
Als professional is het belangrijk om regelmatig even 
stil te kunnen staan. Zeker in deze bijzondere tijd 
snakken we ernaar om dat volle hoofd van ons eens 
goed leeg te maken. Om rust en ruimte te creëren en 
zonder oordeel te kunnen kijken naar wat er is. Want 
dat brengt de helderheid die we nodig hebben om 
volgende stappen te kunnen zetten, of om juist even 
rust te nemen.

In professionele termen hebben we het dan over 
reflecteren. Bij reflecteren onderzoek je je manier 
van handelen, maar ook hoe je reageert op een 
bepaalde situatie en hoe dat voelt. Ontzettend 
nuttig! Maar… ook heel lastig en in veel omgevingen 
helemaal niet zo gebruikelijk. Hoe doe je dat eigen-
lijk? Ga je zitten nadenken? Het er met iemand over 
hebben? Of de dingen uitschrijven in een notitieboek?

Wij willen professionals graag leren hoe dit leuker én 
effectiever kunnen doen: door te reflecteren met 
eenvoudige, zelfgemaakte tekeningen. We combineren 
creatieve mindfulness met visueel reflecteren en 
‘tekenwiskunde’ in 1 of meerdere (online) workshop-
blokken van 2 uur.

Een workshop om tot jezelf te 
komen en (nieuwe) teken moed te 
krijgen. Ik ben enthousiast en kan 
de workshop, of je wel of geen 
tekentalent hebt, aanbevelen!

Vanessa Wijnberger – coach

Een echte “feel good” workshop 
met leuke tekentips

Roos van Leengoed

DE WORKSHOP VOOR ORGANISATIES
EN TEAMS IN DEZE TIJD

ingredienten
- creatieve mindfulness
- reflectie-opdrachten
- tekenwiskunde

opties
- verbinden met collega’s
- visueel woordenboek
- visueel plan maken

Sta eens stil, dat helpt je verder!

Wat deelnemers leren

v tot rust komen door te tekenen

v reflecteren met tekeningen

v communiceren met beeld

Wat deelnemers ervaren

v rust en helderheid

v nieuwe inspiratie en energie

v het plezier van tekenen

zoz voorbeeldprogramma & tarief



Heb je meer informatie nodig 
of wil je een voorstel op maat 

ontvangen?  

Neem contact met ons op via:
Inge de Fluiter

inge@schetswinkel.nl

Een workshop om tot jezelf te 
komen en (nieuwe) teken moed te 
krijgen. Ik ben enthousiast en kan 
de workshop, of je wel of geen 
tekentalent hebt, aanbevelen!

Vanessa Wijnberger
– coach

Voorbeeld programa (online workshop 2 uur)

v check-in 

v introductie visueel denken en visueel reflecteren

v loskomen / creatieve mindfullness op muziek

v reflectie oefening

v tekenwiskunde: iedereen kan tekenen

v mensen tekenen & visueel template maken

v reflectievraag met symbolen

v creatieve mindfulness oefening

v reflectie oefening

v check-out

Inspirerende workshop gegeven 
door twee fijne vrouwen met een 
passie voor tekenen die door te 
tekenen rust brengen in je hoofd!

Anneke

Ik vond de workshop Visueel Reflec-
teren heel leuk, en het heeft ook 
echt de ban gebroken voor mij. En 
dan te denken dat ik altijd dacht 

dat ik niet kon tekenen. Nu teken ik 
veel vaker, om te reflecteren maar 

ook gewoon voor de lol. 
Saskia Slotboom – trainer / coach


