
NIET IN EEN TRAININGS
RUIMTE MAAR IN EEN ATELIER.

GEEN LUNCH IN EEN KANTINE, MAAR 
IN HET CHINATOWN VAN ROTTERDAM.

EN ALTIJD MET EEN BLIK OP 
KUNSTZINNIGE, TECHNOLOGISCHE EN 

MAATSCHAPPELIJKE TRENDS.

Creatief denken en communiceren. Voor marketing- en com-
municatie professionals, creatieven én online specialisten. 
Live, online én incompany. 

Als je mensen wilt bewegen moet je met sterke ideeën 
komen. In elke vorm van communicatie.

versdenkers

met versdenkers zet je je creativiteit strategisch in

VERSDENKERS
TRAINING IN  
STRATEGISCHE  
CREATIVITEIT



versdenkers business
incompany consultancy & training

denk
vrij

Meer weten over inhouse training 
en advies? Download onze 
Versdenkers Business brochure op 
https://versdenkers.nl/download-brochure/
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Praktische informatie
Duur: 15 trainingsdagen in wisselend pro-
gramma. Doorlooptijd inclusief werken aan 
cases: 6 maanden.  
 
Prijs: €9000,-, te betalen per module van 
€3000,- per module. Ex BTW. 
Online en live training in Rotterdam. 
Aantal personen: 3-10 of incompany.
Actuele data vind je op www.versdenkers.nl.
 
Een incompanytraining die ingaat op speci-
fieke vraagstukken in het bedrijf kan altijd. 

GROEI NAAR leidinggevend CREATIEF 
Leading Creatives van Versdenkers is een inspirerend leerprogramma waarmee 
creatieven hun ambities tot Art director, Creative director of Creatief strateeg 
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 die kunnen 
anticiperen. Skills die steeds belangrijker worden om als organisatie een au-
thentieke, concurrerende positie te bereiken en behouden.

VAN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP NAAR LEIDING NEMEN BINNEN EN 
BUITEN DE ORGANISATIE; dat leer je in leading creatives

leading creatives leerlijn Voorafgaand aan de modules meten we jouw persoonlijke plek op de leiderschap-
scurve. De output van de scan bespreek je met een trainer voordat je begint aan 
de leerlijn. Je krijgt begeleiding op maat en je verdiept je leerdoelen. 

module 1
• Inzicht in jouw persoonlijk leiderschap
• Diepgaand inzicht in creatieve processen
• Multidisciplinaire teams aansturen
• Een positieve communicatiestijl ontwikkelen
• Een creatieve cultuur creëren en cultiveren
 
module 2
• De rol van de artdirector en creative director
• Het ontwikkelen van creatieve teams
• Je merk intern tot leven wekken en betrokkenheid stimuleren 
 
module 3
• De rol van de creatief strateeg
• Leiderschap in multi-team samenwerkingen
• Een visie ontwikkelen op positionering, branding en merkgroei
• Merkbewustzijn en beleving vergroten 
 
Een complete programma beschrijving vind je op  
www.versdenkers.nl/leading-creatives-leerlijn/

strategie & innovatie

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 van het complete programma is 6 
maanden. Het brengt een rijk palet aan creatieve en leidinggevende skills en 
ervaring in het werken met andere creatieve professionals. 

STUDIEBELASTING

Naast de opleiding moet je 
rekening houden met een extra 
studiebelasting van 5 dagen. 
Tussen de modules werk je aan 
cases, een creative challenge of 
reflectieopdrachten.



Vandaag spotten wat morgen belangrijk is
Communicatie, creativiteit en vernieuwing gaan hand in hand. Je wilt dat jouw 
doelgroep je ideeën oppakt. Dan is het aanvoelen en herkennen van trends 
het halve, nee, het héle werk. Bij Versdenkers leer je dat. Onze trend trainingen 
verbinden jouw organisatie met de veranderende wereld. 

Als merk wil je relevant blijven en inspelen op veranderend gedrag van je doel-
groep. Hoe doe je dat? In deze actieve 3 daagse training duik je diep in trends met 
merk-archetypes, trend forecasting en futuring. Je ontdekt welke invloed trends 
kunnen hebben op je strategie, je diensten of produkten en je manier van commu-
niceren. Je vertaalt trends naar een fictief maar geloofwaardig toekomstperspec-
tief. Daardoor denk je van buiten naar binnen. 

Dankzij het levendige programma ontwikkel je finger-
spitzen-gefüuhl. Je bent in staat om in een vroeg stadium, 
nog voor je concurrenten dat doen, jouw klanten meer-
waarde te bieden.

Trendwatching en forecasting
3 DAGEN VOL CREATIVITEIT EN DIEPGAANDE KENNIS
In deze actieve 3 daagse training duik je met je team diep in trends. Vanuit je 
merkanalyse ga je aan de slag als trend-/brand matchmaker. Je bouwt aan een 
toekomstperspectief met trend futuring. Waar gaat de wereld heen? Wat willen 
doelgroepen? Je ontwikkelt verschillende scenarios. En je houdt rekening met 
onvoorspelbaarheden en verschillen tussen jong en oud, vrouw of man, levenswi-
jze en cultuur. De nieuwe trends van morgen maak je met een collage visueel op 
een vision board.

 
Programma
DAG 1
• Introductie
• De 3 b’s van trendwatching
• De 3 trendlagen en -vragen
• Trendfactoren & megatrends
• Drijfveren & behoeftenwerelden
• Macro- & microtrends
• Connecting the signs
 
DAG2
• Samenvatting van dag 1
• Consument- & merkwaarden
• Archetypes & persona’s
• Trendmatching
• Inspelen op de tijdgeest
• Trends visualiseren
 
DAG3
• Samenvatting van dag 2
• Scenario- & visievorming
• Strategie & innovatie
• Forecasting & concepting
• Connect to the future
• Toekomstbeelden visualiseren 

TUSSEN DE TRAININGSDAGEN 
IN WERK JE AAN EEN FORECAST 
VOOR JE EIGEN MERK OF CASE

strategie & innovatie

Praktische informatie
Duur: 3 dagen. Van 10:00 tot 17:00.
Prijs: €1650,- of €1550 early bird. Ex BTW. 
Online of live training in Rotterdam. 
Aantal personen: 3-10 of incompany.
Actuele data vind je op www.versdenkers.nl.
 
Reserveer door een mail te sturen naar 
training@versdenkers.nl. Of schrijf je in via 
de site. Bellen kan ook op 0619-598987.

Een incompanytraining die ingaat op speci-
fieke vraagstukken in het bedrijf kan altijd. 



Praktische informatie
Duur: 4 dagen. Van 10:00 tot 17:00.
Prijs: €1899,- of €1699 early bird. Ex BTW. 
Online of live training in Rotterdam. 
Aantal personen: 3-10 of incompany.
Actuele data vind je op www.versdenkers.nl.
 
Reserveer door een mail te sturen naar 
training@versdenkers.nl of schrijf je in via 
de site. Bellen kan ook op 0619-598987.

Een incompanytraining die ingaat op speci-
fieke vraagstukken in het bedrijf kan altijd. 

conceptontwikkeling

IN HELDERE STAPPEN VAN IDEE NAAR PLAN. Versterk je visie, je 
proces en je concept. 
Bij conceptontwikkeling komen creativiteit en strategie samen. Een goed concept 
ontwikkelen voor communicatie, branding of een produkt kan een uitdaging zijn, 
omdat het proces van idee naar uitvoering niet altijd lineair verloopt. Deze train-
ing helpt je dat proces te structureren.

 
DE CURSUS CONCEPTONTWIKKELING GAAT OVER STRATEGISCHE 
CREATIVITEIT, MINDER OVER MIDDELEN
 
Onze Focus, Fly, Flow strategie brengt je van een idee naar een plan. Je leert hoe 
je conceptontwikkeling toepast binnen marketing en communicatie concepten, 
social media campagnes, branding, events of produktontwikkeling. Met deze blue-
print kun je zelf keer op keer met je team goede concepten ontwikkelen. Daar-
naast geeft de training een goed begrip van hoe je concepten van externe bureaus 
kunt beoordelen. 

De training is bedoeld voor de startende en ervaren professional die een rol speelt 
bij het creatieproces of daar meer van wil weten: conceptdenkers, marketeers, 
communicatieprofessionals en vormgevers. Ook ondernemers die hun concept 
willen aanscherpen, positioneren of branden hebben veel aan deze training. 

strategie & innovatie
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Programma 

• Dag 1  
Introductie Focus, Fly, Flow strategie 
Visievorming; de basis van elk concept 
Concepten focussen op doelgroepen 
Briefing en debriefing aan klanten en externe producenten 
Maatschappelijke- en markttrends als uitgangspunt voor een concept 
Werken aan cases 

• Dag 2  
Tricks voor de conceptontwikkelaar 
Guerrilla denken 
Scampering als creatieve denktechniek 
Mindmap technieken als uitgangspunt voor ideevorming 
Concepten voor een case ontwikkelen met behulp van een mindmap

Dag 3
• De “single minded proposition” benoemen
• Visual storytelling als conceptversterker
• Het ontwikkelen van een designvisie
• Storytelling toepassen in concepten
• Concepten toetsen en beoordelen
• Werken aan cases

Dag 4
• Effectief brainstorme
• Werken aan jouw case
• Presentatie van de concepten
• Afsluiting



DE BUILDING BLOCKS VAN VERNIEUWING.  
die leer je toepassen in deze 2 daagse innovatieversneller
 
Als ondernemer of organisatie ben je constant in beweging. Je zoekt naar nieuwe 
manieren om je publiek aan te spreken, nieuwe produkten en diensten te ontwik-
kelen of sturing te geven aan veranderingen. Met Designthinking geef je structuur 
en richting aan je innovatieproces.

Designthinking is een aanpak die zich focust op je publiek. De methode werkt 
gericht naar een oplossing toe van een vraagstuk. Daarbij houd je je eindgebruiker 
altijd in gedachten. Op een andere wijze kijken en ruimte geven aan experiment is 
een van de meest inspirerende aspecten van Designthinking.

De training is effectief wanneer jij of je team:

• Behoeftes van je doelgroep beter wilt leren kennen
• Daarop nieuwe producten en diensten wilt ontwikkelen
• Productieprocessen wilt verbeteren
• Sociaal wil innoveren
• MVO beleid wilt ontwikkelen

Design thinking

Programma
In twee dagen maak je kennis met alle aspecten van deze innovatieversneller. 
We werken aan de hand van een case, of met een case van jouw organisatie (in-
company programma). Met de opgedane kennis en tools kun je met je team steeds 
nieuwe Design thinking trajecten starten. 

 
DAG 1 
Je krijgt van ons van te voren een briefing toegestuurd waar je je case in beschrijft.

• Kennismaken met verschillende vormen van innovatie
• Rollen en attitudes in Design thinking
• Presentatie van de case
• Leef je in - Hoe ervaart de doelgroep het vraagstuk en wat zijn hun behoeften?
• Definieer  - Scherpstellen op de ontwerpvraag
• Inspiratie  - Relevante trends en ontwikkelingen gebruiken als inspiratie 
 

 DAG 2
• Herhaling belangrijkste punten dag 1
• Idee ontwikkeling - Brainstormtechinieken en vrij denken
• Protoype - Teams werken aan een prototype/schets 
• Pitch - Teams pitchen prototypes aan elkaar

strategie & innovatie

Praktische informatie
Duur: 2 dagen. Van 10:00 tot 17:00.
Prijs: €1125,- of €1025 early bird. Ex BTW. 
Online of live training in Rotterdam. 
Aantal personen: 3-10 of incompany.
Actuele data vind je op www.versdenkers.nl.
 
Reserveer door een mail te sturen naar 
training@versdenkers.nl of schrijf je in via 
de site. Bellen kan ook op 0619-598987.

Een incompanytraining die ingaat op speci-
fieke vraagstukken in het bedrijf kan altijd. 



into the vibe new york
strategie & innovatie

Praktische informatie
Duur: 3 dagen.
Prijs: €1950 Ex BTW. 
De training bevat een kick-off sessie van 
2 uur in Rotterdam,  2,5 trainingsdagen in 
New York en een feedback/fastforward 
sessie van 2 uur als afronding in Rotterdam.
Actuele data vind je op www.versdenkers.nl.

Prijs is inclusief welkomstdiner in New 
York. Niet inbegrepen is de vlucht en je 
accommodatie.
 
Reserveer door een mail te sturen naar 
training@versdenkers.nl. Of schrijf je in via 
de site. Bellen kan ook op 0619-598987.

Into the Vibe NYC is een inspiratietrip éen een praktische 
werktrip voor grote en kleine merken die zichzelf 
opvallend willen branden.
Je krijgt een kijkje in de keuken bij voorlopers in innovatieve marketing en 
branding en je werkt aan een creatief communicatie concept voor je eigen merk. 
Tijdens de trip combineren we meet-ups, trendwatching, conceptontwikkeling en 
ideation.

WAT NEEM JE MEE TERUG UIT NEW YORK?
Tijdens de trip werk je aan een creatief concept voor jouw merk, waarmee je je 
terug in NL in de kijker gaat spelen. En je hebt ideeën opgedaan over hoe je de 
inzichten van New Yorkse vernieuwers kunt toepassen in de branding van je eigen 
bedrijf. Je ontwikkelt een roadmap naar uitvoering voor jouw eigen merk. En het 
nieuwe netwerk dat je in NYC ontdekt kan je daar wellicht nog bij helpen.

VOOR WIE IS DEZE TRIP?
Jouw reisgenoten zijn professionals die zich bezig houden met de branding en 
marketing van hun eigen merk, of die van klanten. Maar ook design professionals 
die inspiratie zoeken in de hot-pot van NYC kunnen aan deze trip deelnemen. Dus 
ben jij een design professional, brand-eigenaar, campagne manager, marketing 
manager, brand manager, communicatie – of social media manager? Ga dan mee.

WAAROM NEW YORK?
In New York heerst een sterke start-up cultuur. Deze bedrijvigheid zorgt voor 
een unieke creatieve vibe die je overal in de stad voelt. Het tempo ligt hoog en 
de concurrentie is groot. Opvallen in deze zee aan concurrentie vergt innovatief 
denken op hoog niveau. Begrijpen hoe merken in New York hun merk tot leven 
brengen kan ons inspireren ons eigen merk sterker te positioneren.



DE KRACHT VAN VISUAL STORYTELLING

Wie actief bezig is met communicatie ervaart het elke dag: goedgekozen beeld 
bij inspirerende content helpt je merk enorm. Want beeld is bepalend voor de 
indruk die je achterlaat. Overzicht houden over het eindeloze aanbod en de 
mogelijkheden om zelf te maken, en daarin bewuste keuzes maken voor je visuele 
communicatie; dat is niet eenvoudig. Maar wél heel belangrijk.

Wat ga je leren? 
In dag 1 komt aan bod wat goedgekozen beeld is en hoe je beeldbeleid ontwikkelt 
voor je merkcommunicatie. We kijken uitgebreid naar visuele trends. Aan de hand 
van deze input, en je (gewenste) merkpersoonlijkheid ga je analyseren welk type 
beeld jouw merk kan versterken. Je leert verschillende soorten beeld; letterlijk 
en symbolisch, te onderscheiden. Aan het eind van dag 1 krijg je een beeldtaal 
briefing mee die je als basis kunt gebruiken voor je eigen projecten.

In de tussenweek werk je aan een onderbouwde beeldvisie voor je eigen merk.

In dag 2 gaan we dieper in op beeldstrategie. Je leert hoe je fotografen en 
illustratoren goed brieft. We vergeten ook bewegend beeld en het gebruik van 
iconen niet. Tenslotte ga je zelf aan creatief de slag: met een infographic of een 
visual die je kunt inzetten in je content strategie.

VISUELE COMMUNICATIE EN CONTENTCREATIE
Dag1
• Trends en ontwikkelingen in Visual Storytelling
• Beeld en merkbeleving. Hoe versterken ze elkaar?
• Creatief zijn met beeld; metaforen en contexten gebruiken.
• Beeldtaal; hoe beschrijf je het en pas je het toe?
• Beeldvisie en beleid
• Putting it all together; visual storytelling inzetten voor je eigen brand 

Dag 2
• Bespreken tussentijdse opdracht
• Samenwerken met fotografen en illustratoren: selecteren, briefen en debriefen
• Visual storytelling in bewegend beeld; vlogs en video
• Het inzetten van iconen in visuele communicatie
• Zelf beeld kiezen bij een gedetailleerde briefing
• Zelf beeld maken in Piktochart, Canva of Paste

Programma 
merkontwikkeling

Praktische informatie
Duur: 2 dagen. Van 10:00 tot 17:00.
Prijs: €1125,- of €1025 early bird. Ex BTW. 
Online of live training in Rotterdam. 
Aantal personen: 3-10 of incompany.
Actuele data vind je op www.versdenkers.nl.
 
Reserveer door een mail te sturen naar 
training@versdenkers.nl of schrijf je in via 
de site. Bellen kan ook op 0619-598987.

Een incompanytraining die ingaat op speci-
fieke vraagstukken in het bedrijf kan altijd. 



In twee dagen leer je hoe je een sterke brandstory 
ontwikkelt en storytelling inzet in je contentstrategie 
In deze tweedaagse training, met opdrachten tussendoor, werk je aan inspirerende 
en activerende content met behulp van storytelling. En zet je je verhaal uit in een 
contentstrategie. Zo wordt jouw merkcommunicatie scherper en creatiever.

Je leert hoe je je onderscheidend vermogen van je merk bepaald en benadrukt. 
En je werkt aan een 4 stappen contentstrategie om je klantreis te versterken: 
brand awareness, keuzebepaling, conversie en customer loyalty.
  

Programma 
DAG 1: JE content VERSTERKEN MET STORYTELLING

Op de eerste dag van deze online training analyseren we je huidige 
merkpersoonlijkheid en merkcommunicatie. We onderzoeken hoe deze aansluit 
op de behoeften van jouw doelgroep. Je ontdekt hoe je je content met behulp 
van deze inzichten kunt versterken. Je bouwt aan je onderscheidend vermogen 
en ontwikkelt een gerichte contentstrategie. Tussen de trainingsdagen door ga je 
met onze tips en tricks aan de slag om écht inspirerende en activerende content te 
maken.

• Merkanalyse; hoe sluit jouw merkcommunicatie aan bij je doelgroep?
• Wat is een succesvolle contentstrategie
• Hoe brand storytelling en je merkbekendheid kan vergroten
• Best practices en inspiratie van transmediale storytelling
• Inzicht in de behoeften van je doelgroep, als basis voor je contentstrategie
• Een contentstrategie ontwikkelen; waar ga je als merk over praten en waarom?
 
 
DAG 2: JE content VERSTERKEN MET STORYTELLING
Wanneer je contentstrategie stevig staat ga je concreet aan de slag met het 
plannen voor middelen en media. Je zet de strategie uit volgens de klantreis: 
brand awareness, keuzebepaling, conversie en customer loyalty. Voor elke stap 
ontwikkel je een plan in posts, blogs, video, podcasts of Instagram. Zo doe je 
strategisch inzicht op over hoe je slimme keuzes maakt binnen het landschap van 
social producing.

Contentstrategie & brand Storytelling 
merkontwikkeling

• Een contentstrategie ontwikkelen op basis van een klantreis
• 4 fasen van je contentstrategie: brand awareness, keuzebepaling, conversie en      
 customer loyalty.
• Je contentstrategie in communicatie: posts, blogs, video, podcasts, Instagram etc.

Praktische informatie
Duur: 2 dagen. Van 10:00 tot 17:00.
Prijs: €1125,- of €1025 early bird. Ex BTW. 
Online of live training in Rotterdam. 
Aantal personen: 3-10 of incompany.
Actuele data vind je op www.versdenkers.nl.
 
Reserveer door een mail te sturen naar 
training@versdenkers.nl. Of schrijf je in via 
de site. Bellen kan ook op 0619-598987.

Een incompanytraining die ingaat op speci-
fieke vraagstukken in het bedrijf kan altijd. 



Programma  
DAG 1: de strategie
• Presentatie van inspirerende Nudging case
• Nudging; ethiek en de wet; wat kun je en mag je
• Nudging en Storytelling; een gouden combinatie
• Definieren van het probleem/ het gedrag dat je wilt veranderen
• Bepalen welke psychologische processen een rol spelen bij dit gedrag
• Beschrijven van een meetbaar doel
• Zelf nudging campagnes bedenken voor fictieve cases

DAG2: creatieve uitvoering 
• Creatieve brainstorm en bedenken van nudging concepten
• Op basis van het concept wordt er een prototype geschetst
• Welke social media doorvertaling versterkt je concept
• Planvorming en management van de uitwerking
• Publiciteit genereren voor je nudging campagne

Voor aanvang van de training ul je een briefing in met jouw casebeschrijving. 
Tussen de trainingsdagen door werk je aan creatieve nudging ideeen. 

een goede nudge 
- is transparant en niet misleidend
- dwingt niet, je kunt er voor kiezen om het niet op te volgen
- is alleen toe passen als het in het belang is van de burger

Nudging en guerrillamarketing is creatief, onverwacht en altijd met een knipoog. 
Met een subtiel duwtje in de goede richting kun je menselijk gedrag positief 
beïnvloeden. Daarmee wordt gewenst gedrag aantrekkelijk gemaakt. Nudging wordt 
veel toegepast in overheidscampagnes, variërend van gezondheidscampagnes tot 
veiligheid in het verkeer. Maar ook grote en kleine merken kunnen het inzetten om 
hun merkbeleving te versterken.

WAT GA JE IN DE TRAINING NUDGING ervaren?
Voor aanvang van de training vullen jullie een uitgebreide casebeschrijving in met 
vragen over jullie doelstelling. Die neem je mee naar de training. Hierdoor kunnen 
we gericht voor jullie case een nudging concept ontwikkelen. In deze training ga je 
er actief mee aan de slag. Concept, boodschap, management, uitvoering, publiciteit 
en resultaatmeting komt allemaal aan bod.

Nudging en guerrilla: van concept tot uitvoering
merkontwikkeling

Met een subtiel duwtje in de goede richting gedrag beinvloeden

Praktische informatie
Duur: 2 dagen. Van 10:00 tot 17:00.
Prijs: €1125,- of €1025 early bird. Ex BTW. 
Online of live training in Rotterdam. 
Aantal personen: 3-10 of incompany.
Actuele data vind je op www.versdenkers.nl.
 
Reserveer door een mail te sturen naar 
training@versdenkers.nl. Of schrijf je in via 
de site. Bellen kan ook op 0619-598987.

Een incompanytraining die ingaat op speci-
fieke vraagstukken in het bedrijf kan altijd. 



Programma  
DAG 1 van 10:00 - 17:00
• Pitchen: de do’s en de don’ts
• Je pitch structureren; van vraagstelling naar stappenplan en milestones
• Storytelling inzetten in je pitch. Zó maak je een vliegende start, sleep je je   
 publiek mee in je visie én zet je ze aan tot actie in de finale
• Je tone of voice vinden. Ritme, timing, intonatie en lichaamstaal gebruiken
• Oefenen met pitchen, feedback ontvangen én toepassen 
 
DAG 2 van 10:00 - 13:00
• Kenmerken van een goede pitch decks
• Pitch desks voor een startup, investor, marketing strategy, concepts, design
• Tools om je pitch decks mee te maken
• Visueel verleiden; goed beeld is essentieel voor de beleving van je publiek

TUSSEN DE TRAININGSDAGEN IN 
WERK JE AAN JE EIGEN PRESENTATIE

Rock je publiek in campagnepitches en 
portfoliopresentaties.

Als Start up founder, Mar/Com specialist of Creative pitch je regelmatig plannen 
en concepten. Om enthousiasme te ontwikkelen, begrip te kweken of alle neuzen 
dezelfde kant op te krijgen. Jij weet al waarom jouw idee van meerwaarde is, maar 
hoe kun je zó pitchen dat je ook je publiek in no-time over de streep trekt?

Pitch desks: de combinatie van een goed verhaal én goed gekozen beeld is een 
winnende. In deze cursus Pitchen & Pitch desks vormgeven leer je hoe je als 
krachtige spreker met gemak je luisteraars overtuigt. En welke visuele taal en 
tools je daarbij gebruikt.

Praktische informatie
Duur: 1,5 dagen.  
Dag 1 van 10:00 tot 17:00. 
Dag 2 van 10:00 tot 13:00.

Prijs: €695,- of €595 early bird. Ex BTW. 
Online of live training in Rotterdam. 
Aantal personen: 3-10 of incompany.
Actuele data vind je op www.versdenkers.nl.
 
Reserveer door een mail te sturen naar 
training@versdenkers.nl. Of schrijf je in via 
de site. Bellen kan ook op 0619-598987.

pitchen en pitch desks vormgeven
creative skills



creative skills

JOUW DOELGROEP RECHT IN HET HART RAKEN 
Dat lukt alleen met sterke teksten, rake zinnen en prikkelende woorden. 
Versdenkers zet je op het spoor van creatief en commercieel schrijven, in een 
training van drie dagen. Je leert hoe je sterke copy schrijft over je merk, en je leert 
schrijven vanuit je merk naar je doelgroep. Deze training copywriting biedt vele 
handvatten voor zowel beginners als gevorderden. 

De eerste dag focussen we op gericht schrijven voor je merk: je leert hoe je een 
goede brandstory schrijft, en werkt aan jouw key-message; je belangrijkste belofte 
aan de doelgroep. Ook leer je wat een sterke payoff voor je merk kan betekenen. 
De volgende twee dagen van de training Copywriting ben je vooral bezig met 
het uiten van je merk; in blogs, artikelen en social media. Daarvoor krijg je de 
belangrijkste skills aangereikt.

 
Programma 
DAG 1 Schrijven voor social media
• Shareability; wat delen doelgroepen?
• De essentie van inspirerende content
• Schrijven voor Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter
• Schrijven met zoekmachines (SEO) in gedachten.
• Conversiegericht schrijven

DAG 2 TONE OF VOICE, BLOGS EN COLUMNS
• Focussen op de essentie van je boodschap
• Je eigen signatuur en tone of voice vinden
• Metaforen en beeldspraak inzetten in je verhaal
• Hoe schrijf je een inspirerend blog en vind je blogonderwerpen

Copywriting

Praktische informatie
Duur: 2 dagen. Van 10:00 tot 17:00.
Prijs: €1125,- of €1025 early bird. Ex BTW. 
Online of live training in Rotterdam. 
Aantal personen: 3-10 of incompany.
Actuele data vind je op www.versdenkers.nl.
 
Reserveer door een mail te sturen naar 
training@versdenkers.nl. Of schrijf je in via 
de site. Bellen kan ook op 0619-598987.

Een incompanytraining die ingaat op speci-
fieke vraagstukken in het bedrijf kan altijd. 



creative skills
podcasting

Podcasting is een contentvorm die de laatste tijd enorm in populariteit is 
gestegen. Een kruising tussen een radioprogramma en een tijdschrift, dat met 
minimale inspanning te produceren is. Het is ideaal voor het bereiken van niche 
doelgroepen, inspireren van je achterban en het versterken van je branding.

De training is een mix van theorie en praktijk, waarin je vanuit een strategisch 
vertrekpunt werkt aan een pilot aflevering van je eigen podcast. We doorlopen 
daarbij alle productionele fases van Podcasting, van pre-productie en montage tot 
publicatie.

VAN BINGEWATCHERS NAAR BINGELUISTERAARS
Dag 1 bespreken we wat podcasting is en hoe het zich verhoudt tot vergelijkbare 
media, zoals radio en tv. We kijken naar de techniek achter podcasting, de huidige 
trends en de inzet van podcasting in je contentstrategie. En natuurlijk is er veel 
aandacht voor het productieproces en opnametechniek. Daarbij leer je over 
formatontwikkeling, doelgroepanalyse, planning en opnameschemas. En dán wil je 
natuurlijk aan de slag! 

IN DE TUSSENWEEK MAAK JE ZELF EEN PODCAST
Dag 2 gaan we dieper in op montagetechniek en hosting. Je leert de basiskennis 
van audiomontage in Audacity, waarbij specifiek aandacht is voor de kwaliteit van 
audio. Ook leer je bestanden comprimeren met eenvoudige tools. Daarnaast kom 
je meer te weten over het kiezen van het juiste hosting platform en het inrichten 
van je RSS feed. Als je je podcast eenmaal hebt gepubliceerd ga je aandacht 
besteden aan branding en promotie. 

 

Programma 
DAG 1 
• Wat is podcasting?
• Het verschil tussen radio en podcasting
• Verschillende soorten podcasting: audio, video en screencasting
• Hoe maak je een succesvolle podcast?
• Aansluiten bij je doelgroep
• Pre-productie: format, planning, budget en verschijningsfrequentie
• Podcasten met simpele middelen
• Nadenken over een podcast voor je eigen merk
• Werken aan je eigen podcast

DAG 2
• Podcasts monteren met Audicity
• Kwaliteit van audio opnames
• Bestanden comprimeren
• Prestentatie van je eigen podcast
• Het kiezen van een hostingplatform
• Podcasts publiceren: inrichten van feeds
• Branding en promotie
• Monitoren van bereik van je podcast

Praktische informatie
Duur: 2 dagen. Van 10:00 tot 17:00.
Prijs: €1125,- of €1025 early bird. Ex BTW. 
Online of live training in Rotterdam. 
Aantal personen: 3-10 of incompany.
Actuele data vind je op www.versdenkers.nl.
 
Reserveer door een mail te sturen naar 
training@versdenkers.nl. Of schrijf je in via 
de site. Bellen kan ook op 0619-598987.

Een incompanytraining die ingaat op speci-
fieke vraagstukken in het bedrijf kan altijd. 



creative skills
visueel noteren / zakelijk tekenen
Je werkt in een professionele of creatieve omgeving. Je presenteert ideeën 
of plannen aan je team. En of je nu een manager, marketeer, ontwerper of 
communicatieprofessional bent; je team zal jou beter en sneller begrijpen als je 
hen een beeld van je ideeën schetst. Het tekenen van afbeeldingen die aanvullend 
zijn aan tekst noem je visueel noteren. Maar ook wel zakelijk tekenen. Het is een 
visuele vertaling van informatie. En het werkt!

Visueel noteren gaat niet over het maken van de perfecte tekening. Het gaat er ni 
et om of je een   creatief genie bent, niet om kunst en niet om schoonheid. Visueel 
noteren is functioneel; bedoeld om ideeëen, plannen en feiten te verduidelijken. 

programma
ZAKELIJK TEKENEN DE BASICS (VAN 14:00 TOT 17:30)
Herontdek en maak gebruik van je tekenvaardigheden (want ja! Je kunt tekenen!). 
Tekenoefeningen die je direct kunt toepassen: pictogrammen, letters, personen, 
grafieken, labels etc.

• De basiskennis en ideeën achter visuele notities.
• Leren hoe je lettertypen tekent
• Tekenen van objecten en pictogrammen: gezichten, pijlen en mensen
• Hoe gebruik je kleur.
• Hoe rangschik je informatie in een layout.
• Containers en dividers gebruiken om inhoud te clusteren.

ZAKELIJK TEKENEN EXPERT (VAN 10:00 TOT 13:30)
De strategie achter visueel noteren: hoe stel je prioriteiten, orden je informatie, leg 
je concepten uit en verbind je verschillende ideeën. Dit is hoe je je team helpt je 
visie of plan te begrijpen.

• De strategische benadering van visueel noteren. 
• Hoe informatie te filteren; werken met een leidende vraag of thema.
• Ideeën verbinden met behulp van diagrammen, scènes en lijsten.
• Empathy maps tekenen om je doelgroep beter te begrijpen.
• Gebruik van tijdlijnen, stroomdiagrammen, mindmaps en kaarten. 

TEKENEN A LA NU OP DE IPAD PRO (VAN 10:00 TOT 13:30)
Tekenen a la nu doe je niet alleen op papier, maar ook met Procreate, Adobe Draw 
en Sketches. In één ochtend leer je de basics van deze top teken apps.

• Uitleg van de tools, eigenschappen en technieken v.d. apps
• Direct oefenen: brushes, overtrekken, werken met lagen, importeren van foto’s
• Tips & tricks, bv. hoe exporteer, file en deel ik mijn documenten
• Extra: andere handige apps zoals bv. office lens

Voor de workshop heb je een IPAD PRO nodig met deze apps. En een Apple pencil.

Praktische informatie
Ipad Pro tekenen van 10:00 tot 13:30. 
De Basics van 14:00 tot 17:30. 
Expert van 10:00 tot 13:00.

Prijs voor de Ipad Pro training: €149,- 
Prijs voor de Basics + Expert training: €595,- 
of €425 early bird. Ex BTW. 
Pakketkorting? Check de prijs op de site. 
Actuele data vind je op www.versdenkers.nl.
 
Reserveer door een mail te sturen naar 
training@versdenkers.nl. Of schrijf je in via 
de site. Bellen kan ook op 0619-598987.



Tussendoor werk je aan
je eigen videoproductie

creative skills
VIDEO’S MAKEN: VAN SCENARIO TOT MONTAGE

Video is de meest krachtige manier om je verhaal te vertellen. Daarom is het een 
onmisbaar onderdeel van je marketing-strategie. Mensen raken snel geboeid door 
video’s en daarmee kan het publieksbereik vele malen groter zijn dan bij een foto. 
In deze cursus leer je hoe je zelf met je smartphone een professioneel ogende vlog 
of online video maakt.

De training is een mix van theorie en praktijk, waarin je vanuit een strategisch 
vertrekpunt werkt aan een format en een pilot voor een eigen videoserie of vlog. 
We doorlopen daarbij alle productionele fases, van scenario en pre-productie tot 
montage en publicatie. Ook worden handvatten aangereikt voor het werken met 
een extern video productiebedrijf.

programma
DAG 1
• From Script to Show, 7-stappenplan voor videoproducties.
• 1 STRATEGIZE: bepaal je doel, doelgroep en boodschap
• 2 SCRIPT: ontwikkel jouw video-plan en script
• 3 VISUALIZE: met storyboarding breng je je script tot leven
• 4 PLAN: productie en planning van opnames, regelen van props, locaties, acteurs 
• 5 SHOOT: opnames maken (apparatuur, belichting, compositie, kaders)

DAG 2
• Bespreking huiswerk (gemaakte opnames)
• 6 EDIT: de basics van films monteren met iMovie/Premiere Pro.
• Geluid synchroniseren, geluidseffecten, muziek.
• Oefenen met monteren van eigen videomateriaal.
• Bumpers (intro, outro), titels en andere grafische elementen
• Maken van een video huisstijl handleiding
• 7 SHOW: video’s publiceren (YouTube, Vimeo, sociale media, website).
• Samenwerken met bureau’s; briefings voor een videoproductie (incl. template)

Praktische informatie
Duur: 2 dagen. Van 10:00 tot 17:00.
Prijs: €1125,- of €1025 early bird. Ex BTW. 
Online of live training in Rotterdam. 
Aantal personen: 3-10 of incompany.
Actuele data vind je op www.versdenkers.nl.
 
Reserveer door een mail te sturen naar 
training@versdenkers.nl. Of schrijf je in via 
de site. Bellen kan ook op 0619-598987.

Een incompanytraining die ingaat op speci-
fieke vraagstukken in het bedrijf kan altijd. 

In onze online cursistenomge- 
ving vind je extra verdiepings-
materiaal, zoals storyboarding 
tools, instructievideo’s en voor-
beelden van (echte Hollywood) 
scenario’s.

FROM SCRIPT TO SHOW, ONS 7-STAPPENPLAN
Met From Script to Show, ons 7-stappenplan leer je alles over videoproductie: 
strategize, script, visualize, plan, shoot, edit en show.

WAT GA JE LEREN
In de training Vlog & video voor bedrijven leer je stap voor stap hoe je met weinig 
middelen inspirerende video’s en vlogs bedenkt, produceert en publiceert. In de 
lessen ga je praktisch en strategisch aan de slag met het bedenken en produceren 
van een eigen videoserie of vlog. Aan het eind van deze cursus heb je een pilot 
aflevering gemaakt die je aan je collega’s kunt tonen.. of gelijk online zet.

Voor inspiratie kijken we 
niet alleen naar zakelijke 
trends. juist ook naar de 
Nederlandse en internati-
onale filmindustrie. 
Er is veel te leren van au-
tonome filmmakers waar-
mee je je videoproducties 
extra cachet geeft.



inspiratie en support
van feedback tot professional coaching

feedback op je briefing 
Werk je samen met in- en externe creatieven en producenten? Een goede creatie-
ve briefing is dan een must. Maar na járen werken met grote en kleine organisaties 
weten we dít: het schrijven van een heldere briefing is een stevige uitdaging.
Daarom supporten we teams en professionals door feedback te geven op briefings.
Denk jij dat jouw case-briefing beter kan? Stuur hem op en wij gaan er eens goed 
voor zitten.

HOE ZIET ONZE FEEDBACK ER UIT?
In de loop der tijd hebben we een uitgebreid briefing format ontwikkeld, dat we 
graag met onze cursisten, én met jou delen. We leggen jouw briefing langs ons 
format en helpen je de gaten te vullen. En we attenderen je op verbeterpunten, bij-
voorbeeld over je visie, concept of concrete deliverables. Dit geldt zowél voor een 
briefing naar klanten als naar producenten: fotografen, illustratoren, videomakers, 
podcasters of soundproducers.

Feedback op je briefing: €249,- ex btw

EEN VERSDENKER ALS TIJDELIJKE SPARRINGSPARTNER
Je hebt, solo of met je team nieuwe kennis opgedaan. Op de vleugels van vers cre-
atief inzicht zit je weer aan je bureau. Maar na een tijdje denk je..hoe zat het ook 
alweer? Training on the job helpt je dan verder. Wij zien het heel praktisch..iemand 
die met je meedenkt. Zodat jij en je team weer verder kunnen. Eigenlijk heb je er 
tijdelijk een collega plus bij.

voor wie is training on the job?
Alle professionals, teams en organisaties kunnen training on the job aanvragen. 
Ook als je geen training hebt gevolgd, maar wel behoefte hebt aan back-up of 
onze input zoekt op specifieke vraagstukken. Om samen goede concepten neer te 
zetten, een strakke briefing te schrijven, of jouw presentatie te versterken. Ieder-
een kan van ons die hands-on hulp krijgen, ook als je geen training hebt gevolgd.

Blok van:
2 uur €500
4 uur €750
8 uur €1500
2 dagen €2800

PROFESSIONAL COACHING: Vergroot je crea-
tieve en professionele potentie 1 op 1 met 
Versdenkers 
Je werkt keihard aan je bedrijf, je carrière of aan een project. En je loopt tegen 
persoonlijke of professionele vragen aan. Bij het opstarten van je eigen merk. Of 
over je ontwikkeling binnen je organisatie. Met 1 op 1 coaching van Versdenkers 
werk je aan je creatieve en professionele potentie.

leren en ervaren
Versdenkers werkt op vertrouwde wijze; via dialoog, reflectie en opdrachten. Maar 
óók op onconventionele wijze; met op jouw persoon gesneden ervaringen. Profes-
sional coaching van Versdenkers is concreet en effectief, maar raakt óók aan jouw 
creatieve grenzen. Een voorbeeld? Professionals die overtuigender willen spreken 
zetten we nét zo makkelijk neer als frontman van een band. Wil je beter leiding 
geven? Probeer eens een orkest te dirigeren. En hoe je je stem optimaal gebruikt 
leer je het beste van een acteur. 

WAT KOST PROFESSIONAL COACHING?
Professional coaching is maatwerk. We zetten coaches, sessies en ervaringen in 
naar gelang jouw vraag als professional. Je kunt betalen per sessie of je koopt een 
strippenkaart met 6 sessies. Een sessie duurt 45 minuten. De kosten voor één sessie 
zijn €150,-. Voor een strippenkaart met 6 sessies betaal je € 795,- ex btw. De kosten 
voor een ervaring, (zie ons voorbeeld hierboven) variëren. Die organiseren we 
namelijk op maat. Organisaties die teamleden een coaching traject willen bieden 
kunnen met ons een (gemiddeld goedkopere) langere termijn samenwerking 
aangaan.

40 MINUTES ONLINE MEETUP; IN NO-TIME DE INS EN 
OUTS VAN MERK TOT MEDIA
Onze online meetups behandelen telkens de hoofdlijnen van een specifiek on-
derwerp of vaktrend. Als je je inschrijft kun je van te voren je vragen opsturen. De 
vakspecialist bespreekt ze in de meeting. Daarnaast is de meetup een uitgelezen 
kans om met je vakgenoten dieper op vaktrends in te gaan.

Check https://versdenkers.nl/40-minutes-online-meetups/ voor de onderwerpen.



versdenkers business leren EN werken VOOR ORGANISATIEs samen met versdenkers 

Met Versdenkers werk je inhouse 
aan je strategie, merkontwikkeling 
of branding. En je team leert nieuwe 
skills in onze trainingen. Zo werken 
we saámen aan de ontwikkeling van 
je team, èen aan je project.

denk
vrij


