Creasta

.... beweegt
Creasta glimlacht bij het denken aan haar geweldige start en de mooie
gebeurtenissen in 2011. Graag laat ze jou meegenieten…

WIE ONTMOET & INSPIREERT CREASTA?
In 2011 heeft Creasta verschillende organisaties ontmoet en mee samengewerkt.
Tijdens de zogeheten begroetingsgesprekken werden er mogelijkheden afgetast, ideeën
opgedaan en, niet onbelang
rijk, groeide het enthousiasme!
Een paar gedachtegangen:

Sommige organisaties willen op een

ludieke wijze invulling geven aan hun
jaarlijkse afdelingsuitje. “Vorig jaar
hebben we sushi gemaakt en het jaar
daarvoor gevaren. Dit jaar willen we
iets origineels, iets wat echt bij ons
past”.

Een

sportvereniging wil graag haar
tweede lustrum op een ludieke manier
vieren. “We zijn een grote vereniging en
het lijkt ons leuk om iets te doen waarbij het ‘clubgevoel’ positief wordt versterkt”.

Andere

organisaties willen met een
Creastiviteit een projectteam extra
stimuleren door samen, tussen de
hoge werkdruk door, een mooie, goede
en plezierige tijd te beleven. “We werken enorm hard aan ons project en het is
goed om af en toe even je gedachten te
verzetten en samen lol te maken, dit motiveert eenieder en bevordert een positieve werksfeer”.

Weer andere organisaties zijn op

zoek naar verdieping en verbondenheid, waarbij creativiteit een mooi
middel vormt. “We zijn zoekende
naar een krachtige formulering van
het onderscheidend vermogen van
ons bedrijf en wat ieders persoonlijke aandeel hierin is. De vertaalslag
van de gedachtegangen naar een
duidelijk verhaal is soms lastig”.

“Mensen moeten er een
goed gevoel van krijgen.”
Diverse vragen, specifieke wensen.
Ideeën, soms nog niet geheel gevormd. Een aspect hebben alle vragen gemeen: mensen moeten er een
goed gevoel van krijgen!

En dan? De Creastiviteit!

Na een periode van overleg, inspiratie opdoen en creativiteit de
ruimte geven, vormt zich de Creastiviteit. Belangrijk bij de vorming
van de Creastiviteit is het inschatten of deze aansluit bij de groep;
Wat kenmerkt deze groep?
Welke type mensen zijn er binnen deze groep?
Waar zal deze groep doorgaans
aangenaam mee te verrassen
zijn?
Waar worden zij erg blij van (en
waarvan niet)?
Is de Creastiviteit persoonlijk en
herkennen mensen zich hierin?

Om de Creastiviteit persoonlijk te maken is
overleg met opdrachtgevers niet altijd voldoende en worden er bijvoorbeeld van te
voren vragenlijsten rondgestuurd naar alle
deelnemers. Deze input wordt verwerkt in
verscheidene onderdelen van de Creastiviteit.

Het is prachtig om elke keer weer een traject met
organisaties aan te gaan en samen iets te bouwen
dat goed aansluit bij de groep.

Diverse Creastiviteiten die passen bij de diversiteit van de desbetreffende organisaties en haar
mensen. Soms met het doel om te
verdiepen en mensen te verbinden en altijd om mensen te verblijden, persoonlijk en met elkaar!

Naar aanleiding van de ideeën, wensen en
gedachten zijn verscheidene Creastiviteiten
ontwikkeld, hieronder volgen een paar voorbeelden:

Een

“Wie is de Mol…?” –achtig spel,
compleet met organisatie-, afdelings-,
persoonskenmerken hierin verwerkt,
aangepast aan denkniveau, interesses,
aantal deelnemers en omgeving waar het
spel plaatsvond.

Creasta beweegt! Contact ons of blijf ons volgen..
www.creasta.nl | info@creasta.nl | @creasta_nl

Een traject waarbij verschillende (groepen)

mensen van tijd tot tijd mysterieus, anoniem en op diverse wijze (aangenaam) verrast werden met kadootjes, persoonlijke berichten, originele uitingen van waardering etc.

Een

spel met opdrachten, dat gelinkt was
aan de werkzaamheden en kwaliteiten van
het projectteam, eveneens met persoonskenmerken hierin verwerkt, om elkaar
op een leuke wijze beter te leren kennen.

Een

langer lopend traject waarbij met diverse (groepen) mensen het gesprek wordt
aangegaan en de diepere laag wordt geraakt.
Wat beweegt mensen om elke dag naar kantoor te komen? Naast de gesprekken worden
mensen getriggerd en uitgedaagd om op
creatieve wijze uiting te geven aan hun gedachtegang/ bewustwording.

“Dit is het begin. Het begin waarvan je later zegt, stel je voor dat ik de moed niet
had en zweeg. Dit is het begin….Het begin van weet je nog. Hoe het begon en
waar ik steeds aan terugdenk” - M. Buitenhuis -

