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Programma COCD Creativiteitsdag 21 juni 2007

21 Juni: NLP MEETS CREATIVITY
De zomer barst los!
Nog volop in bloei van de lente is dit een goed moment voor verrassende en
verfrissende inspiratie. En deze kunt u krijgen op onze boeiende Creativiteitsdag:
NLP MEETS CREATIVITY.
Hoe kun je als facilitator met hele kleine nuances veel meer uit een brainstormsessie
halen? Daar gaat het deze dag over!
NLP is de wetenschap van de toegepaste psychologie: Neuro Linguïstisch Programmeren.
Vier belangrijke aspecten van NLP zijn: rapport, zintuiglijk bewustzijn, resultaatgericht denken en
ﬂexibiliteit van gedrag. NLP biedt een gereedschapskist met veel praktische tools en inzichten
om te werken aan gedrag en hoe mensen betekenis geven aan hun waarnemingen. Door zelf
hier meer bewust van te zijn, kun je op een eenvoudige wijze op de juiste momenten het verschil
uitmaken om het creatieve proces te stimuleren.
De projectgroep NLP en Creativeit heeft de afgelopen 3 jaar onderzocht hoe de werelden
van NLP en Creativiteit elkaar kunnen versterken in het begeleiden van het creatieve proces.
Het sluitstuk van deze zoektocht is de Creativiteitsdag NLP MEETS CREATIVITY.
Kijk vandaag nog eens kritisch naar jouw effect als facilitator op mensen in jouw omgeving.
Grote verbeteringen kunnen in subtiele veranderingen zitten. Het wordt een dag waar je veel
handige werkvormen kunt halen en belangrijke inzichten kunt opdoen.
Deze dag wordt nog meer bijzonder door de bijdrage van de sprekers Lucas Derks en
Match Luther, beiden experts in NLP en creativiteit.
Wij zijn heel blij dat zij op deze dag vanuit hun specialismen ons extra uitdagen en verder helpen.
NLP MEET CREATIVITY is eigenlijk een unieke kans om je eigen creaspierballen een forse
spierversterking te geven en een hele stap verder te zetten in je professionele ontwikkeling.

Schrijf snel in en maak van de 21 juni jouw eerste zomerse topdag.
De werkgroep NLP en Creativiteit
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8u30 – 9u15

Ontvangst, kofﬁe en inschrijving

9u15 – 9u30

Opening en Programma
en de eerste “Meet and Greet”
Meeting the Dream Team – NLP goes Creativity

9u30 – 10u45

Match Luther – creativity navigator – Ideas247 Keulen
Participants will experience an interactive session in a
highly stimulating and practical way and will be able,
upon completing the session, to understand and utilize:
- how to apply the basic principles of NLP to creativity
- how to competently activate creative resources in the
nick of time
- how to ﬂexibly overcome mental blockades
(workshop is in het Engels!)

10u45 – 11u00

Bio Break

11u00 – 11u45

Precisie waarnemen op verrassende wijze...
zintuiglijke individuele VAKOG-waarnemingsoefening met
de natuur om te reﬂecteren rondom het thema - brainstormen -, afrondend met inspirerende inzichten en eigen
uitdagingen...

11u45- 12u30

Faciliteren verrijken met NLP
de projectgroep presenteert haar resultaten en bevindingen verdeeld over de brainstormfases: intake,
voorbereiding, divergeren, convergeren en follow up; een
interactieve presentatie met korte oefeningen waar en
hoe NLP het faciliteren kan verrijken.

12u30-13u30

Lunch

13u30-14u30

workshop 1
Ron van Gils
NLP-beneﬁts in de intake
en voorbereiding van een
brainstorm

workshop 2
Lucas Derks
volgen en leiden in een
creatief team; hoe krijg je
de mensen mee?

workshop 3
Martine Vanremoortele
de 6 kleuren van Spiral
Dynamics voor de perfecte
voorbereiding van een
creatief proces

14u30-15u30

workshop 4
Ingrid Moerman
NLP tools bij het convergeren met accent op het
realiseren van de ‘outcome’

workshop 5
Match Luther
practical hands-on NLPmethods to be used by
facilitators (workshop in
English!)

workshop 6
Erik op ten Berg
NLP gebruiken om meer
out-of-the-box te kunnen
(laten) denken

15u30-16u00

Refreshing Break

16u00-17u00

Faciliteren vrij van schaamte en dikkenekkerij!
Lucas Derks (IEP)
Redenen waarom mensen onvoldoende gebruik maken
van hun creativiteit zitten vaak in sociale blokkades.
Hoe deblokkeer je deze als facilitator bij anderen én hoe
deblokkeer je die bij jezelf? Lucas Derks slaat de brug
tussen het sociaal panorama model en het begeleiden
van creatieve processen. De essentie van dit breed
inzetbare NLP-model is Relatie = Locatie. Het is een
fantastisch praktisch instrument om onze sociale
ervaringen te analyseren en aan te passen!

17u00-17u30

Jouw NLP op één businesscard...
Verbeelding en verwoording van jouw inzichten van deze
creativiteitsdag; ‘your beneﬁts’ in enkele kernwoorden en
beelden met aansluitend een actieve speeddating van
korte pitches.

17u30 - ...

Afsluit & drankjes

PRAKTISCHE DETAILS
LOCATIE
’t Klooster van Rilland,
Hoofdweg 60,
4411 NA Rilland-Bath (NL)
Datum:
donderdag 21 juni 2007
HOEVEEL BETAALT U OM DEEL TE NEMEN?
Deelname van de dag bedraagt 80 euro
(COCD leden krijgen korting en betalen 60 euro).
Elke deelnemer betaalt cash ter plaatse.
U ontvangt vervolgens een ontvangstbewijs voor het
ontvangen bedrag.

INSCHRIJVEN
Vul uw inschrijvingsformulier in en stuur het naar:
COCD VZW, Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem (België)
per fax +32 3 826 93 09 of per email met volledige
gegevens en vermelding van keuzes op info@cocd.be.
VOORWAARDEN VAN ANNULATIE
Annuleren van uw inschrijving kan schriftelijk tot uiterlijk 1
week voor het event (14 juni). Indien u toch niet aanwezig
kan zijn, kan u een vervanger in uw plaats laten deelnemen. Indien u niet annuleert en niet aanwezig bent,
sturen wij u nadien een factuur met het verschuldigde
bedrag, met een minimumsom van 50 euro.

Inschrijfformulier
COCD Creativiteitsdag 21 juni 2007

NLP MEETS CREATIVITY
Naam:
Voornaam:

M/V

Bedrijf:
Straat:
Postcode:

Plaats:

Tel.:
Fax:
E-mail

O Ik schrijf me in voor de creativiteitsdag NLP MEETS CREATIVITY
Vink onderstaand twee workshops naar keuze aan

13u30-14u30

14u30-15u30

Datum

(1, 2 of 3 en 4, 5 of 6)

O workshop 1

O workshop 2

O workshop 3

Ron van Gils
NLP-beneﬁts in de intake
en voorbereiding van een
brainstorm

Lucas Derks
volgen en leiden in een
creatief team; hoe krijg je
de mensen mee?

Martine Vanremoortele
de 6 kleuren van Spiral
Dynamics voor de perfecte
voorbereiding van een
creatief proces

O workshop 4

O workshop 5

O workshop 6

Ingrid Moerman
NLP tools bij het convergeren met accent op het
realiseren van de ‘outcome’

Match Luther
practical hands-on NLPmethods to be used by
facilitators (workshop in
English!)

Erik op ten Berg
NLP gebruiken om meer
out-of-the-box te kunnen
(laten) denken

Handtekening
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