
CREATIVITEIT OP HET WERK

Steeds hetzelfde weggetje, van A naar B en weer terug. Het lukt je zelfs met je ogen 

dicht. Lekker inspirerend. Niet echt. Wel veilig, maar veilig is niet creatief. Dus, weg 

met die routine.

OPEN TRAINING

VERRASSEND BETER RESULTAAT



www.oraki.nl
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VERRASSEND EN MEER RESULTAAT

Stap in een nieuwe wereld waarin faut goet is, je 

buiten de lijntjes mag kleuren en waarin een bel een 

kopje is, totdat het klingelt. Creatief denken is jezelf 

bevrijden uit vastgeroeste denkpatronen. Wat het je 

brengt? Het brengt beweging en energie. Een nieuwe 

kant van jezelf. En meer en betere resultaten. Want 

buiten die box valt veel te halen.

VOOR WIE?
Voor jou, als je de wereld buiten de gebaande paden wil ontdekken 

en ‘buiten-de-doos’ wil denken. Als je wil ervaren hoe je met 

intuïtief handelen stappen kunt zetten. Als je bereid bent de 

oordelen over jezelf los te laten en je te laten verrassen door 

anderen én door jezelf. En als je creatief wil leren denken en doen. 

Niet omdat je zo nodig creatief moet zijn, maar omdat je voor 

resultaat gaat.

INHOUD
• Wisselen van perspectief.

• De kracht van jouw intuïtie.

• Doen als antwoord op belemmerend denken.

• Denk- en doetechnieken voor creativiteit.

• Vrij durven te associëren.

• Zonder oordeel laten ontstaan.

• Van 'ja-maar' naar omdenken.

INTAKE
We inventariseren vooraf je motivatie, leerwensen en 
verwachtingen. Dat doen we schriftelijk. De trainer gebruikt deze 
input om focus in het programma aan te brengen.
Als we naar aanleiding van de intake vragen hebben, dan nemen 
we contact met je op. 
Heb je zelf vooraf nog vragen? Bel of mail ons gerust.

TRAINEN VOLGENS ORAKI
Wij geloven er sterk in dat iedereen meer kan dan hij of zij zelf denkt. 
We helpen jou om veilig uit je comfortzone te stappen. Dat doen we 
praktisch, persoonlijk, resultaatgericht en met een hoog doe-gehalte. 
Je krijgt veel ruimte om jouw praktijksituaties in te brengen en je 
eigen keuzes te maken (eigenaarschap). Wij trainen volgens het 
leerprincipe 10-20-70. Onze programma’s zijn veelzijdig en 
inspirerend. Want leren mag best leuk zijn. Toch?
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TRAININGSDUUR EN DEELNEMERS
De training duurt 1 dag.

Min. / max. aantal deelnemers: 4 - 10

AANPAK
‘Als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg’.

Het zal je niet verbazen: in deze training krijg je niet wat je altijd kreeg. 

Reken op een dag vol levendigheid, uitdaging en vooral anders dan 

anders.

Het is een training waarin we je uitnodigen om te spelen en te 

ontdekken. Spelen met je ingevingen en ontdekken wat je belemmert 

om ze vorm te geven. De ervaring leert dat mensen met een speelse 

houding vaker met originele ideeën komen. Dat is niet zo 

verbazingwekkend. Een sfeer waarin het leven niet altijd serieus wordt 

genomen, geeft ruimte. Ruimte voor verrassende, leuke en nieuwe 

ideeën. Meer creativiteit op de werkvloer en in je leven. Daar gaan we in 

deze training voor.

Het is een training met een hoog doe-gehalte. Je oefent en 

experimenteert veel: alleen, in subgroepjes of met de hele groep. Je 

krijgt de kans om vraagstukken uit jouw praktijk in te brengen, zodat je 

het geleerde de volgende dag al kunt toepassen.

We nemen een sprong in het diepe, we laten ons onbekommerd 

meevoeren in de creatieve stroom en je gaat geïnspireerd en met een 

tas vol ideeën weer naar huis.

NA DE TRAINING
• Kun je een vastgelopen denksituatie omzetten in een bruisende bron 

van ideeën en mogelijkheden.

• Kun je alle originaliteit evalueren op haalbaarheid zonder te vervallen 

in ‘ja-maar’.

• Zie je kansen waar anderen problemen zien.

• Ben je een enthousiaste, inspirerende collega met ‘frisse input’.

• Kun je eenvoudige brainstormsessies begeleiden.

• Kun je ‘op commando’ creatief zijn, omdat je weet hoe je ‘naast het 

pad’ kunt stappen.
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INVESTERING
De training: €400

Locatie en catering: €70

TOTAAL (excl. btw): €470

TRAININGSDATA

Zie https://oraki.nl/creativiteit

LOCATIE
De training wordt gegeven in de regio Amersfoort.

De exacte locatie wordt ± 1 maand vóór de startdatum bepaald en 

met de deelnemers gecommuniceerd.

ORAKI TRAINING & COACHING

Eemnesserweg 63A

3743 AE Baarn

035 - 626 74 84

info@oraki.nl

www.oraki.nl

In-company maatwerk mogelijk.

https://oraki.nl/creativiteit

