Creatief Probleem Oplossen

Trainingsprogramma - Creafitnes
Het trainen van Creatief Probleem Oplossen
Ontwikkel de creatieve gezondheid
Gezond eten, veel bewegen en het verminderen van stress zijn inmiddels vanzelfsprekende ingrediënten van een gezonde levensstijl. Maar
hoe zit het met je talenten om iets nieuws in gang te zetten, je wereldbeeld te verruimen? De mythe van het genie dat een goddelijke inspiratie gegeven is voorbij………
Doel

Trainen op competentieniveau om in de praktijk
van leven en werken in staat te zijn uitdagingen,
vraagstukken, problemen en wensen op gestructureerde wijze aan te pakken en op te lossen. Je
wordt competent om te zoeken naar creatieve
benaderingen van problemen.

Korte omschrijving Van een eerste kennismaking met de principes
van creativiteit tot een totale onderdompeling,
in een steeds weer verrassende omgeving van
oefeningen en opdrachten, raak je spelenderwijs
vertrouwd met de mogelijkheid je vermogen tot
creatief probleem oplossen te vergroten.
Opzet

De deelnemers komen gedurende het tijdsbestek
van een dagdeel of meerdere dagdelen samen.
Een intensief afwisselend programma zorgt voor
een voortdurende uitdaging van het creatief
vermogen

Inhoud

De deelnemers leren al doende de principes van
het creatief probleem oplossen, methoden, technieken, inzicht in blokkades, belemmeringen in
observeren, communiceren en noteren

Aantal

5 tot 16 deelnemers. Minder wordt moeilijker bespeelbaar. Meer is mogelijk maar vraagt om
meer personele ondersteuning.

Duur

1 dagdeel: kennismaking met enkele technieken
en principes
2 dagdelen: kennismaking met meerdere technieken en een algemeen inzicht in de methodiek
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5 dagdelen: competent om de methodiek zelfstandig toe te passen in allerlei situaties, met
verschillende methoden en technieken
Doelgroep

Professionals die zich op beleidsmatig niveau bezig houden met innovatie, verandering, productontwikkeling, visieontwikkeling, strategie

Begeleiding

1 trainer voor een groep tot maximaal 16 personen (bij intensievere vormen of grotere aantallen 2 trainers)

Organisatie

De plaats is in overleg te bepalen. Binnen de organisatie is dat een prettige afgesloten ruimte
van ca. 10 bij 10 meter. Mogelijkheden tot het
bevestigen van grote vellen papier, bijvoorbeeld
op wanden. Werktafels met stoelen. Liefst enige
ruimte om dingen voor te bereiden, kamers,
gangen, hoekjes. We hebben een zeer onalledaagse prettige locatie in Purmerend

Kosten

In overleg vast te stellen.

Voorbereiding

Een gesprek om het startniveau te bepalen. Een
namenlijst (liefst met foto’s)

Contactpersoon

Willy Geurts

Kernwoorden

stretch out, blokkades wegwerken, creatief, probleem oplossen, ideeën, training, oplossingen
The Art of decision making
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