Visual
Changemaking
Beelden voor verandering
Een tweedaags leertraject met ModelMinds.
Wanneer?

25 en 26 april 2014
Waar?

Philogirl.nl
Aelbrechtskolk 35a
3025 HB Rotterdam

In tijden vol van onzekerheid en veranderingen is het belangrijk om te praten over wat er écht toe
doet, ideeën klaar en duidelijk te communiceren, inclusief te plannen en om alle neuzen in dezelfde
richting te hebben. Met ‘Visual Changemaking’ is het mogelijk: samen een gedeelde taal en een
collectief geheugen creëren.
‘Visual Changemaking – Beelden voor verandering’ is een tweedaags leertraject/training rond visueel denken, visueel
faciliteren en oogsten (graphic facilitation and graphic recording). Gebaseerd op actieleren passen we de inhoud van het programma aan aan de noden van de groep. Begrijp en leer hoe je beelden en grafische elementen kan gebruiken in vergaderingen.
Deelnemers gaan naar huis met een ‘Ja, ik kan’-gevoel en beschikken over de hulpmiddelen om onmiddellijk te starten.

Geschikt voor

• individueel werk
• 1 op 1 gesprekken
• kleine groepen
• grote groepen

Voor wie?
Ben je een veranderaar, visionair of innovator? Deze workshop is geschikt
voor business consultants, coaches en teamleiders, facilitators van participatieve
processen en groepsbijeenkomsten.

Wat je zal leren en ervaren
• herontdek je natuurlijke vaardigheid om je uit te drukken in beelden
• verhoog je vertrouwen in je pen en stiften
• snel ideeën overbrengen met simpele, krachtige beelden
• vergroot de kwaliteit van je communicatie door gebruik van beelden
• creëer en maak gebruik van sjablonen om je informatie te organiseren
• leer eenvoudige visuele technieken om beter samen te werken
•	gebruik visueel faciliteren om betere, productievere vergaderingen op te zetten
en te begeleiden
• ontdek de juiste visuele facilitatietools die passen bij de businessuitdaging
•	bouw ervaring met verhalen vertellen, luisteren, objectief observeren en reflecteren
•	ontwikkel je eigen unieke stijl voor je visuele praktijk en leer hoe je anderen
kan helpen
•	maak kennis met middelen, technieken en benaderingen die je onmiddellijk
kan toepassen in je dagelijks werk

Wat anderen zeggen

“Deze beelden maken
elk project realiseerbaar…
niets meer om bang
voor te zijn…”

Programma
Dag

1

Dag

2

Voorbij woord en tekst
• Visuele taal en beeldend vertellen
• Tips om snel te tekenen: iconen, mensen, kleurgebruik, …
• Plezierige oefeningen: graphic jam
• Jouw persoonlijke toolbox en beeldenverzameling uitbouwen
• Enthousiasmerende flipcharts: plezier met markers!

Gebruik van beelden in groepsprocessen
• Visueel denken – het domein
• Complexe thema’s vastleggen en in kaart brengen
• Visueel oogsten: vat de betekenis van conversaties
• Visueel faciliteren: beelden voor effectief engagement
• Creëer je eigen sjabloon
• Maak jouw werkpraktijk beeldend

Goed om TE weten: dit leertraject gaat niet om kunst met grote “K”, het gaat erom ideeën
zichtbaar te maken en om mensen te helpen concepten te onthouden, inzicht te krijgen in
complexe onderwerpen en te beslissen wat de volgende stap is.

Praktische informatie
Deelnameprijs
Snelle beslissers: € 695,- excl. 21% btw (inschrijven vóór 18 maart 2014)
Gewone deelnameprijs: € 795,- excl. 21% btw
Koffiepauze, lunch, cursusmaterialen en documentatie zijn inbegrepen.
Datum en tijd
Datum: 25 en 26 april 2014 van 9.00 tot 17.00 uur
Locatie: Philogirl.nl, Aelbrechtskolk 35a, 3025 HB Rotterdam

Registreer online: http://bit.ly/visualchange2014april
Hetzelfde leertraject (Engelstalig) wordt georganiseerd in Amsterdam op 17 en 18 april 2014.
Dit programma is ook beschikbaar als incompany training.
Neem contact op voor meer informatie en/of oplossingen op maat.

Neem contact op...
als je meer informatie wenst, specifieke vragen hebt of graag referenties wil.
Manuel Sturm
+31(0)624643336 (NL)
manuel@modelminds.nl

Over de begeleiders
Oscar Westra van Holthe weet met zijn oog voor detail tot de kern van de mens achter de organisatieontwikkeling door te dringen. Zijn uitstekende
vaardigheden om te analyseren, visualiseren en spiegelen maken hem dé persoon om te werken met complexiteit. Met zijn ervaring in cultuurprogramma’s bij o.a. de ABN-Amro Bank en de Europese Commissie kent hij de sociale dynamiek die teams doormaken in hun weg naar betekenis en
relevantie. Oscar is mede oprichter van ModelMinds en specialiseert zich in conflictbemiddeling tussen en binnen teams. www.modelminds.nl
Manuel Sturm is mede-oprichter van ModelMinds. Met zijn Zwitserse precisie en zijn ervaring als visueel facilitator helpt hij groepen hun patronen
te doorbreken. Met de ondernemersopleiding bij Knowmads als bagage, blaast hij een creatieve, jonge en betekenisvolle wind door je uitdagingen.
Hij legt zich toe op het trainen en coachen van proces-professionals in het visueel faciliteren van groepen. www.modelminds.nl

