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"

Omdat creativiteit, innovatie en transformatie je de
wendbaarheid en veerkracht geeft om het verschil te
(blijven) maken in een constant veranderende
wereld.
Nadenken over de toekomst betekent ook durven dromen over vernieuwing.
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EXECUTIVE SUMMARY – In een wereld vol disruptie heeft elke
onderneming dagelijks creatieve oplossingen nodig. Creatief
denken is dan ook een cruciale vaardigheid voor leidinggevenden
en voor medewerkers. Boost je creatieve vaardigheden en leer
hoe je samen met collega’s innovatieve ideeën realiseert.

OMSCHRIJVING - Creatief denken is een vaardigheid die iedereen
kan leren. Ontketen die creativiteit bij jezelf en je team tijdens deze
workshop. Dit zorgt voor de broodnodige wendbaarheid in de huidige
veranderende wereld, waarin het meer dan ooit van belang zal zijn het
verschil te maken!
Je leert problemen en uitdagingen structureel, creatief en
resultaatgericht aan te pakken. Je past de theorie meteen toe op een
zelfgekozen uitdaging waardoor je na afloop niet alleen veel geleerd
hebt maar ook met flink wat concrete ideeën naar je bedrijf terugkeert.

TWEE HALVE DAGEN ONLINE
+
EEN HALVE DAG ON CAMPUS
incl cursusmateriaal, koffiepauzes met
versnaperingen, ontbijt en lunch

PROGRAMMA - Tijdens deze interactieve workshop met
opvolging in een terugkom-halve-dag leer je zelf creatiever te
denken en hoe dit te stimuleren bij je medewerkers.








De kracht van observatie en technieken om anders te leren kijken
Uitstel van oordeel en hoe omgaan met "Ja maar…"
Een goede balans tussen ratio en emotie bekomen
Het leren doorbreken van vastgeroeste patronen en gewoontes
Tools om te bouwen aan een innovatiecultuur waarin creatieve
ideeën zich ten volle kunnen ontwikkelen
Ideeën van medewerkers capteren en begeleiden
Zorgen dat nieuwe ideeën ook geïmplementeerd geraken
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