Pakketten Creativiteitstest
Voor elke organisatie maken wij een programma op maat. Om een idee te geven van wat u van ons
kunt verwachten, bieden wij u onderstaand overzicht aan. Hiermee gaan we creatief aan de slag,
met als enige doel: de creativiteit binnen uw bedrijf te versterken.
Creativiteitstest.nl biedt de volgende pakketten aan:
Pakket

Omschrijving

Prijsindicatie

On-line test voor
individuen

Iedereen kan de test gratis doen, en krijgt een rapport
met zijn/haar resultaten, informatie en tips.

Gratis

On-line test voor
groepen

Deelnemers (uw team, of een groep medewerkers) vullen
de test in. Iedereen krijgt zijn/haar resultaten, informatie
en tips toegestuurd.
Wij maken een groepsrapport en sturen die naar u op.

25 Euro per deelnemer.
100 Euro voor maken
rapport.

De testresultaten kunnen teruggekoppeld worden met
uw eigen bedrijfslogo. Zie de volgende pagina voor meer
informatie
Online test voor
groepen +
terugkoppeling in
workshop

Deelnemers (uw team, of een groep medewerkers) vullen
de test in. Iedereen krijgt zijn/haar resultaten, informatie
en tips toegestuurd.
Wij maken een groepsrapport en koppelen de resultaten
in een 3 uur durende workshop terug.

25 Euro per deelnemer.
100 Euro voor maken
rapport.
1000 Euro voor
workshop begeleiding.

Online test voor
groepen +
terugkoppeling in
workshop
+Verbeterplan

Deelnemers (uw team, of een groep medewerkers) vullen
de test in. Iedereen krijgt zijn/haar resultaten, informatie
en tips toegestuurd.
Wij maken een groepsrapport en koppelen de resultaten
in een 3 uur durende workshop terug.
Met een verdere begeleiding gaan we op zoek naar
concrete verbeterstappen en actieplannen binnen uw
organisatie.

Prijzen in overleg

Consultancy

Wij begeleiden u en uw bedrijf gedurende een langere
periode op weg naar het versterken van de creativiteit

Prijzen in overleg

Creativiteitstraining

Een training waarbij alle de aspecten van creativiteit in uw
organisatie aan de orde komen. Aan de hand van de
scores op de creativiteitstest bepalen we op welk aspect
de nadruk op zal liggen. Deze training bevat een eerste
kennismaking met creativititeitstechnieken.

Prijzen in overleg

Individuele
creativiteit

Met de ME2 test krijgt de deelnemer feedback op zijn
eigen creatieve competenties. We maken gebruik van de
officiële ME2 test van E-Metrixx: http://www.emetrixx.com/me2_Creativity_Tools_Training_2015.pdf

Prijzen in overleg

Interesse? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Nel Mostert
of
Gerard Drost
06-10171412

06-14585160
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Team creativiteit

Met de Belbin team-rollen test krijgt het team feedback
over hoe zij samen werken als een team en waar de
creativiteit in het team het beste tot uiting komt. We
gebruiken de officiële Belbin test. Zie www.belbin.com.

Prijzen in overleg

Begeleiding
brainstorm

Wij faciliteren professioneel uw brainstorm. We helpen u
met het maken van de agenda en faciliteren de workshop,
waarbij we uiteraard gebruiken maken van
creativiteitstechnieken.

Prijzen in overleg

Vraag een op maat gemaakt rapport aan voor uw organisatie
Onze Creativiteitstest komt met een persoonlijk rapport voor elke respondent. Als u interesse heeft
om de Creativiteitstest binnen uw organisatie te laten maken, kunnen wij de opmaak van dit rapport
volledig op maat verzorgen.





Inclusief bedrijfslogo en op basis van uw company branding
Grafieken met resultaten van individuen en/of voor de totale scores per team
Additionele toelichting bij de resultaten, specifiek voor uw organisatie
Handige tips die helpen om uw organisatie nóg creatiever te maken

Voeg eigen bedrijfslogo
en -kleuren toe

Specifeke toelichting voor
uw teams bij elk onderdeel

Grafieken met resultaten
van individuen en/of
voor scores van teams

Handige tips die helpen om
nóg creatiever te worden

Interesse? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Nel Mostert
of
Gerard Drost
06-10171412

06-14585160
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