
 
 
 
Atelier voor creatieve expressie en levenslang leren. 
 

Een workshop over creativiteit en communicatie. Art brut: iedereen is kunstenaar. 

Tekenen, schilderen en vertellen als leermiddel, voor coaching, voor facilitatie, 

teamwork en leiderschap. 

 

Situering 

 
Deze workshop is een teken- en schildersatelier waarin de deelnemers eerst zelf leren hoe ze via onderbewuste 
artistieke expressie helemaal andere verhalen vertellen dan ze alleen met woorden zouden doen. Na de middag 
staan we samen stil bij het hoe en waarom en we leren hoe je deze techniek ook in je eigen context kan 
gebruiken, op het werk, in je bedrijf, met je team of zelfs in je gezin.  
 
De workshop steunt op concepten van “art brut” en “outsider art”: na het bewust afbreken van artificiële grenzen 
en belemmeringen herbront iedereen in haar eigen “kind zijn”, van waaruit grenzeloze artistieke expressie een 
natuurlijke manier is om uitdrukking te geven aan hoe je de wereld binnenin en rondom je ziet en beleeft. 
 
L’art ne vient pas coucher dans les lits qu’on a faits pour lui ; il se sauve aussitôt qu’on prononce son nom. 
(Jean Dubuffet) 
 
Creativity is that marvelous capacity to grasp mutually distinct realities and draw a spark from their juxtaposition. 
(Max Ernst) 
 
 

Doelgroep 

Je bent leidinggevende, people manager, coach, trainer, facilitator. 
 
 

Wat leer je in deze opleiding? 

• We leren hoe enkele simpele oefeningen je kunnen helpen om terug te keren naar je essentiële, ongeremde zelf. 

• We leren opnieuw vrij, open en ontvankelijk observeren. We oefenen met zien, horen, voelen. 

• We leren opnieuw observaties en gevoelens in artistieke expressie uit te beelden, vanuit een innerlijke stroom, in 
een subtiel evenwicht van feitelijke en subjectieve waarneming. 

• We vertalen onze artistieke expressie in “stories” – verhaalmotieven. 

• We maken grafische storyboards die we in onze gesprekken met elkaar (trainees, coachees, direct reports, …) 
als anker leren gebruiken. 



• We oefenen onze nieuwe skills aan de hand van eigen (bedrijfs)situaties. 

• We leren hoe we deze technieken met en onder elkaar kunnen gebruiken op het werk en in ons gezin. 
 
 
 

Programma 

 

Voor de inhoud van deze workshop lieten we ons onder meer inspireren door: Kenya Hara, Rabindranath Tagore, 
Jean Dubuffet, Max Ernst, Maria Montessori, Mieko Kamiya. 
 
 

• Een herontdekking van je ongeremde en onbelemmerde zelf. 

• Het kind in jezelf, expressies. 

• Art Brut: een exploratie. 

• Observatietechnieken. 

• Werken met aquarel, acrylverf, krijt. 

• In dialoog met de ruimte en in conversatie met elkaar. 

• Systemische interconnectiviteit via artistieke expressie. 

• Samen de wereld schilderen. 

• Train-de-trainer: hoe passen we dit toe in onze eigen context? 
 
 

Op het eind van deze workshop ga je naar huis met … 

 

… een nieuwe kijk op jezelf. 
… inzicht in hoe je artistieke expressie kan geven aan je observaties, je gevoelens, emoties, wensen, verlangens. 
… een waaier technieken om jezelf en je omgeving te observeren. 
… een vernieuwende methode om nieuwe communicatiekanalene aan te boren in je team, je bedrijf, je 
organisatie. 
… technieken om artistieke expressie om te zetten in sterke getuigenissen die de basis zijn voor innige, échte 
gesprekken, met jezelf en met de ander. 
… een nieuwe tool om aan storytelling te doen, individueel of in groep. 
 
 
 

Cursusmateriaal 

• Papier, aquarel, krijt, acrylverf, penselen, borstels, sponsen.  

• Een bibliografie en enkele achtergrondartikelen. 

 

 


