
 

Start tekenen  
Gebruik de kracht van visualisatie voor 

innovatie 
 

Datum: 27 oktober 2020 

Tijd: 16.30 tot 19.00 uur  

Sprekers: Simone Heemskerk-Buijs en Niva van de Geer – 
Flatland Agency 

Locatie: Thuis en Microsoft Teams 

De kracht van visualisatie is groot, heel groot. Niet voor niets dat 
methodieken als Visual Design Thinking bezig zijn met een enorme 
opmars. Organisaties zetten visuele technieken in om een strategie te 
ontwerpen, een complex onderwerp te verhelderen en tegelijkertijd 
mensen in beweging te krijgen. Door samen te tekenen kun je 
makkelijker ideeën en acties van betrokkenen op één lijn krijgen. Een 
gedeeld beeld maakt de toekomst voorstelbaar, geeft overzicht en 
maakt het makkelijker om concrete te stappen te maken.  

Door visualisatie kunnen denkprocessen worden versneld en 
gedachten aangescherpt. In sessies worden nieuwe, creatieve 
inzichten opgedaan en gedeeld, zodanig dat alle aanwezigen met 
elkaar letterlijk eenzelfde beeld voor ogen krijgen. Daarom kunnen 
deze methodieken ook bij processen en teams rondom innovatie een 
grote dienst bewijzen. En dat kan ook digitaal heeft de afgelopen 
maanden ons geleerd.  

Succesvol innoveren is niet eenvoudig. Overspoeld door mogelijkheden 
raken organisaties op enig moment de draad kwijt en goedbedoelde 
initiatieven stranden. Het vroegtijdig inzetten van visualisatie helpt om 
grip te krijgen op een proces dat vaak moeilijk te vatten is. Abstracte 
begrippen zoals innovatie, co-creatie, klantwaarde krijgen betekenis 
omdat deze woorden gevisualiseerd en daarmee geconcretiseerd 
worden.  

‘Last but not least’ blijven de visuals ook na verloop van tijd een 
tastbaar houvast van de resultaten die geboekt zijn. Door het proces 
worden de deelnemers mede-eigenaar van de uitkomsten en dragen bij 
aan het draagvlak en het succes bij elke volgende stap.  

 
 

 
Tijdens deze bijeenkomst krijgen we o.a. antwoord op de 
volgende vragen:  

• Hoe kan visueel denken en functioneel tekenen bijdragen 
aan het creëren van betere ideeën?  

• Hoe werkt visualisatie bij het realiseren van gedeeld inzicht en 
overzicht op lastige processen en begrippen? 

• Hoe kun je visualisatie inzetten om draagvlak voor innovatie in 
de organisatie te versterken? 

• Waarom kun je door te visualiseren betere beslissingen 
nemen en hoe doe je dat? 

• Hoe zet je visualisatie in tijdens online meetings? 

 
Alvast een glimp van het programma: 

• We starten met de basis – hoe visualiseer je je eigen 
gedachten en ideeën. 

• Vervolgens gaan we in groepen aan slag. We leren samen te 
werken door te tekenen.  

• En we zien hoe krachtig visualisatie is in het delen van ideeën, 
concepten en plannen. 

• De hele sessie is een mix van theorie, voorbeelden, ‘how-
to’instructie en vooral veel zelf aan de slag met stift en papier. 

 
Kortom je ontdekt waaruit een visual design toolkit bestaat, wat 
de waarde daarvan is en oefent om deze zelf toe te passen.  
 
Online aanwezig? 
Natuurlijk is het voor ons handig (kan d.m.v. reply op deze mail) om 
te vernemen of je er 27 oktober weer bij kan zijn – je ontvangt dan 
ook de uitnodiging op onze digitale werkruimte binnen te komen. 
Mocht je vragen hebben, we vernemen het altijd graag. 
 
Verdere data 2020 ook alvast (goed) in jouw agenda?  

• Donderdag 26 november 2020 -> deze bijeenkomst is 
verplaatst naar dinsdag 15 december 2020 (Anticipate your 
future – redefine te present)  

 
Hartelijke groet, namens de yellow cats,  
Ed Peelen, Dorien van der Heijden, Kris Brees en Karin Rigterink 
km@yellowcats.nl 

 

mailto:km@yellowcats.nl

