VISUEEL WERKEN
IN-COMPANY WORKSHOP
TIJD ⏳

2 uren of 1 dagdeel

GROEPSGROOTTE

6 tot 12p online veel meer

INVESTERING 💶
vanaf

€ 950 excl. BTW

VOOR WIE? Managers,
experts & adviseurs

Gezamenlijke taal →

We begrijpen elkaar

Meer creativiteit →

Meer plezier in het werk

Snel tot de kern

Voer het ‘juiste' gesprek

→

Met alleen woorden praten we ‘langs elkaar heen’. Van alleen maar
plaatjes worden we simpel.
Gebruik structuur om hoofd- en bijzaken te scheiden en om te zien ‘wat
er nog mist’ in je project.
Gebruik simpele tekeningen om kernachtig te duiden wat je bedoelt.
Werkt ook in een 100% digitale werkomgeving.

RESULTATEN
Ingewikkelde concepten in helder beeld.
Één beeld zegt meer dan 1000 woorden.
Meer structuur in gesprekken.
Verminder fouten en onnodige herhaalberichten.
Deel geen informatie maar inzichten!
Geen dikke rapporten meer rondsturen!

WAAROM VISUEEL WERKEN?
Activeer het visuele brein
Door te tekenen gebruik je 75%
meer van je brein. Je wordt
letterlijk ‘slimmer’. Forrester research
Gebruik patroon herkenning om
in één oogopslag te zien wat er
nog mist.

Gestructureerd

Slim notuleren

Beter lteren

Stel betere vragen en
kom tot de kern

Direct verbanden en
relaties duiden

Snel hoofd- en
bijzaken scheiden

Emotie wordt bespreekbaar
Met een simpele tekening kun je
emotie en gevoel inbrengen.
‘moeilijke onderwerpen’
worden zo makkelijk
bespreekbaar en
‘luchtig’.

“Visueel werken stimuleert de verbeelding,
verbindt mensen en brengt meer werkplezier!”

fi

Raad van bestuur, Dierentuin Artis

ONLINE

OF

IN PERSOON OP LOCATIE
Online
Veel energie en enthousiasme.
Frisse manier van werken.
Voor eigen team (vanaf 6
personen) of events met groepen
tot 50 man.

Live, in persoon
Team building op zo’n best. Op
een leuke ‘andere’ manier met
werk en collega’s bezig zijn én
nieuwe vaardigheden leren.
Teams vanaf 4 personen.

WAT ZEGGEN ANDEREN?

Super praktisch. Heb de
tools de volgende dag
direct in mijn team
gebruikt. Met succes!

A 100% recommendation for
anyone looking to improve
their way of visually structuring
their story / notes and
communication!

Ik voelde me empowered
omdat we direct gingen
tekenen en het zo snel en
makkelijk ging!

Conny Valk

Dave van Delden

Liset Molenaar

Educator, coach and
project lead at
Hotelschool The Hague

Program Lead
Strategy & Innovation at
DFFRNT

Global Innovation
Coach at
SHV Energy

YELLOW BELT - 2 uur

GREEN BELT - Dagdeel

✔ Online live sessie, Nederlands of Engels,
met energieke trainer

✔ Online live sessie, Nederlands of Engels,
met energieke trainer

✔ Zet je eigen project in een
simpel visueel overzicht

✔ Eigen project vertalen naar
compleet visueel overzicht

✔ 2 Online videos als naslagwerk

✔ Processen vertalen naar
overzichtelijk beeld

✔ Basic Set tekenmaterialen
inbegrepen

✔ 3 Online videos als naslagwerk
✔ Starter Set tekenmaterialen
inbegrepen

€ 950

+ € 300

€ 1.750

exclusief 21% BTW

Toeslag voor Live op locatie

exclusief 21% BTW

+ € 300
Toeslag voor Live op locatie

CONTACT
Klinkt dit interessant? Bel nu! We maken elke training op maat.
Live training op eigen locatie? Deze training opnemen in jullie interne
catalogus? De workshop intern aanbieden als open inschrijving?
Allemaal mogelijk! Vraag naar de per persoon prijzen en voorwaarden.
Judith Veldt

Jefta Bade
Creator of the 9-Field
Structure.
Jefta Bade

Matchmaker en eerste
aanspreekpunt. Bel nu!
☎ +31 85 114 0139
📩 Judith Veldt

Deze Awesome klanten gingen je voor:

David Witte
Visual Coach
Brengt rust en
expertise
David Witte

