Creatief denken in 4 stappen
Een methodiek om de GPS van uw gedachten even af te
zetten, zonder de draad te verliezen
Betaalbaar bedrijfsadvies en opleidingen op maat van uw bedrijf en mensen

Opzet
Elke mens heeft z’n eigen drijfveren die
hem aanzetten tot denken en
handelen. Hierdoor is de één meer
‘creatief’ ingesteld, heeft veel en
spontane ideeën,
maar mist de
vaardigheid om hierin organisatie te
houden.
De
ander
heet
‘georganiseerd’,
en
gaat
erg
systematisch en geordend tewerk,
maar blijft gemakkelijk en vroegtijdig
hangen in een aanpak die originaliteit
en vernieuwing mist.
Bovendien zal iemand al bezig zijn het
‘op te lossen’, terwijl een ander zich nog
een beeld probeert te vormen van de
vraag. Er is te weinig afstemming;
misschien mist U zelfs essentiële
informatie.

Methodisch tewerk gaan
Hoe veel boeiender en vruchtbaarder
zou het zijn, mochten we er met z’n
allen in slagen om orde te brengen in
deze chaos?
Dat kan, en hiervoor moet je in wezen
slechts 3 voorwaarden vervullen. U
bekwamen in deze voorwaarden is nou
net de opzet van dit programma:
1. leren om systematisch in 4
stappen
een
‘vraag’
te
benaderen:
vraaganalyse
brainstorm - convergentie activeren
2. kennis maken met analoge*,
divergerende technieken die u
stimuleren om uw gebruikelijke
GPS even af te zetten

Wat doe je (nog) beter na deze
workshop?

U definieert de ‘vraag’ scherp en niet mis
te verstaan.
U beheerst analoge technieken die u
helpen zich los te maken van de
traditionele denkpistes, en vroegtijdige
blokkades van uw creativiteit te
doorbreken.

U beheerst methoden en inzicht om
situaties,
vragen
en
‘problemen’
stapsgewijze te benaderen.

3.

technieken die orde brengen in
de chaos, en de convergentie
faciliteren

* Analoog, d.i. zonder gebruik van Pc.
Een potlood en een blad papier
volstaan. U kan deze technieken dus in
alle omstandigheden meteen inzetten,
op uw eentje of in een vergadering.
Leren van de praktijk
‘Kennen’ volstaat natuurlijk niet, het
gaat vooral ook om ‘kunnen’. Dit
programma
heeft
een
hoog
workshopgehalte: je gaat aan de hand
van herkenbare cases en opdrachten
meteen aan de slag met de methodiek
en de diverse technieken.

U slaagt er in om structuur te brengen in
de chaos van losse ideeën .
U legt hiermee een creatieve , maar
niettemin methodische basis voor een
origineel antwoord op de uitgangsvraag,
met een maximaal gebruik van zowel de
creatieve als de rationele geesten rond de
tafel.

Programma
Creatief denken in 4 stappen
−
−
−

Teambespreking: valkuilen, uitdagingen en basisregels voor gestructureerd overleg
Gedachtenpatronen doorbreken met de Bono
Methodisch, stapsgewijze benaderen van de ‘vraag’: de principes van Osborn-Parnes

Aan de slag…
−
−
−
−

Opdrachtomschrijving, herformuleren en deviatietechnieken
Divergeren (‘brainstormen’) in groep of op je eentje. Creatieve hulptechnieken, aan tafel of van buitenaf
Convergeren: filteren, combineren en ontwikkelen
Activeren en mensen enthousiasmeren

Vergroot je comfortzone

−
−

Persoonlijke comfortzone: kernkwaliteiten en valkuilen
Stimulerende omstandigheden en voorwaarden

Is dit een programma voor u?
U heeft wel vaker het gevoel dat creativiteit en structuur lastig te verzoenen zijn? U vindt het moeilijk voor uzelf of voor het Team om los
te komen van de vaste paden, terwijl deze slechts voorspelbare antwoorden opleveren? U wil een ‘innovatief klimaat’ stimuleren, zonder
de controle of redelijkheid op te geven? Dan is dit programma ongetwijfeld een bron van inspiratie en praktische handvatten.

Duur training

Vereiste voorkennis

1 dag

geen

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren voor meer informatie over deze training of
andere werkvormen waartoe dit thema zich leent, zoals key note speech, coaching
enz.
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