
Creativiteit op het werk
DOELSTELLINGEN

In deze opleiding leer je op een doordachte en inspirerende manier 'out of the box'
te denken. Je ontdekt op een eenvoudige manier om elke uitdaging creatief en
innovatief te benaderen. Na afloop kan je bewust je creatieve schakelaar aanzetten
en ontwerp je sneller nieuwe en originele ideeën, producten en oplossingen. Je krijgt
boeiend materiaal en eenvoudige methodieken mee om dat op het werk te kunnen
herhalen. Je kan creatieve initiatieven nemen, ondanks alle regels, wetten of
eventuele weerstand bij anderen.

SAMENVATTING

Categorie:

Persoonlijke ontwikkeling

Niveau:

Niet gespecificeerd

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.

DOELGROEP

Deze training is bedoeld voor bankmedewerkers die hun creativiteit willen
aanscherpen en loslaten op kansen, problemen en uitdagingen op en buiten het
werk.

VEREISTE VOORKENNIS

Personal development opleiding: deze opleiding vereist geen specifieke



voorkennis.

PROGRAMMA

INHOUD

Creatief denken kan je leren

Veel mensen denken dat creativiteit een aangeboren talent is. Maar niks is minder
waar. In het eerste deel van de opleiding ontdek je waarom het soms zo moeilijk is
om 'out of the box' te denken en hoe je dat jezelf en anderen kan aanleren. Zo
word je beter in het ontwikkelen van nieuwe prodcuten en ben je beter gewapend
tegen nieuwe uitdagingen, complexe problemen of onverwachte situaties.

Vastroesten voor gevorderden
Uit je hoofd stappen
Inspirerende voorbeelden

The Gemino Curse

Brainstormen is de meest gekende manier van creatief denken: een pak ideeën
verzamelen en daar verder mee aan de slag gaan. Door dat goed aan te pakken,
vergroot je het arsenaal van opties en mogelijkheden. En sta je versteld van de
resultaten.

Creatief denken in 5 stappen
Je uitdaging op scherp
Enkele spelregels om nooit te vergeten

Dwars denken

Met brainstormen kan je meer dan je misschien denkt. Door dwars te denken,
dwing je jezelf en anderen tot meer denkkracht. Misschien lijkt het alsof je daarvoor
geen tijd hebt, maar het is zo effectief dat je eigenlijk een pak tijd bespaart. Met de
tips, tools & tricks in dit onderdeel kan je bovendien meteen aan de slag.

Voorbij de grens van het denkbare
Associëren en visualiseren
Van een berg ideeën naar een uitgewerkt concept

Grenzen aan creativiteit?

Creatief denken en innoveren kan je niet alleen. Wat doe je als je een leidinggevende
je creativiteit beknot? En hoe kan je creatief zijn ondanks alle regels en wetten op
het werk?

Omgaan met weerstand



Buy-in creëren
Overtuigen en engageren
5 instrumenten voor creatief denken met en in je team

Werken met eigen uitdagingen en projecten

Tijdens de opleiding ja je aan de slag met instrumenten, tips & tools die meteen
toepasbaar zijn. We vertrekken daarbij vanuit je eigen cases of uitdagingen.

Dat betekent dat je op het einde van de opleiding met een pak ideeën en
uitgewerkte concepten naar huis gaat.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 2 daagse opleiding (6 lesuren per dag)
Uren: 09:00 tot 17:00
Locatie: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210
Brussel

METHODOLOGIE

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere
deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde
leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers
naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een
presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale
syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

 

 

Opleidingsmateriaal

PowerPoint-presentatie (slides)
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