijk 
Materialen (stiften, etui,
schetsboekje, hand-out)

€ 275 ex BTW per deelnemer 

Minimaal 10 deelnemers -
maximaal 15 deelnemers
Live en online mogelijk

Workshop van 60 minuten tot 3
uur
Leren Zakelijk Tekenen met
basisvormen
Prima in te passen in teamdag
of seminar
Met kleine groep of volle zaal 
Materialen in overleg

Offerte op aanvraag

Live en online mogelijk



INHOUD VAN DE TRAINING

In de training Zakelijk Tekenen nemen we jullie mee in de wondere wereld van het beeld.

We leggen uit wat zakelijk visueel communiceren is, hoe je het kunt inzetten en waarom

het werkt. Jullie gaan meteen zelf aan de slag met het visueel alfabet. Want hoewel we

eerder konden tekenen dan schrijven, voelt het vaak toch nog onwennig aan. Dus we starten

direct met tekenmeters maken!

We leren jullie een eenvoudige, zakelijke

tekenstijl aan, die professioneel overkomt.

Helderheid staat voorop.

Het gaat ons tenslotte om betere 

communicatie, het kantoor hoeft geen 

museum te worden.

Wel leren we je direct enkele kneepjes

waarmee je tekeningen aantrekkelijk zijn

om naar te kijken! 

Theorie en visueel alfabet



In overzichtelijke stappen leren jullie om de elementen van zakelijke communicatie in beeld te

brengen. Wie, wat, waar, waarom, wanneer, hoe en hoeveel, ze komen allemaal aan bod. En

natuurlijk werken we samen toe naar jullie inhoud en dagelijkse praktijk. Want waarschijnlijk

gebruiken jullie complexe taal en vakjargon. Toch wel handig als je daar ook beeld bij hebt! 

Iconen, figuren en vakjargon



Na de eerste dag hebben jullie de basis van het

zakelijk tekenen onder de knie.  Nu werken we

aan de hand van actuele onderwerpen in jullie

team aan verschillende praktische toepassingen.  

Zo leren jullie om processen aantrekkelijk en

verhalend uit te tekenen, een visie te vertalen in

praatplaat en om goede visuele samenvattingen

te maken. Dit kan live zijn, tijdens een overleg, of

na afloop.  

 

Zakelijke visuele communicatie: toepassingen 

Tijdens de training bouwen we een

beeldenbibliotheek op met zakelijke visuele

communicatie die bij bij de uitdagingen van jullie

team en organisatie past.



Naast het maken en uitbreiden van

passende beeldtaal, kijken we naar de

ingrediënten van een goed visueel

verslag. Leren om kritisch te luisteren,

hoofd- en bijzaken te scheiden, samen te

vatten en de essentie van een verhaal tot

een mooi in beeld te brengen. Ook staan

we stil bij het maken van letters, indeling

van het papier, canvas of digitaal beeld

en de opzet van een notulen als deze. 

 

Visueel notuleren

Zodat jullie daarna aan de slag kunnen en zelf een inspirerend en tastbaar eindresultaat van een

bijeenkomst, vergadering, sessie, congres, event of presentatie kunnen maken! 

Oefening baart natuurlijk kunst (!) maar na afloop kunnen jullie vooraf of tijdens gesprekken,

overleggen en presentaties tekeningen maken die de boodschap ondersteunen en verhelderen. Zo

krijgen jullie collega's, partners en cliënten mee.



Is de groep groter?
 

Bij speciale evenementen, 
met grote groepen (soms wel

100 of meer personen), of
meerdere parallelsessies,

bespreken we de vorm van
onze bijdrage op maat. 



Naast de in-company trainingen die we verzorgen, kun je ook individueel (of met een team)

deelnemen aan onze zeer uitgebreide online cursus Zakelijk Tekenen. 

Benieuwd? Neem een kijkje in onze academie en bekijk de reviews van mensen die je voor

gingen: www.huisvanverbeelding-academy.nl/zakelijk-tekenen

LIEVER INDIVIDUEEL STARTEN MET TEKENEN?

- 6 modules met in totaal 30 lessen
- Wekelijks toegang tot de volgende les
- Bij iedere les een hand-out
- Toegang tot de besloten facebookgroep, waar je inspirtatie kunt opdoen en gesteund wordt
door medecursisten
- BONUS: Cursus "Tekenen zonder talent" t.w.v. € 139

€ 499 ex BTW (volledig online)
€ 599 ex BTW (met live trainingsdag)

Aanmelden kan via: www.huisvanverbeelding-academy.nl/zakelijk-tekenen 

ONLINE CURSUS ZAKELIJK TEKENEN

http://www.huisvanverbeelding-academy.nl/zakelijk-tekenen
http://www.huisvanverbeelding-academy.nl/zakelijk-tekenen


EXTRA MOGELIJKHEDEN

INSPIRERENDE VISUELE SESSIES: we werken in de groep al tekenend aan een vraagstuk, op zoek

naar een uitkomst. Denk aan thema's als: "waar staan we voor en waar gaan we voor?",

meerjarenstrategie, strategische personeelsplanning, customer journey, hoe zien wij...

(leiderschap, de toekomst van belonen, duurzame inzetbaarheid etc). Hierbij staat de inhoud

voorop en gebruiken we het tekenen in werkvormen om tot antwoorden te komen 

PRAATPLAAT OP MAAT: jullie visie of strategie omgezet in een beeldverhaal (digitaal getekend)

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 TRAINING VOLGEN IN EEN CREATIEVE

RUIMTE?



ONZE DIENSTEN

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

SESSIE 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/

