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Een beeld zegt meer 
dan duizend woorden…

De unieke bijdrage van 
jullie team in beeld
Een leuke en inspirerende fotografieworkshop

Fotografie is veel meer dan alleen mooie 
plaatjes schieten. Er gaat verbeelding aan 
vooraf en het is een kunst om je boodschap 
tot de essentie terug te brengen. Zichtbaar 
en daarmee bespreekbaar maken waar  
je voor staat. Een mooie manier om het 
bestaansrecht van jullie team in een nieuw 
licht te zien. 

In onze Fotografie workshop ga je met je 
team beeldend aan de slag. We werken 
samen met professionele fotografen die je 
anders leren kijken naar de werkelijkheid. 
We gebruiken bestaande beelden en creë-
ren nieuwen om jullie toegevoegde waarde 
als team letterlijk in beeld te brengen.  
De beelden komen bij jullie aan de want  
te hangen; een prachtige manier om jullie  
focus vast te houden.  
Nu én in de toekomst!

Samenwerken doe je
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Doel
Op een andere manier met inhoudelijke vraagstukken 
bezig gaan
• Creativiteit stimuleren;

• Met een frisse blik kijken jullie teamdoelen en unieke bijdrage in de organisatie;

• Aansprekende beelden maken die de boodschap of het verlangen haarscherp weergeven.

Resultaat
We komen samen tot een nieuw beeld van het team. We maken samen een fotografische  

presentatie van de dag, die het team mee naar huis krijgt en waarvan het beeld nog lang bijblijft.  

Programma op hoofdlijnen
1. Kennis maken en focus bepalen/afstemmen

2. Introductie in “Anders kijken”

3. Brainstorm “Onze essentiële bijdrage”

4. Ideeën vertalen in sprekende beelden

5. Miniworkshop fotografie

6. Foto’s maken en deze van one-liners voorzien

7. Foto’s (met one-liners) met elkaar delen en keuze maken (5 afdrukken)

Kenmerken
• 1 dag

• Fotografie

• Ook voor grote groepen

• Creatief

• Concreet eindresultaat (5 foto’s met one-liner)

Samenwerken doe je
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Jullie investering

Teams tot 8 personen: 2.600,00 (excl. btw)

Teams tot 14 personen: 3.350,00 (excl. btw)

Teams groter dan 14 personen: In overleg

Hier zit bij inbegrepen: 

• Telefonisch voorgesprek over de doelen specifieke doelstellingen van uw team

• Begeleiding ervaren teamtrainer en professionele fotograaf

• Alle materialen

• 5 afgedrukte foto’s op A4 formaat

€ 0,50 per gereden kilometer vanuit IJsselstein (retour)

Prijzen zijn exclusief 21%  btw.

Als CKRBO geaccrediteerde opleider zijn wij gemachtigd om onze dienstverlening met  

betrekking tot teamontwikkeling BTW-vrij aan te bieden. Indien jullie daar voordeel aan  

hebben kunnen jullie dat bij ons aangeven. 

Samenwerken doe je


