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Inspiratie en creativiteit 
 

Wilt u leren hoe u sneller op ideeën komt? Zou u de fijne kneepjes van ‘brainstormen’ willen leren 
kennen, zodat u die efficiënter kunt toepassen? Wilt u bij het zoeken naar originele ideeën nieuwe, 

creatieve denktechnieken leren gebruiken? Wilt u ervaren hoe u beter de creativiteit bij anderen kunt 

aanboren? Bent u een leidinggevende, die op zoek is naar hoe u een creatieve sfeer kunt realiseren in 
uw organisatie of onderneming? Bent u een verkoper die zijn klanten wil verrassen? Wilt u uw minder 

ontwikkelde vaardigheden omtrent creatief denken en handelen aanscherpen? 
 

Dan bent u bij de training ‘Inspiratie en creativiteit’ aan het juiste adres ! Deze training geeft u een 
rondleiding in uw eigen denken en helpt u uw creativiteit te ontdekken. U leert uw creativiteit – zowel 

tijdens de training als daarna - verder te ontwikkelen. U leert het creatief potentieel bij anderen te 

ontdekken en te stimuleren. U neemt kennis van allerlei hefbomen om een creatieve cultuur in uw 
organisatie te bevorderen. De training spoort u - met veel praktische gerichtheid en variatie - aan om 

creativiteit te blijven oefenen en geeft u inzicht, gevoel en inspiratie. 
 

Resultaat 

 U heeft een basis gelegd voor versterking van uw creativiteit en uw vermogen om  bijzondere 
en vernieuwende invalshoeken te vinden; 

 U heeft geleerd creatief en patroondoorbrekend denken te stimuleren; 
 U heeft inzicht en praktische wenken gekregen voor onmiddellijke toepassing in de praktijk;  

doordat de onderliggende theorie verduidelijkt is; 
 U bent met veel gevoel aan de slag gegaan en heeft veelvuldig uw grenzen verlegd; 

 U heeft inspiratie opgedaan en de gelegenheid benut om uw toegenomen creativiteit te testen 

ter voorbereiding op uw eigen praktijk.                      
 

Competenties 
Tijdens deze training van HIPEPE Group ontwikkelt u zich verder op de competenties: 

 durf 

 probleembewustzijn  
 innovatievermogen 

 conceptueel denken 

 overtuigingskracht 
 onafhankelijkheid 

 
Doelgroep 

Mensen die creatieve denkkracht van henzelf en van anderen willen verdiepen en aanscherpen en 
daarbij vernieuwende denktechnieken willen leren toepassen. 

 

 
Programma & werkwijze 

De training vindt plaats in kleine groepen, zodat maximaal aandacht besteed wordt aan ieders 
individuele praktijksituatie en leerproces. Voorafgaand aan de training vindt een (web-enabled) intake 

plaats om de training zoveel mogelijk toe te spitsen op uw leerdoelstellingen. U maakt een test over 

creatief denken. Deze zal tijdens de training worden besproken. U krijgt het lesmateriaal en de 
achtergrondinformatie vooraf toegezonden. Aan het einde van de training heeft u een actieplan 

opgesteld met te ondernemen activiteiten om uw creativiteit blijvend te stimuleren. Gedurende 6 
maanden na de training kunt u contact opnemen met de trainer voor aanvullende ondersteuning en  

E-coaching.  

 
Praktische informatie  

duur: 2 dagen 
tijden: 9.30 – 17.30 uur 

aantal deelnemers:  4 tot 8 deelnemers 
kosten: €  925,- all in, exclusief BTW  

 


