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ontwikkel jezelf als creatief professional
Leading Creatives van Versdenkers Academy is een inspirerend leerprogramma 
waarmee creatieven hun ambities tot leidinggevend creatief kunnen realiseren. 
Tegelijkertijd kunnen organisaties hiermee het toptalent van de toekomst aan zich 
binden.

Creatieven zijn eager, willen zich snel ontwikkelen, waarde toevoegen en kijken 
verder dan de stip op de horizon. Dat is de aard van het beestje. Het medialand-
schap is grillig. Verandert constant. En vraagt om wendbare organisaties en leiders 
met creatief, analyserend, ontwerpend én innoverend denkvermogen. Skills die 
steeds belangrijker worden om als organisatie een authentieke, concurrerende 
positie te bereiken en behouden.

module 1 - persoonlijk leiderschap
•	 Inzicht in jouw persoonlijk leiderschap
•	 Persoonlijkheidstypen en creative team building
•	 De skillset en rollen van de creatief leider
•	 Leiderschap in multi-team samenwerkingen
•	 Een positieve communicatiestijl ontwikkelen
 
module 2 - leiderschap naar binnen - team & organisatie
•	 Onderzoek naar de innovatiebehoefte in de eigen organisatie
•	 Sturing geven aan Innovatieprocessen
•	 Thought leadership ontwikkelen
•	 Effectieve creatieve teams bouwen. 
•	 Coaching, eigenaarschap, workflow en taakverdeling
•	 Effectief creatieve processen inrichten
•	 Team en employee engagement stimuleren
•	 Presentatie interne innovatie case 
 
 
module 3 - leiderschap naar buiten - merk en wereld
•	 Positionering en merkbeleving
•	 Creatieve strategie en creative direction
•	 Concepting & Ideation, Creativiteit coachen
•	 Branding en Customer experience
•	 Brand storytelling
•	 Presentatie brandcase 
 

leading creatives programma
een uitdagend en concreet Programma  
Het programma bestaat uit een 15 daags praktisch small group trainingsprogram-
ma afgewisseld met werkbezoeken, creative challenges en cases. Het programma 
is verdeeld over 3 modules. De doorlooptijd is 6 maanden. Het brengt een rijk 
palet aan creatieve en leidinggevende skills en ervaring in het werken met andere 
creatieve professionals. 

https://versdenkers.nl/training-in-onderscheidend-communiceren/
https://leadingcreatives.nl/nl/leading-creatives-leerlijn/
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Nulmeting: 
waar sta je 
op de leider-
schapscurve?

• Kick off, introductie programma
• Disc Persoonlijkheidstest
• Mini-Creative challenge
• Uitleg Cases
• Planning Fieldtrips  

• Inzicht in je identiteit als leider
• DISK Persoonlijkheidstest analyse
• Persoonlijk leiderschapsverkenning 
• Bewust leiding geven
• Leiderschapsrollen met het (Neuro)Logische  
Niveaus Model
• Introductie “Transtheoretical Model of Change”

Insights,  
leerambities 
en leider-
schapsvisie.  
 
Team  
power scan

• Inzicht in persoonlijkheidstypen 
• De skillset en rol van de Creatief Leider
• Beinvloeden met de Roos van Leary
• Reflectie: werken met inzichten
• Creative types: potentie, valkuilen, best matches

 
 

Ambities in 
werkwijze, 
aansturen en 
coachen. 
 
Team person-
ality scan

• Werken aan je communicatiestijl
• Verbale en non-verbale communicatie
• Communicatie stijlen gericht op: 
• Luisteren
• Feedback geven 
• Concflictbeheersing
• Anti-autoritair Leidinggeven
• Stimulerend aansturen en bijsturen 

Op werkbezoek bij je mede-deelnemers. De fieldtrip heeft als 
doel om elkaar mee te nemen in de eigen praktijk. Elke deelne-
mer presenteert een workflow van een eigen case. 
Daarbij worden leerpunten en innovatie-behoefte besproken. 
 
 
  
 

versdenkers 
leading creatives leerlijn

versdenkers CREATIEF LEIDERSCHAP ONTWIKKEL JE MET VERSDENKERS
Creatieven willen snel ontwikkelen, kijken altijd verder dan de horizon. Willen waarde toevoegen. Dat is nu eenmaal de aard van het beestje. Creativiteit en 
innoverend vermogen zijn steeds belangrijkere skills binnen een organisatie om een authenthieke, concurrerende positie te bereiken en vast te houden. 
En het constant veranderend medialandschap vraagt om leiders met creatief, analyserend en ontwerpend denkvermogen. Om aan die ambitie en dorst 
naar ervaring en vooral afwisseling tegemoet te komen zul je als organisatie een passende bedrijfscultuur en voldoende ontwikkelruimte moeten bieden. 
Wie zijn eigen mensen kan opkweken tot creative leaders werkt als organisatie aan creatieve onafhankelijkheid.

onze visie
Met het leerprogramma Leading Creatives van Versdenkers kunnen creatieven hun ambities tot senior of leidinggevend creatief realiseren. En 
daarbij een breed palet aan ervaring opdoen in het werken met andere creatieve professionals uit verschillende branches. Hiermee blijven zij hun 
horizon verbreden. Het inspirerende programma beantwoordt aan de behoefte naar creatieve en leidinggevende skills van deze tijd. Het bestaat uit 
een praktisch small group training programma dat wordt afgewisseld met blended learning, werkbezoeken en creatieve challenges.

module 2
Leiderschap 
naar binnen

Leiderschap naar binnen: 
team en organisatie 
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5.5
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2
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programma 
10:00 tot 16:00

Onderzoek naar 
innovatie-
behoefte binnen
het eigen team 
of de organisatie 

• Organisatie Innovatie en verandering. 
• Design Thinking
• Business Model Canvas
• Innovatie Management 
• Trendforecasting  & business design

• Presentatie innovatiebehoefte 
• Innovatie aanpak met Design thinking
• Je rol als teamleider:
• Thought leadership ontwikkelen
• Effectieve creatieve teams bouwen
• Agile coaching en Teamspirit vergroten 

Beschrijv-
ing aanpak 
Innovatie 
behoefte

• Effectief Creatieve processen inrichten
• Weerstand wegnemen
• Brainstormen technieken
• Creative confidence vergroten
• Design thinking toepassen 

Concepten als 
antwoord op 
een innova-
tievraagstuk
 
Planning 
intern Design 
thinking 
proces

• Team en employee engagement
• Mensen meekrijgen en inspireren
• Eigenaarschap ontwikkelen en stimuleren
• Het presenteren van jouw visie

Creative team challenge 
In gang zetten en leiding geven aan een creatief proces gericht 
op de innovatiebehoefte van jouw organisatie.

module 3
leiderschap 
naar buiten

Leiderschap naar buiten: 
merk en wereld

input positionering & 
merkontwikkeling  

1,5 dag creative strategy
& merkbeleving 

1 dag output creative direction & 
branding

1,5 dag output BRAND 
CONVERSATIONS 

1 dag creative challenge 
eindpresentatie

0,5 dag 

5,5
deel- 
certfifiiFificaat  

3
Workshop 
programma

programma 
10:00 tot 16:00

Bouwen aan een sterk merk
• Het ontwikkelen van een positionering, 
merk-archetype, merkidentiteit en merkbelofte
• Doelgroepen en Behoeftenwerelden
• Werken aan een externe case
 

• De relatie tussen Organisatie-, Communicatie- en 
Creatieve strategie 
• Het ontwikkelen van een creatieve strategie op 
basis van een positionering
• Richting geven aan merkbeleving.
• Visievorming en Conceptontwikkeling

Formuleren 
creatieve en 
strategische 
visie voor 
de externe 
case

• De ingrediënten van Creative direction
• Branding & Visuele Strategie
• Marketing en Advertising concepten
• Visual storytelling & Beeldbeleid 

Strategie 
& Concept 
Presentatie  
 

Je merk tot leven wekken
• Brand & Customer experience
• Brand Storytelling: Heroes Journey 
• Customer journey: Awareness, keuzebepaling, 
conversie en customer loyalty
• Een contentstrategie in middelen en media

Creative brand challenge 
Deelnemers presenteren hun werkproces en resultaat
 

skills & mindset analytisch en strategisch vaardig TRANSDISCIPLINAIR DENKEN / creatief vaardig effectief leiderschap / sociaal vaardig overtuigingskracht in expressie inspiratie en fast forward

totaal aantal dagen  
exclusief cases en huiswerk: 5 tot 7 dagen

15

leading creatives blokkenschema



STUDIEBELASTING
Naast de opleiding moet je rekening houden met een extra studiebelasting van 2 
tot 4 dagen per module. Tussen de modules werk je aan een innovatie-onderzoek 
binnen je team, en een creative challenge.

leading creatives praktische informatie

DATA
Module 1: Oktober-November 2022
Module 2: Januari-Februari 2022
Module 3: Maart-April 2022

Duur, prijs en data
Duur: 15 trainingsdagen. Doorlooptijd  inclusief werken aan cases: 6 maanden.  
 
Prijs: €8100- ex BTW voor 3 modules. 
Per module te betalen. Module 1 €2400, Module 2 €2850, Module 3 €2850. 
Incl werkmap en literatuur. 
Particulieren en onderwijsinstellingen kunnen we zonder BTW factureren.
 
Exclusief lunch arrangement €365,- ex btw en persoonlijke reiskosten voor werk-
bezoeken. 
 
Aantal personen: 3-10. Voor incompany of professional coaching gelden andere 
prijzen. Voorlopig vastgestelde workshopdata vind je op: www.leadingcreatives.nl/
nl/leading-creatives-leerlijn/.

Meer info?
Lisa van Noorden: +31 6 19598987.  
Dzenita Camo: + 31 6 55 37 50 01 
Of mail: training@versdenkers.nl 

http://www.leadingcreatives.nl/nl/leading-creatives-leerlijn/
http://www.leadingcreatives.nl/nl/leading-creatives-leerlijn/
mailto:https://versdenkers.nl/training-en-events-kalender/?subject=
tel:+31619598987
tel:0031655375001
mailto:mailto:training%40versdenkers.nl%20%20?subject=


waarom deden zij mee?
ontdek het op versdenkers youtube

https://www.youtube.com/watch?v=CaUxKhvD8kE
https://www.youtube.com/watch?v=dCL33Vf_JCA
https://www.youtube.com/watch?v=1L6NUYbocUk
https://www.youtube.com/watch?v=CZKczLhz0k4
https://www.youtube.com/watch?v=9CuO9DghoiA
https://www.youtube.com/watch?v=fip6rRRHmik
https://www.youtube.com/watch?v=1L6NUYbocUk
https://www.youtube.com/watch?v=fip6rRRHmik
https://www.youtube.com/watch?v=9CuO9DghoiA
http://


Onze visie
Organisaties presteren beter als ze cre-
ativiteit ontwikkelen en inzetten. Lef la-
ten zien. En visie tonen. Dat zie je om je 
heen. Merken die ècht tot de verbeelding 
spreken, doen dat met een inspirerende 
cultuur, strategie, werkwijze en commu-
nicatie. De urgentie èn de markt voor 
creativiteit groeit. Merken die investeren 
in creatief kapitaal zijn innovatiever, im-
pactvoller én hebben een beter verdien-
vermogen. 

Versdenkers ontwikkelt het strategisch 
creatief denken wat daarvoor nodig is. 
Dat doen we met organisatie coaching, 
team training en persoonlijke training. 
Inhouse in langlopende programma’s, 
maar ook in kortdurende trainingen.

onze basis 
Versdenkers zijn rigoureuze vrijdenkers, 
geworteld in kunst, theater, muziek en 
design.  Maar met een scherp oog voor 
commerciële belangen. Met die brede 
blik verrijken we mens en organisatie. 
Veel van onze klanten hebben aanleg 
voor creativiteit, of zelfs een creatieve 
opleiding gedaan. Maar het strategische 
creatieve denken raakt in de praktijk in 
de knel. Vrij denken wordt verdrongen 
door doel-denken. Dat staat innovatie in 
de weg.

Onze focus op vrij denken maakt ons een 
strategische partner voor organisaties die 
de urgentie van creativiteit in hun toe-
komst erkennen.

VERSDEnKEN 
IS EEN COCKTAIL 
VAN VISIE, 
CREATIVITEIT 
EN DURF 

kortdurende training via versdenkers academy
Professionals kunnen bij Versdenkers terecht voor uiteenlopende incompany 
en open inschrijving trainingen op het gebied van creatieve communicatie en 
merkontwikkeling. Onderwerpen waarin we trainen zijn:  
 
Copywriting, trendwatching, brainstormen, designthinking, conceptontwikkeling, 
pitchen, storytelling, visuele communicatie, beeldbeleid, creative briefing, cam-
pagne ontwikkeling, creatieve strategie, branding, zakelijk tekenen, contentstrate-
gie en brandstorytelling.

Bezoek	www.versdenkers.nl

Versdenkers werkt als Academy en Agency met uiteenlopende organisaties. Onze 
focus ligt op ( in - en externe) communicatievraagstukken, innovatie of leider-
schapsontwikkeling. 

Media
Advertising
Zakelijke dienstverlening
Overheid

Educatie 
Gezondheidszorg
Kunst & Cultuur
Retail

organisaties met wie we werken

http://www.versdenkers.nl
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