WORKSHOP, KEYNOTE OF TRAINING

WORKSHOP
TRAINING
TALK

Wat leuk dat je een training of workshop van De Denksmederij
overweegt! Natuurlijk wil je dan weten waar je aan toe bent.
Daarom hebben we dit basisoverzicht voor je gemaakt:
helderheid en transparantie, daar staan we voor.

PRIJZEN
ENZO.

TALKS/LEZINGEN/WEBINARS

Praktisch filosofen Elke, Linda en Ariane verzorgen graag een
prikkelende workshop, training of keynote voor jouw
organisatie.

Interactief, met humor én inhoudelijk scherp. Inspireer en
prikkel je team met een live talk op locatie, of een online
inspiratiesessie over socratische vaardigheden, kritisch
denken of creatief denken.
Duur: 20-75 minuten
Tarieven:
Live (deelnemers onbeperkt):
door Ariane of Linda:
door bestsellerauteur Elke Wiss

€1650,€2750,-

Online (tot 100 deelnemers, grotere groepen in overleg):
door Ariane of Linda:
€1250,door bestsellerauteur Elke Wiss
€1650,Inclusief voorbespreking, ontwikkeling, een promofilmpje,
uitvoer, evt reistijd en reiskosten (tot 1,5 uur reistijd enkele
reis, daarboven offerte op maat)

BEGELEIDING SOCRATISCH GESPREK
Begeleiden van een socratisch gesprek, vanuit een vraag die
voor jullie van belang is. Inclusief een blok theorie over de
socratische methode en kort verslag achteraf met relevante
vragen om over door te denken.
Prijs per socratisch gesprek van ca. 3 uur:

€1750,-

Inclusief voorbespreking, materialen, uitvoer, reistijd en
reiskosten binnen Nederland (tot 1,5 uur reistijd).

WORKSHOP/TRAINING
Theorie en oefenen met socratische vaardigheden, kritisch
denken en helder argumenteren? Train je team op frisse, vlotte
én effectieve wijze!
Live:
Workshop 3 uur
Training 1 dag
Traject 3 dagen met tussenopdrachten

CONTACT
Brenda Stelpstra
Officemanager De Denksmederij
06 52004275
post@denksmederij.nl

Online:
Workshop 2-3 uur

€1750,€3200,vanaf €10.000,-

€1450,-

Inclusief voorgesprek, ontwikkeling, uitvoering, reiskosten en
reistijd binnen Nederland (tot 1,5 uur reistijd).

MASTERCLASS DOOR ELKE WISS
Een dag(deel) stevig getraind worden door bestsellerauteur Elke
Wiss: dat is hard werken, humorvolle confrontatie, lichtheid en
scherpte tegelijk. Onderwerpen: Socrates op sneakers, kritisch
denken, filosofische vaardigheden, creatief denken.
Ook voor grote groepen.
Live:
Dagdeel (3-4 uur)
Dag (6-8 uur)

€2250,€4250,-

Online:
Dagdeel (3-4 uur)
Dag (6-8 uur)

€1950,€3850,-

Inclusief telefonische voorbespreking en ontwikkeling,
reiskosten binnen Nederland (tot 1,5 uur reistijd)

INCOMPANY OPLEIDING
'SOCRATIC FACILITATOR'
Je kunt De Denksmederij inhuren om een socratisch gesprek te
begeleiden. Maar hoe fijn zou het zijn als je zélf die kennis en
expertise in huis haalt door jouw mensen op te leiden tot
socratisch facilitator. In 8 dagen leren zij zelf hoe ze socratische
gesprekken kunnen voorbereiden, begeleiden en kunnen borgen.
Groep: 8-12 deelnemers, daarboven in overleg
Duur: 8 dagen, met tussenliggende opdrachten
Prijs: vanaf €35.000,-

OPTIONEEL: BOEK CADEAU!
Geef de deelnemers van de
workshop/keynote/online sessie een exemplaar
van 'Socrates op sneakers' cadeau!
Bij meer dan 10 exemplaren kunnen we via de
uitgever een mooie korting voor je regelen.
Mail daarvoor even naar post@denksmederij.nl

KLEINE LETTERTJES
Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW
Bij afname van meerdere keynotes/sessies/workshops:
neem even contact op, dan maken we graag een offerte op
maat voor je.
Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van
toepassing.

VRAGEN?
CONTACT & VRAGEN
Brenda Stelpstra
Officemanager De Denksmederij
06 52004275
post@denksmederij.nl

Is iets niet duidelijk, wil je meer informatie: mail naar
post@denksmederij.nl!

