
KIJKEN WORDT EEN NIEUWE ERVARING

JOUW MEDIA IN EIGEN HAND

Speelkracht gaat over de kracht van het spel. Spelen laat zich niet belemmeren door traditionele 
conventies en obstakels. Spel prikkelt de zintuigen en zorgt voor wederzijdse inspiratie. Op deze 
manier creëren we aan de lopende band mogelijkheden. Iedere dag opnieuw. 

Speelkracht is de kracht die we allemaal kennen en die je eigenlijk niet uit hoeft te leggen. De 
waan van de dag doet ons vaak denken dat we het spelen zijn verleerd of dat er geen ruimte is, 
maar niets is minder waar. Het kind in ons is een onderdeel van wie we altijd al zijn geweest.  Het 
is hoe we de wereld zien met open armen, de positieve kracht die ons doet opstaan, de drijfveer 
achter alle innovaties en ideeën. Het is de kracht die ons in contact brengt en samen laat werken, 
de kracht die alles beter maakt. 

Leer je over te geven aan het ongemakkelijke gevoel dat nieuwsgierigheid en creativiteit ons 
geven. Het zoeken naar het onverwachte. Dat is ook waar het spannend wordt, en kwetsbaar. Er is 
moed voor nodig. Om dingen los te laten en anders te zien. Creatief denken is kijken naar wat je 
kent en ontdekken wat je nooit had durven dromen.

Train je creatieve spier en bedenk wat je nog nooit bedacht had. Creativiteit is geen talent maar 
een vaardigheid. Door positief en nieuwsgierig te kijken naar alles om je heen en jezelf te blijven 
uitdagen om op zoek te gaan, Niet zozeer naar iets nieuws maar naar het combineren van dingen 
die je al weet. Durf op een andere manier te kijken, over je eigen grenzen heen. Maak fouten in 
de volle overtuiging dat het keer op keer beter wordt. En leuker. Want creativiteit is niet alleen 
een mooie vaardigheid, het brengt je ook plezier en het geeft energie.

WAAR MOET JE AAN DENKEN?
Iedere organisatie loopt weleens vast in haar capaciteit om over bestaande grenzen heen te kijken. 
Denk bijvoorbeeld aan productinnovaties of een team dat een nieuwe samenwerkingsstructuur 
op poten moet zetten. Of tijdens een fusie zodat iedereen zich betrokken en gemotiveerd blijft 
voelen door te leren om te gaan met alle nieuwe dingen die er dan op je afkomen. Je leert nieuwe 
mogelijkheden en kansen zien en die leer je toe te passen op de uitdagingen die zich voordoen. 

JE LEERT
- Hoe creativiteit werkt in jouw brein
- Nieuwe technieken om bij die creativiteit te komen
- Tools te ontdekken die je dagelijks kan toepassen in je werk
- Nieuwe ideeën opdoen
- Op een andere manier naar jezelf en de wereld om je heen kijken

MAIL: INFO@SPEELKRACHT.NL OF BEL GERUST MET: 06 29 025 035 


