
Hoe werkt
Beeldwerk?

Hoe je Beeldwerk
in kunt zetten Voor het onderzoeken,

creëren, inventariseren
van een beeld van wat er leeft
bij individu en/of groep.

CREATUM
Partners in ontwikkeling

“Zoek eens een beeld dat voor jou kenmerkend is voor jullie afdelingscultuur”

“Kies een beeld dat voor jou erg past bij hoe je collega in zijn werk staat”

“Zoek eens een kaart uit die het meest aansluit bij hoe jij je nu voelt”

“Als je terugkijkt op de betekenis van deze training voor jou, welk beeld past daar dan bij?”

“Stel jezelf kort voor en kies twee foto´s die symbool staan voor jouw kwaliteiten als manager”

“Welk beeld staat symbool voor waar jij vindt waar we naar toe moeten groeien?”

“We gaan er straks uitgebreid over spreken, maar kies eerst eens een beeld die voor jou de kern van het probleem raakt”

In plaats van de traditionele ´voordeur-benadering´; de gangbare rondjes en
inventarisaties -die niet zelden alleen oppervlakkige rationalisaties opleveren- komt
Beeldwerk ´binnen via de zijdeur’.
Beelden doen iets met mensen. Beeldwerk appeleert aan hoofd, handen én hart.
Naast visies en opinies, gevoelens, emoties, intuïties en
ervaringen . Dit maakt de uitkomst van het werken met Beeldwerk avontuurlijk,
rijk, treffend en verrassend.
Beeldwerk levert een startbeeld op dat kansen biedt op een betekenisvolle uitkomst.
Deze is en blijft echter afhankelijk van de kwaliteit en timing van uw
interventies als professional.

Verspreid de set kaarten willekeurig uit , met de beeldzijde naar boven.
Nodig, na het stellen van uw verkenningsvraag, betrokkene(n) uit een beeld te kiezen
uit de set. Moedig een vlotte keuze aan.

Gebruik Beeldwerk ook voor het geven van onderlinge feedback, of een gewaagde
variatie: Kaarten liggen met de beeldzijde ‘omgekeerd’ , vraag een kaart te kiezen
en daag het ‘toeval’ uit.

brengt Beeldwerk
in beeld

ook altijd

over een tafel

De mogelijkheden van Beeldwerk maximaal benutten en de kwaliteit van uw
interventies aanscherpen? Volg de Workshop (1 dd) Werken met Beeldwerk van
CREATUM. Zie www.creatum-beeldwerk.nl of bel 06 34526612



One picture .....
A thousand words

Een benauwend beeld ...
Een bevrijdend beeld ...
Een speels beeld ...
Een koesterend beeld ...
Een angstig beeld ...
Een vredig beeld ...
Een tijdloos beeld ...
Een veelbelovend beeld ...

Beeldwerk is een creatief hulpmiddel voor elke trainer, procesbegleider,
(dag)voorzitter, (loopbaan)adviseur, hulpverlener, leerkracht, consultant,
supervisor, therapeut of coach. Het bevat 71 handzame kaarten
(van 10 x 10 cm) in full color, een formaat wat het instrument geschikt
maakt voor het werken in groepen en in individuele sessies.
Door Beeldwerk nodigt u de ander uit om snel en betekenisvol door te
dringen tot de kern van iemands denkbeelden, gevoelens, overtuigingen,
ervaringen en opinies.
Een (gekozen) beeld zegt meer dan duizend woorden en niet
zelden meer dan de betrokkene zelf in eerste instantie had gedacht.
Het is een fantastische start (en ook afsluiting) van uw bijeenkomst
en/of programmaonderdeel.
Toe te passen voor een eerste verkenning of juist verdieping van een
gespreksonderwerp brengt Beeldwerk op betekenisvolle en
vanzelfsprekende wijze zelfonthulling en onderlinge interactie op gang.

Een beeld van een visie ...
Een beeld van een antwoord ...
Een beeld van een vraagstuk ...
Een beeld van een mening ...
Een beeld van gevoelens ...
Een beeld van een ambitie ...
Een beeld van een blokkade ...
Een beeld van een oplossing ...

De set zit verpakt in een stijlvol doosje en is te bestellen
door het sturen van een email naar creatum@orange.nl
Dit met uw naam en adresgegevens en het aantal sets dat u wenst
U krijgt Beeldwerk, samen met een factuur en verzoek tot
betaling binnen enkele dagen thuisbezorgd. Kosten per set
€ 37,50 incl BTW excl € 3,50 verzendkosten. Bestellen kan ook
via de website www.creatum-beeldwerk.nl
Beeldwerk is een product van CREATUM, Partners in ontwikkeling


