
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  C R E A T I E F  D E N K 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 een training Creatief Denken leer je technieken om de creatieve denkkracht van jezelf en je

team te vergroten. Dat betekent dat jullie voorbij de standaardoplossingen leren denken en

daardoor met hagelfrisse ideeën en hernieuwde energie aan de slag gaan.  

De training is praktisch, aansprekend en inspirerend voor jou en je team. Live, op een

inspirerende locatie, hybride of online mogelijk.

Vooraf spreken we goed door waar jullie je in vast willen bijten. De workshop is altijd op maat en

sluit aan bij een actueel vraagstuk dat jullie hebben. En het mooie is dat jullie na afloop niet

alleen interessante oplossingen hebben gevonden, maar ook de tools in handen hebben om

voortaan zélf inspirerende sessies te creëren. 

Vind je dit interessant? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om te sparren over een creatieve

sessie op maat.

                             Out of the box denken met je team !

TRAINING CREATIEF DENKEN:
OUTSIDE THE BOX LEREN DENKEN MET JE TEAM



‘We moeten wat vaker out of the box denken!’  Het is een gevleugelde uitspraak in de organisaties

waar wij komen. Wat eigenlijk wordt bedoeld is: laten we binnen onze kaders, regels, afspraken en

protocollen zoeken naar een klein beetje ruimte. Misschien kunnen we daarbinnen nog een heel

klein beetje afwijken van alles wat we altijd al doen.

Er is niets mis met kaders. Sterker nog, organisaties en bedrijven kunnen niet zonder, omdat

mensen niet zonder kunnen. We willen de wereld om ons heen met zo min mogelijk moeite kunnen

begrijpen. Kaders en hokjes helpen ons daarbij, het maakt onze omgeving overzichtelijker. In het

luchtledige zweven en ons constant afvragen hoe we de wereld moeten interpreteren, vinden we

maar niets. We willen houvast en antwoorden.

In onze kennismaatschappij, waar delen van ons

werk steeds vaker door computers wordt

overgenomen, wordt creatief denken steeds

belangrijker. Organisaties en bedrijven staan

voor de uitdaging om door middel van

vernieuwend leiderschap het creatieve

denkvermogen van medewerkers te stimuleren,

in een omgeving die niet altijd gewend is aan

creatieve ruimte.



CREATIEF DENKEN AANLEREN EN STIMULEREN
In deze snel veranderende wereld wordt van ons gevraagd om te blijven vernieuwen. Stilstaan is geen

optie voor organisaties en bedrijven die levensvatbaar willen blijven. 

Aan de ene kant hebben we een opgetuigde systeemwereld met werknemers, die zijn getraind om de

omstandigheden zoveel mogelijk te beheersen, risico’s te vermijden en aan kwaliteitseisen te voldoen.

En aan de andere kant hebben we een uitdaging om wendbaar te zijn en flexibel te denken, zodat we

ons kunnen voorbereiden op de toekomst. 

Dat betekent: 

Creatief denken stimuleren!



Maar… Wij zijn hier niet zo creatief’, of ‘ik ben nooit echt creatief geweest’. Veel mensen geloven

dat creativiteit een bijzonder aangeboren talent vereist, waardoor ze niet geloven dat ook zij creatief

zijn. Het lijkt veel makkelijker om kritisch te zijn. 

Creatief denken sluit kritisch denken niet uit.

Integendeel. Het gaat juist heel goed samen. Je kunt de afwisseling trainen tussen het zoeken naar

kansen en mogelijkheden en het kritisch beoordelen van de bruikbaarheid daarvan.



Creatief denken is een vaardigheid die je kunt aanleren en stimuleren. 

Het betekent dat je denkstrategieën toepast die je helpen om buiten je gebaande kaders te denken.

Dit stelt je in staat om anders te kijken, anders te denken waardoor je open staat voor nieuwe ideeën.

Door je creatieve denkvermogen te stimuleren leer je flexibel om te gaan met problemen en

uitdagingen. Zonder dat je alles van tevoren weet of kunt voorspellen, leer je te focussen op

mogelijkheden en kansen.



INHOUD VAN DE TRAINING

In de training Creatief Denken gaan we aan de slag met: 

-      Het begrijpen van je creatieve brein; 

-      Het leren stellen van vragen die creativiteit ontlokken;

-      Werkvormen die je helpen om buiten de gebaande paden te denken;

-      Manieren waarop je ideeën kunt verzamelen, beoordelen en omzetten in actie. 



Wij hebben er superveel zin in om samen met jullie op zoek te gaan naar vernieuwing en innovatie.

Om samen buiten de lijntjes te kleuren en de boel op te schudden en te versnellen zodat jullie

weer bruisend aan de slag gaan.   

Voel je het al kriebelen? 

Krijg je zin om dat ene uitgekauwde vraagstuk nu eens echt anders aan te gaan pakken? 

Wil jij weten waartoe jouw team in staat is en tot welke hoogtes jullie samen kunnen komen? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We denken graag met je mee of een training Creatief

Denken 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.



Wij geven jullie creatieve, interactieve sessies vorm. Of dit nu een sessie van een dagdeel of

een dag is, of zelfs een driedaagse design sprint of social hackathon.  

Live getekend verslag (visuele notulen) van jullie sessies, of een praatplaat na afloop 

Training Zakelijk Tekenen om zelf procestekeningen, praatplaten en visuele notulen te leren

maken

Online training Zakelijk Tekenen (individueel te doorlopen)

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 TRAINING 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/

