Zakelijk tekenen - Cartoons en
Sketchnotes
Group Training
Training code

CGAZATE-CD

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Nederlands

Dagdelen

2

Kosten

€600,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is Zakelijk tekenen - Cartoons en Sketchnotes
Deze zakelijke notuleringstraining is een groepsworkshop waarin de basis van visueel notuleren tijdens
sessies, pitches en andere meetings uit de doeken wordt gedaan. Een training voor directe toepassing op je
eigen notebook of tablet. Maar ook op flipovers en whiteboards. Leer om concepten, processen of taken op
een visuele manier te analyseren en structureren, en verander lange lijsten met saaie informatie in een
aantrekkelijk visueel beeld dat beter aansluit bij de manier waarop ons brein zaken organiseert.
Informatie in de vorm van beeld is vaak sneller en nauwkeuriger over te dragen dan met tekst. Voor het
ordenen en verwerken van complexe informatie is beeld een uitstekend hulpmiddel, denk maar aan het
doodelen tijdens een telefoongesprek of een iets te lange meeting. Dit soort snelle schetsjes helpen onze
hersenen bij het organiseren, begrijpen, en onthouden van complexe informatie. Communiceren door middel
van beeld is bovendien internationaal. Een plaatje van een willekeurig voorwerp zal door iedereen direct
worden begrepen, welke taal je ook spreekt.
Brainstormen? Veranderprocessen? Nieuwe uitdagingen in kaart brengen? Collega’s of klanten inspireren?
Het vermogen om een duidelijk beeld te creëren is daarbij van toegevoegde waarde. Zelf je bijdrage
visualiseren werkt verhelderend voor anderen, maar ook voor jezelf! Het geeft direct aanleiding tot discussie
en nieuwe inzichten. Ontdek en benut de kracht van visueel denken. Deze cursus geeft een eerste aanzet
het vergroten van je visuele skills.
De training Zakelijk Tekenen - Cartooning & SketchNotes bestaat uit twee basisworkshops van elk een
dagdeel, en omvat onder andere training in het onderling versterken van tekst en beeld en on-the-go
werken op flipovers en whiteboards.
Doel is om individuele tekst- en beeldvaardigheid te vergroten om zodoende overleg- en designprocessen te
versnellen en verhelderen.
Na afloop van de training is de professional vertrouwd met de basistechnieken en kan zich met behulp van

het cursusmateriaal blijven trainen in de ontwikkeling van een eigen stijl.

Voor wie is Zakelijk tekenen - Cartoons en Sketchnotes
Iedereen die het eigen denken wil verrijken en versnellen en co-creatief wil werken met klanten.
Met name gericht op:
communicatie,
adviseurs,
trainers,
business analist,
facilitators,
consultants,
managers
sales.

Voorvereisten
Deze cursus is voor iedereen toegankelijk, je hoeft niet goed te kunnen tekenen om deze cursus te doen.

Doelstellingen
Verhogen van tekst- en beeldvaardigheid ten einde overleg- en designprocessen te versnellen en
verhelderen.

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright op
https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene Voorwaarden van
Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn aan
verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze mensen
hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van specifieke
omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong vinden in het
dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers wakkeren het vuur
aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de mensen eromheen nou écht
oplost doen de rest.
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit zichzelf en
elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de uitdagingen van morgen.
Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun werkgever beter, langer en intensiever
met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds genoegen.

