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Training
Vlieg eens
uit de bocht!
Creatief denken is geen hokus pokus. Creatief
zijn kun je leren door te begrijpen hoe het brein
werkt. En hoe je je brein kunt gebruiken om je
eigen creatieve proces op gang te brengen.
Veel trainingen gaan uit van referentiedenken:
bepaalde elementen worden hierbij gebruikt
om nieuwe ideeën te vormen. Deze training
uitdrukkelijk niet! Onze filosofie is, dat de beste
ideeën ontstaan door niets te hebben waarmee je
op een idee kunt komen. Dit klinkt onlogisch, maar
levert absoluut de verrassendste invalshoeken op.
Schrijf nu in en leer hoe je zelf innovatieve ideeën
voor jouw organisatie creëert!
De training vindt plaats op basis van de
SCOPE-methode.

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.

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 die hun creatieve talenten willen
ontdekken en gaan gebruiken voor hun bedrijf of
instelling.
Wat leer je?
Met deze training krijg je denkhulptools die je kunt gebruiken om op
een nieuwe manier ideeën te
ontwikkelen voor jouw organisatie.
De unieke aanpak garandeert dat
je ook in de toekomst zelf effectief
jouw creativiteit kunt inzetten om te
komen tot verrassende oplossingen.
Bovendien leer je om uit de ontstane
denkrichtingen de juiste ideeën te
filteren om in de praktijk toe te
passen.

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 training
een feestje waar je blijvend profijt van hebt.
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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 SCOPEmethode 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:

€ 695,- p/p. inclusief lunch.

Data 2e halfjaar 2021:
10 september - 8 oktober - 12 november
Data 1e halfjaar 2022:
11 februari - 22 april - 17 juni

Schrijf je nu in op:
www.pro-scope.nl/trainingen/creatiefdenken of
stuur een mail naar inschrijven@pro-scope.nl
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
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