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INSPIRATIE, INTERACTIE EN ZELF AAN DE SLAG 

 

Ben je opzoek naar een inspirerende presentatie of workshops tijdens congres,  

teambijeenkomst of klantendag? 

  

Wij geven inspirerende workshops die geschikt zijn voor zowel kleine als grote groepen en 

hebben een tijdsduur van 45 tot 90 minuten. 

  

Bij al onze workshops geldt: 

 

✓ Wordt verzorgd door een inspirerende spreker 

✓ Leer je dingen waar je iets mee kunt in de praktijk 

✓ Is er interactie, alle ruimte voor vragen en ga je in de meeste gevallen zelf aan de slag 

✓ Zijn in een ontspannen sfeer en er zal ook zeker gelachen worden 

 

Je kunt kiezen uit de volgende presentaties en workshops: 

 

Workshop 1. Leer echt creatief denken 

Workshop 2. Rust in je hoofd / Haal het optimale uit je brein 

Workshop 3. Los ieder probleem op door het stellen van de juiste vraag. 

 

Als je graag een andere workshop wilt, laat het ons weten, dan maken we iets op maat. 

 

Bekijk de volgende pagina’s voor de mogelijkheden. 

 

 

TREFWOORDEN  

 

Inspirerend Herkenbaar 

Toepasbaar in je werk Interactief 

Zelf aan de slag 

Vergroot je denkkracht 

Ontspannen sfeer 
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WORKSHOP 1  

LEER ECHT CREATIEF DENKEN 

 

Logica brengt je van A naar B, creativiteit brengt je op plaatsen waar je nog nooit bent 

geweest. 

 

Creatief denken kun je gebruiken als: 

✓ Je op zoek bent naar een goede oplossing voor een (onoplosbaar) probleem 

✓ Je graag vernieuwend en onderscheidend wilt zijn 

✓ Je wilt onderzoeken of het niet beter, goedkoper, sneller, leuker of anders kan 

✓ Je met een frisse blik om je heen wilt kijken: werk, product, bedrijf, of prive 

 

Leer creatief te zijn in iedere situatie. 

 

In deze workshop leer je één of meerdere eenvoudige creatieve denktechnieken die je 

kunt toepassen in je dagelijks werk, bij het brainstormen of privé.  

Kenmerken van de workshop: 

✓ Leuke start om iedereen gelijk in de juiste mindset te krijgen 

✓ Inspirerende en interactieve inleiding 

✓ Zelf aan de slag met één of meerdere technieken 

✓ Voldoende mogelijkheden om vragen te stellen 

✓ Een leuke afsluiting, waardoor je  nog eens terugdenkt aan deze sessie 

✓ De geleerde technieken op papier mee naar huis, zodat je deze kunt toepassen 

 

Een leuke workshop waar je de volgende dag al direct mee aan de slag kunt! 

 

TREFWOORDEN 

 

 

 

Humor 

Frisse blik 

Problemen oplossen Anders kijken 

Zelf aan de slag Interactief 

Denkpatronen doorbreken 

Praktisch toepasbaar 

Vernieuwing 

Out of the box 

Onderscheidend zijn 
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WORKSHOP 2 

RUST IN JE HOOFD / HAAL HET OPTIMALE UIT JE BREIN 

 

Heb je jezelf wel eens afgevraagd waarom: 

 

✓ Je soms de hele dag met je email bezig bent? 

✓ Niet toekomt aan de dingen die je echt belangrijk vindt? 

✓ Het soms zo moeilijk is om van je telefoon af te blijven? 

✓ Je collega steeds dezelfde fout blijft maken, zonder dat hij dat zelf in de gaten heeft? 

 

In deze inspirerende sessie ga ik je meenemen in een verhaal over 4 breinen 

 

Om het optimale uit je brein te halen is het belangrijk dat je rust in je hoofd hebt. 

 

Je gaat o.a. leren hoe je voor jezelf een breinvriendelijke werkdag inruimt. Hoe je door slim 

te “vertragen” meer gedaan krijgt en tevens een hogere kwaliteit zult leveren.   

 

Wat levert rust in je hoofd voor je op: 

 

✓ Je werkt op een prettige en ontspannen manier 

✓ Je werkt met volle aandacht zodat je meer gedaan krijgt 

✓ Je levert een nog hogere kwaliteit, zaken gaan in één keer goed 

✓ Je hebt ruimte in je hoofd om na te denken en te komen tot goede ideeën 

 

Creëer rust in je hoofd, blijf energiek en haal het optimale uit je werkdag! 

 

 

. 

TREFWOORDEN 

 

 

 

Betere focus Betere concentratie Fouten voorkomen 

Werkomgeving : Kantoortuin Technologie : Smartphone 

Gedrag Fitter de hele dag door Minder stress 

Rust in je hoofd Stoorzenders 
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WORKSHOP 3 

LOS IEDER PROBLEEM OP DOOR HET STELLEN VAN DE JUISTE VRAAG 

 

Loop je weleens tegen zaken aan die je graag zou willen veranderen? 

 

Wil je bijvoorbeeld; 

 

✓ Veel minder tijd kwijt zijn aan je e-mail 

✓ Vaker ongestoord kunnen werken 

✓ Terugkerende problemen oplossen 

✓ Minder in overleg of vergaderingen zitten 

✓ Situaties waar je jezelf aan ergert veranderen  

✓ Meer tijd creëren voor de dingen die je echt belangrijk vindt 

 

Creëer jouw ideale werkdag door zaken anders, beter en slimmer te doen! 

 

Om morgen slimmer te kunnen werken zul je vandaag problemen moeten oplossen en 

manieren moeten vinden om dingen slimmer te doen. In deze workshop leer je een prak-

tische techniek die je helpt om stap voor stap jouw ideale werkdag te creëren.  

 

Wat levert deze workshop voor je op? 

 

✓ Je gaat problemen voorkomen en oplossen 

✓ Je gaat dingen slimmer doen (sneller, beter en eenvoudiger) 

✓ Je gaat terugkerende fouten voorkomen 

 

Vergroot je oplossend vermogen door het inzetten van de juiste techniek! 

TREFWOORDEN 

 

 

 

Elke dag weer een beetje slimmer werken, bijvoorbeeld  

Terugkerende problemen voorkomen en oplossen 

Minder tijd kwijt zijn aan e-mail 

Elke dag minimaal 1 uur ongestoord werken 

Stoorzenders voorkomen Minder vergaderen 
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 KLANTEN  

Kijk voor meer klanten op de website 
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