FEBRUARI 25 - 28 , 2019
April 8 - 11, 2019

EINDHOVEN

Ben jij …
• Op zoek naar nieuwe inzichten en inspiratie
• Geïnteresseerd om met klanten nieuwe mogelijkheden te verkennen
• Diegene die mensen met elkaar in gesprek brengt
• De nieuwe facilitator en maker van workshops met de LEGO®
SERIOUS PLAY® methode ...

En wil je als ‘Change Agent’
daadwerkelijk een verschil gaan
maken …
Dan kun je overwegen om de LEGO SERIOUS
PLAY methode toe te voegen aan je skillset.
Deze nieuwe en robuuste methode is
ontwikkeld om innovatie, team- en
bedrijfsprestaties te verbeteren. De methode
leent zich ervoor om een breed scala aan
onderwerpen aan te pakken, waaronder
strategieontwikkeling, fusies,
marktbenadering of teamontwikkeling. En
ook binnen het onderwijs of coaching draagt
de methode bij aan het vergroten van de
betrokkenheid en dichterbij brengen van een
oplossing. De LEGO SERIOUS PLAY methode
is ontwikkeld in samenwerking met
toonaangevende onderzoekers op het gebied
van strategie en organisatiegedrag, zodat het

beste uit twee werelden werd samengevoegd.
De methode komt voort uit wetenschappelijk
onderzoek naar leerstrategieën,
organisatieontwikkeling en ‘spel’. Eén van de
belangrijkste onderzoeksresultaten die de
LEGO SERIOUS PLAY methode ondersteunt, is
het 'hands-on / mind-on' leren. Hierdoor
ontstaat namelijk een dieper en
betekenisvoller begrip bij deelnemers aan een
workshop en in het dagelijks werk. Deze
'school van denken' is in grote mate
ontwikkeld door Seymore Papert van MIT.
Andere bijdragen aan het onderzoek naar
'serious play', leren en ontwikkeling zijn van
Mihaly Csikszentmihalyi en Lev Vygotski.
Bricks and Business is partner binnen de
Associatie van Master Trainers in de LEGO
SERIOUS PLAY methode. De doelstellingen

van het trainingsprogramma van de
Association of Master Trainers zijn: borging
van de kwaliteit van de methode en
facilitators te trainen om zelfstandig
workshops te begeleiden.
Geïnteresseerd ... ..?
Stuur een e-mail voor meer
informatie en documentatie over
de training.
Trainer: Michel Cloosterman

FACILITEITEN
• Trainingsprogramma: 4 dagen
• Twee trainings data voorjaar 2019
• Februari: 25 – 28, 2019
• April: 8 -11, 2019
• Location: Seats2Meet, Torenallee 24, Eindhoven
• De investering: € 2600 (ecl BTW) incl. lunch,
koffie/thee ed., diner op dag 3, de manual, en
starter set. (Reis en accomodatiekosten zijn niet
ingebrepen)
• Trainer: Michel Cloosterman
• Training: Nederlandstalig.
Ook geïnteresseerd in dit certificaat:
Bezoek onze website of neem contact op:
I: www.bricksandbusiness.com
T: +31 (0)6 53 88 36 35
E: michel@bricksandbusiness.com

