SPELENDERWIJS CREATIEVER DENKEN
Tuurlijk: je gunt je medewerkers of je klanten graag een gezamenlijk dagje uit,
maarre….. Stiekem wil je toch ook dat het jouw bedrijf indirect wat oplevert.
Creatief denken is uitstekend te combineren met de wens om samen even iets helemaal
anders te doen en daar ook nog eens een hoop lol aan te beleven.
Wij denken ook wat dat betreft creatief. En organiseren graag een samenbindend,
ontspannen én creatieve teamactiviteit.
Een paar voorbeelden om er vast in te komen. Nieuwsgierig? We horen van je!

▪

Nodig je zakenrelaties uit in Dierenpark Amersfoort.
Wij zorgen ervoor dat je je prospects uiteen kunt zetten met
uitzicht op de papegaaien of het glas kunt heffen tussen de
(andere) apen. Ondertussen laten we je gasten op een
ondeugende manier kennis maken met creatieve denkstijlen en
–strategieën. We huren een fraaie zaal, regelen goed eten en
leveren een unieke rondleiding door het park. Zo ontdek je ‘spelenderwijs’ hoe dieren
elk hun eigen creatieve strategie hebben ontwikkeld om te overleven: voedsel
vinden, zorgen dat je niet wordt opgegeten, je voortplanten.

▪

Een middag helemaal los met je collega’s in De Spelerij/Uitvinderij in Dieren.
Als ware Willie Wortels werk je aan een uitvinding
die je later aan alle collega’s wilt laten zien. Wij zijn
erbij om je te stimuleren gebruik te maken van
steeds andere invalshoeken, waarmee het creatieve
proces in gang wordt gehouden. Je kunt bijvoorbeeld een apparaat ontwerpen
waarmee je de gedachten van je collega kunt lezen, waarmee je zelf je salaris kunt
bepalen of waarmee je files kunt oplossen.
Leerzaam en inspirerend. En bovendien erg leuk.

▪

Ga je met je team op zoek naar de Heilige Creaal.
Het creapolyspel voert je over een route van maar liefst
4 kilometer, terwijl je opdrachten uitvoert die leiden
naar…..
De opdrachten kun je alleen tot een goed einde brengen
als je gebruik maakt van creatieve denktechnieken. Wij
zorgen ervoor dat je tijdig krijgt aangereikt. Het
resultaat wordt beoordeeld op origineel denken. In de nabeschouwing bespreken we
de gebruikte denktechnieken, zodat de deelnemers die alleen spelen wat mager
vinden ook aan hun trekken komen.

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

