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Insights Discovery

Leder I efter en måde hvorpå I kan få bragt jeres medarbejderes,
kollegers og lederes fulde potentiale i spil?

Kunne I tænke jer et workshopforløb på ½, 1 eller flere dage, hvor
I med udgangspunkt i jeres ydelser og services tænker kreativt?

Formålet med workshoppen ”Slip din kreativitet
løs” er, at din afdeling eller dit team afprøver nye
tankeveje, bevæger sig ud af komfortzonen, 
og tænker innovativt omkring jeres metodikker, 
vaner, serviceydelser eller produkter. I vil få nye
vinkler, nye idéer og ny inspiration til jeres mål. 

Workshoppens teoretiske støttepiller
Workshoppen tager udgangspunkt i en eller to
konkrete udfordringer, mens faciliteringen
og det teoretiske fundament underbygges af
deltagerhæftet “Slip din kreativitet løs”.

 

  

 Programmet designes til jeres behov 

Jeres udbytte på workshoppen:
•

•

•

Agenda

 
 

Workshop: Slip jeres kreativitet løs!

 “Ha ha ha” 
Vil du med på det kreative flow?

Hvem er workshoppen relevant for?

Har I et ønske om at jeres organisation bliver mere innovativ
og i stand til at tænke ud af boksen?

For at workshoppen virkeligt giver jer et stort 
og praktisk udbytte inden for skabelsen af en 
innovativ og kreativ kultur anvender vi ligeledes
Insights Discovery Personprofilen. Denne vil 
berette om jeres svagheder, styrker, blinde 
pletter og potentialer i de kreative processer.

Insights Discovery Personprofilen
Effektiv kommunikation

Værdi for teamet
Personlig stil

At skabe de rette arbejdsbetingelser
Motivation

I får en række metoder, øvelser og 
indsigter, som I kan anvende bagefter. 

Enkeltindivider vil på anerkendende vis
blive bragt ud af deres komfortzoner. 
I får således mere rummelige ansatte.

Et farverigt sprog som bevirker at I 
efterfølgende kan adressere positiv og
uhensigtsmæssig adfærd ift. innovation.

I bliver bevidste om de forskellige stadier 
i innovativ tænkning, og laver en prioriteret
liste over de vigtige handlinger, I skal tage.

Introduktion til forskellige kreativitetsformer.
Fokus på jeres prioriterede udfordringer.
Farverige tilgangsvinkler til kreative styrker.
Barrierer mod udbytterig kreativitet.
Læringspunkter til implementering.
Handlingsforpligtelser og personlige mål.

Praksisnær og forandringsskabende.
Inspirerende og motiverende.
Righoldig, dyb og har umiddelbar effekt.
Designet til at give jer størst muligt udbytte.

Insights-værktøjerne lægger op til en meget
interaktiv og dynamisk undervisningsform, der
er med til at engagere samtlige deltagere på en
værdsættende og positiv måde. Workshoppen er:

Workshoppen i kreativitet og innovation henven-
der sig primært til teams, som har blik for
de involverede parters innovative potentiale.
Deltagerne vil blive udfordret på vanetænkning,
de vil få højnet respekt for andre, og vil med
globalt respekterede værktøjer arbejde
målrettet på at løse konkrete problemstillinger.

Hvis I ønsker nogle værdsættende processer,
som stadigvæk kommer i dybden med jeres
ansatte og kreative udfordringer, så er dette
workshoppen for jer.

•

“Innovation er evnen til at se forandringer
som en mulighed - ikke som en trussel.”

Denne workshop kan både leveres over ½ dag, 
1 dag og flere dage. Jeres behov afgør forløbets
omfang. Hvis I allerede har deltaget på en
workshop i Personlig Effektivitet, så er denne
kreativitetsworkshop en blændende måde at
fortsætte arbejdet med Insights-koncepterne på.

En anerkendende undervisningsform
Som voksen tænker 

man på 3-6 
alternativer 

i de situationer 
man er indlejret i. 

Et barn giver sig selv 
60 alternativer.

Kreativitetsworkshoppen kan afholdes hos os
eller på et konferencested efter jeres ønske.

Efter en dialog med jer om jeres mål, krav
og ønsker til en effektiv innovationsproces
kommer vi med et designet tilbud til jer - vi 
afstemmer forventningerne før kursets start.

Praktiske informationer

Ring nu på 86 24 48 03


