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  Vergroot de impact van jouw 
training, presentatie, les, coaching 
en advies door middel van een-
voudige en sprekende tekeningen.

Leer in één dag jouw verhaal visueel 
te ondersteunen of het verhaal van 
een ander in beeld te brengen.
Wij geloven dat iedereen zakelijk 
kan tekenen. 

 80%   
van de tijd 
ga je zelf 
tekenen!

5000
mensen

gingen je
voor!

Wat deelnemers zeggen 
over onze trainingen 

Ik heb het geleerde diezelfde avond ingezet bij een coach-

gesprek. Reactie klant: “Dit is de kern, hier heeft het alles 

mee te maken, dit gaat mij zoveel helpen!” Door de trai-

ning ben ik een effectievere trainer en coach geworden. 

Timo Lamboo, coach 

Een geweldige training: creatief, op een goede snelheid 

en vernieuwend! Theo Mak, organisatieadviseur.

De handvatten die je krijgt en technieken die je leert, 

zijn direct toepasbaar en doen je enorm verbazen. 

Geestig detail is dat mijn geliefde tot de dag van 

vandaag niet gelooft dat ik het flip-over vel heb 

gemaakt waarmee ik thuiskwam. 

Femke Ettekoven, HR-managementadvies. 

Als kind vond ik tekenen leuk, maar als volwassene 

durfde ik het niet meer. De praktische tips, de fijne sfeer 

en het vele tekenen tijdens de training hebben ervoor 

gezorgd dat ik weer durf te tekenen. Ik gebruik nu 

alleen nog maar meer beeld op mijn flappen, bedankt! 

Ellis Vyth, trainer. 

Ontzettende inspirerende training! 

Een meerwaarde voor mijn werk in de jeugdzorg. 

Janneke van Wingerden, gedragswetenschapper. 

“Teken je boodschap”, mijn tip voor elke trainer, docent 

en coach. Na de training ben ik enorm geïnspireerd en 

helemaal overtuigd van dit prachtige medium. 

Richard Steenbergen, trainer.

Iedereen kan tekenen! Je groeit direct in het proces, 

cijfer voor de training een negen! 

Mariska van Esveld, manager. 



Eigen

‘Communicatie in beeld’ is onze basiscursus. Vergroot de impact 

van jouw communicatie met sprekende en eenvoudige tekening-

en. In 1 dag leer je op een professionele wijze de boodschap 

van jou of de ander, of de essentie daarvan te ondersteunen met 

beeldtaal. In deze training leer je alle elementen van het zakelijk 

tekenen die je nodig hebt. Een interactieve en energieke dag 

waar je 80% van de tijd zelf aan de slag bent.

Onze Beeldenbieb
Heb je onze beeldenbieb al? Dit maar liefst 264 pagina’s 

tellende beelden- en werkboek bestaat uit meer 

dan 500 toepasbare beelden en symbolen 

waarmee je direct kunt oefenen om er 

in de praktijk mee aan de slag te gaan. 

Een boek vol inspiratie!

Of die van jouw
 eigen business…

Wil je, geheel op maat, een eigen Beeldenbieb samenstellen 

voor jouw bedrijf? En wil je deze samen met jouw collega’s, 

afdeling of organisatie maken? In jullie eigen woorden, 

begrippen en beelden? Neem dan contact met ons op.

Zoek je een tekenaar die live visualiseert tijdens een seminar, 

of terwijl jullie vergaderen? Een whiteboard-animatie? Of heb 

je een ander te gek visueel idee? Neem dan contact met ons 

op, we denken en tekenen graag met je mee!

Wil je meer impact met jouw communicatie? En wil je laag- 

drempelig de kracht van tekenen ervaren? Dan is de workshop 

Communicatie in beeld iets voor jou en jouw collega’s. 

In 1,5 uur krijg je praktische handvatten aangereikt en laten we 

je ervaren dat iedereen kan tekenen, ook jij! Incompany geven 

wij de workshops aan groepen van 10 tot 1200 personen. 

Heb je ‘Communicatie in beeld’ afgerond en de basis van het 

tekenen te pakken? Dan ben je klaar voor ‘the next level’. Tijdens 

onze Masterclasses richten we ons op een deelsegment van 

het zakelijk tekenen en gaan we de verdieping in. Kijk op onze 

website om meer over de verschillende Masterclasses te lezen!

  Communicatie
  in beeld 

Tekenen      op MAAt

Workshops

ONLINE
 TRAININGEN

Masterclass

Ons aanbod
Een training van Teken je boodschap is een erva-
ring waarbij het niet om het tekenen zelf gaat! 
Het doel is het vergroten van de impact van jouw 
communicatie door middel van ondersteunende 
en sprekende tekeningen. Onze workshops, 
trainingen en masterclasses bieden wij zowel 
incompany als middels open inschrijvingen aan. 
Kijk hier welk aanbod het beste bij jou past. 

Voor groepen en bedrijven die een online aanbod voor hun 

medewerkers zoeken, hebben wij meerdere mogelijkheden.

De ‘Flex online training’ bestaat uit een 

gezamenlijke online openingsmeeting, gevolgd door een zelf in 

te plannen lespakket van 24 video’s, opdrachten, een besloten 

inspiratieplatform en een gezamenlijke afsluiting. 

 De ‘Live online training’ is een training van een 

hele dag. Ook tijdens deze interactieve live online training ben 

je als deelnemer 80% van de tijd zelf aan het tekenen. 

De individuele online training

Teken je liever individueel, geheel in je eigen tijd en in je eigen 

tempo? Ga dan voor een van onze Individuele online trainingen. 


