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in het sociaal werk
Gratis  deelname voor eerste twee  teams die zich  aanmelden

DOEL LEERKRING

• Je wordt je bewust in hoeverre je jouw creatief 
denkvermogen inzet in jouw werk en hoe je dit 
verder kunt ontwikkelen;

• Je ontwikkelt je creatief vermogen en zet dit 
concreet in specifieke werksituaties in, waarmee 
je meer resultaat en impact in je werk bereikt.

VOOR WIE?

Ieder team van sociale professionals, dat 
belang heeft bij het vergroten van zijn creatieve 
vermogens.

WAT GAAN WE DOEN?

In elke bijeenkomst gaan we aan de slag met een 
praktijkcasus van jullie team. We reflecteren op de 
gewoonten en onderliggende gedachtepatronen 
in jullie huidige aanpak. We dagen jullie uit 
om uit je gedachtenpatronen te stappen en 
vanuit creatieve gewoonten en tools tot nieuwe 
en waardevolle mogelijkheden te komen om 
maatwerk te leveren in je werk. Tussen de 
bijeenkomsten door gaan jullie met de nieuw 
inzichten in de praktijk aan de slag.

RESULTATEN

Als je hebt deelgenomen aan de leerkring:

• Heb je meer inzicht in hoe je als professional en 
team creatief denkt en handelt.

• Heb je kennis over welke (f)actoren een rol 
spelen bij creatief denken en handelen en hoe 
die (f)actoren er in je dagelijkse werk uitzien.

• Heb je kennis over wat werkt in relatie tot een 
specifiek door jullie bepaald vraagstuk.

• Heb je als team meer zicht op elkaars creatieve 
kwaliteiten en hoe je die kunt gebruiken bij 
praktijksituaties.

Hoe kom je als sociale professional tot nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare 
ideeën voor bestaande vraagstukken? Zowel in teamverband als individueel? En hoe 
maak je daarbij gebruik van verschillende kennisbronnen? Movisie nodigt jou en je 
team uit om deel te nemen aan een leerkring over dit thema, die Movisie van april 
tot en met september aanbiedt. Als team bepaal je zelf het onderwerp waarop je 
creatiever wilt inspelen. Meedoen?

“ Creativiteit is weten wat je moet doen, als je 
niet weet wat je moet doen.”

LEERKRING CREATIVITEIT  

Jet Bussemaker,  
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen



Movisie gaat de opgedane inzichten en opbrengsten verspreiden, zodat andere sociale 
professionals  ook worden uitgedaagd om op creatievere wijze oplossingen te zoeken 
voor vraagstukken in hun werk. 

MOGELIJKHEDEN ZIEN EN MAATWERK LEVEREN

Movisie heeft in 2017 de effectieve basishouding van sociale professionals beschreven. Twee belangrijke pijlers daarvan 
zijn ‘mogelijkheden zien’ en ‘maatwerk leveren’. Mensenwerk vraagt maatwerk en omdat ieder mens uniek is, is 
het bestaande aanbod vaak niet voldoende. Werkelijk aansluiten bij de vraag vraagt creativiteit van de professional: 
verbeeldingskracht, divergent denken, cognitieve flexibiliteit en creatief met regels durven omgaan.

Als professional word je onbewust gestuurd door jouw professionele perspectieven en denkpatronen. Creativiteit 
vraagt een flexibele houding die je in staat stelt om van denkpatronen en gewoonten los te komen en aanpakken in 
een nieuw licht te kunnen zien. Naast de beweging van routinematig naar creatief werken, is ook zelfvertrouwen en lef 
nodig om de ideeën te verwezenlijken wanneer ze buiten de norm vallen en/of op weerstand stuiten.

AANMELDEN

Wil je meedoen aan de leerkring of heb je 
vragen? Mail naar Doreen Olario:  
d.olario@movisie.nl.  
Aanmelden kan tot 1 maart 2019

CENTRALE VRAAG

De centrale vraag in elk team is: Hoe kunnen de 
professionals met elkaar hun creatieve vermogen 
op het gebied van …versterken?

MEER WETEN?

Neem contact op met Martha Talma of Maryse 
den Hollander.

Lees het artikel ‘Hoe je creatief kunt zijn in een 
wereld vol protocollen’ op movisie.nl.

INVESTERING

De eerste twee teams die zich aanmelden krijgen 
de leerkringen gratis aangeboden. 

Teams die zich later aanmelden kunnen tegen 
betaling deelnemen aan een leerkring, prijs is op 
aanvraag.

De leerkringen bestaan uit 4 bijeenkomsten  
van een dagdeel die maandelijks plaatsvinden 
op de locatie van het team. In de tussen-
liggende periode gaan deelnemers met creatieve 
opdrachten aan de slag. 

Indien gewenst kunnen de bijeenkomsten ook bij 
Movisie in Utrecht plaatsvinden.

De bijeenkomsten worden voorbereid en begeleid 
door twee trainers/onderzoekers van Movisie. Zij 
monitoren ook de opbrengsten.
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