VLOT TREKKEN VAN VASTLOPERS
Je bent vast weleens met je auto vastgelopen in de modder of in de sneeuw. Je geeft een
beetje gas bij of zet ‘m in de achteruit. Als dat ook niet helpt heb je waarschijnlijk
oplossingen nodig die buiten de auto gezocht moeten worden.
Zo gaat het ook vaak met knelpunten in je organisatie. Je hebt alle alternatieven en
denkbare scenario’s erop losgelaten, maar het probleem blijft bestaan. Je bent
vastgelopen.
Op zo’n moment heb je hulp van buiten nodig. Omdat het je domweg niet lukt om de
zaak zelf ‘vlot te trekken’.
Wij denken creatief. En onze aanpak van vastlopers loopt volgens deze route:
1. allereerst maken we je vraagstelling zo
concreet mogelijk
2. vervolgens zoeken we nieuw invalshoeken met
behulp van creatieve denktechnieken
3. daarna selecteren we de ideeën op
ontwikkelbaarheid, haalbaarheid en
bruikbaarheid
4. tot slot helpen we desgewenst bij het
implementeren van de oplossingen.
Stap 2 en 3 zetten we bij voorkeur met een groep medewerkers uit je organisatie.
Onze trajecten zijn altijd maatwerk. In een verkennend gesprek brengen we in kaart wat
je gewenste en meest haalbare aanpak is én welke investering dat van je organisatie
vraagt.
Om je toch een indicatie te geven twee voorbeelden van ons advieswerk.
▪

Als ondernemer, leidinggevende of bestuurder loopt je vast in je werk. Je roept onze
hulp in om over je vraagstuk of probleem te sparren. We verzorgen een aantal
coachingssessies en zetten daarbij creatief denken als methodiek in. De kosten ervan
zijn € 175,- tot € 200,- per sessie.

▪

Met je team, je MT of je politieke fractie wil je een of meer vraagstukken gericht
aanpakken en daarbij out-of-the-box denken. We verzorgen een creatieve denksessie
waarbij je niet alleen concrete handvatten krijgt voor het oplossen van je vraagstuk,
maar ook nog eens leert werken met een praktische aanpak van toekomstige
problemen. Kosten: vanaf € 900,- incl. intake.

Zit jij op dit moment met vastlopers? Neem vrijblijvend contact met ons; we helpen je
graag de zaak weer los te trekken.

MEER WETEN?
bel 06-53278096 of kijk op
www.wijdenkencreatief.nl

