
 

De motor van vernieuwing, verandering en innovatie

Kernwaarde creativiteit!
In diverse bedrijfs- en afdelingsplannen staat dat creativiteit van medewerkers een 
kernwaarde is. Er blijkt in organisaties duidelijk behoefte aan mensen te zijn die hun 
creativiteit inzetten om de resultaten te verbeteren. Creativiteit levert toegevoegde waarde!!

Een creatieve cultuur, creatieve vaardigheden, wat is dat? En creativiteit, kan je dat leren? Ja, 
iedereen is creatief. Het gaat alleen niet vanzelf. Je zal tijd en ruimte moeten maken om 
creativiteit als kernwaarde op de kaart te zetten. 

Wij verzorgen voor uw organisatie een op maat gemaakt programma variërend van 1 dagdeel 
tot 3 dagen om de creativiteit van uw afdeling/team te stimuleren en op een hoger peil te 
brengen. 

Creativiteit leidt behalve tot meer plezier en energie, in alle gevallen tot nieuwe inzichten en 
tot betere resultaten voor uw organisatie.

U kunt voor meer informatie contact opnemen per mail of telefoon met Inge Bečka.  

Actuele workshops 

Denken als Dali: ’De wereld is te mechanisch, ze heeft meer fantasie nodig!’  
In deze workshop gaat het om het oefenen van je creatieve vaardigheden, zoals het anders 
waarnemen, vrij associëren en het verbeelden. Deze workshop is geïnspireerd op het 
surrealisme. Lees meer & luister naar een kort interview op de radio

Mood & Matter: Inzoomen op zaken die er voor u ECHT toe doen. 
Leven in de waan van de dag, dat kennen we allemaal! Toch is het van tijd tot tijd goed om 
eens stil te staan bij jezelf, of anders gezegd om jouw ‘energie-balans’ eens op te maken. 
Tijdens deze workshop breng je je persoonlijke inspiratiebronnen in beeld en krijg je zicht op 
de inspiratiebronnen van je teamleden.  Lees meer

De workshops duren 2 uur en zijn bijvoorbeeld inzetbaar als onderdeel van een teamdag.
  
Locatie ?
Op zoek naar een bijzondere locatie voor uw teambijeenkomst? Kijk dan eens op 
www.kunstwerkruimte.nl. Een stolpboerderij landelijk gelegen in het werelderfgoed Beemster, 
ca 20 ‘autominuten’ ten noorden van Amsterdam. Informeer bij Inge Bečka naar de 
mogelijkheden!  
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