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IGNITING CREATIVE POTENTIAL™ 

EEN OPLEIDING TOT PROCESBEGELEIDER 
CREATIEF PROBLEEMOPLOSSEN 

 
PRIORIJ CORSENDONK 

2360 OUD-TURNHOUT,  BELGIUM  

APRIL 24TH – APRIL 26 TH, 2023. 

 
Bent u op zoek naar... 
 
...manieren om de creatieve inspanningen van degenen met wie je werkt op te voeren? 
...strategieën om creatiever te zijn? 
...betere manieren om anderen te leiden in het creëren van nieuwe ideeën en benaderingen? 
...vaardigheden om het oplossen van problemen en innovatie sessies te faciliteren? 
 
De Igniting Creative Potential Cursus (ICP) behandelt deze en vele andere onderwerpen in een 
3-daags trainingsprogramma dat intensief, praktijkgericht en productief is.   
 
In deze opleiding leert u over: 
 

- 15 instrumenten voor het genereren en focussen van nieuwe ideeën 
- 8 richtlijnen voor effectief denken 
- 4 hoofdbestanddelen van creatieve probleemoplossen 
- Uw persoonlijke stijl met betrekking tot het oplossen van problemen en het managen van 
verandering 
- Een routekaart om uw creativiteit en innovatie-inspanningen te sturen 
- Praktische suggesties voor het leiden en managen van verandering 
- Beste praktijken voor het genereren van ideeën en het focussen op ideeën 
- Hoe creativiteit en innovatie sessies doeltreffend kunnen worden gefaciliteerd 

 
Eén van de vele voordelen van het volgen van deze opleiding is dat je deelneemt aan het 
toepassen van je leerproces op echte uitdagingen en kansen.  Alle deelnemers kunnen een 
creatieve benadering van hun taken (persoonlijk of professioneel) ontwikkelen en deelnemen 
aan tal van facilitator lab-ervaringen.  
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Deze facilitator labs bieden de unieke mogelijkheid om talrijke real-life toepassingen van 
Creative Problem Solving te ervaren.  De facilitatoren worden geobserveerd door een master 
CPS-facilitator en alle groepsleden nemen deel aan een debriefing die gericht is op het 
identificeren en vastleggen van de belangrijkste leerervaringen voor toekomstige toepassingen 
van CPS. 
 
Onze belofte aan u is dat u deze cursus verlaat als een betere innovator en facilitator van de 
creatieve samenwerking. 
 
Wat vinden de deelnemers van de opleiding? 
 

“Wil je als onderneming overleven dan moet je inspelen op de veranderingen in de markt 
en moet je sneller afstemmen op de noden van de consumenten. Deze opleiding 
verschaft je de instrumenten en structuur om als organisatie continu aan innovatie te 
werken.”  

 
Guy Mandelings, 
Cargil, België 

 
“Très enrichissant. Des outils et techniques simples et efficaces. Une méthode qui 

permet d’impliquer concrètement et activement les gens” 
 

Mélanie Turcotte 
Facilitateur, Paris 

 
“I really enjoyed the experience. Not only do I have a better understanding of my creative 

style [as well as those that I work with], but I now have some tools to help move my 
company forward on innovation.” 

Nicole Kollias 
McCain Foods, USA 

 
“The course opened my eyes to a really exciting way of doing my job - I would 

recommend it to anyone who is interested in dealing with problems successfully and 
quickly.” 

 
Barbara Nelson, Facilitator, 
Pension Group Solution Centre, Scotland 

 
Voorbereiding 
 
De deelnemer wordt gevraagd: 
 

•  VIEW: An Assessment of Problem Solving Style™ online in te vullen 
•  Een korte intake op voorhand door te sturen 
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Overzicht agenda 
 
 Maandag, 24 April 2023 
 

•  Welkom, introducties en verwachtingen 
•  Feedback over je Oriëntatie tot Verandering (VIEW) 
•  Ervaren van de dynamische balans tussen genereren en focussen: de CPS ‘hartslag’ 
•  Overzicht van CPS versie 6.1™ 
 
•  Lunch 
 
•  Toepassen van de technieken en de taal voor “Het probleem begrijpen” van CPS 

versie 6.1™. 
•  Leren en toepassen van de technieken en de taal voor “Ideeën genereren” van CPS 

versie 6.1™. 
•  Feedback over je Wijze van Gegevens Verwerken (VIEW). 

 
 Dinsdag, 25 april 2023 
 

•  Leren en toepassen van de technieken en de taal van “Actie plannen” van CPS versie 
6.1™ 

•  Feedback over uw voorkeur op gebied van Wijze van Beslissen (VIEW). 
•  “Accelarated learning”. 
 
•  Lunch 
 
•  Leren en toepassen van de technieken en de taal voor Taakwaardering en navigatie 

binnen het innovatieproces. 
•  Plannen van een CPS faciliteersessie op reële uitdagingen en kansen. 
 

 
Woensdag, 26 april 2023 

 
•  Plannen om CPS versie 6.1™ te faciliteren met als onderwerp reële uitdagingen en 

opportuniteiten. 
•  Oefensessies faciliteren: U heeft enerzijds de mogelijkheid om een echte sessie te 

faciliteren en diverse rollen aan te nemen en in te oefenen. Elke sessie wordt gevolgd 
door feedback in groep en een coachsessie met een CPSB trainer. 

 
•  Lunch 
 
•  Praktijksessies faciliteren (waarbij iedere deelnemer de rol van klant, 

procesbegeleider en denkgroeplid ervaart). 
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De deelnemer ontvangt: 
 

•  Een Toolbox voor creatieve probleemoplossen: Basisinstrumenten en -middelen - 
inclusief eigen aanvullend materiaal ter ondersteuning van de facilitering van CPS in 
kleine groepen 

 
•  Een overzicht van het innovatieproces om je leerproces beter te ondersteunen. Je kan 

dit tevens gebruiken tijdens je toepassingen met klanten.  
 
•  Persoonlijke feedback eigen stijl van probleemoplossen. 

 
 
De trainers 
 

 
Prof. Dr. Scott Isaksen 
Scott G. Isaksen is professor II in leiderschap en organisatiegedrag aan de Noorse Business School. Hij 
is tevens oprichter van de Creative Problem Solving Group, Senior Fellow van de Creativity Research 
Unit en voormalig hoogleraar en directeur van SUNY's International Center for Studies in Creativity. Hij 
woont in de Buffalo regio van New York in de VS.  
 
Scott heeft meer dan 200 boeken, artikelen en hoofdstukken in boeken gepubliceerd, en consultatie en 
training gegeven over faciliterend leiderschap, creativiteit en innovatie voor meer dan 450 organisaties in 
26 verschillende landen over de hele wereld. Scott is lid van de American Psychological Association en 
de Product Development Management Association en is sinds 1983 adviserend redacteur voor het 
Journal of Creative Behavior. 
 
Klanten waarmee Scott heeft samengewerkt zijn onder meer Disney, Exxon, Novo Nordisk, General 
Electric, Dupont en IBM. 
 

 
Luc De Schryver, MsSc. 
 

Luc begon zijn "CPS-reis" in 1990 aan de State University at Buffalo waar hij een Master of Creativity 
and Innovation behaalde.  Sinds 1992 is hij medewerker van CPSB en momenteel is hij Senior 
Associate.  Luc is een gekwalificeerde CPS facilitator en trainer met ervaring in het geven van 
presentaties, workshops en trainingsprogramma's met for-profit en not-for-profit organisaties in heel 
Europa en over de hele wereld. Luc is gekwalificeerd om verschillende psychologische instrumenten te 
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gebruiken, waaronder de VIEW: An Assessment of Problem Solving Style, de Situational Outlook 
Questionnaire (SOQ) en de Myers Briggs Type Indicator.  Hij is actief geweest in het vertalen en 
toepassen van de VIEW en SOQ in zowel het Frans als het Nederlands.  Vorig jaar verscheen zijn boek 
"Toegepaste verbeelding: intuïtieve versus doelgerichte creativiteit". 
 
Opdrachtgevers waarmee Luc heeft samengewerkt zijn onder meer EIOPA (The European Insurance 
and Occupational Pensions Authority), EUROPOL, The Scottish Pension Fund, Mercedes-Benz, 
Johnson & Johnson en Parktheater Eindhoven. 
 
 
Hoe kan ik deelnemen aan deze opleiding? 
 
De o2c2 Consulting Group organiseert twee open ICP opleidingen per jaar.  Inschrijvingen 
worden beperkt omdat we de groepen eerder klein willen houden zodat ieder deelnemer optimaal 
kan worden gecoacht tijdens de opleiding.   De volgende open ICP opleiding heeft plaats van 
24 april tot 26 april 2023. 
 
De huidige prijs voor het bijwonen van een ICP opleiding is all-inclusive 2.900€ (materiaal, logies, 
ontbijt, lunch en diner).  Wanneer een tweede persoon van dezelfde organisatie zich inschrijft, 
bedraagt de prijs voor de tweede persoon 1.800€. Prijzen zijn exclusief BTW 
 
Het volstaat een mail te sturen naar Luc.deschryver@o2c2.eu 
 
De ICP opleiding kan ook de vorm aannemen van een in-house training voor een specifiek team 
of departement, op maat gemaakt om beter aan de specifieke noden van bedrijf of organisatie 
tegemoet te komen. 
 
Tevens voorziet CPSB Train-de-Trainer seminaries.  Deze stellen je in staat ICP volledig te 
integreren binnen een specifieke organisatieaanpak om het creatieve potentieel van individuen 
en teams optimaal te benutten. 
  
 

 
Voor meer informatie: 

 
Luc De Schryver 

O2C2 Consulting Group 
Rue Osseghemstraat 31 B25 

B-1080 BRUSSELS 
Luc.deschryver@o2c2.eu 

mobile: 32 (0) 476.337.137 
www.o2c2.eu 

 
 

 


