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Wees de verandering die jij wilt zien in jouw organisatie
De maatschappij heeft creativiteit meer dan ooit nodig. Organisaties
hebben creativiteit meer dan ooit nodig. We staan de komende decennia
voor grote uitdagingen. Oude systemen, diensten en producten volstaan
niet meer. Er is behoefte aan vernieuwing en innovatie. Hiervoor is een
cultuur nodig waarin nieuwe ideeën ruimte krijgen, waarin medewerkers
creatief en flexibel zijn en waarin teams leren door te experimenteren.

Creativiteit, innovatie en ideeënvorming: dat zijn dé vaardigheden
van de beroepsbevolking van de toekomst.
Een Creative Changemaker draagt bij aan een creatieve, innovatieve
organisatiecultuur door in het dagelijks handelen te kijken naar de
ruimte tussen de regels en te kiezen voor een creatieve aanpak.
Creativiteit bevordert vindingrijkheid, zet aan tot experimenteren en
helpt om tot frisse oplossingen te komen voor de uitdagingen die de
organisatie heeft.
De Creative Changemakers Class is een uniek ontwikkeltraject.
Een mix van opleiding en coaching.
In dit opleidingstraject leer je hoe je creativiteit kunt inzetten om
zakelijke doelen te bereiken, hoe je oude patronen kunt veranderen
en hoe je omgaat met weerstand of belemmerende overtuigingen.

Zes maanden. Zes thema’s.
Zes interactieve trainingsdagen
én coaching.

Wil jij in jouw organisatie patronen doorbreken en bijdragen aan
een creatief werkklimaat? Dan is de Creative Changemakers Class
voor jou!
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Creative Changemakers Class
De Creative Changemakers Class is een HBO+ ontwikkeltraject,
dat geschikt is voor mensen die zichzelf kunnen voorstellen als:
Creatieve Koplopers
Vernieuwers & Veranderaars
Je wilt bijdragen aan een inspirerend
en creatief werkklimaat en je collega’s
hierin betrekken. Je bent bereid om je
eigen inspirerende leiderschap te
ontwikkelen.
Heb jij in je werk te maken met
ideeënvorming? Werk je met
complexe vraagstukken en heb je
hierbij te maken met groepen? Dan
sluit dit traject goed aan op je werk.
Onze deelnemers werken als:
Leidinggevende, projectmanager,
programmamanager, adviseur,
scrummaster, lean consultant, trainer.
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Het programma
De Creative Changemakers Class is zo
opgezet dat binnen het programma
alle ruimte is voor jouw persoonlijke
ontwikkeling. De manier van leren is
gedifferentieerd en sluit aan bij
verschillende leerstijlen. Ieder thema
wordt behandeld via een mix van
cognitieve, werkvormen (hoofd) en
visuele, sensorische werkvormen
(handen). We voeden je met nieuwe
kennis en inzichten, inspiratie en
praktische handvatten. Uiteraard
passen wij veel creativiteit toe.
Na iedere sessie is er een reflectieopdracht, om te groeien in jouw
unieke werksituatie. Altijd laagdrempelig en qua tijdsinvestering
behapbaar. Je bespreekt de opdracht
met je buddy. Zo is er na iedere sessie
actieve opvolging.
Tijdens het traject heb je bovendien
twee keer een 1 op 1 moment met de
groepscoach. Hierin komen jouw
unieke uitdagingen aan bod.
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SESSIE 1: 7 MAART 2023

Intrapreneurschap – verandering begint bij jezelf
Als jij in een inspirerend en creatief werkklimaat
wilt werken, kun je afwachten tot je omgeving
verandert, of je kunt zélf de verandering zijn die je
in je omgeving wilt zien.
In de eerste sessie hebben we het over intrapreneurschap. Een
ondernemende houding waarmee je van binnenuit, bottom-up kunt
werken aan een creatieve organisatiecultuur.
Deze sessie geeft je verhelderende inzichten die je helpen om voor te
troepen uit te lopen:
Je krijgt inzicht in cultuur: Wat is het? Wat houdt cultuur in stand?
Je onderzoekt de cultuur in jouw organisatie: wat zijn
kenmerkende elementen?
Je brengt jouw eigen rol en ambities in kaart
Je werkt aan je persoonlijke visie en ‘ondernemingsplan’ om een
katalysator te zijn voor innovatie in jouw organisatie
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SESSIE 2: 11 APRIL 2023

Innovatie en georganiseerde creativiteit
In een organisatie, of als je werkt met groepen, heb
je altijd te maken met anderen als je iets voor elkaar
wilt krijgen. Hoe verhoud je je als Creative Changemaker tot anderen, hoe krijg je ze mee? In deze
sessie gaan we aan de slag met groepsdynamiek en
alle uitdagingen die daar bij komen kijken.
Deze sessie helpt je om meer stevigheid te ontwikkelen,
als Creative Changemaker in relatie tot je omgeving:
Je leert aansluiten op verschillende type collega’s en hun behoefte
Je leert automatische patronen in een groep te doorbreken
Je wordt bewust van je eigen rol in het groepsproces
Je krijg inzicht in je eigen kwaliteiten en valkuilen
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SESSIE 3: 9 MEI 2023

Veranderverhalen inzetten
In organisaties wordt sterk geleund op verbale taal.
We overleggen om ideeën te vormen, elkaar te
informeren, af te stemmen, afspraken te maken etc.
Nederlanders besteden gemiddeld een kwart van
hun werktijd aan overleg. Een organisatie waarin
veel wordt gepraat ontwikkelt een praatcultuur.
Semantische discussies met veel containerbegrippen en jargon staan innovatie in de weg.
Daarvoor is juist behoefte aan een concreet,
gezamenlijk beeld.
In deze class leer je door middel van visuele communicatie beter
samen te werken:
Je leert de basis van visuele communicatie door middel van
zakelijk tekenen
Je leert hoe je een conversatie concreet en tastbaar maakt
met beelden
Je leert concrete visuele werkvormen toe te passen
Je bent in staat zelf een visuele werkvorm te ontwerpen,
voor jouw eigen vraagstuk
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SESSIE 4: 13 JUNI 2023

Visuele conversaties voeren
Daar waar Chaos en Orde elkaar ontmoeten is de
kans het grootst dat er daadwerkelijk innovatie
ontstaat. Want zonder Chaos geen ruimte, geen
nieuwe ideeën of verrassende invalshoeken. En
zonder Orde: heel veel goede ideeën, maar geen
implementatie, of onvoldoende focus op resultaat.
Deze sessie helpt jou op weg om (rand)voorwaarden te creëren
waarmee je op een georganiseerde manier creatief kunt zijn in een
organisatie die dit van nature niet is:
Je komt te weten hoe je collega’s activeert met een creatieve
aanpak
Je begrijpt hoe je draagvlak kunt creëren voor creativiteit
Je leert voor zakelijke doelen creatieve sessies te ontwerpen,
die aansluiten bij de verschillende participatiestijlen in een groep

Creative Changemakers class maart 2023

8

programma

introductie

voor wie

investering

praktische info

SESSIE 5: 11 JULI 2023

Overtuigingen en sleutels tot groei
Inspirerende leiders doen een beroep op
verbeeldingskracht, om te zorgen dat hun missie
een gedeelde missie wordt. Onze
verbeeldingskracht maakt de mens uniek.
Olympisch sporters, astronauten en ondernemers
zijn het erover eens: eerst de visie, dan het
resultaat. Als je voor je ziet waar je naar toe wilt,
heb je een reden om in beweging te komen.
Elkaar informeren draagt niet bij aan een cultuur vernieuwing. Elkaar
inspireren wel. De taal die je gebruikt heeft invloed op het draagvlak
voor jouw ideeën, of veranderingen in de organisatie.
Deze sessie staat in het teken van jouw persoonlijk leiderschap en
hoe jij kunt inspireren met verandertaal.
Je krijgt inzicht hoe je kunt stoppen met informeren en starten
met inspireren
Je oefent met verandertaal en veranderverhalen
Je leert hoe je direct tot de verbeelding van collega’s spreekt,
zodat ze je visie begrijpen en kunnen omarmen
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SESSIE 6: 12 SEPTEMBER 2023

Een creatieve beweging starten
Het wordt tijd om de kennis, inzichten en tools die
je hebt gekregen te integreren in je werk.
In je eentje een verandering op gang brengen is eenzaam. Je hebt
gelijkgestemden om je heen nodig, die elkaar voeden, motiveren en
samen kunnen lachen om een mislukt experiment.
In deze class zet je concrete eerste stappen om in jouw
werkomgeving een creatieve community vorm te geven:
Je krijgt inzicht in positieve effecten van een creatieve community
Je krijgt handvatten om in jouw organisatie een creatieve
community te starten, zonder dat het ten koste gaat van je werk
Je leert hoe je onder én boven de radar beweging creëert
Je gaat aan de slag met een haalbaar initiatief dat zonder budget
te realiseren is
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Investering
Meld je aan voor de Creative
Changemakers Class en maak het
verschil binnen jouw organisatie.

2450

De investering voor de Creative Changemakers Class bedraagt
€ 2450 ex BTW.
In dit bedrag is inbegrepen:
Deelname aan zes interactieve trainingsdagen in een inspirerende
omgeving
Reflectieoprachten tussen de trainingsdagen door
Twee keer een 1 op 1 contactmoment voor individuele coaching
Materialen tijdens de sessies
Drankjes, lunch en versnaperingen
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Praktische informatie
De sessies gaan altijd door. Mocht door covid-19
maatregelen of andere omstandigheden een live
sessie niet door kunnen gaan, hebben we ALTIJD
een online, interactief alternatief. We hebben
ruimschoots ervaring met activerende, energieke,
creatieve werkvormen online. Onze huidige groepen
zijn razend enthousiast over de online
opleidingsdagen.
De live dagen vinden in Den Haag plaats, van 10.00-17.00 uur
Locatie: Huis van Verbeelding
Spijkermakersstraat 101, 2512 ET Den Haag
Perfect bereikbaar met openbaar vervoer

Aanmelden
Wees er snel bij. Er is plek voor max 15 deelnemers. Op de website
kun je zien of je nog kunt deelnemen. De aanmeldingen worden
gesloten zodra het maximum aantal deelnemers is bereikt.
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Creative Changemakers Class
In house creativiteitstrainingen
Creatieve strategiesessies
Chaos in de Orde werkfestival

Visuele communicatie
Workshop zakelijk tekenen
Live getekend verslag
Praatplaat
vormgeving brochure: www.graphiqa.nl

