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VANAF NU ELKE DAG EEN GOED IDEE 

Logica brengt je van A naar B. Met creativiteit kom je op plekken waar je nog nooit bent ge-
weest.  
 
Creativiteit kun je gebruiken als:  
 

✓ Je op zoek bent naar een goede oplossing voor een (hardnekkig) 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 privé 
 
 
 

WAT GA JE LEREN IN DEZE TRAINING 
 

✓ De ideale omstandigheden, valkuilen, spelregels en technieken om je vast denkpatro-
nen te doorbreken 

✓ Echt snappen hoe je brein werkt en hoe deze je kan helpen om nog creatiever te zijn 

✓ Met een frisse blik kijken naar je leven, werk, een project, opdracht of klus 

✓ Diverse creatieve denktechnieken die je helpen om  echt out-of-the-box te denken 

✓ Hoe je van veel halve ideeën een top idee maakt 

✓ Creatief zijn: alleen, met een collega en in een  brainstormsessie 

 

ENKELE KENMERKEN 

 

✓ Inspirerend, leuk, leerzaam en praktisch toepasbaar 

✓ Een beetje theorie, maar vooral zelf doen 

✓ Je leert over de Mindset, Wat en Hoe 

✓ Handige technieken en tools waar je de  volgende dag mee aan de slag kunt 

✓ Oefenen aan de hand van eigen onderwerpen 

✓ Handig boekje waarin je alles nog een keer kunt nalezen 
 . 

TREFWOORDEN  

 

Creatief Denken Out of the box 

Ja maar Praktisch toepasbaar 

Frisse blik 

Zelf aan de slag 

Ontspannen sfeer 
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ONDERDELEN VAN DE TRAINING 

In de training leer je niet alleen wat je kunt doen om creatiever te worden. Maar je gaat ook 

zeker leren hoe je dit in de praktijk toe kunt passen. 

 

OPTIMAAL CREATIEF 

Hoe kun je creatief zijn in iedere situatie? Je leert o.a. het volgende: 

✓ Het creatieve proces en de spelregels. 

✓ Valkuilen en hoe deze te vermijden 

✓ Het creëren van de ideale omstandigheden. 

✓ Combineren van logica en creativiteit. 

✓ In welke situaties kun je creativiteit toepassen in je dagelijks werk/leven. 
 
 

TECHNIEK : MINDMAPPEN 

✓  Deze eenvoudig te leren techniek helpt om: 

✓ in een korte tijd een helder overzicht te krijgen in een complexe situatie.  

✓ in enkele minuten tot nieuwe inzichten te komen en goede ideeën te bedenken. 

✓ Gedachtes eenvoudig vast te leggen en beter te onthouden. 

✓ Ook als je al gebruik maakt van mindmappen zal er een wereld voor je open gaan. 
 
 

TECHNIEK : WEGNEMEN VAN VOORONDERSTELLINGEN 

 
In de praktijk zijn er heel veel zaken waarvan we denken: “Dat is nu eenmaal zo, dat is niet 
te veranderen, dat is een feit”.  Met het wegnemen van vooronderstellingen ontdek je dat de 
meeste beperkingen in je hoofd zitten en niet in de werkelijkheid.  
 
Door deze techniek toe te passen in je dagelijks werk zul je ontdekken dat er heel veel  din-
gen veel slimmer kunnen. Waarschijnlijk zul je jezelf afvragen waarom dat je dit 3 jaar gele-
den niet al had bedacht.  

TREFWOORDEN 

 

 

 

Wat en Hoe Creatieve proces Valkuilen 

Ideale omstandigheden Werking van je brein 

Mindmappen Wegnemen van vooronderstellingen 
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OVERIGE TECHNIEKEN 

Je leert technieken die je helpen om in elke situatie eenvoudig heel veel ideeën te beden-

ken. Dat kan zijn als je ergens van baalt en deze situatie wilt oplossen of wilt voorkomen in 

de toekomst. Maar ook als je met collega’s in een overleg jeven wilt brainstormen.  

Deze technieken helpen je in 5 minuten weer op weg. 

 

VAN WILD IDEE NAAR WERKENDE OPLOSSING  

Alles wat je leert kun je toepassen in je dagelijks werk, privé en tijdens een brainstorm. Bij 

het brainstormen heb je vaak heel veel ideeën  bedacht terwijl Ja-maar verboden was. Je 

leert hoe je van deze soms hele wilde ideeën komt tot een idee dat werkt in de praktijk. 

 

DE OPZET VAN DE TRAINING 

Na een inspirerende start met leuke voorbeelden ga je zelf aan de slag. Er gaat ook zeker 

gelachen worden en ondertussen zul je ervaren dat je het geleerde heel goed kunt toepas-

sen in de praktijk. 

Doordat je al geoefend hebt in de training wordt het veel eenvoudiger om het straks ook in 

de praktijk toe te passen. 

 

NA DE TRAINING EN LEVENSLANGE GARANTIE 

Er is  alle ruimte om met eigen onderwerpen vanuit werk of privé aan de slag te gaan. 

Daarnaast kijken we ieder keer hoe je een het geleerde toe kunt passen in je eigen situatie. 

Je krijgt een handig trainingsboekje waarin  alles helder staat uitgelegd.  

En op al onze trainingen zit levenslange garantie  De garantie is simpel: Heb je een week,  

twee maanden  of vijf jaar na de training nog een vraag. Stuur een email en je krijgt een ant-

woord. 

TREFWOORDEN  

 

In 5 minuten heel veel ideeën Wild idee 

Van wild idee naar werkende oplossing Humor 

Handig trainingsboekje Alle ruimte voor vragen 

Oefenen met eigen onderwerpen 

Levenslange garantie 
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PRAKTISCH 

OPEN INSCHRIJVING 

Je kunt de training volgen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht .  

✓ Van 9.30 tot 16.30. 

✓ Een heerlijke lunch is bij de cursusprijs inbegrepen. 

✓ Alle trainingslocaties zijn op maximaal 5 minuten lopen van het treinstation. 

✓ Parkeren kan bij de trainingslocatie of direct om de hoek. 

✓ Korting bij inschrijving van meerdere deelnemers (zie tabel rechtsonder). 

 

Wat krijg je nog meer? 

✓ Een handige trainingsboekje. 

✓ Levenslange garantie. 

 

INCOMPANY 

 

Heb je liever een training bij jullie op het bedrijf? 

✓ Bepaal zelf de datum. 

✓ Bepaal zelf de locatie. 

✓ Bepaal zelf de tijdsduur 
 

Vraag een offerte aan, deze heb je binnen 24 uur in huis. 

 

 

 

Deelnemer Korting Cursusbedrag 

Eerste 0% € 400,- 

Tweede 25% € 300,- 

Derde 100% Gratis 

Elke volgende 50% € 200,- 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw. 

Er zijn geen verdere bijkomende kosten. 
Offerte aanvragen Een vraag stellen 

Data & Locaties Inschrijven Een vraag stellen 
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 KLANTEN  

Kijk voor meer klanten op de website 
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