Workshop 1 l De StrategyMap Sessie
vanaf €1.995 excl. btw
1 dagdeel
tot 10 personen
inclusief intake en
verslaglegging

Rent a War Room® biedt in samenwerking met
Vechtclub XL de StrategyMap Sessie aan. Dit
is een actieve methode die teams helpt om
hun strategische of creatieve uitdaging beter
te begrijpen, oplossingen te bedenken en een
actieplan te maken. Deze aanpak zorgt voor meer
betrokkenheid en een beter resultaat.

Rent a War Room biedt teams de beste omgeving om samen
een creatieve of strategische uitdaging aan te gaan. Door de
uitgekiende combinatie van inrichting, facilitator en proces
bereiken jullie de doorbraak!

FACILITATORS

OVER

SAMENWERKING ÉÉN
RENT A WARROOM

Erwin Elling
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Sanne Roemen

Rody Vonk

Door gebruik te maken van de StrategyMap, het
Strategiecanvas en het Actiecanvas doorloop je in
één sessie alle stappen die je nodig hebt om werk
te maken van bijvoorbeeld het verzilveren van
kansen, een kwartaalplan te maken, je doelgroep
in beeld te brengen, een nieuwe productstrategie
te bedenken of een manier te ontwikkelen om je
klant centraal te stellen.
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De Design Thinking workshops
Snijboon

Wil jij complexe problemen bij de horens vatten? Projecten laten opbloeien
met meer creativiteit? Je eindgebruiker centraal stellen in alles wat je doet?
Design Thinking leert je in projecten creatief, oplossings- en gebruikersgericht
denken en werken. Het is geen vastomlijnde methode of vastgelegd
stappenplan, maar een houding die je op verschillende wijze kan inzetten om
innovatie tot stand te brengen.

OVER

SAMENWERKING TWEE
STUDIO SNIJBOON
Snijboon is een jong en creatief bureau dat voortdurend
nieuwsgierig is naar verbetering. Wij werken met passie in
co-creatie aan designprocessen door te DOEN. Snijboon
faciliteert veranderprocessen door middel van Design Sprints
(in sneltreinvaart van uitdaging naar getest prototype in 5
dagen) en innovatieprojecten (langere trajecten). Daarnaast
geven we trainingen over Design Thinking en Creativiteit en
voeren we kwalitatief Design Research uit onder gebruikers.

In samenwerking met Vechtclub XL biedt Snijboon de mogelijkheid om kennis
te maken met Design Thinking in een sessie van een hele of halve dag.

Workshop 1 l Prikkel Design Thinking
920 euro excl. btw
1/2 dag
10 tot 20 personen

Workshop 2 l Design Thinking training
1840 euro excl. btw

FACILITATORS

1 dag
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10 tot 20 personen

Froukje Richter

Mira de Graaf

Ruud de Voijs

Deze training is een supersnelle kennismaking
met het Design Thinking gedachtengoed. De
sessie is een combinatie van leren door te doen
en een klein beetje theorie. We geven een korte
introductie op Design Thinking, delen inspirerende
cases en samen gaan we super snel door het
Design Thinking proces.

Deze training is een krachtige kennismaking
met het Design Thinking gedachtengoed. In de
ochtend maken we kennis met de Design Thinking
basishouding en daarbij behorende skills. In de
middag werken we aan een fictieve casus in een
zogenaamde fast forward waarbij we alle stappen
in het proces aandoen. Aan het einde van de dag
bespreken we hoe Design Thinking kan worden
toegepast in de eigen organisatie.
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Yes We Connect!

Tool 1 l Persoonlijke badges & favorieten quiz
45 tot 90 minuten
€ 395,- excl. btw voor
een pakket tot 15
personen
€ 19,- per extra persoon

OVER

Yes! We Connect zet zich in voor verbinding op de werkvloer.
Willen jullie als organisatie de wereld verbeteren, mooier
maken, slimmer of juist gezonder? Wat het doel ook is, het
begint met verbinding. Leer elkaar echt kennen en ontdek wat
ieders unieke bijdrage is. Dan gaat de energie stromen. Met
de tools van Yes! We Connect maak je van jullie bijeenkomst
een bruisende en energieke sessie vol verbinding.

AANBOD

SAMENWERKING DRIE
YES! WE CONNECT

Op de volgende bladzijden volgt een selectie van de tools van Yes! We
Connect die via Vechtclub XL te bestellen zijn. Er zijn tools voor een
persoonlijke kennismaking of voor kennismaking op het professionele
vlak. Ook zijn er werkvormen om met elkaar ervaringen uit te wisselen
en kennis en contacten te delen. Bij de bestelling van de tools worden
alle benodigde materialen en een duidelijke handleiding voor het
gebruik geleverd.
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Faciliteer zelf een verrassende kennismaking
tijdens bijeenkomsten, meetings en kick-offs met
de Persoonlijke Badges & Favorieten Quiz!
Wat zit er in het pakket?
•
•
•
•
•
•
•

1 Online vragenlijst
1 Persoonlijke badge per persoon
1 Favorieten Quiz voor op het scherm
1 Zandloper per team voor de kennismakingsronde
1 Teamkleurbordje per team
1 Hoger-Lager-Quizkaart per team
Uitleg en tips voor de organisatie

Tool 2 l Toren in dubio
20 minuten
2 tot 8 deelnemers
€ 50 excl. btw

Elkaar beter leren kennen? Speel met je team
Toren in dubio. Een verrassende game voor
tijdens een break of borrel. Haal om de beurt een
steen uit de toren en geef antwoord op de vraag
op jouw steen. Op de blokjes zitten dilemma’s
in vijf thema’s: eten & drinken, vakantie, werk,
persoonlijke voorkeuren en karakter. Geef jouw
keuze aan en licht je keuze toe aan je medespelers.
Leg dan je blokje op de bovenste laag. Het spel is
over als de toren valt.
Wat zit er in het pakket?
• 1 toren met op elk blokje een dilemma
• Uitleg en tips voor de organisatie
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Tool 3 l Sterke verhalen

Tool 5 l Schatgraven

30 tot 45 minuten

30 tot 45 minuten

onbeperkt aantal
deelnemers
€ 50,- excl. btw
voor één set (10 p.)

Tijdens Sterke Verhalen vertelt iedere collega twee
verhalen over zichzelf: één is echt gebeurd, de
ander niet. Denk aan: sterke reisverhalen, gekke
hobby’s of ongelooflijke gebeurtenissen. Aan de
rest van het team om in te schatten welk verhaal
waar is en welke het Broodje Aap.

onbeperkt aantal
deelnemers
€ 50 excl. btw
voor één set (10 p.)

Wat zit er in het pakket?
•
•
•
•
•
•
•

10 Sterke Verhalen kaarten
10 apenstickervelletjes
10 Superfijne stiften (1 p.p.)
1 stappenplan voor de deelnemers
1 inspiratiekaart met voorbeelden
1 zandloper voor time keeping
Uitleg en tips voor de organisatie

Tool 4 l 10 antwoorden
45 tot 90 minuten
onbeperkt aantal
deelnemers
€ 50 excl. btw
voor één set (10 p.)

De 10 antwoorden ronde is inzetbaar tijdens
vergaderingen, meetings en congressen. Je helpt
elkaar verder door kennis, contacten en ervaringen
te delen. Binnen 30 minuten wisselen 10 personen
90 ervaringen met elkaar uit.
Wat zit er in het pakket?
•
•
•
•
•
•
•

26
26

26

10 Vraag & antwoord boekjes (1 p.p.)
10 Vraagmaak-kaarten (1 p.p.)
10 Pennen (1 p.p.)
1 Tafelkaart met instructies
1 Zandloper voor timekeeping
2 Films met instructies
Uitleg en tips voor de organisatie

Een werkvorm om de expertises van medewerkers
naar boven te halen. Deelnemers interviewen
elkaar 1 op 1 over hun expertises. Vervolgens
formuleert iedereen voor de ander hun unieke
inbreng. Om beurten stel je de ander voor met de
unieke inbreng. Het resultaat: positieve energie,
inzicht en betrokkenheid!
Wat zit er in het pakket?
•
•
•
•

10 schatgraven kaarten (1 p.p.)
10 Superfijne stiften (1 p.p.)
Presentatie voor op scherm met instructies
Uitleg en tips voor de organisatie

Tool 6 l Succes slinger
45 tot 90 minuten
onbeperkt aantal
deelnemers
€ 75 excl. btw
voor één set (10 p.)

We zijn vooral gewend om bij projecten,
samenwerkingen of afgeronde taken te evalueren
wat er beter kan. Maar staan jullie ook stil bij wat
er goed is gegaan, of wat je als team de afgelopen
tijd bereikt hebt? Met de Succes Slinger vier je
samen successen op het werk.
Wat zit er in het pakket?
•
•
•
•
•
•

10 sets van 5 verschillende succesvlaggetjes
10 superfijne stiften
1 bolletje touw
stickervellen om je vlaggetjes te bevestigen
1 zandloper voor time keeping
Uitleg en tips voor de organisatie
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