Eﬀectief Communiceren
Visueel notuleren

X
Goal visualisation

Doelgroep
Voor iedere senior, team en project
manager of director die een nieuwe
weg in wil slaan, een team wil laten
samenwerken, een project moet
leiden of een lastige verandering
moet vormgeven. Zeer geschikt voor
directies, management teams,
project teams en specialistische
stafafdelingen.

“Je doelstellingen
helder krijgen, dele
n
en borgen”

Propositie
“Niet de weg bepaalt het doel. Het doel bepaalt de weg.”
Zonder helder en meetbaar doel is elke onderneming, elk team en
elk project gedoemd te mislukken. Besteden we eigenlijk wel
genoeg tijd aan het precies formuleren van ons doel? Aan het delen
en bewaken ervan?
Wij kunnen u helpen een onvergetelijke en zeer doelmatige sessie te
organiseren waarin het visualiseren van het te bereiken doel
centraal staat. De business expert van BusinessAcceleration
faciliteert de inhoudelijke discussie terwijl de tekenaar van Buro
BRAND, “real time” vastlegt wat er besproken wordt. Zo ontstaan
sketchnotes, kreten, graﬁeken, cartoons, etc. De deelnemers hebben
een actieve rol in het verwerken en gebruiken van de aangereikte
materialen. Onze ervaring is dat de intensiteit van de vergadering
vanaf de eerste vastlegging op het bord groot is. Deelnemers
herkennen zich in hetgeen getekend is en worden zo geactiveerd.

Aan het einde van de dag ontstaat een resultaat op grote
staande kartonnen borden. De borden en tekeningen
worden gefotografeerd en achteraf verwerkt in visuele
notulen. De eindresultaten kunnen worden gebruikt in
nieuwsbrieven/tekst-documenten, presentaties, social
media e.d.

Locatie

De sessie wordt standaard gegeven in de inspirerende
locatie van Buro BRAND in Den Haag, maar kan ook op
locatie (nabij of in uw bedrijf) worden georganiseerd.

Groepsgrootte

De ideale grootte is 8-16 personen.

Kosten

Optie A
BusinessAcceleration en
Buro BRAND faciliteren en
begeleiden zowel de
inhoudelijke discussie als de
visualisatie ervan.
De combinatie van ervaren
business experts
(directieniveau) en
professionele tekenaars zorgt
voor de optimale mix.
U en uw team worden
uitgedaagd, ondersteund en
betrokken!

Optie B
Buro BRAND levert
tekenaar(s) die de
sessieleider bijstaat d.m.v.
het visualiseren van de
discussie en die vorm geeft
aan het creatieve proces.
795,- Euro ex BTW per
tekenaar per dagdeel.

1.695,- Euro ex BTW per
combinatie facilitator/tekenaar
per dagdeel.
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