‘We moeten wat vaker
out of the box denken!’
Ik hoor het mensen regelmatig roepen. Maar weet je wat het is? Out of the box
denken is vaak een ver van hun bed show. Wat ze eigenlijk bedoelen is: laten
we binnen onze kaders, regels, afspraken en protocollen zoeken naar een
klein beetje ruimte.

We zijn meesters in het opstellen van kaders, in het inperken van ruimte en
variatie. Er is niets mis met kaders, laat ik dat vooropstellen. Sterker nog,
organisaties zouden niet zonder kunnen functioneren. Omdat mensen niet
zonder kunnen functioneren. We willen de wereld om ons heen met zo min
mogelijk moeite kunnen begrijpen. Kaders en hokjes helpen ons daarbij. In het
luchtledige zweven, of zwemmen in een oeverloze zee, vinden we maar
niets. We willen houvast.

Maar… in deze snel veranderende wereld óók van ons gevraagd om te
blijven vernieuwen. Stilstaan is geen optie. Dus: aan de ene kant hebben een
systeem vol kaders opgetuigd. Aan de andere kant hebben we een uitdaging
om flexibel te denken, zodat we kunnen innoveren.

In deze cursus gaan we vijf dagen aan de slag om je brein te trainen voor
innovatie. Creativiteit, verwondering en een frisse blik ontwikkelen staan
centraal.

Chaos in de Orde: een beweging van organisatievernieuwers
Steeds meer mensen zetten hun creatieve denkkracht in om in hun organisatie
dingen eens op een andere manier aan te pakken. Zij bewijzen dat het wél
kan. Ook in organisaties waar je het misschien niet meteen van verwacht.
Mensen meekrijgen, inspireren, enthousiasmeren. De boel opschudden, de
neuzen dezelfde kant op of juist totaal de andere kant op krijgen.

Rachel Levi is initiatiefnemer van Chaos in de Orde. Het is haar missie om creativiteit
in organisaties te verspreiden en creatieve koplopers (in de dop) aan te moedigen.
Rachel was zelf jarenlang ambtenaar. Ze weet als geen ander hoe belangrijk het is
dat jij als vernieuwer in een (grote, logge) organisatie gevoed en geïnspireerd wordt.

Stoomcursus creativiteit en innovatie
Ontwikkelingen gaan tegenwoordig razendsnel. In bijna iedere organisatie vindt wel
een transitie plaats. De markt, klanten, bewoners en overheden stellen nieuwe eisen
die vragen om vernieuwde oplossingen en een andere manier van werken. Innovatie
wordt vaak ingegeven door externe ontwikkelingen, maar om het te bereiken, zijn
medewerkers nodig die creatief en proactief samen op zoek gaan mogelijkheden om
mee te bewegen.

Zie deze cursus als een aanmoediging, een duwtje in de rug. Jij doet mee omdat je
werd aangetrokken om ‘Out of the Box’ te denken. Wij willen die creatieve, speelse
kant in jou aanwakkeren. We willen er ook na deze cursus voor je zijn, om je te
inspireren en je te herinneren aan je speelse kant. Zodat je niet opbrandt. Want dat is
een van de grootste valkuilen voor organisatievernieuwers. Ze willen zo graag en
ervaren zoveel tegenkracht. Weet dat je niet alleen bent!

Wees lekker eigengereid. We bieden je deze week bij iedere opdracht templates aan
die je op weg kunnen helpen, maar weet je: spelen staat vrij! Dus wil jij op een
andere manier tot antwoorden komen? Doen! Wil je knippen, plakken, verven? Doen!
Wil je alles optypen? Doen! Wil je in de pauze, of bij de ochtendkoffie een
prikkelende dialoog voeren met je collega’s? Zeker doen! Dat laatste is sowieso een
goede manier om ervoor te zorgen dat je alles uit deze dagen haalt.

5 sleutels voor innovatie

Deze week behandelen we 5 sleutels die ervoor gaan zorgen dat jij in jouw
organisatie deuren kunt openen voor vernieuwende ideeën. Bij iedere dag hoort een
opdracht. Je haalt het meeste uit deze cursus als je de opdrachten ook daadwerkelijk
doet.

Dag 1.
Dag 2.
Dag 3.
Dag 4.
Dag 5.

Innovatie begint bij jezelf
Patronen herkennen en doorbreken
Hoe meer je weet, hoe minder je weet
Het gevaar van olifanten
Make it stick

Sleutel 1. Innovatie begint bij jezelf
Op heel veel zaken in een organisatie heb je géén invloed. Maar waar je wel invloed
op hebt ben jij zelf. En hoe jij omgaat met verandering. Wil jij een positieve bijdrage
leveren aan een organisatiecultuur waarin ruimte is voor creativiteit, innovatie en
vernieuwing, dan zal je bij jezelf moeten beginnen.

Deze sleutel bestaat uit 3 kenmerken:
1. Jij ziet dat je door middel van je gedrag invloed hebt op jouw omgeving
2. Je bent bereid om vooruit te falen, fouten te maken en uit te proberen
3. Jij omarmt verandering als constante factor, zodat je er geen weerstand tegen
ontwikkelt.

In de les van vandaag zoomen we in op één van deze kenmerken, namelijk:
verandering omarmen als constante. En hoewel het een feit is dat de wereld
voortdurend verandert, weten we ook dat verandering vaak gepaard gaat met
weerstand en sabotage.

-

Dat kan hier niet…

-

Hier gaat alles zo traag als stroop…

-

Met deze manager lukt het sowieso niet om te vernieuwen…

-

Er is geen budget om dingen anders te doen…

-

We zijn daar niet voor opgeleid…

-

Zoals we het nu doen werkt het toch ook?

Er zijn altijd redenen om niet te veranderen. Het kenmerk van nieuwe of
vernieuwende ideeën is dat ze niet direct door iedereen worden omarmd. Daarom
kan het soms frustrerend voelen om met je goede ideeën rond te lopen in een
organisatie waar iedereen wel een reden kan noemen om het niet te doen.

Maar wees getroost: verandering is altijd mogelijk. Sterker nog: verandering is al
gaande. Ook al zie je het misschien nu nog niet. Kijk je over een paar jaar terug, dan
zie je de resultaten van wat jij en je collega’s NU in beweging hebben gebracht.

Iedere vernieuwing of verandering heeft incubatietijd nodig. Daarom is het belangrijk
dat je je niet gefrustreerd voelt en ziet dat het heel normaal is om tegen muren op te
lopen. Jij bent nu eenmaal een innovator, of early adopter. Dat betekent dat je voor
de troepen vooruit loopt.

Iedere organisatie heeft behoefte aan mensen als jij. Mensen die bereid zijn te
innoveren. Die bereid zijn om op te staan en voorop te lopen. Die bereid zijn te
experimenteren, fouten te maken en ‘vooruit te falen’. Die ambassadeur willen zijn
voor vernieuwing, om hun collega’s te inspireren.

De oefeningen bij deze les zijn bedoeld om even stil te staan bij verandering. Om te
voelen en te zien dat de wereld altijd aan verandering onderhevig is. En óók al voelt
het misschien niet zo: er is altijd ruimte om dingen anders te doen. Niets blijft
hetzelfde. De ene verandering vraagt alleen een langere adem dan de andere.

Opdracht 1:
Niets blijft altijd hetzelfde. In de oefening van vandaag ga je hier bij stilstaan.
We kijken 20 jaar terug in de tijd en vergelijken: hoe zag je de wereld er uit in 1999,
ten opzichte van nu? Welke dingen waren toen relevant, die nu misschien niet eens
meer bestaan, of waar je nooit meer iets van hoort? Schrijf, teken, knip en plak.
Je kunt de templates gebruiken, of je eigen collage maken op een leeg vel.

TIP: Als jouw organisatie al 20 jaar of langer bestaat, vraag dan eens aan collega’s
die er al zo lang werken hoe het er toen aan toe ging.
Wat heb je opgemerkt tijdens het maken van de opdracht?

Zijn er veranderingen waar je zelf weerstand tegen had, maar inmiddels volledig
omarmd hebt?

Is er een verandering die je NU graag zou willen zien in je organisatie, maar waarvan
je verwacht dat het niet snel zal lukken?

Denk je dat het draagvlak over 5 jaar groter is?

Dat er nu weerstand is tegen bepaalde veranderingen, betekent niet dat die
weerstand blijft.
Laatst gaf ik een rondleiding aan iemand in mijn kantoor. Wat bleek? Zij had vroeger
in hetzelfde pand gewerkt. Ze zei: ‘Dit was ons kopieerhok. Grappig, ik heb destijds
de tekstverwerker geïntroduceerd. We deden alles op papier en dat leek me veel
sneller’. Je kunt je voorstellen dat deze verandering ook niet door iedereen direct
omarmd werd. En toch gebeurde het. En een paar jaar later werden de
tekstverwerkers weer vervangen door computers.
Niets blijft altijd hetzelfde. De vraag is alleen: ben jij bereid voorop te lopen?
Opdracht 2:
In ieder team zijn er mensen die dol zijn op dynamiek: hoe meer verandering, hoe
beter. Hoe meer ruimte voor experiment, hoe prettiger zij zich voelen.
Maar er zijn ook altijd mensen die verandering niet fijn vinden. Misschien wel de
grootste groep. Verandering betekent dat routines en tradities worden aangetast.
Mensen ervaren verandering ook vaak als kritiek: ‘doen we het nu dan niet goed?’ is
een veelgehoord verweer.
In deze opdracht mag je een organisatieontwikkeling in gedachten nemen, die nu
speelt. Of -als je niet betrokken bent bij een actuele verandering-, kies dan een
voorbeeld uit het verleden. Denk eens aan de mensen met wie je werkt. Probeer je
op basis daarvan te verplaatsen: wie zal de veranderingen snel omarmen? Waarom?
En wie juist niet? Waarom? Je kunt de templates van de ‘voorloper’ en ‘achterblijver’
gebruiken om je een beeld te vormen.

Wat zijn je inzichten na deze invuloefening? Wat kun jij doen om bij te dragen
aan een innovatief klimaat?

Sleutel 2. Patronen herkennen en doorbreken
Ongemerkt hebben we in ons leven, maar zeker ook in ons werk heel wat patronen
ontwikkeld. Dat is fijn, want het scheelt veel tijd om niet steeds over dezelfde dingen
na te denken. Mensen zijn gek op routines. Die zorgen voor een gevoel van orde en
overzicht. En in ons werk, maakt het ons ook nog eens super efficiënt.

Maar… voor ‘Out of the Box’ denken zijn onze patronen en routines eerder een
belemmering. We zitten er onbewust zo in vast, dat we het lastig vinden om voorbij
onze bestaande manier van werken te denken.

Daarom is het vanaf nu belangrijk om patronen te gaan behandelen als een deel van

het probleem. Zodra je patronen en overtuigingen herkent en erkent, kun je jezelf en
collega’s uitdagen om er voorbij te denken.

Bij patronen herkennen en doorbreken hoort:
1. Bewustwording van aannames en overtuigingen
2. Ruimte tussen de regels zien (niets is statisch)
3. De status quo uitdagen (stel goede vragen)
4. Alternatieve opties herkennen

In de opdracht bij deze les ga je met vreemde ogen naar je organisatie kijken.
Je gaat een mini-onderzoekje doen (van een werkdag, maar als je er lol in hebt, ga
er dan mee door!). In dit onderzoekje ga je observeren welke ingesleten patronen de
cultuur van jouw organisatie vormen.

Dit doe je als volgt:
Beeld je in dat je van een verre planeet komt. Voorbij Mars. Je bent voor één dag
buitenaards. Je komt ’s ochtends aan bij je organisatie. Probeer eens te kijken alsof
je dit nog nooit eerder hebt gezien. Hoe gaan ‘de dingen’? Mag jij parkeren, of wordt
perkeren ontmoedigd? Mogen alleen mensen met een bepaalde functie met de auto
komen? Is er een standaard begroeting, vaste lifthumor? Zitten mensen op een vaste
plek? Probeer met een afstandje te observeren. Hoe gedragen mensen zich? Wat
zijn hun patronen? Wat zijn jouw patronen?

Gebruik eventueel de templates om je observaties vast te leggen, in woord en/of
beeld.

Gebruik het tweede blad om een afspraak met jezelf te maken. Welk patroon wil jij
doorbreken? Schrijf het op en onderteken.

Stap 2.
Kies een collega met wie jij jouw observaties deelt. Laat weten welk patroon jij wilt
doorbreken. Vraag of je collega je ‘accountable’ houdt.

Heb je deze opdracht met je collega’s gedaan? Dan is het leuk om er tijdens de
lunch een gesprek aan te wijden. Welk patroon zien je collega’s het liefst verdwijnen?
Bedenk met elkaar hoe jullie hier samen aan kunnen werken.

Sleutel 3. Hoe meer je weet, hoe minder je weet

We werken in Nederland echt in een kenniseconomie. We hebben ontzettend veel
‘denkbanen’ gecreëerd. Banen waarin van mensen hoog-over denken, vergaderen,
uitlijnen, uitwisselen, adviseren en aansturen. Vaak zijn mensen verantwoordelijk
voor een ‘dossier’. Dat houdt in dat van ze wordt verwacht dat ze specialistische
kennis hebben. Veel weten van hun ‘domein’.
Je herkent het wel.

Het nadeel hiervan is dat mensen met veel kennis van een bepaald ‘dossier’,
automatisch een tunnelvisie ontwikkelen. Het is heel moeilijk om ‘Out of the Box’ te
denken als je direct de consequenties van ieder idee overziet. Te duur, al

geprobeerd, teveel afhankelijkheden, geen draagvlak, past niet binnen de wettelijke
kaders, etc. etc. Dit zorgt ervoor dat frisse ideeën vaak al geen kans krijgen in een
brainstorm.

Zouden we…?
-

Ja, maar…

Is dan het patroon dat we vaak zien. Het effect is dat we alleen met ideeën komen
die op voorhand binnen ons referentiekader passen. Niet echt innovatief. Hoe meer
je weet… hoe minder je weet (als het gaat om fris denken).

Kritisch denken wordt gevoed door bestaande kennis. Als je vraagstukken op een
innovatieve manier wil bekijken is het handig om het kritisch denken in eerste
instantie te omzeilen. Wat beter werkt is de volgende fases aanhouden:
FASE 1. CREATIEF DENKEN
FASE 2. KRITISCH DENKEN
FASE 3. IDEEEN OMZETTEN IN ACTIES

We starten dus met creatief denken. Creatief denken richt zich op het doorbreken
van bestaande denkpatronen. Als je denkpatronen doorbreekt, komen er andere
invalshoeken om naar een vraagstuk te kijken. Dat leidt tot nieuwe ideeën en meer
energie. Je kunt regelmatig in een vergadering of sessie wanneer een probleem ter
tafel komt even een creatieve denkoefening doen om een open blik te bevorderen.
Je kunt ook meerdere oefeningen achter elkaar inzetten. In de eerste fase ligt er een
vraag of probleem voor en ga je met elkaar zoveel mogelijk ideeën of
oplossingsrichtingen bedenken. Dit is de fase van divergeren (breed).

In de creatieve fase geldt:
•

Ga voor zoveel mogelijk verschillende ideeën. Kwantiteit geeft kwaliteit

•

Dit is nog niet de tijd om kritisch te zijn. Geen idee is te gek. Zeg geen ‘ja
maar’, ‘dat hebben we al geprobeerd’ of ‘dat kan niet, dat is te duur’

•

Neem voldoende tijd. Eerst zal je geneigd zijn dicht bij je vertrouwde ideeën te
blijven. Als die ‘op’ zijn ontstaan vaak de écht creatieve ideeën en oplossingen

Kenmerken die horen bij deze sleutel:
1. Je gaat jezelf betrappen op je eigen tunnelvisie
2. Je leert ‘domme’ vragen te stellen
3. Je leert je eigen kennis en paradepaardjes los te laten
4. Je leert de vraag te verhelderen en opnieuw te definiëren. Wat is de eigenlijke
vraag? Van wie is die vraag? Is dit de vraag die we willen stellen?

Opdracht:
In de oefening van vandaag ga je alles wat je weet over je eigen vakgebied loslaten.
Neem een vraagstuk in gedachten dat je momenteel bezighoudt.

Stap 1.
Je gaat jezelf nu verplaatsen in een kind van een jaar of 7. Denk je in: wat zou een
kind hierover vragen? Neem minstens 5 ‘waarom-vragen’ op.

Stap 2.
Kijk naar de vragen die je jezelf hebt gesteld. Levert het interessante informatie op?
Stel nu aan het 7-jarige kind de vraag: wat zou jij doen? Brainstorm wat het kind aan
ideeën zou kunnen hebben. Zit hier een interessante nieuwe invalshoek in?

TIP: Heb je de mogelijkheid om dit echt met een kind/ kinderen te
doen? Doe het dan vooral. Het zal je verrassen!
Pas na de creatieve fase is het tijd om ook kritisch te denken. Vaak is het goed
ideeën even te laten rijpen voordat je het kritisch denken introduceert. Je kunt
daarom overwegen om wat tijd tussen fase 1 (creatief denken) en fase 2 (kritisch
denken) te laten. Als je het op dezelfde dag doet, kies dan bijvoorbeeld voor een
lunchpauze.

In deze fase ga je je met elkaar beoordelen welke ideeën bruikbaar zijn. Je bepaalt
met elkaar welke criteria je gebruikt om de bruikbaarheid te meten. Criteria kunnen
zijn: snel te realiseren, grote impact, lage kosten etc.

Je zult merken dat je na de ronde van creatief denken, meer
interessante perspectieven betrekt in de dialoog, dan wanneer je dit
niet had gedaan.
Er zijn veel oefeningen om het creatieve denken aan te zetten. In les 4 gaan we één
techniek toepassen.

Sleutel 4. Het gevaar van olifanten
Een innovator is zich bewust van het gevaar van olifantenpaadjes: onze neiging om
te kiezen voor de kortste weg van A naar B. Daardoor kiezen we ongemerkt voor de
meest aannemelijke optie, de makkelijkste oplossing. Om te innoveren is het
interessant om de perspectieven op een vraagstuk te verbreden.

De kenmerken die bij deze sleutel horen, zijn:
1. Je leert de kunst van co-creatie verstaan: ontkoppel je van de gedachte dat je
eigenaar bent van een idee
2. Prikkel de hersenen via creatieve wegen, om olifantspaadjes te voorkomen
3. Onverwachte combinaties zien om vanuit nieuwe perspectieven te kijken

Opdracht
De oefening van vandaag is er één die je helpt om via een omweg van A naar B te
komen. Dit doen we door barricades op te werpen:

Stap 1. Kies een actueel vraagstuk uit je werk. Een ‘hoe’ vraag leent zich het beste.
Bijvoorbeeld: hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen uit de schulden komen?

Stap 2. Pas nu de vraag aan. Start met: Hoe kunnen we voorkomen dat… In het
voorbeeld zou dit worden: Hoe kunnen we voorkomen dat mensen uit de schulden
komen?

Stap 3. Houd je niet in. Bedenk alle mogelijke manieren waarmee je kunt verhinderen
dat er een oplossing komt. Bijvoorbeeld: We kunnen mensen dagelijks reclame
sturen voor een gratis creditcard met een hoop kleine lettertjes en torenhoge rente.
Ben je uitgedacht? Bedenk dan minstens nog 5 tegenwerkingen. Je kunt namelijk
altijd meer bedenken! Daag je brein uit.

Stap 4. Keer het om. Probeer je oplossingen om te keren in een positieve optie.
Bijvoorbeeld: We kunnen mensen dagelijks reclame sturen voor een gratis creditcard
met een hoop kleine lettertjes en torenhoge rente, kan je inspireren tot een positieve
formulering als: We kunnen gratis deurstickers sturen met: nee dank u, geen reclame
of we kunnen een wetswijziging voorstellen die aanbieders van krediet dwingt om
mensen in een persoonlijk gesprek uit te leggen waar zij zich aan committeren.

Uiteraard is het type oplossingen afhankelijk van de missie en doelstellingen van je
team.

Stap 5. Bekijk met elkaar welke ‘oplossingen’ interessante ingrediënten of
uitgangspunten bevatten om daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Je kunt
elementen nu gaan combineren, toetsen aan de uitgangspunten, prioriteren. Kortom:
nu mag je de kaders er bij halen en met positief-kritische denkkracht de creatieve
ideeën betrekken in jullie actieplan.

Sleutel 5. Make it stick
Na een inspirerende, creatieve sessie is niets zo frustrerend als stagnatie. Als de
flappen met post-its worden opgerold en in een hoekje verdwijnen. Als niemand zich
geroepen voelt om een idee verder te brengen. We zoeken dus naar wegen om te
zorgen dat ideeën blijven plakken en hun weg in de organisatie gaan vinden. Hoe
meer mensen een idee omarmen, hoe groter de kans dat het tot uitvoer komt.

Bij deze sleutel horen 3 kenmerken:
1. Bouwen aan een cultuur van spelen en experimenteren (en hier zelf ruimte
voor maken én vragen)
2. Ambassadeurs voor vernieuwing, mensen die bereid zijn hun nek uit te steken
voor een idee
3. Mensen verbinden aan een idee door tot hun verbeelding te spreken, via
verhalen (storytelling) en beelden)

In de opdracht van vandaag, nodigen we je uit om een begin te maken met tekenen
in je werk, als je dit nog nooit hebt gedaan. Als je hier wel al ervaring mee hebt:
super! Laat je verbeeldingskracht stromen.

De combinatie van zakelijk tekenen en storytelling is heel interessant, als je wil dat
mensen voor zich zien wat jouw visie is, als je emotie wil oproepen en wilt dat
mensen de ideeën kunnen reproduceren en doorvertellen.

Zakelijk tekenen is een enorm rijk instrument, mits goed toegepast. We bieden hier
dan ook een uitgebreide (online) cursus in, of geven in company trainingen van een
dag. In de les van vandaag kunnen we niet zo uitgebreid op alle facetten van het
tekenen en faciliteren in gaan, maar we pikken er één element uit, waarmee jij vast
een start kunt maken. Rachel laat je zien hoe je met eenvoudige basisvormen
heldere iconen kunt tekenen. Als je dit beheerst, kun je een start maken met het
combineren van woorden en plaatjes.

Voor de opdrachten in deze les slaan we het tekenen dus helemaal plat. Geen
ingewikkelde zaken, zoals jargon lading geven, of metaforen gebruiken. Eerst maar
eenvoudig beginnen.

Opdracht 1.
Stap 1. Kijk de video waarin Rachel laat zien hoe je met eenvoudige vormen iconen
maakt

Stap 2. Print het template uit, met ’10 redenen waarom onze vergaderingen altijd te
laat beginnen’. Bedenk voor jezelf
10 (drog)redenen of excuses.
Schrijf deze op een kladblaadje.

Stap 3. Kijk of je bij iedere reden
een icoon kunt tekenen dat de
woorden versterkt.
Teken en schrijf (woord en beeld
gaan prima samen!) je redenen
op in het template. Doe dit het
liefst direct met stift, zodat je
jezelf aanleert om met
zelfvertrouwen je lijnen te zetten.
Als je durft: hang de plaat ergens
zichtbaar op, zodat je collega’s in
contact met je kunnen komen!

Uiteraard mag je ook
lekker rebels zijn en je eigen poster ontwerpen!

Opdracht 2.
Gebruik tekeningen nu om je actieplan in beeld te brengen. Ieder idee heeft tenslotte
actie nodig. Als het in de lucht blijft hangen, heeft het geen waarde. Je kunt het
template gebruiken en invullen met woorden en beelden, die jou focus geven. Wil je
dit met je team doen? Gebruik dan een groot whiteboard, of een flip-over vel om jullie
visie in te verbeelden. Uiteraard kun je allerlei variaties maken op dit template.

Meer doen met creativiteit en innovatie?
We moedigen je aan om jezelf helemaal onder te dompelen in zakelijke creativiteit.
Juist omdat we van nature snel terugvallen in oude patronen, is training handig (en
belangrijk!).

Hieronder hebben we een aantal suggesties voor je:

1. Sit back and relax. Je ontvangt vanaf nu regelmatig onze inspiratiebommetjes
per e-mail. Daarin blijven we je voeden en uitdagen.
2. Volg in company een training met je team. De trainers van Huis van
Verbeelding kunnen jullie alles leren over creatief denken, zakelijk tekenen en
(visual) storytelling. Zakelijk tekenen kun je ook leren via onze online cursus.
3. Kom naar Chaos in de Orde: hét werkfestival voor organisatievernieuwers. Op
22 november 2019 vindt in Utrecht de eerste editie van dit werkfestival plaats.
De hele dag word je gevoed door topsprekers op het gebied van creativiteit en
innovatie. Ook kun je verschillende workshops volgen, die jou de inzichten en
tools geven om ‘hands on’ in jouw organisatie aan de slag te gaan via een
creatieve aanpak. Out of the Box!

Tot ziens op social media?
Volg Rachel op Instagram (@rachellevi.nl), of maak connectie op LinkedIn.
Huis van Verbeelding (en ons creatieve werk) volg je op LinkedIn, Facebook en
Instagram (zoek: Huis van Verbeelding)

