Graphic facilitation &
persoonlijke toekomstplanning
met PATHS en MAPS
or facilitators
een workshop vo
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Graphic recording is het vastleggen van wat er besproken wordt. Niet in woorden maar in beelden.
Dit kan vanaf de achtergrond, maar ook actief. Waarbij de beelden een onderdeel worden van de bijeenkomst en voor een overzicht zorgt tijdens het proces.
Achteraf worden de beelden gebruikt als aandenken
Een presentatie in beelden is krachtiger, brengt ideeën
beter over, houdt de deelnemers geboeid en in één
oogopslag is de informatie zichtbaar.
Leer bij deze eendaagse workshop hoe je visualisatie
kunt inzetten als middel om inzicht te krijgen en te
geven, om problemen op te lossen en om plannen te
maken. We werken met twee trainers, dus er is voldoende persoonlijke begeleiding.
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Ontdek hoe je snel iconen en mensen kunt tekenen. Het
gaat niet om kunst of knappe tekeningen, maar hoe je
je communicatiedoel bereikt.
Voorkennis is niet nodig en voor wie al enige ervaring
heeft, zijn er voldoende nieuwe inzichten.
Aan het einde van de dag heb je jouw persoonlijke
tekenstijl ontwikkeld en sta je zonder schroom voor het
witte blad! Wij zorgen voor alle nodige materialen.
Om je aan te moedigen om na de workshop verder
te gaan met graphic recording, hebben we een starterskit samengesteld. Bestaande uit de Jack Pearpoint
methode, een grote rol kwaliteitstekenpapier, het juiste
tape en tien van de fijnste stiften voor €65,-.
Reuze handig! Bestel hem door een mail te sturen naar
info@stichtingdetoekomst.nl o.v.v. starterskit.

Graphic facilitator Paula heeft een achtergrond in de
zorg als sociaal pedagogische hulpverlener en maakt
al twee jaar overzichtelijke tekeningen bij verscheidene
zorginstellingen door heel Nederland als freelance
facilitator.

Graphic recorder Ymke studeerde aan de kunstacademie en was creatief programaontwikkelaar bij RTL.
Tegenwoordig is ze werkzaam als visueel notulist en
vat ze ingewikkelde materie samen in haar geheel
eigen stijl.
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workshoplocatie
Stuurmankade 90
1019 KR Amsterdam

tijden
aanvang om 10:00 uur
afsluiting om 16:00 uur

workshopdata
za 26 november 2016
za 10 december 2016

maximaal 10 deelnemers per workshop

inclusief lunch, koffie, thee en fris

prijs €195,- per deelnemer

