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JONGE HONDEN DIGI HEIDAG
CREATIVITEIT IN CORONATIJD
Een heidag is het moment om als organisatie samen - buiten de dagelijkse
werkzaamheden om – terug te blikken en vooruit te kijken naar de toekomst. Daarnaast
is het ook een kans om weer even bij elkaar te komen, het gesprek aan te gaan en
verbinding te maken met elkaar. Maar hoe bereik je dezelfde resultaten anno 2020, niet
offline maar online?
Met de Digi Heidag biedt Jonge Honden jullie alle voordelen van een traditionele heidag,
in een online omgeving! Jonge Honden faciliteert, creëert en enthousiasmeert zoals
Jonge Honden dit dagelijks ook in eigen (online) werkomgeving doet. Zo worden je
collega’s en jij in alle facetten ontzorgd en gaat iedereen met dezelfde jaarlijkse heidagenergie naar huis, ondanks dat je dit jaar al thuis bent.
Bij ‘Creativiteit in Coronatijd’ staat de creatieve mindset tijdens het thuiswerken
centraal. Door talks en workshops krijgen jullie inzichten en tools die jullie samen in staat
stellen ook vanuit huis vindingrijk en vol energie aan het werk te gaan.

Kick-off: Talk van een expert
Train je creativiteit!

Creativiteit is een spier die iedereen kan trainen. Innovatie- en verandermanager Huub
Edelman leert je tijdens deze talk hoe je jouw creatieve potentie als professional kan
ontwikkelen en inzetten voor je organisatie. Zo wordt je dagelijkse werk leuker, zinvoller
én wordt het makkelijker resultaten te behalen!

Keuze uit 3 workshops
Workshop 1: Design Thinking

Hoe stimuleer je het creatieve denkproces van je team? Hoe kom je daadwerkelijk tot
concrete oplossingen? En het welbekende “minder praten, meer doen”… wanneer lukt dit
nou eens echt? Jonge Honden werkt al jaren met de succesvolle ontwerpmethode Design
Thinking: een methode die je helpt de behoefte van de eindgebruiker centraal te zetten.
Tijdens deze workshop leren je collega’s en jij de principes en verschillende technieken.
Ook gaan de handen uit de mouwen bij het leren om efficiënt prototypes te bouwen. Zo
kun je als team aan de slag met het ontwikkelen van concrete ideeën en oplossingen die
jullie direct bij de eindgebruiker kunnen testen!

Workshop 2: Visueel communiceren

Waarom alleen maar schrijven als je het ook kan tekenen? Uit vele onderzoeken blijkt dat
we beelden beter onthouden dan woorden. Bovendien komt de boodschap zo sneller
over. Tijdens deze workshop leer je de basisvormen voor visueel communiceren. Je breidt
jouw communicatietoolkit uit met het vormgeven van symbolen en emoties. Ook zet je
jouw eerste stappen als visuele communicado door een eigen casus uit te werken. Wie
van jouw collega’s kan het duidelijkst tekenen? Kom erachter tijdens deze workshop en
de leerzame groepsopdrachten!

Workshop 3: Solo brainstorm
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Mogelijk heb je al ervaren dat vernieuwende ideeën bedenken best uitdagend is vanuit je
thuiswerkkantoor. Gelukkig bestaat hiervoor een oplossing: de solo brainstorm! Jup,
brainstormen in je eentje. Hoe doe je dat dan? Voor je het weet voelt het alsof je in
cirkels denkt. De kunst is om jezelf te blijven verrassen! Tijdens deze workshop leer je
enkele werkvormen die je hiervoor kan inzetten aan de hand van de theorie over lateraal
denken. Zo ben je minder afhankelijk van je collega’s wanneer je vastloopt in je eigen
denkproces. Bovendien zal je verstelt staan van je eigen brainstormcreativiteit!

Samen uitdigi, samen thuis
Praktische informatie
Enthousiast over deze Digi Heidag? Of hebben jullie nog andere vragen?
Neem contact op met jonge hond Pieter. Hij denkt graag met jullie mee om de Jonge
Honden Digi Heidag zo goed mogelijk bij de wensen van jullie organisatie te laten passen.

Pieter van Dijk
06 39 40 19 14
pieter@jongehonden.com
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Hé hallo
Mail ons
info@jongehonden.com
Bellen gaat sneller
06 – 11 07 63 42
En bekijk
www.jongehonden.com
Of volg ons
www.instagram.com/dejongehonden/
www.facebook.com/dejongehonden/
www.linkedin.com/company/jongehonden/

Jonge Honden
Berlijnplein 524
3541 CN Utrecht
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