
 

 

 

 

 

 

 

 

LOSDENKEN – VERANDERING – INNOVATIE 

Iedereen heeft wel eens het gevoel vast te zitten; in je werk, in een gedachtegang of in een 

vraagstuk. In de Klap op je Kop workshop ontdek je hoe je jezelf wakker kunt schudden om zo tot 

frisse nieuwe inzichten en ideeën te komen. Een flexibele geest en instelling is onmisbaar als de 

wereld om je heen snel verandert. Deze krijg je door regelmatig iets nieuws te doen en door 

verwachtingspatronen te doorbreken. Maar hoe maak je het doorbreken van routine nu onderdeel 

van je dagelijkse werk? In deze verfrissende workshop krijg je hiervoor praktische tips. Je ontdekt dat 

je veel creatiever en innovatiever bent dan je denkt. Laat je verrassen en ervaar hoe leuk een flinke 

klap tegen je kop kan zijn.  

 

Competenties 

Creativiteit 

Initiatief 

Flexibiliteit 

 

Aanpak 

Vanaf start tot eind is de Klap op je Kop workshop een out of the box-ervaring waarin je steeds weer 

wordt verrast met een inzicht, tip of ludieke opdracht. Je doet een aantal losdenkoefeningen zoals 

fantaseren, associëren en van perspectief veranderen. Je leert creatief te zijn op moment dat jij dat 

nodig hebt, bv door om te denken: denken in termen van kansen en niet van problemen. Je krijgt 

mee hoe belangrijk het is om bij (organisatie)veranderingen een flexibele en oplossingsgerichte 

mind-set te hebben. Een vrolijke en verrassende workshop waarin veel wordt gelachen. 

 

Resultaat 

 Je kent je eigen routines en gewoontes en weet deze te doorbreken 

 Je werkt effectiever met dezelfde middelen 

 Je hebt praktische tips ontvangen om in elke situatie ‘los’ te kunnen denken 

 Je kent een aantal brainstormtools waardoor je innovatiever kunt zijn in jouw werk 

 Je herkent eureka-momenten  
 

Trainer 

De Klap op je kop workshop wordt uitgevoerd door een trainer van Jobtraining. Onze trainers zijn 

onze trots: enthousiaste mensen die beschikken over een jarenlange ervaring. Zij weten zij snel een 



veilige sfeer te creëren, waardoor er in vertrouwen kan worden gewerkt aan het versterken van de 

vaardigheden. Hun praktische benadering en enthousiaste manier van trainen maakt dat deelnemers 

zin krijgen om het geleerde direct in de praktijk toe te passen.  

 

Duur 

1,5 uur of 3 uur 

Kosten  
Klap op je kop workshop 1,5 uur -  van 5 tot 25 deelnemers    € 1.050,-* 

Klap op je kop workshop 3 uur -  van 5 tot 25 deelnemers    € 1.250,-* 

 
Op maat 
Deze workshop wordt altijd op maat aangeboden, passend bij de doelstelling, doelgroep en 

organisatie. Neem contact met ons op voor de tarieven voor grotere groepen en om te horen 
welke tijdsduur geschikt is voor jouw vraag. 
 


