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Met verrassende nieuwe inzichten  
naar huis gaan. Wie wil dit niet? 



Tijdens deze Denkdag staan jouw briefing en  
die van anderen centraal. Met elkaar gaan jullie 
onder deskundige leiding gestructureerd aan de 
slag en bedenken we volledig nieuwe inzichten 
voor jullie organisatie of merk en die van de drie 
anderen. De Denkdag is een voorbeeld van 
gecombineerd denkvermogen die door de  
unieke aanpak, gegarandeerd tot resultaat leidt. 
Jij en je collega zullen verrast zijn over de uitkomst 
en over jullie eigen creativiteit! De Denkdag wordt 
volgens de SCOPE-methode georganiseerd en  
in goede banen geleid.  

SCOPE is de nieuwe denk- en werkwijze om snel  
op verantwoorde wijze problemen op te lossen  
op het gebied van communicatie, strategie en 
management. Met SCOPE kunnen professionele 
organisaties, leidinggevenden en ZZP-ers op een 
snelle en effectieve manier hun doelen bepalen 
en die bereiken. Door anders te denken en beter 
te doen.

Denkdag 
‘Verlaat de 
gebaande 
paden’

SCOPE staat voor:
Start - Bepaling van je doelen 
  en je planning
Commitment - Heldere afspraken maken 
  met alle betrokkenen
Ontwikkeling -  Het proces om nieuwe inzichten 
  en oplossingen te creëren
Propositie -  Denkrichtingen en oplossingen 
  selecteren, concreet maken 
  en toepassen 
Evaluatie -  De resultaten evalueren en 
  je nieuwe, volgende doelen 
  bepalen



Voor wie? 
Professionals (2 personen per organisatie) die 
nieuwe inzichten willen krijgen voor producten of 
diensten binnen hun organisatie of merk. 
Vertrekpunt voor deelname aan deze Denkdag  
is een inhoudelijke briefing van de deelnemers. 
Jullie bepalen dus zelf mede de inhoud van deze 
Denkdag!

Wat is het resultaat?
Deze Denkdag levert gegarandeerd 
nieuwe waardevolle inzichten op. 
Bovendien leer je samen met je 
collega alle conventies los te laten 
en je latente creativiteit goed te 
benutten. Het resultaat is, naast een 
inspirerende dag, minimaal één 
oplossingsrichting voor het vraagstuk 
van jouw organisatie of merk.  

Wie geeft de training?
Rijkus Krabbendam
Inspirator, ideeënman en innovatieve/creatieve 
ondernemer die zijn sporen verdiend heeft met 
vele succesvolle campagnes en concepten  
voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers. Met zijn 
charisma en humor wordt iedere brainstormsessie 
een feestje waar je blijvend profijt van hebt.



Managers voor Managers

A n d e r s  d e n k e n  B e t e r  d o e n

Het team van Pro-Scope heeft samen meer dan 
een eeuw ervaring als adviseurs en (interim-)
managers. Als trainers en coaches. Als creatieve 
strategen. Als inspiratoren. Als bouwers van merken, 
organisaties en teams. Als eyeopeners en 
aanjagers voor grote en kleine opdrachtgevers. 
Nationaal en internationaal.  

Op basis van hun gebundelde kennis hebben  
zij de SCOPE-methode ontwikkeld. De SCOPE- 
methode is een innovatieve, breed toepasbare 
denk- en werkwijze, die leidt tot snelle, inspirerende 
oplossingen op maat. 

Daarnaast hebben zij ook een aantal andere 
methoden ter beschikking. En omdat Pro-Scope 
gebruik maakt van een groot netwerk van 
specialisten, kan op bijna alle vraagstukken die 
organisaties nodig hebben om hun doelstellingen 
te behalen, de passende oplossing worden 
geboden.

Praktische informatie
Lengte: 1 dag
 09:30 – 17:30 uur.
Adres Molenstraat 34
 4201 CX Gorinchem. 

Prijs:  € 295,- p/p. inclusief lunch.
Deelname: 2 personen per organisatie,   
 maximaal 8 deelnemers.

  
 
 

Schrijf je nu in op: 
www.pro-scope.nl/trainingen/denkdag of stuur 
een mail naar inschrijven@pro-scope.nl

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Data 2e halfjaar 2021: 
24 september - 22 oktober - 26 november

Data 1e halfjaar 2022: 
28 januari - 25 februari - 25 maart - 27 mei 



Maak kennis met de nieuwe 
SCOPE®-methode!
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