
 

Graag nodigen wij je uit voor een netwerkevent op woensdag 29 april 2015 bij  

School voor de Toekomst in ‘s-Hertogenbosch. Het netwerkevent is bedoeld 

voor zelfstandige ondernemers met functies die je in een projectteam bij een 

media project tegenkomt: redacteuren, projectmanagers, contentmanagers, 

uitgevers, beeldresearchers, ontwerpers, tekenaars, animatoren, fotografen, 

IT projectleiders, marketeers, applicatieontwikkelaars etc. 

 
In 2013 en 2014 hebben wij een dergelijk event georganiseerd. Dit was een 

succes. Wij ontvingen veel leuke reacties en die hebben ons gemotiveerd om 

opnieuw een event te organiseren.  Het is goed om elkaar ook eens buiten het 

werk om te ontmoeten. 

 
Je kunt van elkaar leren, kennis delen, elkaars klankbord zijn en misschien wel 

samen opdrachten aannemen. Maar dit event is niet alleen bedoeld om eens 

te praten met collega-zelfstandigen, je kunt er ook nog wat van leren!   

 

Dit jaar is het onderwerp Creativiteit en innovatie. In deze tijd is veranderen een 

constante, innoveren een must en creatief denken een voorwaarde. Creativiteit en 

innovatie zijn voor ons dan ook interessante onderwerpen. 

 
Het event wordt gehouden bij School voor de Toekomst in ‘s-Hertogenbosch.  

School voor de Toekomst ontwikkelt nieuwe leerprocessen. Ze gebruikt daarbij 

aan de ene kant logisch en analytisch denkwerk en aan de andere kant creativiteit 

en meervoudige intelligenties. School voor de Toekomst huisvest o.a. het Bono 

Expertisecentrum: een centrum voor innovatie en creativiteit. Wij maken tijdens 

de netwerkdag gebruikt van het Crealucion. Dit zijn ruimtes die uitdagen tot 

creativiteit. 

We krijgen twee workshops Humor en Creativiteit en Innoveren kun je leren. Voor 

nog meer inspiratie kun je een rondleiding door School voor de Toekomst volgen. 

Harry van der Schans is onze workshopleider. Hij is Bono Master trainer en heeft 

sinds 2004 duizenden mensen getraind en gefaciliteerd op het gebied van 

creatief en kritisch denken in het onderwijs en in het bedrijfsleven. 

Tijdens het programma is er natuurlijk ook weer vollop gelegenheid om elkaar te 

spreken. 
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Creatief denken 

Innovatie 



Programma 

11.00 - 11.30 Ontvangst 

11.30 - 12.30  Workshop Humor en Creativiteit 

12.30 - 13.30  Lunch 

13.30 - 14.00   Rondleiding School voor de Toekomst 

14.00 - 15.30 Workshop Innoveren kun je leren 

15.30 - 17.00  Netwerkborrel.  

 

Inschrijven 

Inschrijven kan per mail aan: 

 Saskia Bruil (info@saskiabruil.nl). 

 Jante Rittersma (rittersma@spmeducatie.nl) 

 

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Na de 

definitieve inschrijving ontvang je begin april een bevestiging met de 

deelnemerslijst. 

Plaatsen zijn beperkt, dus schrijf je snel in! 

Kosten  

€ 70,- incl btw. Dit is inclusief koffie, workshops, lunch en borrel. 

Je kunt dit vóór 31 maart overmaken op rekening NL25ABNA0410051411 t.n.v. 

Saskia Bruil Projecten. 

Bij annulering voor 15 april rekenen wij € 10,- administratie kosten. Annulering 

na 15 april is niet mogelijk vanwege organistorische redenen. Het is wel 

mogelijk om een vervanger te laten deelnemen.  

Adres 

School voor de Toekomst 

Vlijmenseweg 2 

5223 GW ‘s-Hertogenbosch 

 

School voor de Toekomst ligt op 

loopafstand van het station. Het is 

ook met de auto goed bereikbaar.  

De school heeft een eigen 

parkeerplaats. 

De 

Humor en Creativiteit 

Een serieuze workshop over humor .  

Humor is volgens creativiteitsexpert Edward de Bono verreweg de belangrijkste 

activiteit van het menselijk brein. Humor is belangrijk omdat het zowel de linker 

als de rechterhelft van onze hersenen stimuleert. De meeste van onze denkfouten 

zijn perceptiefouten. Wanneer we onze perceptie kunnen veranderen, kun je je 

gevoel veranderen en kun je komen tot nieuwe ideeën.  

Deze workshop is een presentatie en gaat over:  

 Perceptie en patronen; 

 Het verband tussen humor en creativiteit; 

 De noodzaak van humor en spelen voor innovatie. 

Innoveren kun je leren 

In april 2012 publiceerde Adobe een studie (State of Create) over creativiteit 

en innovatie in ondernemingen. 80% van de ondervraagden gaf aan dat creati-

viteit de belangrijkste factor is bij economische groei. Maar de opvallendste 

uitkomst was misschien wel dat een grote minderheid – slechts een op de vier 

– vindt dat ze hun creatieve mogelijkheden optimaal benutten.  

Er zijn vele creativiteits- en innovatiemodellen. In deze workshop maak je ken-

nis met het ICE-model. ICE staat voor Innovation, Creativity & Entrepreneur-

ship en beschrijft het creatieve proces in zes stappen van Prikkel tot Pitch .  

In deze workshop gaan we actief aan de slag met:  

 De NOODZAAK voor innovatie en creativiteit; 

 De creatieve MINDSET; 

 Het creatieve PROCES.  
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