HUIS VAN VERBEELDING
INFORMATIE EN TARIEVEN
WORKSHOP VISUEEL NOTULEREN

OVER ONS
Communicatie en gedrag in organisaties leidt vaak niet tot het gewenste resultaat. Verandertrajecten die
tot frustratie leiden bij management én medewerkers, vergaderingen waar in cirkels wordt gepraat, dure
bijeenkomsten waarvan de opbrengst binnen een dag weer is vervlogen. Na een jaar zeggen medewerkers
tegen elkaar: hier hebben we het al over gehad? Waarom is daar toen niets mee gedaan?
Huis van Verbeelding staat voor een andere aanpak. Door creativiteit en strategie te verbinden.
Een creatieve aanpak helpt om ineffectieve patronen te doorbrengen: een voorwaarde voor innovatie. Ons
team bestaat uit creatieve strategen. Dit maakt Huis van Verbeelding uniek. Ons team bestaat uit
professionals, afkomstig vanuit overheid en corporates. We kunnen snel analyseren, verbanden leggen en
tot de kern komen. En daarbij kunnen we óók nog eens goed tekenen.

TRAINING VISUEEL NOTULEREN:
BLIJVENDE IMPACT MET JE EIGEN VISUELE NOTULEN
Ben je weleens bij een bijeenkomst geweest waar je ons live aan het werk hebt gezien?
In een paar uur tijd zie je live de resultaten van een bijeenkomst groeien in een aantrekkelijk
beeldverslag. Het heeft altijd iets magisch. Nu is het tekenen van visuele notulen heus niet
alleen voorbehouden aan professionals, of alleen geschikt voor grote seminars of
evenementen.
Je kunt het ook zelf leren! Ook jullie wekelijkse vergadering krijgt meer impact als deze op
een aantrekkelijke manier wordt vastgelegd. Want zeg nu zelf: wie heeft écht de notulen
gelezen voorafgaand aan de vergadering?
Door jullie meetings vast te leggen met visuele notulen, kun je de inhoud veel beter
onthouden. Je kunt de tekening makkelijker terughalen in je geheugen, dankzij de visuele
haakjes. De training Visueel Notuleren is een vervolg op de training Zakelijk Tekenen.

Heeft jouw team al een goede basis opgedaan in zakelijk tekenen? Dan is de
training Visueel Notuleren een interessant vervolg. Je leert live krachtige
beelden te tekenen en structureren in de vorm van notulen.

EEN BEELDEND VERSLAG
Een vergadering of bijeenkomst kost energie, tijd en geld. Wat natuurlijk prima is zolang je je doel
bereikt: impact en rendement. We zijn allemaal wel eens bij een meeting geweest waarvan we
achteraf niet meer zo goed konden terughalen waar het over ging. Er is wel een verslag nagestuurd
maar dat pak papier ziet er niet aantrekkelijk genoeg uit om veel leestijd in te steken. Superzonde van
alle moeite! Veel te vaak doen we meetings half over, omdat we herhalen wat eigenlijk al aan bod is
geweest.

Veel te vaak doen we meetings half over, omdat we herhalen wat eigenlijk al aan
bod is geweest.

Hoe fijn is het als je blijvende impact en rendement kunt realiseren met jouw bijeenkomst.
En dat kan ook: met een visuele notulen!

Stel je voor... live getekende notulen (klein of groot) die de bijeenkomst levendig vastleggen. Een
beeldend verslag dat een direct en tastbaar resultaat vormt dat je met deelnemers kunt delen én
dat deelnemers zelf ook weer kunnen delen met andere relevante stakeholders.

INHOUD VAN DE TRAINING

Beeldtaal en ingrediënten voor een goed visueel verslag
In een training Visueel Notuleren leren we jullie om krachtige beelden te maken en deze
beeldtaal uit te breiden naar jullie eigen praktijk. Naast het maken en uitbreiden van
passende beeldtaal, kijken we naar de ingrediënten van een goed visueel verslag. Ook staan
we stil bij het maken van letters, indeling van het papier of canvas en de opzet van een
notulen als deze.

Natuurlijk is het belangrijk om te leren om kritisch te luisteren, hoofd- en bijzaken te scheiden,
samen te vatten en de essentie van een verhaal tot een mooi in beeld te brengen. Niets is leuker
om tijdens een bijeenkomst live te kunnen laten zien hoe presentaties, opbrengsten uit breakout sessies en bijdragen uit het publiek een plek krijgen op het papier of in het digitaal
getekende verslag. En daarom oefenen we deze vaardigheden tijdens de workshop.

Na afloop: Feedback, tips & tricks

We sluiten de workshop af met feedback op het werk van de deelnemers en delen onze tips en
tricks uit de praktijk.
Zodat jullie daarna aan de slag kunnen en zelf een inspirerend en tastbaar eindresultaat van een
bijeenkomst, vergadering, sessie, congres, event of presentatie kunnen maken!
De trainingen zijn praktisch, aansprekend en inspirerend voor jou en je team.
Live, op een inspirerende locatie, hybride of online mogelijk.

INVESTERING

DAGDEEL
- Voorbereiding
- Materialen voor de groep
- Training
€ 1250 ex BTW (6-10 personen)
€ 1500 ex BTW (10-20 personen)

DAG
- Voorbereiding
- Materialen voor de groep
- Uitgebreide training
€ 1950 ex BTW (6-10 personen)
€ 2200 ex BTW (10-20 personen)

VOORBEELDEN

DEZE WORKSHOP VOLGEN IN EEN CREATIEVE
RUIMTE?
Wij begrijpen hoe belangrijk een creatieve omgeving is!
Daarom hebben wij in het centrum van Den Haag ons Huis van Verbeelding. Een creatieve ruimte,
waar teams op een andere manier kunnen samenwerken. Geen standaard vergaderruimte met
een standaard U-opstelling, maar een creatief denk café, waar je naar hartenlust kunt
brainstormen met de vele werkvormen die aanwezig zijn, wanden om op te tekenen en een
kleurrijke omgeving om je te prikkelen.
Maak er een dagje Den Haag van en combineer jullie workshop met een rondje Binnenhof en een
bezoek aan het Mauritshuis of Escher Museum.

Vraag naar onze interessante combi-deals!

ONZE DIENSTEN
SESSIE BEGELEIDING
Facilitators van creatieve teamsessies
(missie, visie, strategie en richting,
teamkwaliteiten, organisatiecultuur, LEAN
traject, visuele klantreis).
WORKSHOPS en TRAININGEN
Zakelijk tekenen, visueel notuleren, creatief
denken, teken je les, collegetour creative
changemakers
LIVE GETEKEND VERSLAG
Tijdens uw bijeenkomst live getekende
'notulen' met de opbrengst van de sessie
ONLINE ACADEMIE
Doorlopende cursus zakelijk tekenen, voor
individuele inschrijvers
CHAOS IN DE ORDE
De podcast voor creative changemakers, én
het jaarlijkse werkfestival

www.huisvanverbeelding.nl
www.huisvanverbeelding-academy.nl
www.tekenjeles.nl
www.chaosindeorde.nl

